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Štai, praeitą penktadienį jie
paskelbė, būk juos Raudonoji 
Armija išmušusi iš Kauno, jie 
Kauną, girdi, apleidę. Bet šeš
tadienio rytą, kai šitie Kris
lai rašomi, Tarybų Sąjungos 
vyriausioji karo vadovybė to 
nepatvirtino.

Prieš kiek laiko jie buvo pa
skelbę, būk pabėgę iš Sedlcie 
ir Jaroslavo miestų, Lenkijoj; 
pasirodė, kad ir tuomet jie 
buvo pamelavę.

Kad Kaunas bus neužilgo iš
vaduotas, to niekas negali už
ginčyti. Tačiau penktadienį vo
kiečiai iš jo dar nebuvo išmuš
ti.

Dėl dr. Domo Cesevičiaus 
straipsnio, tūpusio praeito pir
madienio Laisvėje, pasisako 
Grigaitis, pasisako ir Tyslia- 
va. Dėl to bus patiekti plates
ni komentarai sekamuose Lais
vės numeriuose.

Nelaimė su tais ponais yra 
tame, kad jie rašo apie straips-; 
nį, necituodami. Vadinasi, tiek 
Vienybės, tiek Naujienų skai
tytojas, kiek žinojo užvakar, 
tiek žino šiandien. Jei jis nori 
žinoti, ką rašo buvęs Lietuvos 
tautininkų partijos pirminin
kas, jis turi skaityti Laisvę ar
ba Vilnį.

Tiek Švenčionyse, tiek Ute
noje, tiek Panevėžyje ir kituo-i 
se atvaduotuose Lietuvos mies-' 
tuose vokiškieji okupantai pa-] 
liko apie save baisių, krimina- 
liškų žmonėse prisiminimų. Vi
sur jie persekiojo, kankino, 
kalino ir žudė Lietuvos žmo
nes. ( *

Kada mūsų tauta, sykį ant 
visados apsivaliusi nuo vokiš
kojo brudo, surašys vokiečių 
kriminalystes, padarytas Lie
tuvoje, bus baisu apie jas net 
prisiminti. i

L. Pruseika Vilnyj rašo:

“Beveik visi rimtesni Ameri
kos laikraščiai pripažįsta, kad 
Henry Wallace reputacija pa
kilo. Reputacija gal netikslus; 
žodis. Geriau pasakyti pres- 
tyžas.

“Keturi metai atgal Roose- 
veltas beveik prievarta įkalbę-; 
jo statyti Wallace kandidatū
rą. Šioje konvekcijoje buvo ki
taip. Wallace stipriai atsistojo' 
pagrindu savo rekordo. O tąsi 
rekordas buvo puikus.

“Wallace neįsižeidė nenomi-1 
navimu. Tas parodo jo charak-i 
terio stiprumą. Jisai kalbės ir
veiks.”

Įdomiausia dabar būtų gy
venti Vilniuje, tarybinės Lie
tuvos sostinėje. Tai ne juokas! 
Miestas keliasi iš griuvėsių. Iš 
miesto tarybinė Lietuvos vy
riausybė leidžia įsakymus 
apie krašto atstatymą. Pati vy
riausybė dirba dienomis ir nak
timis vokiškųjų fašistų nute- 
riotam kraštui atstatyti.

Nelabai seniai Jonas Šimkus 
rašė iš Maskvos vienam brook- 
lyniečiui, kad jis vaikštąs ne 
Maskvoje, bet “pasaulio isto
rijoje.” šiandien Šimkus vaikš
to Vilniaus gatvėmis — Lietu
vos istorijoje.

Daug žmonių šiandien duotų 
nemažai dolerių, jei galėtų bū
ti Lietuvos sostinėje, bet nega
li!

Rugpjūčio 13 dieną bus net 
trys svarbūs piknikai: Scran- 
tone, Waterburyj ir Montelloj.

Reikia prie jų gerai prisi
ruošti.

Jankiai Nušlavė 
Dar lukstančius 
Nacių Fra nei jo j

Francija.—Jungtinių Val
stijų kariuomenė nušlavė 
tris vokiečių divizijas, ku
rios buvo apsuptos pajūrio 
kampe, vakariniame Fran- 
cijos fronto gale. Čia ame
rikiečiai paėmė nelaisvėn 
daugiau kaip 6,000 nacių.

