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Prieš du metus, rugpjūčio 
14-tą dieną, prez. Rooseveltas 
ir ministerių pirmininkas 
Churchillas paruošė Atlanto 
Čarterj.

Reikšminga, kad po dviejų 
metų tiedu statesmenai ir vėl 
susitiko, tik jau ne Atlante, 
bet šiaurės Amerikos sausže- 
myje.

Per tąjį laikotarpį daug 
vandens patiltėmis nubėgo — 
daug svarbių pasaulyj nuoty
kių įvyko, daug žmonių gyvy
bių paaukota tam, kad čarte- 
ryj pareikšti principai galėtų 
gyvuoti!

Didžiuoju savo vasariniu 
ofensyvu, didvyriška Raudo
noji Armija ne tik priešą 
triuškina, ne tik kraštą laisvi
na, bet ji atlieka dar ir kitą 
svarbią misiją: ji parodo pa
saulio žmonėms, koki dideli 
neišmanėliai yra tie “karinių 
reikalų žinovai,“ kurie iki šiol 
skelbdavo, būk Raudonoji Ar
mija negalinti vesti ofensyvo 
vasarą!

O tokių “strategų“ — neiš
manėlių ir sužinių melagių — 
daug turime ir Amerikoje. Tai 
vis “ekspertai,“ 1941 metais 
pranašavę, būk Vokietijos 
blickrygas pereik per Tarybų 
Sąjungą, kaip “peilis per svies
tą’“. . .

Mūsų tautos nelaimei, to
kių “ekspertų“ turime ir pas 
lietuvius. Nėra to patvorio, ku
rio jie nebūtų apuostinėję ir 
iš kurio surinktaisiais “argu
mentais“ nebūtų svaidęsi į Ta
rybų Sąjungą.

Sniegas, šaltis, dumblas ir 
utėlės, — sakydavo jie, — 
yra Tarybų Sąjungos talkinin
kai, — jei ne tas, tai Sovietų 
Sąjungos jau nebūtų...

Bet gyvenimas rodo ką kitą 
— jis, būtent, rodo, kad Ta
rybų Sąjungos talkininkais 
yra:

Karo vadovybės išmintis.
Liaudies pasiaukojimas ir 

pasiryžimas priešui nugalėti.
Socijalistinis ūkis.
Raudonosios Armijos didvy

riškumas.
Ginklas.
Toji kombiniuotė užtikrina 

Tarybų Sąjungai pergalę.
Skaitytojas, sekęs mūsų 

spaudą, atsimena, jog mes pa
našiai rašėme prieš 1941 m. 
birželio 22 dieną ir po jos.

Lėktuvų-kovotojų eskadrilė, 
pavadinta “Tarybų Lietuva“ ir 
pastatyta lietuvių aukomis, iš 
tikrųjų gražiai pasižymėjo: 
Oriolo fronte šitoji eskadrilė 
nukirto žemyn 28 vokiečių 
lėktuvus, prarasdama tik vie
ną savo.

Jei kuris skaitytojas pralei
do įdomius apie tą eskadrilę 
aprašymus ir nuotraukas, jis 
raginamas būtinai gauti ket
virtadienio Laisvės numerį — 
ten suras.

“AŠ manau, kad jau nebeto
li toji diena, kai mūsų eskadri
lė ‘Tarybų Lietuva’ nusileis 
Lietuvos sostinės Vilniaus ae
rodrome ir mes galėsime pra
nešti Lietuvos liaudžiai, kad 
atlikome savo uždavinius, kaip 
juos turi atlikti geriausieji Lie
tuvos sūnūs.. .”

šitaip pasakė eskadrilės ko- 
mandierius šliutas.

Įsidėmėtinas pasakymas.

Sekmadienį, rugpjūčio 13 
d., Roslindale, Mass., įvyksta 
mūsų dienraščio naudai pik
nikas.

Tai Bostono ir apylinkės 
lietuvių piknikas, kurio pelnas 
eis Laisvei.

Jis buvo ruošiamas liepos 
mėnesį, bet ne dėl rengėjų 
kaltės jis negalėjo tuomet 
įvykti.
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Sovietų Kariuomenė 
Paėmė Čtigujevą, 

Charkovo Raktą
London, rugp. 13. — So

vietų kariuomenė prasiver
žė iki penkių mylių nuo 
šiauriniai - rytinės Char
kovo dalies, o Alžyro radi
jas, be patvirtinimo, skelbė, 
kad raudonarmiečiai užėmė 
punktus jau arčiau kaip 
trys mylios nuo Charkovo, 
800,000 gyventojų miesto.

Neoficialiai anglų radijo 
pranešimai teigia, kad ru
sai galį net po kelių valan
dų paimti Charkovą.

Sovietų kariuomenė užė
mė Čugujevo miestą su ge
ležinkelio stočia, už 22 my
lių į pietų rytus nuo Char
kovo. O Čugujevas yra lai
komas raktu į patį Charko
vą. Raudonoji Armija, vie- 
suliškai ir nuolat atakuoda
ma nacius iš šiaurių vakarų 
ir pietų rytų, susiaurino iki 
37 mylių pasitraukimo 
spragą vokiečiams iš Char
kovo, kurio trys ketvirtada
liai jau apsupti.

Vėliausias oficialis Sovie
tų pranešimas, tačiaus, sa
ko, kad hitlerininkai per
metė naujus savo batalio
nus iš Vokietijos į Charko
vo frontą ir desperatiškai 
ginasi.

Charkovo apylinkėje rau
donarmiečiai užmušė dar 
2,000 nacių ir suėmė 450, 
tuo pačiu laiku sunaikinda
mi 36 priešų tankus. Per 
paskutines 24 valandas So
vietai šioje apylinkėje atė
mė iš vokiečių daugiau 
kaip 20 kaimų ir miestelių 
ir pagrobė 17 nacių tankų, 
visai sveikų, ir 100 trokų.

Briansko fronte rusai 
tiek pažygiavo pirmyn, kad 
jiem teliko tik 25 mylios iki 
to geležinkelių mazgo, la
bai svarbaus nacių karinio 
centro. Per dieną čia so
vietinė kariuomenė atgrie
bė nuo priešų daugiau kaip 
100 miestelių ir kaimų ir 
dasigrūmė iki šešių mylių 
nuo Karačevo miesto su 
geležinkelio stočia tarp 
Briansko ir Oriolo.

Maskva. — Trečiadienį 
sovietines jėgos sunaikino 
bei išmušė iš veikimo 56 
vokiečių tankus ir nušovė 
žemyn 48 jų lėktuvus vi
suose frontuose.

Berlyno radijas kartojo, 
kad Sovietai daro didžias 
atakas prieš vokiečius ir 
linkui Smolensko.

Broliai ir draugai lietuviai, 
gyveną Bostone ir apylinkėje 
— dalyvaukite šitame piknike. 
Dalyvaukite skaitlingai! Nu- 
galękit bet kokias kliūtis, ban
dančias jus sulaikyti nuo at
vykimo!

NACIAI URMU NEŠDINASI IŠ SICILIJOS
Naciai Palieka Savo 
Užnugaris Sargus

Žūti Sicilijoj

šiaur. Afrika. — Viso tik 
kelinta dalis vokiečių palik
ta .Sicilijoj ir jiem įsakyta 
žūtbūt sulaikyt talkininkus, 
kol didžioji dauguma nacių 
persikels iš Sicilijos į pietų 
Italiją. Hitlerininkų ko
manda grąsina sušaudyt 
kiekvieną, kuris apleistų 
savo poziciją. Nors palygin
ti nedaug tėra tų nacių už
pakalio sargų, bet jie sulin
dę kalnų užlandose, ginkluo
ti skaitlingomis kanuolė- 
mis ir mortiromis, palei 
sproginiais išraustus siau
rus tarpkalnių kelius, ir 
;okiu būdu trukdo ameri
kiečių ir anglų žygiavimą 
pirmyn.

Stalinas Nekviestas 
Į Roosevelto-Chur- 

chillo Pokalbius
London, rugp. 13.—Mas

kvos radijas oficialiai už
ginčijo gandus, būk Sovietų 
premjeras Stalinas buvęs 
pakviestas į dabartinius 
pasitarimus tarp prez. Roo- 
sevelto ir Anglijos ministe- 
rio pirmininko Churchillo. 
Maskvos radijas užreiškė:

“Tass (valdinė Sovietų 
žinių agentūra) užginčija 
spėliojimus, kad Stalinas ar 
kuris kitas Sovietų vyriau
sybės atstovas dalyvausiąs 
ateinančiuose pasitarimuose 
tarp prez. Roosevelto ir 
p. Churchillo.

“Sovietų vyriausybė ne
gavo jokio pakvietimo da
lyvauti toje (Roosevelto- 
Churchillo) sueigoje, ir at
sižvelgiant į sueigos pobū
dį, nebuvo ir nėra net 
prisimenama apie bet kurio 
Sovietų vyriausybės atstovo 
dalyvavimą tuose pasitari
muose (tarp Roosevelto ir 
Churchillo) Quebec’e” (Ka
nadoj).

Kaip Kilo Gandai
Gandai apie Stalino pa

kvietimą į prez. Rooseyel- 
to - premjero Churchillo 
pokalbius kilo iš prez. Roo
sevelto vieno išsitarimo, be
sikalbant jam su spaudos 
atstovais praeitą antradie
nį. Prezidentas tada sakė, 
kad rusai nedalyvaus jo su
eigoje su Churchillu, bet, 
girdi, jis labai džiaugtųsi, 
jeigu rusai dalyvautų.

Šį prez. Roosevelto. pa
reiškimą tuojaus Amerikos 
ir Anglijos laikraščiai ir ra
dijai išpūtė taip, kad, esą, 
Stalinas buvęs pakviestas į 
Roosevelto - Churchillo pa
sitarimus, bet ir vėl būk at
sisakęs.

Bėgdami, Naciai Šaudo Italus,
Apvalydami Sau Kelią nuo Jų
Karinis nacių komentato

rius, kapitonas Ludwig Ser- 
torius pripažino per Berly
no radiją, kad hitlerininkai 
kraustosi iš Sicilijos į Ita
liją, girdi, pagal planą. Sa
ko, svarbiau apsaugot pa
čią Italiją nuo amerikiečių 
ir anglų.

DAUGUMA NACIŲ IŠ
TRŪKĘ Iš SICILIJOS 
šiaur. Afrika. — Pasiro

do, kad jau nuo praeito mė
nesio pabaigds vokiečiai 
traukia savo kariuomenę iš 
Sicilijos. Menama, jog iki 
šiol bent trečdalis nacių iš
sinešdino iš Sicilijos į pie
tinę Italiją per Messinos 
Sąsiaurį, jūros “rankovę” 
tik poros mylių pločio. Mes
sina stovi pačiame šiąuri- 
niai-rytiniam Sicilijos kam
pe.

Paskutinėmis dienomis ir 
naktimis kokie 80 nedidelių 
laivų ir motorinių valčių 
nuolat plukdė hitlerininkus 
iš Sicilijos. Juos saugo 500 
nacių priešlėktuvinių pa
trankų ir dar šimtai kito
kių kanuolių, kurios susta-

tytos pakrantėse Messinos 
ir artimiausios pietinės Ita
lijos. Nežiūrint nuolatinės, 
pridengiamosios tų kanuo
lių ugnies; vis tiek ameri
kiečiai ir anglai lakūnai su
daužė daugelį fašistų laivų 
ir valčių ir nuskandino di
delį skaičių priešų karių.

Talkininkų sučiupti įsa
kymai liepia bėgantiems iš 
Sicilijos vokiečiams pasiim
ti visus galimus ginklus; 
sako: “Pasportas į Italiją 
yra šautuvas.”

Kitas nacių komandos 
įsakymas liepia vokiečiams 
begailestingai šluot italus 
karius nuo kelių, kurie tu
rį būti apvalyti besitrau
kiantiems iš Sicilijos vokie
čiams. Išimtis daroma tik 
tiem itąlam, kūrių koman- 
dieriai yra vokiečiai.

Hitlerininkai net šaudo 
“besipainiojančius jiem po 
kojų” kitus italus. Du ne
laisvėn paimti italai sakė, 
kad jie išvengė mirties tik 
pasislėpdami kairių urvuo
se, kuomet vokiečiai ėmė 
šaudyti italus.

LIETUVOS PARTIZANUS 
REMIĄ KUNIGAI

Maskva. — Jonas Šimkus 
perleido spaudai sekamas iš 
Lietuvos gautas žinias:

Partizanų judėjimas api
ma vis platesnius Lietuvos 
gyventojų sluoksnius.

Kuomet vokiečiai arešta
vo 200 Kauno Universiteto 
studentų, deportavo juos į 
verstinų darbų stovyklas ir 
faktinai panaikino patį uni
versitetą, tai keli šimtai 
studentų, tame skaičiuje ir 
mergaitės studentės, pabė
go į miškus. Kai kurie jų 
tik šiaip slapstosi nuo re- 
krutavimo ir nedalyvauja 
veiklioje kovoje. Bet dau
gelis studentų stvėrėsi gin
klo ir įstojo į partizanų bū
riui.

Studentai Partizanai ir 
Kunigas Rankelė 

Antrasis
Aš gavau žinių apie vie

ną partizanų būrį, susida
riusį daugiausiai iš studen
tų. Tarp šio būrio narių yra 
ir vienas jaunas vikaras ku
nigas iš tūlos Aukštaičių 
parapijos. Partizanai vadi
na jį kunigu Riankęle Ant
ruoju. Kovo mėnesį jis pa
siuntė vyskupui Brizgiui 
laišką, kuriame sakė, kad 
jau laikas ir kunigams pe
tys petin maršuoti su kovo
jančia prieš įsiveržėlius 
liaudžia.

Šnipai pranešė vokiečiams 
apie pamokslą, kuriame šis 
kunigas šaukė parapijie
čius: “Mylėkite savo tėvų 
žemę, priešinkitės Lietuvos 
prispaudėjams!”

Kunigas už tai buvo are- 
(Tąsa 5-me pus.)

Naciai Urmu Areštuoja 
Katalikų Dvasiškius
London. >— Per kelias pa

skutines dienas naciai Ba
varijoj (Vokietijos daly j) 
suėmė 1,200 vokiečių katali
kų kunigų ir vienuolių ir 
suvarė juos į koncentraci
jos stovyklas^ Jie įkalinti 
kaipo nacių priešai ir tai
kos reikalautojai.

Religinių Žinių Agentūra 
pranešė, jog toj katalikiš
koj Vokietijos provincijoj, 
Bavarijoj, auga žmonių rei
kalavimai atsiskirt nuo Vo
kietijos ir sudaryt nepri
klausomą Bavarijos valsty
bę. Tame judėjime ypač 
veikią universitetų studen
tai ir kunigai. 

■ ........ —.....

šiaur. — Afrika. — Ne 
tik Amerikos ir Anglijos 
lėktuvai, bet ir kariniai lai
vai bombarduoja bėgančius 
iš Sicilijos vokiečius.

Talkininkai Jau Tik Už 
35 Mylių Nuo Mes

sinos Didmiesčio

Šiaur. Afrika, rugp. 13.— 
Amerikiečiai, anglai ir ka
nadiečiai, šturmuodami vo
kiečius ir italus šiauriniai- 
rytiniame Sicilijos kampe, 
tiek pažygiavo pirmyn, kad 
jiem dabar telieka bendrai 
tiktai 35 mylios iki Messi
nos didmiesčio ir uosto, pa
čiame rytiniai-šiauriniame 
Sicilijos salos smailgalyje. 
Amerikiečiai, pirmiau išsi
kėlę krantan į rytus nuo 
Orlando Iškyšulio, šiauri
niame Sicilijos pajūryje, 
smogė priešams užnugarėn, 
ir dalį jų suėmė. — Viso 
iki šiol Sicilijoj paimta ne
laisvėn jau daugiau kaip 
130,000 italų ir nacių.

Amerikos Lakūnai 
Triuškino Nacių 
Žibalo Fabrikus

London. — Didelis pul
kas Amerikos bombanešių 
pleškino dirbtinio žibalo 
fabrikus Gelsenkirchene, 
Wesselinge ir Bonne, vaka
rinėje Vokietijoje, dienos 
laiku. Juos lydėjo talkinin
kų lėktuvai kovotojai. Ame
rikiečiai neteko 25-kių bom
banešių, bet jie ir jų paly
dovai nušovė žemyn 23 vo
kiečių lėktuvus.

Daugiausiai taikydami į 
žibalo dirbyklas, ameriki
niai bombanešiai taipgi de
gino ir ardė lėktuvų ir ka
rinių instrumentų fabrikus 
tuose miestuose.

Amerikiečiai Vėl Ataka
vo Japonijos Salas

London, rugp. 13.—Jung
tinių Valstijų bombanešiai 
jau antru kartu triuškino 
karines bazes šiaurinėse 
Japonijos salose Kuriluose. 
Kartu amerikiečiai nušovė 
žemyn penkis iš 40 pakilu
sių Japonijos lėktuvų, o sa
vo prarado du bombane- 
šius.

Scranton, Pa.
Mirė Petras Pabalis, il

gametis Laisvės skaitytojas 
ir darbuotojas vietos lietu
vių pažangiajame judėjime. 
Laidos iš Klimaičio koply
čios, Scranton, Pa., pirma
dienį, rugpjūčio 16-tą, 1 
vai. po pietų.

N. Valinskienė.

Anglų Bombanešiai 
Atakavo Berlyną ir 
Kt. Nacių Taikinius

London, rugp. 13. — Di
delis skaičius Amerikos 
bombanešių iš Šiaurinės 
Afrikos jau antru kartu 
bombardavo Romą, dienos 
laiku. Amerikiečiai dau
giausiai sprogdino ir degi
no didžiąsias Littorio ir 
San Lorenzo geležinkelio 
stotis Romoje ir lėktuvų 
stovyklas apylinkėje; taip
gi mėtė bombas į kitus ka
rinius taikinius. Skaičiuoja
ma, jog dabartiniame žy
gyje prieš Romą dalyvavo 
tiek bombanešių, kaip ir 
pirmuoju atveju liepos 19 
d., tai būtų daugiau, kaip 
500.

Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį lengvieji anglų 
bombanešiai, vadinami uo
dai, atakavo Berlyną. Tai 
buvo jau 68-tas anglų oro 
žygis prieš Berlyną šiame 
kare.

Tą pačią naktį kiti anglų 
bombanešiai pleškino Itali
jos arsenalų miestus Mila
ną, Turiną ir lėktuvų aik
štes ir geležinkelių stotis 
Franci jo j, Holandijoj ir 
Belgijoj, be kitko, sunaikin
dami bent 19 garvežių. Iš 
visų tų veiksmų negrįžo 13 
Anglijos bombanešių.

Anglai Pragaištingai
Smogė Milanui ir

Turiniu, Italijoje
London, rugp. 13.—Skait

lingi būriai Anglijos bom
banešių praeitą naktį pra
žūtingai bombardavo Mila
ną, didžiausią Italijos pra
monės centrą, ir Turiną, ki
tą karinių dirbyklų miestą, 
šiaurinėje Italijoje.

Anglai neteko 11 bomba
nešių, bet padarė didesnių 
nuostolių fašistams, negu 
bet kada pirmiau, kaip tei
gia Anglijos oro laivyno mi
nisteriją.

Auga Italy Sąjūdžiai 
Prieš Badoglio

Berne. — Pranešama, 
kad vis smarkėja italų pa
sipriešinimai Badoglio val
džiai. Minios reikalauja 
tuojaus taikytis su demo
kratiniais talkininkų kraš
tais. Kai kurie italų laik
raščiai įspėja, jog įvyks re
voliucija, jeigu Badoglio ne
pasiduos Anglijai ir Ame
rikai.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pakartojo 
prižadą suteikt Filipinam 
visišką nepriklausomybę 
greitai po karo.
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Ne įieško Tikrojo Kaltininko
Michigano valstijos gubernatoriaus 

Kelly komisija surinkimui faktų išdavė 
.savo raportą apie buvusias rasines riau
šes Detroite. Komisija apkaltino gan
dus. Kas nors, girdi, paleido melagingus 
gandus ir iškilo riaušės.

Panašiai kaltinami gandai dėl riau- 
,šių New Yorko Harleme. Baltas policis- 
tas pašovė juodveidį kareivį. Kas nors 
paleido gandus, kad kareivis tapo nu
šautas. Prasidėjo sąjūdis ir riaušės.

Betgi gandai nėra riaušių pamatinė 
priežastis arba tikrasai kaltininkas. 
Gandai yra tiktai degtukas, įmestas į 
sauso parako bačką. Eksplozijos kalti
ninkas yra tas, kas ten pastatė tą pa
rako bačką. Ta pono Kelly komisija ne
gali suprasti tos paprastos tiesos. Vei
kiausia nenori suprasti. Jai, atrodo, ne
rūpi prašalinti pavojų.

Gandai Detroite ir Harleme iššaukė 
kruvinas riaušes todėl, kad jau seniai 
ten buvo toms riaušėms paruoštos arba 
pribrendusios sąlygos—aukštos raudos, 
susikimšimas, aukštos kainos, diskrimi
nacija prieš negrus, policijos brutališku- 
mas ir t.t. Kol tos sąlygos nebus pra
šalintos, tol bus riaušių pavojus.

Detroito ir New Yorko valdžios turė
tų liautis laikyti savo galvas į smėlį įki- 
šusios ir griebtis greito,,darbo pagerini
mui labai sunkios negrų būklės. Tų mie
stų piliečiai turėtų nenurimti spyrę val
džias ilgiau juokų nebekrėsti su viso
kiomis faktų suradimo komisijomis iš 
labai rimtos ir pavojingos situacijos.

Riaušės praėjo, kraujo nemažai pra
lieta, policija sąjūdžius numalšino šautu
vo ir buožės pagelba, ir vėl viskas “ra
mu,” vėl laukiama kitos audros!

Lėktuvų Eskadrilė ‘‘Tarybų 
Lietuva”

Ketvirtadienio Laisvė buvo labai tur
tinga 'paveikslais ir straipsniais apie lie
tuvių istorinę dovaną Raudonajai Armi
jai. Ta dovana buvo formoje grupės lėk
tuvų, kurie buvo pastatyti lietuvių rau
donarmiečių ir evakuotųjų lietuvių au
komis. Jie tam tikslui sudėjo virš mili
joną rublių. Lėktuvų eskadrilė buvo 
įteikta Raudonajai Armijai proga jos 
dvidešimt penkių metų gyvavimo.

Taipgi tilpo žinia, kad ta eskadrilė jau 
atsižymėjo mūšiuose su naciais.

Lėktuvų eskadrilė “Tarybų Lietuva” 
turėtų sujaudinti kiekvieną nuoširdų 
lietuvį ir paskatinti jį padidinti savo pa
stangas dėl karo laimėjimo. Ta brangi 
Raudonajai Armijai dovana yra visos 
lietuvių tautos dovana. Ji bus auksinė
mis raidėmis įrašyta šio. karo istorijon 
ir istorijon lietuvių tautos ilgaamžės ko
vos prieš vokiškuosius grobikus.

John Lewiso Strategijai 
Sunkiai Einasi

Amerikos Darbo Federacijos Pildomo
ji Taryba nutarė mainierių unijos apli
kaciją pavesti būsimai Federacijos kon
vencijai. Konvencija įvyks spalių mė
nesį. Taryba nuo savęs neduoda jokios 
rekomendacijos — nepataria mainierių

Perdaug Plepalų Apie Staliną
Premjero Churchillo pribuvimas Ame

rikon vėl pakonferuoti su mūsų prezi
dentu davė progos laikraščių korespon
dentams, kolumnistams ir radijo komen
tatoriams paleisti darban savo liežu
vius. Kodėl Stalinas nedalyvauja tose 
Churchillo-Roosevelto konferencijose ? 
Ko Stalinas nori? Ką jis mano ir pla
nuoja? Kodėl jis nenori tartis ir susi
tarti? Šitie klausimai verčiasi iš tų gud
ruolių gerklių, kaip iš didžiausio gau
sybės rago.

O visi tie plepalai yrą labai kenksmin
gi karo reikalui. Jie ištiesų taip ir ve
dami, kad karui pakenkti, pasėjant nuo
žiūrą ir nepasitikėjimą tarpe Anglijos, 
Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos.

Kad Stalinas tose konferencijose ne
dalyvauja, tam, matyt, yra rimtos prie
žastys. Kaip visų kitų, taip šios karinės 
slaptybės nereikia sušilus jieškoti. Rei-- 
kia pasitikėti Stalinu ir visa Sovietų vy- 

k ’ . riausybe.
Taip pat reikia pasitikėti Churchillu 

ir Rooseveltu, kad jie pilnai infromuoja 
I Staliną ir Sovietų vyriausybę apie savo 

konferencijų nutarimus. Kai ateis tinka
mas laikas, kai bus galima, šitie trys va
dai susirinks ir pakonferųos. Vietoj vi
sokių plepalų ir veidmainingai sufor
muluotų klausimų, daug daugiau pasi
tarnautų karo reikalui tie koresponden- 
dentai, kolumnistai, redaktoriai ir ko
mentatoriai, jeigu jie nuoširdžiau padė
tų pakelti žmonių moralą. Tais savo klau
simais ir plepalais jie puldo liaudies mo
ralą Amerikoje ir Anglijoje, o suteikia 
Himleriui medžiagos gąsdinti pavergtuo
sius žmones visokiais būdais.

Neseniai Rooseveltas pasakė teisingai: 
Visais pamatiniais klausimais Talkinin- 

’ kai yra susitarę. Smulkieji dalykai gali 
Į _ -palaukti po karo.

uniją priimti atgal į Federaciją, neigi 
išeina priešjpriėmimą. Vadinasi, konven
cijai paliekamos liuosos rankos.

Gaila, kad Lewis gali mainierių uniją 
tampyti iš vienos pusės į kitą, kaipo savo 
locną nuosavybę. Nereikėjo tai unijai iš
eiti iš C.I.O. Ją iš C.I.O. ištempė John 
Lewis.

Dabar Lewis nusprendė atsivesti mai
nierių uniją atgal į Federaciją ir pasi
daryti drūta jėga Amerikos politikoje. 
Jis tempia mainierius atgal į Federaciją 
ne su tuo troškimu, kad sustiprinti dar
bininkų vienybę. Jeigu darbininkų vie
nybės reikalas jam rūpėtų, tai jis ne
būtų ištraukęs mainierių iš C.I.O.

Lewis tikisi pakelti savo prestižą ir 
atkeršyti prezidentui Rooseveltui,( būda
mas Federacijoje ir su savimi turėda
mas tokius prieš-rooseveltinius biuro
kratus, kaip Hutcheson ir Woll. Jis tiki
si gražiai pasidarbuoti Republikonų par
tijai. Be to, jis tikisi pasiimti visą Fede
racijos vadovybę.

Bet šitai jo strategijai nekaip sekasi. 
Jis tikėjosi, kad be jokių ceremonijų 
Federacijos Taryba priims mainierių 
uniją ir Lewisą atgal. Jam tokį užtikri
nimą buvo davęs politinis Lewiso 
sugulovas karpenderių unijos diktatorius 
Hutchesonas. Tai buvo pora mėnesių 
•tam atgal. Bet Taryba nepasiskubino, 
nematė reikalo skubintis.Nelabai nė apsi
džiaugė Lewiso aplikacija. Išrinko komi
siją pasitarimui ir pasiteiravimui, kokio
mis sąlygomis Lewis prašosi atgal į Fe
deraciją. Komisija klausinėjo ir teiravo
si ir visą reikalą pavedė Tarybos susi
rinkimui. 0 dabar Tarybos susirinkimas 
visą reikalą pavedė Federacijos konven
cijai. Eina kalbos, kad gal Lewis supyks 
ir ištrauks aplikaciją, nebenorės įstoti 
į Federaciją. Jis jaučiasi įžeistu, kad jo 
nepasitiko Green ir kiti Federacijos va
dai išskėstomis rankomis. Bet kadangi jo 
įsižeidimo mažai kas paisytų, tai jis sa
ko, kad tapo įžeisti visi mainieriai.

Bet mainieriai neturi ko įsižeisti. Jų 
nebuvo atsiklausta, kai buvo išeita iš C. 
I. O. ir su jais nebuvo skaitytasi,. kai 
buvo paduota aplikacija sugrįžti į Fe
deraciją.

Įžeidimas Chiniečių
Amerikos Darbo Federacijos Pild. Ta

ryba priėmė rezoliuciją, kurią reikia 
skaityti didžiausiu įžeidimu chinų tau
tai. O chinų tauta yra mūsų talkininkė 
šiame kare.. Be jos pagelbos karas prieš 
Japoniją būtų sunku laimėti. Mūsų lai
vyno admirolas King labai teisingai pa
sakė, kad Chinija laiko raktą į mūsų 
laimėjimą prieš Japoniją.

Bet Federacijos lyderių rezoliucija 
sako, kad Federacija priešinga nuėmi
mui uždraudimo chinąms įvažiuoti Ame
rikon ir tapti jos piliečiais. Tasai už
draudimas didelis pažeminimas pačios 
Amerikos. Už jo panaikinimų kovoja vi
sa pažangioji Amerika. Bėt Federacijos 
vadai priešingi, ir dar kalba visos Fe
deracijos vardu.

Kati ir Vogtas, Bet Tai 
Geriausias Raštas

Kddėl “Nąujiępos” Netąlpį- 
no Iljino Straipsnio 

Pabaigą?
Turbūt iš desperacijos, 

kad palaikyti tą saujalę 
skaitytojų, “Naujienų” re
daktorius praeitą savaitę 
net trijose laidose ėmė ir 
atspausdino tikrai gerą ra
štą.

Tik pamatęs antraštę 
“Naujų Augalų ir Gyvulių 
Kūrimas” ir paskaitęs kelis 
paragrafus, atsiminiau tą 
patį skaitęs keli metai at
gal. Kur? Nagi Lietuvių 
Darbininkų L i t e r a t ūros 
Draugijos išleistoje knygo
je Gamta ir žmonės!

Žinoma, “Naujienų” re
daktorius nebūtų žulikas, 
jeigu persispausdindamas 
straipsnį būtų paminėjęs, iš 
kur ėmė. Bet faktas yra, 
kad per tris dienas spaus
dintas “Naujienose” straip
snis apie ’‘Naujų Augalų 
ir Gyvulių Tvėrimą” yra 
skyrius knygos virš minėtu 
užvadinimu — žodis žodin.