Amerikos kovotojai atė
mė iš priešų Coutances mie
stą, pasiekė jūrą ties Mont- 
martin-sur-Mas ir pažygia
vo dar trejetą mylių Į pie
tus, o vidurinėje savo fron
to dalyje užėmė St. Denis- 
le-Gast ir Percy strategi
nius miestelius ir visą eilę 
kaimų.

Vokiečiai su didžiaisiais 
tankais pradėjo kiečiau 
priešintis, bet amerikiečiai 
tebestumia juos atgal.

Raudon. Armija 
Paėmė Pšemyslą

Ir Jaroslavą
Maskva. — Sovietų ka

riuomenė pietiniame fronte 
atėmė iš vokiečių tvirtoviš- 
ką istorinį miestą Pšemys
lą, 52 mylios į vakarus nuo 
savo atvaduoto didmiesčio 
Lvovo. Pšemyslas yra svar
bus geležinkelių centras, ne
toli Čechoslovakijos rube- 
žiaus.

Tuo pačiu laiku Raudono
ji Armija užėmė Jaroslavo 
miestą su geležinkelių maz
gu ir tvirtuma. Jaroslavas 
stovi už 59 mylių į šiaur
vakarius nuo Lvovo.

Pro Pšemyslą ir Jarosla
vą eina geležinkeliai į Var- 
šavą, Krakovą, Vokietiją, 
Čechoslovakiją ir Vengriją.

Nacių kontroliuojamas Vi
chy Franci j os radijas skel
bė, kad Turkija greit at
šauksianti savo laivus iš Vi
duržemio Jūros.

Vilnius Iškilmingai Minėjo tarybinės Lietuvos Sukaktį
Vilniuje liepos 21 d. įvy

ko iškilmingas susirinkimas 
paminėti ketverių metų su
kakčiai nuo Tarybų Lietu
vos Respublikos įsikūrimo. 
Dalyvavo visuomenės ir 
Vilniaus kariuomenės atsto
vai. Tarp dalyvių buvo Lie
tuvos partizanai, kovoję 
prieš vokiečius Vilniaus 
srityje; tarybiniai veikėjai, 
apšviestūnai ir miesto fab
rikų darbininkai.

Susirinkime buvo Justas 
Paleckis, pirmininkas Ta
rybinės Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo; 
Gedvilas, Tarybinės Lietu
vos Respublikos komisarų 
pirmininkas; generolas ma
joras Macijauskas,, antrasis 
lietuviškų Raudonosios Ar
mijos pulkų komanduoto- 
jas; lietuvių partizanų va
dai, pulkininkas Sergejevas, 
Vilniaus kariuomenės įgulos 
atstovas; profesorius Bie- 
liukas, Vilniaus Universite

Lietuvių raudonarmiečių pulkas eina pirmyn: 
“Nešim laisvę savo šaliai, Bėgs fašistai, kas kur gali,
Priešą vysim lauk! Bet išbėgs nedaug!”

LENKŲ PONAI LONDONE KURSTO AMERIKĄ 
; IR ANGLĮ J/L KARAN PRIEŠ SOVIETUS 

... ... .........

London. — Emigracinė 
lenkų valdžia Londone sten
giasi sukurstyt Angliją ir 
Jungtines Valstijas karan 
prieš Sovietų Sąjungą.

Valdinius lenkų ponus 
kaltino Edvardas Osubka-
Moravski, pirmininkas Len- i Generolas Rola-Zymiers- 
kų (liaudies) Taryb. Tautai kis dabar veikia atvaduoto- 
Laisvinti, kalbėdamas per se Lenkijos vietose ir vado- 
Maskvos radiją. Tokį pat vau ja lenkų kariuomenei, 
kaltinimą prieš londoniškius i kovojančiai išvien su Rau

Raud. Lakūnai Kirto 
Naciam Varšavoj ir Kt.

Maskva. — Dideli būriai 
Sovietų bombanešių ardė ir 
degino vokiečių geležinkelių 
mazgus Insterburge, Ryti
nėje Prūsijoje; Varšavoj ir 
Kurstpilyje, Latvijoj. Buvo 
sudaužyta bei padegta daug' 
priešų traukinių ir susprog-i 
dinta didelis skaičius kari-: 
nių sandėlių, ypač Varšavos, 
priemiestyje Pragoję.

Anglų submarinai nu
skandino 21 japonų laivą.

to profesorius Singalevičius, 
ir kt.

Įvedamąją kalbą pasakė 
Šumauskas, pirmininkas 
Vilniaus darbo žmonių ta
rybos komiteto. Tarp kitko, 
jis pareiškė:

“Šiandien lietuvių tauta 
vėl ima savo likimą į savą
sias rankas; lietuviai grįžta 
į naują laisvą gyvenimą po 
trejų metų verguvės, kur 
hitlerinės gaujos slėgė, kan
kino ramius Lietuvos žmo
nes; degino mūsų miestus ir 
kaimus, upėmis liejo lietu
vių kraują. Lietuvių tauta 
niekuomet neužmirš tų vo
kiškų skerdikų.

“Geriausi lietuvių sūnūs 
kovojo partizanų būriuose 
ir lietuviškuose Raudono
sios Armijos pulkuose. Išti
sus trejus metus Lietuvos 
žmonės laukė Raudonosios 
Amijos sugrįžimo ir Lietu
vos išlaisvinimo.”

Sniečkus, lietuvių visuo

' lenkų valdininkus statė ge- 
: nerolas Mykolas Rola-Zy- 
Imierskis, vyriausias koman- 
! duoto jas Jungtinės Lenkų 
Armijos. Ton pareigon jis 
yra paskirtas Lenkų Komi
teto Tautai Laisvinti.

VIS DIDESNI SMŪGIAI 
VOKIEČIŲ TANKAM

Maskva. — Sovietines jė
gos liep. 27 d. visuose fron
tuose sunaikino bei iš veiki
mo išmušė 131-ną vokiečių 
tanką ir nušovė 42 priešų 
lėktuvus.

Liepos 28 d. Sovietai su
daužė 92 vokiečių tankus ir 
nušovė 60 jų lėktuvų.

London. — Vokiečiai su
degino Kieisoura kaimą 
Graikijoj ir 250 moterų ir 
vaikų.

menės veikėjas, savo kalboj 
sakė, kad tiktai žmonių iš
rinkti tarybiniai atstovai 
užtikrina lietuvių tautai 
garbingą, laisvą gyvenimą 
ir atidaro jai plačiausią ke
lią į ūkinį ir kultūrinį kles
tėjimą. Trimetinėje nacių 
okupacijoje lietuviai gyve
no tamsiausią laikotarpį vi
soje savo istorijoje. Tačiaus 
jie nenuleido galvų, bet ko
vojo, panašiai kaip ir isto
rinėje savo senovėje; ir vo
kiečiams įsiveržėliams nie
kaip nepavyko mobilizuoti 
lietuvius į nacių armiją.
Partizanų žygiai ir Nacių 

Barbarizmas
Garbingieji L ietuvos par

tizanai sprogdino jr ardė 
karinius vokiečių trauki
nius, naikino hitlerininkus 
ir jų pastumdėlius. Lietuvių 
partizanų judėjimas davė 
tokių puikių žmonių, kaip 
Mariją Melnikaitę, Sovietų 
Sąjungos Herojų, ir šimtus

don. Armija prieš vokiečius, j 
Rola - Zymierskis sako, kad 
jo armija yra vienintelė tik- i 
ra ir teisėta Lenkijos armi-i 
ja. Jis išreiškė pageidavimą, 
kad prie Jungtinės Lenkų ; 
Armijos prisidėtų ir ta len- j 
kų kariuomenė, kuri tebe- j 
klauso generolo Kazimiero | 
Sosnkovskio, londoniškės i 

lenkų valdžios komandie- 
riaus.

Naciai, Girdi, Žūtbūti
niai Ginsis Lietuvoj

' Suomijos radijas pranešė, 
kad hitlerininkai nusprendė 
“kuo ilgiausiai gintis ir lai
kytis” Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj.

TURKŲ NACIŠKA 
ŠNEKA

Maskvos radijas aštriai 
nupeikė Turkijos radijo 
skelbimus, būk vokiečiai 
“pagal planą” traukiasi nuo 
Sovietų.

H

kitų.
Vejami laukan priešai 

baisiai keršija Lietuvai. 
Bėgdami iš Vilniaus, vokie
čiai suardė beveik visą pu
sę fabrikinių įmo
nių Vilniuje ir labai su
žalojo likusias dirbtuves. 
Jie sunaikino vandens patie
kimo sistemą, elektros stotį 
ir apšlubino beveik visus 
važiuotės įrengimus.