Papildęs plagiarizmą, 
“Naujienų” r e d a k t o rius 
dar biauriau apsikiaulino 
nukniakudamas straipsnio 
galą. Gal manė, kad tokia 
savo gudrybe bent savo ga- 
zietos skaitytojus suklai
dins. O čia aš imsiu ir 
iškelsiu viešumon. Maty- i 
sim, ką į tai atsakys prasi- 
kaltęs redaktorius.

Persispausdinti straipsnį,1 
knygą, dramą ar poemą ne- į 
atsiklausus autoriaus ar 
leidėjo, yra plagiarizmas. 
Paprastoj kalboj—vagystė. 
Bet persispausdinti tik tas 
dalis straipsnio, kurios tau 
patinka, o apleisti kitą 
dalį, kuri nepatinka, tai 
paprasto šun-advokatėlio 
žulikystė.

Tikrai žinodamas, kad 
“Naujienos” Iljino straips
nio pabaigos nedės, tyčia 
atydžiai sekiau. Rugpjūčio 
5 dienos laidoje, pabaigoje 
straipsnio pažymėta “Ga
las.” “Naujienose” straips
nis užsibaigia su sekamu 
paragrafu:

“Reikia prisodinti miškų 
pietryčiuose — miškais už
kirsti kelią sausvėjams. 
Reikia išarti ir užsėti že
mes, kurios dar tebėra tu
ščios. (Šioj vietoj, viduryje 
paragrafo, ■ .“Naujienose” 
praleista sekami žodžiais: 
“Pusė juodžemio mūsų ^ša
lyje — Sovietų Sąjugoje— 
da nepaliesta.”) 'Reikia pa
stūmėti žemdirbystę labiau 
į šiaurę, kad šiaurė galėtų 
pati .save išmaitinti.”- (Ga
las).

Ir storai ąpsimelavo!
M. Iljino straipsnis šiuom 

paragrafu neužsibaigia.Štai 
kokia to straipsnio pabai
ga, kaip jis išverstas drg.

Jono Kaškajčio ir atspaus
dintas LLD knygoje, iš ku
rios tą skyrių persispausdi
no “Naujienos”:

“Darbas jau eina, vado
vybėje vieningos milionų 
valios ir sulyg vieningu 
planu.

“Kad pamačius tai, nerei
kia važinėti perdaug toli. 
Savo krašte, anie savo na
mus, kiekvienas iš mūs gali 
patėmyti, kaip keičiasi 
gamta.

“ ‘Padarykite kelionę, ąp- 
važinekite Leningrado sritį 
— Dnovsko, Solecko, Os- 
trovskp rajonus. Tep, kur 
pirmiau juodavo balos, 
stūksojo tankūs krūmokš
liai, ir akis priprato matyt 
aptuštintas dykumų vie
tas, — da^ar te*lai tęsiasi 
kviečių laukai, aukštos tan
kios dirvos, visai kąi Uk
rainoje ir Cęn tralinė j juod- 
žepiio srity.’

“Taip rašo ‘Įzvięstijose’ 
P. Struppe.

“Da tik prieš keletą me
tų sunkų buvo net įsivaiz: 
dint kviečių laukai po Le- 
ningardu.

‘Mūsų šalyj prasidėjo di
dis augalų pergabenimas, 
didis laukų atnaujinimas.

“Ir tai yra tik dalis tų 
darbo, kuris varomas mūsų 
šalyj.

“Mes tveriame socialisti
nę santvarką, o tatai reiš
kia — pertvarkoj, pertai- 
spm ir save ir savo šalies 
gamtą.

“Pas mus dabar negalimą 
kalbėti apie socializmo tvė
rimą, nekalbant tuo patim 
tarpu apįę gamtos pęrtai- 
symą — apie laukų drėkini
mą, apie žemdirbystės per
kėlimą į šiaurius, apie jūyų 
sujungimą, apie žemės gel
mių užkariavimą—ir apie 

žmogaus pertaisymą.
“Apie visa tai buvo pa

sakytą vienoj prakalboj 
XVII Pąrtijos suvažiavi
me.

“Tai buvo vado prakal
ba — Stąliųo prakalbą.”

Štai kaip baigiasi tas Il
jino straipsnis,kurį “Naujie
nos” persispausdino žulikiš- 
kai už tylėdamos, jog paim
ta iš Literatūros Draugi
jos išleistos knygos!
. Nepaisant to praleidimo, 
visgi reikia pripažinti, jog 
tokio gero straipsnio “Nau
jienose” neesu matęs nuo 
1915 metų. Veikiausia pra
eis kita dvidešimts metų 
(jei “vyriausias redakto
rius” gyvens tiek ilgai) iki 
“Naujienų” skaitytojai su
lauks kito tokio gero 
straipsnio.

Bet kur įšrokavimas 
laukti desėtkus metų iki 
kitu sykiu “Naujienose” pa
sirodys geras straipsnis?

Kodėl, sakysime, geros lite
ratūros mėgėjas negalėtų 
prisirašyti į. Literatūros 
Draugiją?

Prisirašę į Draugiją už 
pusdykę gautų ir Iljino 
knygą Gaųitą ir žmones. 
“Naujienos” iš tos knygos 
persispausdino tik vieną 
skyrių — ir tai be užbai
gos. Tuom tarpu toj knygoj 
yra viso astuoni tokie sky
riai — ir visi geri!

Be to, tik už pusantro 
dolerio metinių duoklių 
gautų mažiausia vieną di
delę naujai išleistą knygą 
ir bertaininį žurnalą “Švie
sa.”

Bet kas svarbiausia, kas 
ikišiol pasitenkino vien tik 
“Naujienų” “apšvieta,” pa
matytų, jog pas Amerikos 
lietuvius Literatūros Drau
gijoje randasi kur kas dau- 
giaus ir geresnės apšvie- 
tos.

Dar vienas patarimas: 
Norintieji įsigyti M. Iljino 
knygą (versta Jono Kaš- 
kaičio), parašykite LLD se
kretoriui D. M. Šolomskui, 
46 Ten Eyck Str., Brook
lyn, N. Y. Centre dar turi 
jos pardavimui. Man rodo
si, bent keli egzemplioriai 
dar yra ir “Vilnies” knygy
ne. Knyga virš 300 pusla
pių.

Nusipirkę, tą knygą pa
matysite, jog “Naujienų” 
redaktorius pats kaip kada 
paskaito ir gerus raštus, 
bet savo skaitytojams pa
vydi. Persispausdinęs tik 
vieną knygos skyrių ir tai 
dar nukniaukęs pabaigą, 
nei kredito nedavė, iš kur 
paėmęs.

—L. Jonikas.

Lew Grįžimas į Fede
raciją Neužgiriamas 

______ .. 4
Chicago.—Amerikos Dar

bo Federacijos vykdomasis 
komitetas neužgyrė Johno 
L. Lewiso parašymo tuojaus 
priimt jo pirmininkaujamą 
Mainierių Uniją atgal į 
Darbo Federaciją. Tas ko
mitetas be jokio patarimo 
paliko Lewiso aplikaciją 
spręsti Darbo Federacijos 
suvažiavimui, kuris įvyks 
spalių mėnesį.

Lewiso vadovaujamos u- 
nijos priėmimui į D. Fede
raciją karčioj priešinosi 
mažiukės Progresyvės Mai
nierių Unijos vadai, kaltin
dami Lewisą carizmu.

Bet manoma, jog Lewiso 
priešingumas prez. Roose- 
velto politikai daugiausia 
sulaiko Federacijos vadovy
bę nuo tuojautinio Mainie
rių Unijos priėmimo į 
Darbo Federaciją.

London. — Talkininkų 
radijas šaukė vengrus neš
dintis iš Vengrijos didmies
čių, kurie neužilgo būsią 
bombarduojami iš oro.

j

Vokiečių “didvyriai” eijąą. Jie e.ipą pe į mūšį, bęt į nęląį§vįų ^tovyklas, |cųr P°rs 
Tarybų Sąjungoj. Šitie belaisviai buvo suimti Kųbanįąąs fronte, arti Novorossiisįęo

Union, N. J.
Šis miestelis yra vaizdingas, 

nedidelis, ant kalnų ir klonių, 
tik apie 3 mylios nuo Eliza
beth miesto. Gyventojų yra 
apie 25,000. Lietuvių tik ke
lios šeimynos.

Reikia pažymėti, kad ir pas 
mus buvo rodomas garsusis 
judis “Mission to Moscow,” 
rugpjūčio 1-3 dienomis. Nors 
jau kitur buvau matęs tą vei
kalą, bet nuvykau dar kartą 
pažiūrėti.

žmonių buvo pilnas teatras 
per visas tris dienas. Užklau
sus vieno žmogaus, dirbančio 
teatre, kaip biznis pavyko ro
dant tą veikalą, žmogus su 
džiaugsmu atsakė, kad pasi
sekė labai gerai, daug geriau, 
negu jis tikėjosi.

Tenka pasakyti, kad tie 
žmonės, kurie smerkė “Mis
sion to Moscow,” tai reiškė ar
ba savo piktą nusistatymą 
prieš mūsų talkininkę Sovietų 
Sąjungą, arba bijo tiesos. Jau 
atėjo laikas, kada ir Ameri
koj plačioji visuomenė turi 
progų daugiau tiesos sužinoti 
apie darbo žmonių tvarkomą 
Sovietų Sąjungą. Joki pikti jų 
išmislai negalės paslėpti tos 
tiesos.

Vilnietis.

Brockton, Mass.
Kada paimi į rankas Kelei

vį, tai net bjauru darosi. Me
lai, provokacijos, išmislai prieš 
Sovietų Sąjungą, tą Amerikos 
talkininkę, kuri tiek daug 
amerikiečių gyvasčių išgelbė
jo, pati netekdama apie 5,- 
000,000 savo geriausių žmo
nių, kuri, tikrumoje, išgelbė
jo mūsų šalies ir žmonių lais
vę. Gi Keleivis talpina raštus 
Hitlerio naudai, jau bene an
tri metai talpina nacių paruoš
tą surašą neva “po prievarta 
lietuvių Sibiran išvežtų.”

Bet kada Bostone buvo ren
kamos aukos pagalbai Sovie
tų Sąjungos žmonių, kartu ir 
tų lietuvių, kurie giliau į So
vietų šalį pasitraukę gyvena, 
tai Keleivio redaktorius “au
kavo” nupieštą špygą. Ateis 
laikas, kada sužinos tie lietu
viai šį Keleivio “duosnumą.”

Man prisimena, kada socia
listai dėjome pastangų, kad 
Keleivį išauklėjus, išplatinus. 
Tada Keleivis buvo pažangus 
laikraštis. Būdavo, mes džiau
giamės susilaukę jo į namus. 
O dabar net bjauru, kada tas 
laikraštis, mūsų išauklėtas, vir
to į nacių propagandos įran
kį.

Keleivio redaktorius užba- 
gotėjo, įsitaisė namus. Niekas 
už tai ant jo nepyktų, bet 

.bjauru darosi, kada jis, iš dar
bo žmonių susikrovęs turtą, 
dabar eina prieš tuos pačius 
žmones! Bjauru, kada naudo
jasi mūsų šalies demokratinė
mis laisvėmis ir tarnauja prie
šui. Hitleris nuteriojo Lietuvą, 
milio.nais žmones žudo paverg
tose šalyse, kariauja prieš mus.

Užtenka tik prisiriiinti tą 
Keleivio džiaugsmą, kokis jį 
apėmė tada, kada Hitleris už
puolė Lietuvą. Užtenka tik 
prisiminti tą, kaip per ištisus 
mėnesius Keleivio redaktorius 
straipsnius persispausdindavo 
iš nacių leidžiamų laikraščių. 
Manau, kad pažangūs lietu
viai, kurių sūnui yra armijoj, 
kurie nuoširdžiai remia mūsų 
vyriausybės karo laimėjimo 
pastangas, kurie trokštą maty
ti laisvą Lietuvos liąudį, mokės 
įvertinti tą naciams naudingą 
Keleivio rolę.

W. Yprkevičius.

PARAKO EKSPLOZIJA 
ISPANIJOJ

Ispanijos radijas paskel
bė, jog per eksploziją dide
liame parako sandėlyje 1 
Niebloj, Ispanijoj, tąpo už
mušta 15 asmeny ir daug 
sužeista. Eksplozijos pyie- 
žastis esanti nežinomą.
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LITEI UF iu M a r Į M E N AS
Literatūriniai Krislai Pabaltijo Tarybinių Respublikų 

Artistai Koncertavo Maskvoje
RAŠO

Pabaltijo tarybinių respublikų mu
zikai pašvęstas koncertas įvyko liepos 
22 dieną, Čaikovskio salėj, Maskvoj. Di
dele dalimi šis koncertas buvo sutrauka 
artistiškų veiksmų žymiausių tarybinių 
Pabaltijo valstybių menininkų, kurie bu
vo priversti bėgti iš savo gimtųjų namų 
ir rado svetingą prieglaudą įvairiuose 
Tarybų Sąjungos miestuose.

Maskviečiai susipažino su Pabaltijo 
muzikais, palyginant, dar neseniai. 1940 
metais Aleksandra Staškevičiūtė, Kau
no Operos dainininkė, pasirodė Maskvoj 
ir net jau tuomet Tarybų spauda atsilie
pė apie ją labai prielankiai. Sostinės 
kritikai vienbalsiai pripažino talentin
gumą ir muzikališkumą balsui tos aukš
tai apdovanotos dainininkės.

Metais vėliau Pabaltijos muzikai įsto
jo draugingon Tarybų artistų šeimon. 
Prasidėjo intensyvus darbas pasiruošti 
dešimties dienų Meno Festivaliui trijų 
naujųjų tarybinių respublikų, įvyksian
čiam Maskvoje, į kurį festivalį turėjo 
įeiti nauja opera, baletas ir drama.

Hitlerio įsibriovimas pertraukė šį dar
bą, bet nenutraukė kontakto, gyvuojan
čio tarp lietuvių, latvių ir estų artistų ir 
artistų kitų Tarybų Sąjungos tautų. 
Priešingai, viršžmogiškos kovos, atiteku
sios visiems Tarybų žmonėms, dar stip
riau suliedino jų vieningumo ryšius.

Skaitlingi koncertai buvo duoti 1942 
metais puikios latvių koloratūra solistės 
Elfridos Pakui ir žymaus Rygos tenoro 
Leonido Zachodniko. Po jų neužilgo se
kė pasirodymas didžiosiose Maskvos kon
certų salėse ir kitų artistų iš visų trijų 
Pabaltijo tarybinių respublikų. Nauja 

Tačiau, nors simfonija talentingo esto, kompozitoriaus 
Eugen Kappo, pašvęsta klausimui patri- 
jotinio karo, turėjo sėkmingą premjerą 
Maskvoj pereitą sezoną.

Sekami muzikai šiuo tarpu džiaugiasi 
plačiu populiarumu Tarybų Sąjungoje: 
Aleksandra .Staškevičiūtė (Lietuvos Ta
rybų Socialistinės Respublikos); Elfrida 
Pakui, Vera Krample, Leonid Zachodr 
nik ir Rudolph Berzinš (Latvijos TSR);

iš-

Gorkis Kovojo pries Fašizmą. 
Anksti Įmatė Fašistini Baisūną. 
Visus Kvietė Sunaikint Hitlerizmą. 
Jame Nebuvo Minties, būk

Menas “Bešališkas.”
Rašo J. BARKUS.

Pereitąjį pavasarį Maskvoj tapo
leistas pirmutinis pilnas rinkinys Mak
simo Gorkio prakalbų ir raštų prieš fa
šizmą. Rinkinį spaudai priruošė Gorkio 
Institutas Pasaulinės Literatūros, esan
tis prie Sov. Sąjungos Mokslų Akademi
jos. Knyga išleista atžymėjimui 75 metų 
sukakties nuo didžiojo rašytojo ir huma
nisto gimtadienio, kuris visoje Sovietų 
Sąjungoje minėtas kovo 28 dieną. 56 
puslapių knygoje surinkta visi rašiniai, 
prakalbos ir stambesniųjų kūrinių iš
traukos, kurios vienu ar kitu būdu lie
čia kovą prieš fašizmą. Domingiausiąją 
rinkinio vietą sudaro ištraukos iš iki šiol 
dar nespausdinto neužbaigto rankraščio, 
rasto Gorkio archyvuose.* *

Šia proga verta pažymėt, jog pastarą
jį savo gyvenimo dešimtmetį Gorkis pa
aukojo kovai prieš besiplečiantį fašizmą. 
Tuo tikslu jisai parašė daugybę straips
nių dienraščiuose bei žurnaluose, sakė 
prakalbas, rašė atsišaukimus, ir t. p.

Parodymui, kaip aiškiai ir teisingai 
Gorkis įmatė tuomet dar tik augančio 
fašizmo pavojų visai žmonijai ir civiliza
cijai, paduodu čia keletą jojo tuo klausi
mu pareiškimų. — Gorkio žodžių citatas 
imu iš Sov. Sąjungos rašytojo E. Sokolo- 
vo straipsnio apie Gorkį, tilpusio Mos
cow News laikraštyje, kovo 27 d., 1943 
m. laidoje.. * * *

Gorkis pakėlė savo balsą, šaukdamas 
kovon prieš fašizmą, dar viduryj trečio
jo desėtko šio šimtmečio.
jau daug metų praėjo, jo išsireiškimai 
iki šiol išlaikė visą savo jėgą ir moder- 
niškumą. Daugelis jojo pareiškimų 
skamba taip, tartum jie būtų paskelbti 
šiandien, audroje karo sukriušinimui 
hitlerinės tirionybės. Gorkis įmatė šį ka
rą ir šaukė rengtis jam.

Pradžioje Gorkis kovojo tik prieš ita
liškąjį fašizmą, nes vokiškasis fašizmas 
arba hitlerinis nacizmas ėmė sparčiau 
plėtotis tik Hitleriui valdžion patekus 
(1933 m.). Paskiau jisai šaukė kovon 
prieš abi fašizmo padermes — itališkąją 
ir vokiškąją.’

“Fašizmas vis nachališkiau pasižymi, 
kaipo neigėjas visko, kas tik sudaro eu
ropinės kultūros prasmę.” Taip Gorkis 
rašė 1935 metų liepos mėnesį, kreipda
masis į Paryžiuje susirinkusį Pasaulinį 
Kongresą Kultūrai Ginti.* * *

Išrodinėdamas reakcingumą naciškų
jų kliedėjimų apie “vokiečių viršžmogiš- 
kumą,” Gorkis išveda, jog visa, ką žmo
nija yra patyrusi apie fašizmą ir apie 
vokiečius, liudija kaip tik priešingai: 
“Aš esu ganėtinai įtikintas, jog priešas 
tikrenybėje yra žemesniojo tipo padaras, 
degeneratas (išgama), kaip fizikiniai, 
taip moraliniai.”

“Fašizmas,” rašė Gorkis kitame 
straipsnyje, “yra organizacija, sukurta 
iš žemiausios rūšies niekšų ir nedorėlių, 
pasiryžusi pavergt visus kitus... Aš 
vartoju žodžius ‘niekšų’ ir ‘nedorėlių’ 
tik todėl, kad stipresnių žodžių nebepri
simenu.”

“Itališkasis fašizmas,” rašė Gorkis 
balandžio mėn., 1936 m., “rodo aukš
čiausiuosius nežmoniškumo rekordus, 
bombomis naikindamas Raudonojo Kry
žiaus ligonines, užmušinėdamas sužeis
tuosius, išžudydamas medikalį persona
lą, nuodydamas taikiuosius gyventojus 
gazais, apnuodydamas galvijus, žemę, 
vandenį, augalus.

“Vokiškasis fašizmas karštligiška pa
skuba rengiasi taip lygiai nuožmiam 
darbui...” * * *

Teisybę Gorkis sakė. Didysis humanis- 
tas-rašytojas perspėjo pasaulį, jog fa

Olga Lund, Anna Klas, Bruno Lukk, 
Vladimir Alume (Estijos TSR).

Nestebėtina, tad, jog tas koncertas lie
pos 22-rą savo lankytojuose turėjo ne 
vien tik lietuvius, latvius ir estus, gyve
nančius Maskvoje, bet taip pat ir didžiu
mą sostinės muzikos mylėtojų. Koncer
tas praėjo sklandžiausia — jo turtingoj 
programoj radosi įvairių numerių, pra
dedant liaudies dainelėmis iki rusiškų ir 
Vakarų Europos klasikinių. Perduota 
kūriniai Pabaltijos tarybinių respublikų 
kompozitorių: Eugen Kapp (esto), Nils 
Gruenfeld (latvio) ir kitų.

Aleksandra Staskevičiūtė labai .meis
triškai sudainavo ariją “Kurna” iš Čai
kovskio operos, “Sorceress,” ir Margari
tą iš Gounod’o “Fausto.” Piano duetai, 
skambinti estų pianistų Bruno Lukk ir 
Annos Klas sutikta labai entuziastiškai 
(jie skambino ištraukas iš Eugen Kapp’o 

muzikos “Kalevipole G” ir Strauss’o 
valcą “Viennos Girių Pasaka”). Jų iš
pildymas rodė gerą išsimokslinimą, rū
pestingą pasiruošimą ir aukštą muzika- 
lišką skonį.

Publika aukštai įvertino veiksmus ir 
kitų programos dalyvių: smuikininko 
Vladimiro Alume, dainininkų Veros 
Krampe ir Olgos Lund, Rudolpho Ber- 
zinšo, Aleksandro Daškovo, Vello Vainp 
Omano, pionisto Herman Braunso, taip
gi eilėsakius L^iyaskaly, Yuri, Koger ir 
kitus.

Labai didelio įspūdžio padarė dainos: 
lietuvių — “Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka,” latvių — “Maža varnelė,” “Ten, 
kur man linksma buvo”; estų — “Ateik 
pas mane,” “Esu mažas artojėlis” ir ki
tos. Tos paprastos dainelės, taip žavios 
lyriškai ir optimistinės, Pabaltijo tary
binių ' respublikų liaudies sukurtos, iš
šaukė publikoje nesuvaldomas ovacijas.

Pasisekimas liepos 22-ros koncerto pa
eina iš aukštų kūrybinių atsiekimų ta
lentingų lietuvių, latvių ir estų artistų 
ir sąjausmo broliškos meilės, kuri jun
gia žmones Tarybų krašto su jų broliais 
iš Pabaltijo respublikų, laikinai pagrob
tų vokiečių okupantų.

Sergiejus gimė Jasnojoj Polianoj
ten seniau praleisdavo keletą mėnesių 
kiekvienais metais. Jasnają Polianą vo
kiškieji barbarai buvo sukaneveikę — 
dabar Tarybų vyriausybė ją ir vėl at- 
steigė.

Levo Tolstojaus sūnui Tarybų vyriau
sybė moka pensiją, — aprūpina jį visais 
gyvenimo reikmenimis.

Prisiminęs savo tėvo nemirštamąjį vei
kalą “Karas ir Taika,” Sergiejus Tol
stojus pasakoja, kaip rūpestingai jo tė
vas studijavo 1812 metų karą pirmiau, 
negu jis ėmėsi veikalą rašyti. Levas Tol
stojus buvo perskaitęs visokią literatūrą, 
kokią tik gavo, apie Borodino mūšį, — 
mūšį rusų kariuomenės su Napoleono 
įsiveržėliais. Paskui rašytojas nuvyko į 
Borodiną ir ten per dvi dieni stebėjo vie
tas, kuriose istorinis mūšis įvyko. Ten 
pat jis. nusipiešė vietos žemėlapį, pagal 
kurį darė aprašymus.

Prisiminęs savo tėvo veikalą “Karas 
ir Taika,” Sergiejus Tolstojus primena:

“Mano tėvas sakydavo, kad 1812 me
tais Rusijos jėgos paslaptis kerėjo ne tik 
garbinguose rusą kareivių žygiuos, bet 
ir tame, kad visa liaudis buvo sukelta 
vienu dideliu troškimu: išvalyti savo že
mę nuo įsiveržėlių.”

Ar ne panašiai esama šiandien?!
Levo Tolstojaus anūkas, taipgi Sergie- 

jaus vardu, dabar tarnauja Raudonojoj 
Armijoj, kovodamas prieš bendrąjį žmo
nijos neprietelių!

Karas — ne karas, socialistinėje Ta
rybų Sąjungoj surandama laiko kultū
ros ir mokslo darbininkams pagerbti!

R. Mizara.

CHICAGOS ŽINIOS
Chicagoj Yra 14,000 Pergalės 

Daržą; Ją Savininkai Užau
gino Daug Daržovią

Pergalės daržai iChicagoj 
klėsta ir auga. 14,000 šeimų 
gauna iš tų daržų daug pui
kaus maisto. Nežiūrint nepa
lankaus klimato, bet, žmonių 
pastangomis, daug visokių ge
rybių iš ten žmonės gauna. Bu
rokų, morkų, kopūstų, pamido- 
rų ir daug visokių daržovių 
gauna ne tik tos šeimynos, ku
rios pasirūpino auginti perga
lės daržus, bet dar ir savo kai
mynam duoda.

Moteris Padėjo Apgalėti 
Plėšiką

Alvin Krause, 29 m., puolė 
iš armijos paleistą M. Kulo- 
vitz, 30 m., su tikslu apiplėšti. 
Užpuolimas įvyko ant Winth
rop avė. Piktadaris pašovė Ku- 
lovitz. Tačiau sužeistas nepasi
davė ir griebė Krause apgalėti. 
Nežinia kaip būtų buvę, jeigu 
Miss L. King, 32 m., būt nepri
buvus į talką. Ji, pamačius mirti
ną .kovą, išspyrė iš Krause 
rankos revolverį ir padėjo su
imti piktadarį.

Kaip jį pristatė policijos sto- 
tin, tai pasirodė, kad šio paukš
čio laukia byla už pirmesnį plė
šimą.

šizmo šalyse “bepročiai asmens viešpa
tauja, ir nėra prasikaltimo, kuris būtų 
jiems pęr baisus papildyti, ir jokios kie
kybės kraujo nėra jiems per daug pra
lieti.”

Atžymėdamas, jog “nors fašistai yra 
kraugeringesni, bet jie bailesni už lauki
nius žvėris,” Gorkis padarė išvadą: “Su
prantama, negali būt klausimo apie įti
kinimą laukinio žvėries parodyt pasigai
lėjimo žmogui, kuris jo naguosna pa
kliuvo, bet tik apie nukirtimą žvėriui na
gų ir galvos.”

Didysis humanistas nebuvo pacifistu 
neigi pasyviu pasipriešinto  j u blogumui 
ir prievartai. Gorkis buvo nepermaldau
jamai priešingas bent kokiam taiksty- 
muisi su hitlerizmu. Pamatą šiam įsiti
kinimui jisai matė reikale ginti papras
tųjų žmonių gerovę.* * *

Trumpoj sutraukoj Gorkio tezis apie 
galutinąją kovą su fašizmu-nacizmu aiš
kiausiai išreikštas sekamuose jo saki
niuose :

“Fašistai sudaro nereikšmingą žmoni
jos mažumą. Fašizmas yra patrakusi be
stija, bestija,, kuri turi būt sunaikinta... 
Šios mažumos, sunaikinimas būtų di
džiausiojo teisingumo aktas ... Šitą di
dįjį aktą įvykinus, prasideda pasauliniai 
platus, draugiškas, broliškas žemės tau
tų darbas, laisvasis, garbingasis darbas 
sukurt naująjį gyvenimą.”* * *

Šie keli iš stambesnių rašinių parink
ti pavyzdžiai aiškiai parodo, kaip jaut
riai Maksimas Gorkis domėjosi politi
niais reiškiniais Sovietų Sąjungos išlau- 
kyje.-Visas savo literatines jėgas jisai 
mobilizavo ugdymui pasaulinės kovos 
prieš bestiprėjantį tada fašizmą.

Levo Tolstojaus Sūnus 
Sergiejus Gražiai 

Pagerbtas
Gal ne visi skaitytojai žino, kad 

džiojo rusų rašytojo Levo Tolstojaus 
nūs, Sergiejus, dar gyvas. Taip, jis 
vas ir gyvena viename 
apartmente Maskvoje.

Sergiejus jau senas — 80 metų am
žiaus, bet jis vis dar kruopštus, darbš
tus, nesėdi “rankas susidėjęs.”

Ir štai nesenai’ Sergiejus Tolstojus 
tapo gražiai pagerbtas: Tarybų Sąjun
gos vyriausybė apdovanojo jį Raudono
sios Darbo Vėliavos ordinu (tokiu, kokį 
neseniai gavo lietuvių poetas Liudas Gi
ra!).

Sergiejus Tolstojus buvo pagerbtas už 
savo darbą — per pastaruosius 30 metų 
jis rašė apie savo tėvą atsiminimus. Pa
rašė keletą veikalų, tarp kurių yra: 
Levas Tolstojus ir Muzika, Annos Kare- 
ninos Gyvenimo Atspindžiai, ir kt.

Sergiejus Tolstojus atsimena, kai jo 
tėvas rašė nemirštamąjį veikalą “Anna 
Kareilina,” — apie moteriškę, kokių ra
šytojas pažino nemažai, bet Anna Kare- ♦ 
nina buvo panašiausia Marijai Gartung, 
poeto Puškino dukterei. Ir šiandien, ku
ris nori* plačiaus sužinoti apie Anną Ka^ 

. reniną, kaip ji buvo kuriama, ir tt., jis 
kreipiasi pas Sergiejų, rašytojo sūnų.

Sergiejus Tolstojus yra ir muzikas — 
tik nesenai jis sukūrė muziką kai ku
rioms eilėms, skiriamoms raudonarmie
čiams.

di- 
sū- 
gy- 

moderniškame

Jie Priešui Gilią 
Duobę Kasa

Rodos, kad amžius jau praėjo, 
Kai priešas užpuolė mūs kraštą. 
O kiek jis per tą laiką kentėjo, 
Ir kokią sunkią nešė naštą.

Miškai, dirvonai ir upeliai,
Ir tie žiaurų priešą pajuto,
Ir nukentėję iki valiai, 
Tarsi kovon visi sukruto.

Dirvonai virto tik grioviais, 
Kur buvo lygus, gražus laukas. 
Upeliais teka kraujo srovės, 
Visa padangė apsiniaukus.

Miškai priglaudė tankumyne 
Tuos, ką namus apleist turėjo, 
Kurie už skriaudą begalinę 
Atkeršyt priešui prižadėjo.

Už tėvus, brolį ir už sesę, 
Jie priešui gilią duobę kasa! 
Montreal. Tyla.

Tūlo nas
Ar girdėjote Rolando ragą, 
Jo beviltišką pagalbos šauksmą? 
Kreiseriai, šarvuočiai, dega... 
Tavo pažiba ir džiaugsmas.

O Francūzija! Tos dūmų juostos 
Tavo nuometas pajuodęs.
Balsas gedulo virš uosto • 
Tragiškai pasauliui guodės.

Jie tilteliuose stovėjo.
Veiduose nebuvo kraujo lašo.
Jų varaus kartojo laisvas vėjas 
Ir saulėtekis padangėse užrašė.

Rytas lapkričio ankstyvas 
Leido į gelmes gimtines jūros 
Gyvus kreiserius ir žmones gyvus. 
Bangos grojo maršą niūrų.

Su laivais drauge jie skendo. 
Didvyrių vardai nežuvo— 
Kaip ir pasaka apie Rolandą, 
Apie Margirį—lietuvį.

Salomėja Nėris.

Pirko Karo Boną už $100
Ketvirtadienį atsilankę į 

dienraščio įstaigą Antanas Vai- 
čikonis su žmona ir nupirko 
savo anūkam: Eugene ir Ray
mond Urban abiem po $50.00 
Karo Boną.

Taipgi aukavo dolerį dien
raščio “Vilnies” sustiprinimui.

Vaičikoniai ilgą laiką gyve
no ir turėjo kuklią užeigą, 6410 
S. Ashland avė., o dabar gyve
na JM. Clark avė.

Senoje vietoje gyvena ir duk
tė.

Buvęs Bridgeportietis Žada 
Perplaukti Ežerą

Stanley Paulik, 29 m., kuris 
pirmiau gyveno 2919 So. Eme
rald avė., o dabar gyvena 3650 
S. Winchester, sako, imsiąs 
perplaukti Michigan ežerą per 
24 valandas. Jis mano pradėti 
plaukti laike Darbo Dienos 
švenčių iš Michigan City, In
diana.

Paulik yra senas plaukikas. 
Jis prie šio žygio rimtai ren
giasi. Kalbėjosi su pakraščių 
sargyba apie vandens sroves ir 
tt. Jis pasitiki, kad per 24 va
landas gali perplaukti 45 my
lių plotą, per Michigan ežerą.

N. D.

Korporalas F. Geibis Lankėsi 
Vilnyje

Clevelandietis Franas Geibis 
jau 18 menesių yra orlaivyno 
tarnyboj. Jau užsitarnavęs 
korporalo laipsnį.

Jis Chicagoj sustojo ir atsi
lankė dienraščio išleistuvėn pa
simatyti su Mažeikais ir kitais 
vilniečiais.

Franas atlankė savo tėvelius, 
kurie gyvena Cleveland, Ohio. 
Jis važiuoja atgal tarnauti Dė
dei Šamui į Pocatello, Idaho, 
prie orlaivyno.

Šešis Jaunuolius Kaltina Slėpi
me iš Armijos Pabėgusio
šešis jaunuolius grand džiū- 

rė įkaitino slėpime iš armijos 
pabėgusio kario. Jis yra Ha
rold R. Roush, 22 d., pabėgęs 
iš Camp Stoneman, California.

Kokia bus uždėta jaunuo
liams bausmė už dezertyro slė
pimą, tai teismo dalykas.



Ketvirtas Puslapis IMiavSg Lithuanian Daily Newl ” šeštadienis, Rugpj. 14, 1943

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2004 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
313 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1549 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises;

NATHAN S. SHAPIRO 
1549 Pitkin Ave.,

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4736 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Rings, to be consumed off the 
premises.

313 Rogers

Kings, to be consumed on
JACK KOZLIN

Ave., Brooklyn, N.

the

Brooklyn, N.
hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage

No.

No.NOTICE is 
EB 378 has 
to sell beer, 
the Alcoholic ___ ___ .. __
146 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

JOSEPH A. BUTLER
146 Franklin St., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 362 has 
to sell beer,_ ______ _____  __
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1502 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 
ISADORE REINGOLD & DAVID HALPER 
1502 Pitkin Ave., Brooklyn, N. X.

LUCY USZYNSKI 
(Joe’s Grocery & Del.)

221 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 998 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
694 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section_ 107 of 
the

the

No.

the

691 New
SALVATORE MANZIONE 
Lots Ave., Brooklyn, N.

Alcoholic 
345 Myrtle 
County of 
premises.

345 Myrtle

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on .the

FRANK DOLANSKY
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
308 Graham Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1706 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1588 St. John’s Place Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

K.
1588 St

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4970 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Ęevęrage Control Law at 
161-A Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ♦

PAUL RACHWALSKI 
Paul’s Grocery & Del.)

161-A Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NATALE GANDOLFO
301 Jefferson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1226

hereby Riven that License No.NOTICE is
GB 1290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic B.everage 
1218 Myrtle Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES
1218 Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2144 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail* under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
64 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MEYER SCHMUCKLER & 
ABRAHAM BASSIN 

Graham National Delicatessen 
Graham

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9153 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retąjį under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage
535 Flushing Avenue, _ . .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn,

64 Ave., Brooklyn, N.

308 Graham
BERNICE 
Ave.,

& B. DELICATESSEN, INC. 
.John’s Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1446 has been issued ■ to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
162 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 632 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
289 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MURRAY
535 Flushing Ave.,

GORMAN
Brooklyn, N. Y. G

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

A. ROMEO
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____ _ _
L 517 has been issued to 'the undersigned 
to sell wine & liquor under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
713 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
E 172 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ĮSAKE WOL SIEGAL
355 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. G

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

NOTICE 
GB 860 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
724 Sterling Place, 
County of Kings, to 
premises.

.„J Control I>aw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

162 Nassau
SOL SCHWARTZ

Ave., Brooklyn, N.
hereby given that License No.

289 Oakland
FLORA GEVIRTZ
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1476 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN E. M1CHITSCH
176 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

ISIDORE RAND 
Fulton Wine & Liquor Store

713 Fulton St., Brooklyn, N. Y. BT

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 63 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.NOTICE is hereby given that License 

GB 730 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
139 Stuyvesant Ave., 
County of Kings, to 
premises.

SOLOMON 
139 Stuyvesant Ave.,

Control Lhw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

397 So.
HYMAN SCHA1KOW1TZ 
4th St., Brooklyn, N. G
is hereby given that License No. 

issued to the undersigned
NOTICE 
E 67 has been 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JACOB SHAPIRO
101 Varet St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1177 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at' 
397 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH RICCIARDI & 
SALVATORE CATANJA 

Ave., Brooklyn, N.

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

PRESENT
Brooklyn, N. Y. GNOTICE is

GB 9532 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
161 Buffalo Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
590 Albany Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

the

724 Sterling 419 Myrtle
DeKalb397 Y.

161 Buffalo hereby given that License No.

590 Albany

NOTICE is
the2405

256 Rogers 1705 Y.
Kings, to

No.

4723 Church

Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J64206524Brooklyn, N.35th St.,
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2743 Pitkin

LIAUDIES BALSAS MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA195 Nassau

hereby given that License No.

impor-

169 Calyer

LIAUDIES BALSA hereby given that License No.

kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už
the

703 RogersLIAUDIES BALSO KAINA Y.
hereby given that License No.

$3.50 Metams LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮO

Turime Gerų Vynų ii’ Degtinių

Lietuvių Kuro Kompanija
the

141 Rogers Y.
hereby given that Incense No.

VISUOMENES ATYDAI the

No.

hereby given that License No.

25 Driggs

54 Montrose

Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

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

Avenue, 
Kings, to

JOHN 
St. ,

HENRY 
Place.

GEORGE 
Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
from house to house at retail,

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

LYNNE. 
Ave.,

& LIQUOR, INC.
Brooklyn, N. Y, BT

WILLIAM 
Str.,

SARAH 
Ave.,

ANTONIO
65th St.,

Control
Borough of 
be consumed on

JOSEPH 
86th St.,

& MAX HOFFMAN 
Dairy

Brooklyn, N. Y. G

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

DAVID 
86th St.,

LASSER
Brooklyn, N. Y. G

FELDMAN 
Blue Star 
Ave.,

GRIEF
Brooklyn, N. Y. G

the *. — 
25 '* Driggs 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law

OTTO KOPP
(Otto’s Delicatessen)

Ave., Brooklyn, N. Y.

'll?

LOUIS
185 Norman Ave.,

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

VITO GIANNINI
Bay Parkway Tavern

Parkway, Brooklyn, N.

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

VOGEL
Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control I^aw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LA MAYE 
Brooklyn, N.

SAMUELS
Brooklyn, N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LOUIS SPRUNG
Ave., Brooklyn, N. Y.

MUZYKA
Brooklyn, N. Y.

TILLIE GLASBERG
Ave., Brooklyn, N. Y.

FRED WILKENS
St., Brooklyn, N. Y.

FRANK GLADSTONE
17th Ave., Brooklyn, N. Y.

SEIDE
104 So. 2nd St.

ANDOLENA
Brooklyn, N.

Alcoholic
— 86th Street, 

Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

WEBER
Brooklyn, N. Y.

MAURICE EGAN
161 Franklin St., Brooklyn,. N. Y.

WILKOV
Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ANDREW SCHELLE
St., Brooklyn, N. Y.

I>aw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed ' off

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

LOMBARDI
Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 107 of 
leverage Control Law at 

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

NEWMAN
Brooklyn, N. Y.

SillBi

CARL MENGEL
131 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
from house to house at retail,

107 of the Alcoholic Beverage 
Borough of Brooklyn, County

SHĄP1RO
Brooklyn, N.

GEDULI)
Brooklyn, N. Y.

J. JOYCE
Brooklyn, N.

MANNING
Brooklyn, N. Y.

KAYHOE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SAM WALKER
Ave., Brooklyn, N.

BRUSCA 
Brooklyn, N.

JOHN KRISTOF .
192-A Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

PATERNA
Brooklyn, N.

JOJS MILLER
79 Steuben St., Brooklyn, N. Y. G

JACK BROWN
17th Ave., Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

ALEX LEWIS
Brooklyn, N. Y. G

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

HARMS
Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

off

NOTICE is 
EB 449 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
2405 --86th Street.
County of Kings, to 
premises.

PETER DEVARIS
Ave., Brooklyn, N. Y.

337 UNION AVENUE

premises.
GIUSEPPE LA FORTEZZO

68 Buffalo Ave., Brooklyn, N.

Alcoholic Beverage Control Law 
Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off

REGINA 
Ave.,

MAX FRIEDMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NICK CORSO
Ave;, Brooklyn, N. Y.

ISIDORE
5301 Church Ave..

Tel. EV. 4-8698

MtobaiiwiuiHWMMi
MtaMMMMMk*mm

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

Beverage Control law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

hereby given that License No. 
GB 1045 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
256 Rogers 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 695 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

__ _____herqby given that License No. 
GB 1043 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
GB 529 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
169 Franklin Street, v* mvu.
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN ZIELINSKI 
169 Franklin St., Brooklyn, N.

Alcoholic 
3230 Fulton Street. 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
3230 Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, i 
the Alcoholic 
6504 Bay 
County of 
premises.

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE 
EB 275 has 
to sell beer, 
the 
5801 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is 
EB 468 has 
to sell beer, 
the Alcoholic _____
if301 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Brooklyn, 

the

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

Beverage Control law at 
Brooklyn.

the

NOTŲ: E is 
EB 401 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control 
369 — 19th Street, Bormjgh of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DANIEL LANA HAN
St.. Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 663 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1528 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

RO-BARD DELICATESSEN, INC. 
1528 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 238 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
2743 Pitkin 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

: the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1229 has been issued to the undersigned 
to Bell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1705 — 65th Street, 
County of Kings, to 
premises.

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

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

Beverage Control Liw at 
Bo- 
be

NOTICE is 
GB 861 has 
to sell beer, 
the Alcoholic _______
3414 Tilden Ave.. & 334 E. 35th St., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed off the premises.

ERNEST WALTHER 
3414 Tilden Ave.. _
334 East
NOTICE 
GB 1223 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Newell Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KIELBINSKI
114 Newell St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1112 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Greeni>oint Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI
117 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License-No. 
GB’1128 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 — Noble Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off' 
premises.

HENRY CHARLES McERLEAN 
148 Noble St., Brooklyn, N.'

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1586 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1466 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
74 Meserole Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

STEFAN
74 Meserole Ave.,

Jei pirksi bonus 
viso pasaulio žmonėm* ryto

jus bus šviesus

Kanados Lietuvių Savaitraštis 
Station C, Box 1013 

Toronto 3, Ont, Canada
Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 

Skaitykite jų savaitraštį

Jei
Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisvė. Paduoda daug 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių. 

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

Dienraštis Laisvė tinkamai ir greitai padaro draugi
joms ir bizniams visokius spaudos darbus. Net ir 
šiuom, kainų kilimo laiku, dienraščio Laisvės spaus

tuvė atlieka darbus už labai prieinamas kainas.

Laisvės spaustuvė turi gana, gerai išsilavinusių spaus
tuvininkų ir turi tinkamą mašinerijų. Spaudos dar
bus draugijoms ir bizniams Atlieka pilnai artistiškai.

Gražia spauda, kreipiantis biznių ar draugijų reika
lais, kelia firmos prestyžą. Taigi laiškam, sąskaitom 
ir kitiem susirašinėjimam reikmenys turi būt grasūs. 
Laisvės spaustuvė spausdina knygas, draugijom kon
stitucijų ir mokesčių knygeles; finansam lakštus ir 

paliūdyjimų formas.

Bizniams padarome sieninius kalendorius ir visokius 
spaudinius, kokių tik yra reikalinga, atatinkamam 

biznio vedimui.

Reikale spaudos darbų prašome kreiptis:
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer Street Brooklyn (6), N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK SWIERSKI 
(Acirema Grocery Store)

154 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1136 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
192-A Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises'.

NOTICE iiį hereby given that License No. 
GB 9125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107- of 
the Alcoholic Beverage Control 
2717 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

VINCENZO 
2717 Fulton St.,
NOTICE is hereby given that License . 
GB 4921 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES ANDERSON
533 Park Place, Brooklyn, N.' Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1478 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
GB 777 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
3061 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Borough pf Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is 
GB 737 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
246 Nassau Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM BICA & CHARLES MANERI 
246 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Sectįon 107 of 

: Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is 
GB 781 has 
to sell beer, 
the Alcoholic _
195 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is
GB 4717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
169 Calyer Street, 
County of 
premises.

NOTICE is
GB 956 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
703 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is
GB 463 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170*172 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS & IRVING GROSS 
(Gross Bros.)

170-172 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1245 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
141 Rogers Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is
GB 1455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
122 Bridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of 'Kings, to be consumed off 
premises.

GIUSEPPE LI DONNI
122 Bridge St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1178 has been issued to the undersigned 
to sell įbeer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. »

JOHN BEHNKEN & WILLIE WINKLER 
560 Morgan Avo.t Brooklyn, N. Y.
NOTICE is . . ..
GB 567 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contro) Law qt 
185 Norman Avenue, 
County of’ Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1117, has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section* 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6524 — 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 1028 ___ .... ______
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6420 — 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
GB 1391 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4723 Church Ayenue, 
County of 
premises.

ALBERT

S
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
B

NOTICE 
GB 9107 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112-A Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE LEVINE 
.(Roseland Dairies)

112-A Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
86

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 863 has been issued to the undersigned 
to sejl beer, at retail under Section 107 of 
the ' Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

the ’ Alcoholic 
155 Buffalo Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

AGNES M. 
Ave.,

NOTICE is 
E 113 has 
to sell beer 
under Section 
Contrql Law. 
of Kings.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MAX PILLINGER 
Max’s-Buffalo Food Center)

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
E 297 has 
to sell beer ____ __ ... .. ...__ _ ... .... .....
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

NOTICĘ is hereby given that License No. 
GB 1183 has been issued to the undersigned 
io sell beer, at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beveragė Control Law at 
Ąvenue, Bqrqugh of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10018 has been issued to the undersigned 
to' sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveragė Control Law at 
54 Montrose Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 153d has been issued t6 the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectįon 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Wjnthrop Street, Borough of Brooklyn, 
Gdunty of Kings, to be copsųmed off the 
premises.

GERTRUDE EHRLICH
1159 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10023 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at’retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 Caton Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

JOSEPH BUDOWSKY 
(Caton Cut-Rate Dairy)

626 Caton Ave., Brooklyn,

NOTICE is 
GB 980 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 Hopkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON GLUCK
229 Hopkins St., Brooklyn, N. Y. G

Telefoną^: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue

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

NOTICE is hereby given that License 
GB 1046 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1440 — 86th Street, " 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 1322 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1412 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 5002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
7101 —■ 13th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Fl LAMINA 
13th Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 78 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
5611 —-Fifth Avenue 
County of Kings, to 
premises.

CRYSTAL WINE 
5611 — Fifth Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9949 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section_ 107 of 
the Alcoholic Beverage 
J 04 South 2nd Street, 
County of Kings, to 
premises.

Vietos 
tuotps degtinės ir 
vynai, 
bravorų alus 
Slips. Kada būsite
Brooklyne, užeiki 
te susipažinti.

ger iawu 
ir

Kiekvieną subarą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
nuėjimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdarąs nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai

BROOKLYN, N. Y426 SO. 5th STREET, ___________ _ ...
Blokas nuo Hewes St. elevciterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavąlkųi, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie sąvo namuos 
turite Oil Bupnęrs. Kuro reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

savo seniems 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

munis ši skelbimą ir mes duosimeAtsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidoj. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai pątarnaųtųme tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, Sf. Y

J. GARŠVA
Graborius-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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

Hi-PIex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių j dieną, 
sudėtis yra sekama:
Vitamin
Vitamin
Vitamin
Pantothenic

Bl
B2
B6

500 International vienučių vienoje tab.
666 CĮamma vienoje tablctėlėje
100 Gamma vienoje tabletelėje 
Acid 100 Gamma vienoje tabletelėje.

Gamma ir Vitamin-B-Complcx sudaryta iš mielių ir grūdų, 
chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama:

Už 100
Už 250
Už 500
Maistą
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N.

$2.19
$4.95
$8.80

Niacin 3333 
neturi jokių 

tabletėlių 
tabletėlių 
tabletėlių
ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Givlais
Stai 

adresas
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. T.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

M/DOTUV/V 
DIREKTORIUS

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 

x būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa

Telefonas Poplar 4110



Lietuvos Partizanus 
Remią Kunigai
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

štuotas ir keturias dienas 
kvočiamas. Greitai po kvo
tos jis pasišalino iš savo 
parapijos. Jis įstojo į par
tizanus.

Partizanų būrys, kurio 
eilėse kovoja kunigas Ran
kelė Antrasis, šį pavasarį 
užpuolė vieno vokiečio ko
lonisto dvarą, pagrobė 10 
tonų avižų ir miežių sėklų 
ir slaptai padalino jas tarp 
beturčių valstiečių, kad jie 
turėtų kuom savo laukus 
apsėti.

Šio jauno kunigo drąsa 
ir patriotizmas suteikė jam 
didžios pagarbos ir kituose 
partizanų būriuose.

Kiti Kunigai Partizanų 
Rėmėjai

Aš turiu tikrų žinių apie 
skaičių kunigų, kurie ne tik 
dvasiniai remia Lietuvos 
partizanus, bet dalina jiem 
surinktą iš valstiečių mais-

tisai apgyvendintą vokie
čiais kolonistais.

Bažnyčių Plėšikai
Vėliausiu laiku vokiečiai 

valdininkai taip plėšė Lie
tuvos bažnyčias, kad kilo 
didis žmonių apmaudas 
prieš juos. <

žmonių Vienybė
Lietuvos žmonės šiandien 

yra labiau apsivieniję, negu 
bet kada. Lietuva dabar yra 
susivienijusi bendrai kovai 
prieš vokiečius plėšikus.

Partizanai Padarė Bai 
šių Nuostolių Naciams

Portland ir Oregon 
City, Ore.

223 kuopos iš Oregon 
LLD 4 kuopa iš Port-

žinoma, mūsų pikni-

bą Sovietų Sąjungos ginkluo
toms jėgoms ir didvyringai So
vietų Sąjungai, mūsų, talkinin
kei.

Dvi Liet. Literatūros Drau
gijos 4 kuopos narės apsivedė, 
tai drg. Ella Korsak apsivedė 
su Karol Plakty ir Aida Um
bros su leitenantu O. Brandy. 
Mūsų kuopa velija jaunave
džiams kuo geriausios laimės 
jų gyvenime.

Detroito Žinios
Penktas Puslapis

11 - H

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Štai dar faktas: Vienas 
Kauno kunigas, žmonių my
limas už jo labdarybę, nese
niai buvo areštuotas kuk
liame savo kambaryje Ža
liajame Kalne. (Jo vardo 
negalima čia minėti, nes jis 
dar tebėra vokiečių užimta
me plote.)

Vokiečiai išrausė visus jo 
daiktus, bejieškodami kokio 
nors lapelio su “bolševikiš
ku pamokslu.” Nors jie nie
ko tokio nerado, bet kuni
gas vis tiek areštuotas ir 
deportuotas iš Kauno į Su
valkijos apskritį, beveik iš-

Maskva. — Per paskuti
nius 22 mėnesius partizanai 
kovotojai, veikdami vokie
čių užnugarėje, užmušė 155 
tūkstančius nacių, suardė 
kelis šimtus jų karinių 
traukinių, sužalojo bei su
naikino 259 vokiečių tan
kus, susprogdino ir sude
gino 205 hitlerininkų lėktu
vus pačiose stovyklose ant 
žemės, pagrobė daug prie
šų kanuolių ir kitų pabūklų 
ir užėmė devynioliką vokie
čių oficierių centrų, kaip 
pranešė Maskvos radijas.

Japonijos radijas įspėjo, 
kad gal ir Amerikos kariuo
menė darys įsiveržimą į 
japonų Kurilų salas.

Amerikiečiai kiečiau už
veržė kilpą apie Bairoko, 
paskutinę japonų bazę New 
Georgia saloje.

Dr. John Repshis 
(REPdYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvėro 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel. TRObridge 6380

OFISO VALANDOS.
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nekėliomis ir šventadieniais >

Jungtinės Valstijos dau
giau negu kuris kitas kraš
tas suvartoja skardos; 
1941 metais suvartojo pusę 
pasaulinio ištekliaus.

Submarinas ima vandenį 
į save, norėdamas pasineri 
po vandeniu, o išpumpuoja 
vandenį lauk, norėdamas 
iškilt į paviršių,i— taip ly
giai, kaip žuvis reguliuoja 
orą savo “plaukimo pūslė
je” tam pačiam tikslui.

BOSTONO APYLINKĖJ
Visų Lietuviu Didysis \

PIKNIKAS
Dienraščio Laisvės Naudai

Įvyks Sekmadienį
Rugpjūčio 15 August

Bus puiki dainų programa ir įspūdinga prakalba 
iš vėliausių pasaulinių įvykių.

George Stevens Orchestra
So. Bostono Bevardis 

Kvartetas
Montello Liuosybės Choras

vadovybėje Geo Steponavičiaus

Roxbury Latvių Choras
vadovybėje Edward J. Sugar

Norwood© Vyri] Grupė
vadovybėje William Petrikos ROJUS MIZĄRA

Laisvės redaktorius, sakys pra
kalbą iš vėliausių pasaulinių 
jvykių. Taipgi kalbės valdžios 
atstovai dėl pirkimo karinių bo- 
nų.

GRANVILLE PARK, R0SL1NDALE, MASS.
širdingai kviečiame visus Bostono apylinkės 

lietuvius dalyvauti šiame piknike ir tuomi pa
remti dienraštį Laisvę.

Mary Janes, M. ir A. Janu- 
kaičių dukrelė šį pavasarį bai
gė aukštą mokslą. Linkime jai 
ir toliau pasisekimo mokslo 
praktikoje.

Rau-
Tai

buvo

Keletas Žinių iš Mūsų Miestų
Šią vasarą turėjome bendrai 

surengę du piknikus. Pirmas 
piknikas įvyko birželio 20 die
ną. Jį rengė bendrai LDS 106 
ir LLD 
City ir 
land.

Kaip
kai įvyksta pas Ulinskųs ant 
jų ūkės. Kad ir šiais laikais 
yra sunkumo surengti pikni
kus iš priežasties daugelio da
lykų nedatekliaus, bet prie di
delių pastangų galima sureng
ti. ir šiame piknike buvo gra
žus būrelis atsilankęs publi
kos, o piknikas davė pelno 
$81. Pelnas buvo paskirstytas 
taip: $40.50 Amerikos Raudo
najam Kryžiui ir $40.50 pa
galbai lietuvių, kovotojų 
donosios Armijos eilėse, 
graži parama.

Pavyko ir todėl, kad
aukų. Drg. Smalinskienė auka
vo gražų kavos puodukų setą, 
kuris buvo išleistas laimėjimui 
ir davė $10.75 įplaukų, tai 
graži pagalba. Setas teko drg. 
P. Atko.

Drg. V. Ulskienė aukavo na
mie darytą sūrį, A. Ambrozie- 
nė sūrį ir kavos. Tai labai 
ačiū draugėms už aukas! 
Taipgi ačiū F. V. Ulskiams už 
suteikimą vietos piknikui ir 
darbą. Nuoširdus ačiū ir dar
bininkams, kurie energingai 
dirbo piknike, kaip tai: J. Ur- 
bon, S. Stupuri’cnė, A. Rimkus, 
A. Ambrozienė, M. Jonikaitis 
ir L. Jezelskienė.

Tai matome, kur dirbama 
bendrai, tai yra kuo ir pasi
rodyti. šiame piknike drg. J. 
S. rinko aukas ant blankų pa
sveikinimui lietuvių kovotojų, 
kurie taip didvyriškai kovoja 
išvien su Raudonąja Armija 
prieš barbarišką hitlerizmą. 
Ant blankų tapo surinkta virš 
$50. Vardai jau buvo paskelb
ti Laisvėj ir Vilnyj, tai nekar
tosiu. Reiškia, šią vasarą, mes, 
oregoniečiai, jau būsim sukėlę 
Sovietų Sąjungos pagalbai virš 
$300. Tai graži pagalba.

Antras piknikas įvyko liepos 
4 dieną, kuris buvo surengtas 
darbininkiškos spaudos pagal
bai. Rengė tos pačios organi
zacijos. Jis atsibuvo taip pat 
F. V. Ulskių ūkyje ir pelno 
davė $70.

Pelnas nuo pikniko paskir
tas segamai: dienraščiui Lais
vei $35 ir dienraščiui Vilniai 
$35. Reiškia, musų nedidelės 
lietuvių kolonijos pasidarbavo 
gražiai. Ir kitos lietuvių kolo
nijos neturėtų pamiršti savo 
spaudos, nes tai mūsų visų pa
reiga šelpti savo spaudą. Te
gul ilgai gyvuoja mūsų dien
raščiai Laisvė ir Vilnis!

Piknike turėjome ir svečių, 
tai buvo Barbora Donsot iš 
San Francisco.. ši draugė veik 
kiekvieną vasarą atsilanko į 
Oregon City pas tetą Domicė
lę Karbanskienę — Palinaus
kienę. Drg. B. Donsot aukavo 
pikniko naudai gražų, stiklų 
setą, už kurį buvo surinkta 
$9.45. Setą laimėjo Otto Wer- 
nes, lietuviai iš San Francisco. 
Drg. Ulskienė aukavo pyragą, 
Peter Janitzkie aukavo svarą 
kavos, porą svarų cukraus; 
jis gyvena apie 80 mylių nuo 
Portlando ant ūkės. Visiems 
aukavusiems tariame širdingai 
ačiū. Ačiū ir darbininkams: J. 
Ųrbon, J. Stupur, A. Rimkus, 
S. Stupurienei, L. Jozelskienei, 
A. Murphy, V. Ulskienei’ ir A. 
Ambrozienei. Ačiū įr muzi
kantams Dr. H. Bush ir jo 
žmonai. Olgai Tanning ir J. 
Sharan.

Piknike dalyvavo Ulskių 
duktė Anna, žentas ir anūkas 
iš Everet Washington. Tai 
matome, kur yra vienybė, ten 
ir galybė. Bendrai dirbdami 
mes prisidedame prie perga
lingo . karo užbaigimo, kad 
greičiau nugalėtume nepriete
lius, kad mūsų broliai, tėvai, 
vyrai, vaikinai, nugalėję prie
šą, galėtų greičiau sugrįžti iš 
armijos. Mes teikiame pagąl-

Liepos pradžioje Stasys ir 
Damicelė Palinauskai gavo iš 
vyriausybės telegramą, kad jų 
sūnus Jonas Karbanskis yra 
žuvęs. Telegrama yra iš Ho- 
nolluju, Hawaii salų. Jonas 
Karbanskis žuvo kovoj už mū
sų laisvę, tai skaudi žinia tė
vams ir visiems draugams ir 
draugėms.

Jis buvo 28 metų amžiaus. 
Jis gimė ir augo Oregon City, 
ant ūkės. Prieš įstojimą į ka
riuomenę dirbo popieros fa
brike ir tėvams daug padėjo. 
Tai buvo energingas ir atsida
vęs jaunuolis, mylėjo ūkę ir 
gražiai, sugyveno su visais. Jis 
buvo LDS 106 kuopos nariu. 
Paliko nuliūdime savo moti
ną Damicelę (Kąrbanskienę), 
dabar Palinauskicnę, patėvį 
Stasį Palinauską ir du brolius 
—Jimį ir Stasį. Stasys Kar
banskis yra armijoj ir randa
si Afrikoje. Visi nariai LDS 
106 kp., LLD 4 ir LLD 223 
kuopų reiškia gilią užuojau
tą jo giminėms ir apgailestau
jame netekę gero jaunuolio. 
Jonas žuvo žiaurioj kovoj už 
mūsų laisvę, bet mes visi jį 
atminsime ir, kol gyvi būsime, 
gerbsime.

Atydai LLD 52 Kp. Nariams
Sekamą sekmadienį, rugpjū

čio 15 dieną įvyks LLD 52 
kuopos susirinkimas 4097 Por
ter St. Visi nariai skaitlingai 
dalyvaukite 10:30 valandą 
ryte, nes yra daug bėgančių 
reikalų aptarti ir- dar, kurie 
negavote knygų už 1942 ir 
1943 metus, tai malonėsite pa
siimti. Taipgi dar yra keli na
riai pasilikę su mokesčiais, 
stengkitės užsimokėti kaip 
greit galite, tas sutaupius 
daug laiko sekretoriui rašinė
ti paraginimus. Todėl, visi da
lyvaukite sekmadienio ryte.

Seki’. J. K. Alvinas.
Paragininąas LMP Kliubo 

Nariams
Ateinantį ketvirtadienį, 

rugpjūčio 19. dieną, 7:30 va
kare, 4097 Porter St., įvyks 
Lietuvių Moterų, Pažangos 
Kliubo' narių susirinkimas, ži
note, draugės, jau greit baig
sis vasara- ir turime rengtis 
prie rudeninio veikimo. Todėl, 
visos skaitlingai dalyvaukite ir 
gerų sumanymų pasiūlykite su
sirinkime.

M. Alviniene.

S.

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

Žuvo Jaunuolis F. Rye 
(Rugienis)

Antradienio ryte gavo tele
gramą draugai Rugieniai, 
6457 Gladys St., iš karo de- 
partmento, kad jaunuolis Fr. 
Rugienis aviatorius užsimušė 
su aeroplanu Tennessee valsti
joj. Dar tik neseniai džiaugėsi 
tėvai su savo mylimu sūneliu, 
nes buvo svečiuose pora savai
čių atgal pas tėvus ir gimines. 
Dabar tėvai ir jų šeimyna ga
vo skaudų smūgį ir rūpestį iš 
priežasties nelaimės. Girdė
jau, bus parvežtas į Detroitą 
palaidoti. Laidotuvių direkto
rius D. B. Brazis rūpinsis lai
dotuvių aptarnavimu. Tai ne
paprastai gaila tokio veiklaus 
ir sugabaus jaunuolio. Bjjvo 
narys Aido Choro ir LDS 21 
kp. Gilią užuojautą išreiškia
me draugams Rugieniams

jų, šeimynai.
J. M. Alvinai.

ir
ir

NOTICE is hereby Riven that License No. 
, E 251 has been issued to the undersigned 
’ to sell beer from house to house at retail. 
, under Section 107 of the Alcoholic Beverage
* Control Law. Borough of Brooklyn, County 

of Kings.
JOSEPH SHLOMKOWITZ

5-11 Cook St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is1 hereby gjiven that License No. 
E 114 has been issued to the undersigned 
to sell bepr from house to house at .retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

LOUIS SHLOMKOWITZ
1105 Myrtle Ave., A Brooklyn, N. Y. G 

NOTICE is hereby given that License No. 
E 30 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SAMUEL KONIGSTEIN
90 Hooper St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
E 48 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 
Control Law.
of Kings.

705 Hart St.,
NOTICE is hereby given that License No. 
E 214 has been issued to the undersigned 
to sell beer froth house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. BoroUgh of Brooklyn, County 
of Kings.

HYMAN DIEBER
58 Gerry St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE 'is hereby given that License No. 
E 314 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
undeV Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JACK LETOWSKY
248 Floyd St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 66 has been issued to the undersigned 
to- sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Bcverafre 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

BENJAMIN YAGODNICK
68 Gerry St., Brooklyn, N. Y. G
NOTICE is hereby given that License No. 
E 65 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

73 Gerry St., Brooklyn, N. Y. G
NOTICE is hereby given that License No. 
E 64 has been issued to the undersigned 
to sell Beer from house to house at retail, 
undbr Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

; PHILIP COHEN
365 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. G 

NOTICE is hereby given that License No. 
E 184 has Been issued to the undersigned 
to sell beer frpm house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic, Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, Cohnty 
of Kings.

JOSEPH MILLER
705 Hart St., ’ Brooklyn, N. Y, G
NOTICE is hereby given that License No. 
E 298 has been issued to the undersigned 
td sell bepr from hbuse to house at retail, 
under ^Jebtion 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JACK FRISHBERG
79 Steuben St., Brooklyn, N. Y. G

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1431 hhs been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undęr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 Buffalo Ayenue, Borough of Brooklyn,

• County of Kings, tb‘ be consumed off the 
promises.

SAMUEL MARCUS
; (Kihgsbdro Food Center) ‘

158 Buffalo Ave., 9 ’ Brooklyn, N. Y.

107 of the Alcoholic Beverage 
Borough of Brooklyn, County

SAM ERRERA
Brooklyn, N. Y. G

ZELIK ZUKER

Draugiškas Išvažiavimas 
, I.

Draugi škas išvažiavimas 
įvyks ant draugų Smalsčių 
ūkės, ant 10-tos mylios ir 
Schaeffer Rd., rugpjūčio 22 
dieną, pradžia nuo 1 vai. po 
pietų. Išvažiavimą rengia Ko
munistų Partijos lietuvių sky
rius dėl naudos Daily Worker.

Nors mes lietuviai* ne per 
daug skaitome tą dienraštį, 
bet mes turime žinoti, kad 
Daily Workeris atlieka 
prastai svarbią rolę 
Amerikos darbininkų, 
mes turime jį paremti.

Komisija.

tų atsišaukimą-pasiūlymą ir 
pareikštų nuomonę per mūsų 
spaudą šiuo taip dideliu rei
kalu.

Man šiuos žodžius berašant, 
ateina žinios iš rytų karo fron
to, kur narsūs kovotojai, So
vietų Sąjungos ir Lietuvos ka
riai, daužo į šmotelius Hitle
rio “nepergalimą” armiją ir 
diena iš dienos stumia priešą 
vis, arčiau mūsų gimtinio kraš
to Lietuvos sienų. Oriolas pa
imtas, o tas reiškia, kad Hit
lerio armijos sulaužytas nu
garkaulis. Brianskas ir Smo
lenskas seks iš eilės. Ir tuomet 
bus prispirti fašistų generolai 
strimagalviais bėgti iš mūsų 
tėvynės. Reikia tikėtis, kad jie 
visu įdūkimu naikins viską, 
mūsų tėvų žemę, pavers į pe
lenus gražius ūkius, išgriaus 
miestelius ir nuogai apiplėš vi
sa Lietuva.

Mūsų gi pareiga bus padė
ti tėvams, broliams ir sesėms 
apsirengti, pavalgyti ir atsibu- 
davoti kryžiuočių, sugriautus 
namelius.

Taigi, tuo tikslu ir yra pla
nuojamas visų Amerikos lietu
vių. visuotinas suvažiavimas. 
Laikas labai didelis ir svarbus 
sudaryti bendrą konkretų pla
ną visų lietuvių vieningam vei
kimui savo tautos galimai pa
galbai. Todėl lai tokis svar
bus suvažiavimas būna įvykin
tas ir taip greitai, kaip tik bus 
galima!

Kuopos komiteto pundelių 
aukų rinkime raportą išdavė 
mūsų gera darbuotoja V. 
Smalstienė. Pakol kas per šią 
draugę tam tikslui aukų su
rinkta virš $50. Drabužių yra 
labai daug surinkta. Šiame ko
mitete darbuojasi labai ener
gingai V. Smalstienė, Padols- 
kis ir kiti.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks rugsėjo 5-tą dieną, 
Draugijų svetainėje, 10 vai. 
ryte. Prašomi visi nariai pasi
stengti atsilankyti į mitingą 
ir kurie esate užsilikę su duo
klėmis, tai nelaukite iki susi- 
spenduosite, bet būkite ir už
simokėkite. Nepamirškite, ,kad 
LDS organizacija yra mūsų iš- 
budavota ir ji turi bujoti-aug- 
ti. Gavimas naujų narių į mū
sų Susivienijimą yra geras bū
das auginime ir plėtime nau
dingos ir nepavaduojamai rei
kalingos pašalpinės 'ir apdrau- 
dos organizacijos.

J. J. Butkus,
Kuopos Koresp.

MEDŽIO KRAUSTYTOJAI
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL. .
MAŽIAUSIA 8 AR DAUGIAU VA

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ.
MEYER, GRIMES & WEINER, Inc.

160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y.
(Greenpoint Ave.) 
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REIKIA VYRŲ |

Amžiaus 18—55.
Dirbti naujoje semeninio aliejaus 

dirbtuvėje

6 dienų, 48 valandų savaitė
Pradžiai alga $37.44 j savaitę

Po 2 savaičių $40.04 ar $42.64 į sav.

Patyrimas nereikalingas
Nesikreipkite, jei dabar dirbate ap
sigynimo ar būtinų darbų pramonėje 

be darbdavio paliuosavimo.
Kreipkitės:

NATIONAL LEAD CO.
Gale Gold Street, Brooklyn

(193)

APVALYTOJAI
Dcpartmentinėje Krautuvėje

Dienomis ar naktimis
40 Valandų—5 Dienos

Kreipkitės kasdien nuo 12 iki 4 vai.
Employment Office, 12 fl.

JOHN WANAMAKER
9th Street, ir Broadway 

(193)

VYRAI
Nereikia patyrimo. Išmokite gerą amatą. 70c 
j valandą. 85c už dviejų mėnesių. Nuo 50 iki 
53 vai. savaitė. Laikas ir pusė už viršlaikius.

Nuolatinis darbas. Kreipkitės tuojau. 
DYE PLANT

1175 Manhattan Ave., Brooklyn. Vernon-Jack- 
son Avė. stotis, IRT subway. Greenpoint 

stotis, 8th Avė. linija.
_____________________________________ (192)

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE./ IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.

NAKTINIAI VALYTOJAI
GERA ALGA.

Kreipkitės j Timekeeper
HOTEL BARBIZON, 140 E. 63RI) ST., N-Y.

1191) 
_________________________ ,___________ ..

VIEŠBUČIO
Karidorių Patarnautojai
PATYRŲ. VALANDOS NUO 4 P. M. 

IKI 12:30 P. M. VAKARAIS. MRS. 
WAGNER, VICTORIA HOTEL, 

7TH AVE. IR 51ST ST., 
NEW YORK CITY.

NETELEFONUOKITE.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

nepa- 
tarpe 
Todėl

Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mo Problema

Rugpjūčio 1-mą 
tuvių Darbininkų 
mo 21-ma kuopa 
savo reguliariame 
me susirinkime apsvarstė at- 

: “Visų Lie- 
ir jį

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

15 d. rugpjūčio, sekmadienį, 2 vai. 
dieną, 407 Lafayette St. Malonėkite 
dalyvauti. — A. Jocis, rašt.

(189-191)

Moterys

VALYMUI MOTERYS
Dcpartmentinėje Krautuvėje 
Patyrusios ir be patyrimo

40 VALANDŲ— 5 DIENOS
Kreipkitės kasdien nuo 12 iki 4 vai.

Employment Office, 12th fl.

JOHN WANAMAKER
9th St., ir Broadway

(198)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

dieną, Lie- 
Susivieniji- 
laikytame 

mėnesinia-

Y- cjsišaukimo straipsnį:

MONTELLO, MASS.
Rugpjūčio 16 d., 7:30 v. v. įvyks 

išleistuvių pare, ruošiama dėl Anta
no Jankūno, Jr. Jis išeina tarnauti 
Dėdės Šamo laivyne. Parė įvyks L. 
T. Name, kampas N. Main St. ir 
Vine'St. Kviečiame visus jo gimines 
ir draugus dalyvauti. — Rengimo 
Komitetas. ' (189-191)

..PATYRĘ. DIENINIS DARBAS...
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE

tuvių Apsvarstymui 
vienbalsiai užgyrė.

Straipsnis tilpo dienraštyj 
Laisvėj, No. 177 už liepos 29- 
tą d., 1943 m. Atsišaukimas 
paliečia visas šios šalies lie
tuvių organizacijas, kas dėl 
visuotino lietuvių suvažiavi
mo, apsvarstymui bei išspren
dimui trijų didelių svarbių 
klausimų.

Pirmas — ap vieni j imas ir 
sumobilizavimas lietuvių karo 
laimėjimui.

Antras — teikimas medžia
ginės paramos -Lietuvos žmo
nėms.

Trečias — Lietuvos atstaty
mas!

Atsišaukimas, mūsų many
mu, yra labai svarbus. Ir jau 
prinokusiu laiku jis pasirodė. 
Ko dabar reikia, tai, kad mū
sų visos lietuvių organiząciįos, 
vietinės draugijos, kliubai, 
chorai ir rateliai, . nelaukiant 
nieko, pirmuose sąvo susirinki
muose, nuoširdžiai apsvąrsty-

SCRANTON, PA. x
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

15 d. rugpjūčio, 2 vai. dieną. Pas 
dd. Praleikius, 407 Electric St. Visi 
draugai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi bus 
nominacijos ALDLD Centro virši
ninkų. — P. Šlekaitis. (189-191)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, rugpjūčio 15 d., jvyks 

šokiai su užkandžiais, Laisvės Cho
ro salėje, 155 Hungerford St. Pra
džia 3 v. v. Įžangą 75c. Pelnas bus 
skiriamas Tarybų Lietuvių kovoto
jams ir jų vaikeliams. Kviečiame 
visus dalyvauti. Rengia Bendras 
Lietuvių Organizacijų Pundelių Ko
mitetas (190-191)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St, New York City

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

KERTA NACIŲ JĖGAS
LENINGRADO FRONTE

Leningrado fronte sovie
tiniai žvalgai ir snaiperiai 
per dieną užmušė dvi kuo
pas vokiečių, o jSovietų ar
tilerija ir mortiros sunaiki
no 44 priešų fortukus. Rau- 
doniei gi lakūnąi susprog
dino devynis vokiečių amu
nicijos sandėlius.

VYRAI - MOTERYS 
Amžiaus 18-55

Gyvybiniam karo darbui prie oriaivininkystės 
susisiekimų jrengimų gaminimo. Bendrai mo
kytis, suvirinimo ir inspekcijos darbo. Gera 
alga besimokinant. Proga pakilimui. Atsinoft- 
klte Social Security kortą ir įrodymus pilie

tybės arba pirmų popierų.
Asmenys iš karinių ar būtinų darbų nebus 

priimami be darbdavio raštu pareiškimo 
savo atliekamumo.

Pasitarimai ištisą dieną iki 6 vai. vakaro.

MULTI - PRODUCTS TOOL CO. fl 
128 SUSSEX AYE.

NEWARK
Važiuokite No. 24 ar No. 44 busais, arba 3 
City Subway iki Norfolk St. ir eikite vieną 

bloką iki dirbtuvės.
(192) J

REIKIA VYRŲ-MOTERŲ *
OPERATORIŲ IR RANKINIŲ SIUVfiJŲ 9 
PRIE DRABUŽIŲ. LENGVAS DARBAS.

APSIGYNIMO PRAMONĖJE. KREIPKITftS 
DADOURIAN EXPORT

CORP.
25 ELIZABETH STREET, NEW YORK, N.Y.

(194)

*



Šeštas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News šeštadienis, Rugpj. 14, 1943

New Yirko 7i nįos Viešėjo Brooklyne
Mokyklinės atostogos proga, 

pas eastnewyorkiecius Bonke- 
vičius viešėjo jų anūkė Helen

Algird Kreivėnas Išėjo 
Tarnauti Orlaivyne
Pirmadienį, rugpjūčio 9-tą, 

Algirdas Kreivėnas išvyko 
Jungtinių Valstijų kariškon 
tarnybon, mokytis orlaiviriin- 
ku kaipo orlaivyno kadetas. 
Jisai buvo rezerve nuo gruo
džio mėnesio, 1942 m.

Šiuo tarpu Algirdas randasi 
The Bunker Hill Orlaivyno 
Bazėj, Indianoj, kur jis per 
4 mėnesius mokysis mechani
kos. Lapkričio mėnesį grįš į 
New York o valstiją toliau mo
kytis Coalgate Kolegijoj.

Algirdas yra sūnus Mr. ir 
Mrs. Charles Kreivėnų, gyve
nančių 2016 Avenue N, Brook
lyne, Kreivėnas yra Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo pir
mininku ir nariu-rėmėju eilės 
kitų organizacijų.

Sveiksta
Draugė šibeikienė, Moterų 

Apšv. Kliubo narė, gan ilgo-! 
ką laiką sirgusi kojų sunega
lavimu, džiaugiasi, kad jau 
gali, po valiai, daugiau vaikš
tinėti. Tikisi draugė greitai su
grįžti į savo senąją sveikatos 
padėtį, idant galėtų vėl stoti 
į kliubiečių tarpą prie dauge
lio įvairių darbų, kurie taip 
reikalingi karo laimėjimui. 
Kas gi gali labiau trokšti ka
ro paliaubų, kaip tos motinos, 
kurių sūnūs randasi ugnies sū
kuriuose, gi d. šibeikienės vie
nintelis sūnus tarnauja avia
cijoj. K.

SICILY
Amerikiečių triumfas Sicilijoj atneSa lais
vę ir maistą 4 milionams italų.—Šaunus, 
{kvėpimą teikiąs judi s. KXTRA! KADA 
BAIGSIS KARAS? KOKI VAIDMENĮ 
STALINAS VAIDINS? Matyk šj sensa
cingą judj ir 43 kitus žinių judžiuš, turin
čius pasaulinės svarbos. Puikiausi judžiai 

mieste

EMDACCV newsreel 
LiHDHjjdl THEATRE

BROADWAY ir 46th ST., N. Y

Pažangieji Darbiečiai Laimė
jo Nominacijas Brooklyne
Suskaičius visų Brooklyno 

Assembly Distriktų balsus, 
apart dviejų, pereito ketvirta
dienio vakarą buvo numato
ma, kad progresyviai bus lai
mėje didžiumą partijos komi
teto narių. Aprokuota, kad 
suskaičius paskutinius du dis- 
triktus, progresyviai išeisią su 
apie 500 komiteto narių dau
giau už dešiniuosius.

Nesuskaitytais distriktais dar 
buvo 2-sis, didžiausias visame 
krašte; iš jo tikimasi apie 700 
komitetninkų, ir 16-tas, antras 
didžiausias Brooklyne.

Neoficialiai skaičiai, kaip 
paimta balsų dabotojų tuojau 
po balsavimo pereitą antradie
nį rodė, kad antrajame dis- 
trikte yra žymiai laimėję pro-

Dubinskio sleitui malonių žo
delių, bet darbiečiai juos at
metė.

Majoras Ragino Legijo- 
nierius Stovėti Su

Prezidentu
Rugpjūčio 12-tą, viešbutyje 

Pennsylvania p r a s i d ėjtįsioj 
New Yorko valstijos legijonie- 
rių 25-toj metinėj konvencijoj, 
majoras LaGuardia ragino le- 
gijonierius nebūti perdaug di
deliais optimistais, kad karas 
lengvai baigsis, bet užsimiršti 
politinius kivirčus ir stojus už 
prezidento Roosevelto pečių 
energingai dirbti laimėjimui

Mikalauskas Garbingai 
Baigė Aviacijos Kursą
Jonas Mikalauskas, vienati

nis sūnus Petro ir Marcijonos 
Mikalauskų, gyvenančių 36 
Scholes St., Williamsburge, 
daugeliui žinomasis buvęs or- 
kestrininkas, rugpjūčio 7-tą 
baigė specialius orlaivyno kur
sus garbės studentu. Jonas bu
vo darbštus, prisirišęs savo pa
reigoms darbe ir tėvams būda
mas namie, tokiu jis pasiliko 
ir tarnyboje savo kraštui.

Svečiuojasi Brooklyne
šiuo tarpu Brooklyne (pas 

Mizarus) svečiuojasi Phyllis 
Večkytė, iš Nashua, N. H., 
Laisvės skaitytojų Leono ir

gresyviai, o 16-me abiejų pa
sekmės buvo taip artimos, kad 
sunku buvo spręsti, katrie bus 
laimėję. Kadangi baigus rėka
vimą kitų distriktų progresy
vių komitetas turėjo 640 ko
miteto narių daugiau už Du- 
binskio grupės sleitą, tai ir pri- 

j eita išvados, kad pasekmės 16- 
me nebegalės praversti iki tol 
turėtos primenybės.

Pažymėtina, kad neskaitant 
visos socialdemokratų spaudos, 
aršiai puolusios progresyvius, 
už Dubinskio sleitą aktyvią 
kampaniją vedė net toki (tū
lų vadinami komunistiškais) 
laikraščiai, kaip Post, PM, ir 
visa kita spauda nesigailėjo

16 kanuolių saliutas . . . Broadway’s 
Dviem Geriausiom 

Pirmame Vaidinime
Bob Hope ir Betty Hutton visų 
juokingiausioj judžių komedijoj! 

BOB HOPE 
BETTY HUTTON

“LET’S FACE IT”
ASMENIŠKAI SCENOJ

BENNY GOODMAN ir jo garsi Orkestrą 
ir BENNY GOODMAN’S GARSUS SEKS
TETAS. taipgi CONDOS BROTHERS, di
džiausi tap šokikai pasaulyje, ir JACK 
MARSHALL, Amerikos Pirmojo Numerio 

Juokdarys, vėsiamePARAMOUNT X“ n& v.

NE TIK VIENAS IŠ 10 GERIAUSIŲ JUDŽIŲ!
TAI 10 GERIAUSIŲ JUDŽIŲ VIENAME!

Tas malonus Lubitsch’o juokingumas čia ta
po galingu juoko šaltiniu! Pašėlusiai komiš
kas k’ smagus ... viena nuolatinė panika iš
tisai! __ _ . ,ERNST

LUBITSCH’S
PUIKIAUSIAS VEIKALAS

Technikinėmis Spalvomis!
KUGENE TIERNEY - DON AMECHE - CHARLES COBURN

w.:

IR DIDELI VAIDINIMAI SCENOJ su VELOZ ir YOLANDA, 
JERRY COLONNA, ILONA MASSEY ir daugeliu kitų.

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ! ARTKINO PERSTATO

BLACK SEA FIGHTERS’

March.

pėstinin- 
snaiperė,

Naciai juos vadina “Juodąja mirčia.” Pirmutinis oficialis judis Ru
sijos Juodosios Jūros Laivyno mūšio. .. Žmonės torpedos ... Sub- 
marinų komandos ... Rusų viršnaikintuvai... Liepsnojanti jūreiviai 
išgelbstimi iš kanuolių bokštukų ... Juodosios Jūros Kovūnai Žiau
riausioje viso karo atakoje durtuvais ... Persigandę naciai 
kai bėga kaip nuo giltinės. Pavličenko, garsioji mergina 
nušaunant jai 271-mą nacį.

VISAS GARBINGASIS DIDVYRIŠKAS 
SEVASTOPOLIO GYNIMAS.

Angliškai parašė Cliford Odets. Kalba Frederic
Taipgi: Dvi vėliausios Raudonosios Armijos naujienų filmos.

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

STANĮ FY THFATRF 7th Ave-torp 4142 Sts’N Y- UlMlILJLll 1 llLtTl 11UU Atvėsintas Oras. — WI-7-9686

karo. Monikos Večkių dukrelė.-

Filmos-Teatrai

Vaitaitytė iš Brockton, Mass. 
Pas juos pabuvojo penketą sa
vaičių, taipgi lankėsi pas tetą, 
motinos seserį Anna Lazarie- 
nę, gyvenančią Washingtone. 
Išvažiavo atgal Brocktonan 
rugpjūčio 13-tą.

Helen yra dukrelė dauge
liui brooklyniečių gerai atme
namos, buvusios Laisvės knyg- 
vedės ir veiklios aidietės velio
nės Helen Vaitaitienės (Bon- 
kevičiūtės). Bonkevičienė su 
savo malonia viešnia buvo at
vykusios atlankyti laisviečius. 
Ta proga pasipirko karo štam
pų ir paaukojo $1 mezgėjų 
vilnų fondui.

Anūkės atsilankymas Bon- 
kevičiams buvo džiaugsmingu 
laikotarpiu, kadangi jų visa 
likusi šeima yra pasklidus po 
plačius kraštus. Vienas sūnus, 
laivo lt. kapitonas, keliauja 
kur nors ant vandenų, kitas 
sūnus Alfonsas, seržantas or
laivyne, tarnauja Illinois vals
tijoj, duktė gyvena Washing
tone.

Šviesus “Blackoutas”
“Mission to Moscow”

Daug- ginčų sukėlusi ir ge
riausia platinusis Amerikoje 
buvusio ambasadoriaus Sovie
tų Sąjungai Joseph E. Davies 
knyga “Mission to Mosow,” 
dabar matoma to paties vardo 
filmoje Republic Teatre ant 
Grand St. Extension ir kituo
se Brooklyno ir Queens RKO 
teatruose. Taipgi rodo ir kitą 
filmą “Two Senoritas from 
Chicago.”

Embassy Teatruose Rodo 
8-tos Armijos Veiklą

Vėliausios žinių filmos, pra
dėtos rodyti visuose Embassy 
Newsreel Teatruose rugpjū
čio 12-tą, supažindina su Bri
tanijos 8-sios Armijos veiks
mais išsikeliant į Siciliją ir 
maršuojant pergalingai per 
Rossolini, Avola, Francoforte. 
Taipgi matomi amerikiečiai ir
kanadiečiai paskiausiuose mū
šiuose prie Messina; J. V. ka
ro sekretoriaus Simpsono ap
silankymas Anglijoj ir atvyki
mas pirmo moterų karių būrio 
—-WAC.

žinių Forumo naujausioj 
laidoj “Confidentially Yours” 
Arthur Hale diskusuoja gali
mumą sumušt nacius pirm Ka
lėdų. Raktas užbaigai Europoj 
karo, anot pono Hale, esąs 
Juozo Stalino rankose.

“HeavenTaiTWait” Yra 
Komiška, Smagi Filmą

—Dangus gali palaukti — 
už vadintoji, Ernst Lubitsh di
riguotoji 20th Century Fox 
spalvota filmą, romantiškai 
švelni komedija, duoda sma
gų atsikvėpimą nuo rūpesčių 
liuoslaikio valandose.

Gerų artistų būryje, žvaigž
džių rolėse vaidina Gene Tier
ney ir Don Ameche. Prie fil
mos yra ir scenos žvaigždžių, 
tarpe kitų, Veloz ir Yolanda.

Lubitsh filmų gamybos pro
fesiją pradėjo prieš 30 metų,

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau merginos arba našlės 

apsivedimui. Esu 40 m. amžiaus, tu
riu savo nuosavybę ir biznį. Myliu 
gražų gyvenimą, esu linksmo būdo 
ir nevartoju svaiginančių gėrimų. 
Moteris turi mylėti vaikus ir ūkės 
gyvenimą. Aš esu užaugęs Ameriko
je. Paul Simon, R 4, Lapeer, Mich.

(191-193)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys, garu ap

šildomas ir su visais kitais paran
kamais. Jei kas norėtų gali ateiti 
su savo rakandais, o jei ne, tai iš- 
fornišiuos patys savininkai. Kreip
kitės: J. K., 287 Schaeffer St.,
Brooklyn, N. Y.

Išsirandavoja 4-rių kambarių flio- 
ras. Lietuvio name, gražioje vietoje,, 
priešais parką, 306 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y. (191-192)

patsai pirm to suvaidinęs rolę 
tik vienoj filmoj. Jis pasirin
ko gaminti komedijas, kadan
gi, sakė jis, tų, laikų dramatiš
kos filmos jam atrodžiusios 
“per skystomis.’

Gimęs, augęs ir vaidybą 
pradėjęs Berlyne, Lubitsh 
Amerikon buvo atvežtas per 
Mary Pickford. Čia įsipilietino 
ir savo srityje iškilo į pačias 
viršūnes.

“Let’s Face It” Dabar 
Rodo Filmoje

Buvęs pereitą sezoną sėk
mingai vaidinamas ant Broad
way veikalas “Let’s Face lt” 
šiam sezonui sugrįžo jau fil
moje, rugpjūčio 4-tą pradėtas 
rodyti Paramount Teatre, prie 
Times Square, su Bob Hope 
ir Betty Hutton žvaigždžių ro
lėse.

Ketvirtadienio prievakariais, 
važiavimo iš darbo laiku, 5:15 
vai., karinės vadovybės pa
tvarkymu, New Yorko mieste 
paleista signalai apie atakas 
iš oro. Pratimai skaitoma ge
riausia pavykusiais. Tęsėsi 45 
minutes.

Apie pustrečio miliono žmo
nių tuo laiku buvo vien tik 
subvėse. Jie ramiai sėdėjo 
traukiniuose arba stovėjo iš
ėję ant platformų, “pavojaus” 
laikotarpyje. Visas judėjimas 
gatvėse sustabdytas, iš visokių 
vežimų žmonės išvesta į arti
miausias pastoges.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

Scenoje Benny Goodman su 
savo orkestrą,, komikas Jack 
Marshall ir kiti.

949-959 Willoughby Ave.
Tol. STagg 2-3842
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Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Gražus Pasirinkimas

Puikiausi moderniniai žiedai. 
Setas $30.00 ir aukščiau.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Inicialiiiis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

o

o

o

3-jų kaValkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.o o

o
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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.

Paveikslas iš .naujausios Sovietų filmos “Black Sea 
Fighters,” sėkmingai rodomos Stanley Teatre, 7th 
Ave. ir 42nd St., New Yorke.

Gaspadinėms Pamokos
Daržovės dabar pačiame ge

ram sezone, nors, palyginamai 
su pirmesniais metais, jų kai
nos pusėtinai aukštos, bet turi
me žinoti, kad sulaukus žie
mos, daržovės bus labai bran
gios. Valdžia ragina kožną 
šeimininkę, kiek išgali, susi
dėti į bonkas daržovių ir vai
sių. Tomeitės dabar gana pi
gios, miesto markete galima 
pirkti už 5c svarą, kuomet 
praeitą žiemą mokėjome net 
po 35c už svarą, o ateinan
čią žiemą gal bus dar bran
giau.

Williamsburgo dalyje, Svei
katos Dept. įstaigoj, ant Mau- 
jer St., netoli Bushwick Ave.,

kožną pirmadienį, antradienį, 
trečiadienį ir ketvirtadienį, ry
te, kaip 10 vai..ir po piet, kaip 
2 vai., yra rodoma ir aiškina
ma, kaip daržoves ir vaisius 
saugiai galima sudėti į bonkas. 
šeimininkėms, kurios tik turi 
bent kokių bonkų' ir kiek liuo- 
so laiko, verta pasinaudoti 
proga, o žiemos sulaukę 
džiaugsimės įdėtomis pastan
gomis. Gaspadinė.

►

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp Broadway Ir Stone Ave. 

prie Cliauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Are.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9612
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