Dar tik keletas dienų, kai 
vokiečiai išmušti iš įvairių 
Lietuvos apskričių, o jau 
prasideda naujas gyvenimas 
tose vietose. Geležinkeliečiai 
patys savo sumanymu ir 
darbu atstatė siaurąjį gele
žinkelį Švenčionyse. Vil
niaus darbininkai atsteigė 
vandens patiekimo sistemą 
rekordiniai greitu laiku, ir 
tam tikras skaičius fabrikų 
bei dirbtuvių jau vėl veikia 
mieste.

Paleckis pareiškė: “Jo
kiais žodžiais negalima bū

Sovietai Taip Pat Išlaisvi
no Tytuvėnus, Šaukotą,

Karmėlavą, Grinkiškį ir Kt.
London, liep. 30. — Rau- giau kai]) 1,320 gyvenamųjų 

donosios Armijos artilerija vietų.
bombarduoja vokiečius ryti- Raudonosios Armijos ko- 
nėje Varšavos dalyje. Įvūnai nealaidžiai naikina

Latvijos fronte ties Jelga- 30,000 iki 45,000 vokiečių, 
va Sovietų kariuomenė ūžė- apsuptų į vakarus, nuo iš- 
mė punktus 20 mylių nuo I laisvinto Brest - Litovsko. 
Rygos, kaip skelbė Berlyno r----------------
radiJas- Stalinas Leido Mikolai-
ATVADUOTA DAR VIRŠ 

1,000 VIETOVIŲ 
LIETUVOJE

Washington. — Sovietų 
komanda pranešė, jog Rau
donoji Armija atvadavo Za
rasus, Ežerėnų apskričio 
miestą ir dar 1,050 gyvena
mųjų vietų Lietuvoje per 
dvi dienas.

Tarp kitko, tapo išlaisvin
ti Tytuvėnai, Šaukotas, 
Grinkiškis, Degučiai, Petru- 
niškis, Vaškai, Žagarė, Pa
švitinys, Jonava, Šėta, Žei
miai, Dargužiai, Užusaliai, 
Bukonys, Karmėlava (sto
vinti už 9 kilometrų Į šiau
rių rytus nuo Kauno); ir 
atimta iš vokiečių geležin
kelių stotys Joniškis, Dvari
ninkai, Sidarai, Jonaitiškis, 
Laibiškis, Pagelažiai, Ilga- 
bradai, Jonava, Žeimiai ir 
kelios kitos.

Raudonoji Armija Latvi
joj grumiasi artyn Rygos, o 
Lietuvos fronte žygiuoja 
linkui Tilžės. Nuo Tytuvėnų 
geležinkelio stoties tėra 
apie 50 amerikinių mylių iki 
Tilžės. Sovietų kariuomenė 
iš šiaurvakarių jau toli šo
nu aplenkė vokiečius Kauno 
srityje.

Lenkijos fronte raudon
armiečiai, tarp kitko, visiš
kai nušlavė nacius nuo ryti
nių Vislos upės krantų per 
60 mylių į pietų rytus nuo 
Varšavos.

Per dieną Sovietai visuo
se frontuose atvadavo dau- 

tų apsakyti, su kokiu 
džiaugsmu Lietuvos žmonės 
mini šią ketverių metų su
kaktį nuo Tarybų santvar
kos įsikūrimo Lietuvoje ir 
mūsų sostinėje Vilniuje. O 
visos Lietuvos žmonių kova, 
kaip ir garbingųjų mūsų 
partizanų ir Lietuviškų 
Raudonosios Armijos pulkų 
žygiai frontuose, bus visiem 
amžiam įrašyta mūsų tau
tos istorijoje.

DIDVYRIAI
“Daugelis Tarybinės Lie

tuvos žmonių seimo, Aukš
čiausios Tarybos, yra pasi
žymėję toje didvy ringo je 
kovoje. Tarp tų, kurie apdo
vanoti ordenais ir medaliais, 
yra tarybinio seimo atstovai 
Šumauskas, Maceika, Griga
lavičius, Baranauskas, Gu- 
zevičius ir poetas Liudas Gi
ra.

“Tarp tų, kurie mirė nar
sioje partizanų kovoje, yra 
Ročius, antrasis pirminin

čikui Lėkt Maskvon
London. — pranešama, 

kad Stalinas priėmė londo
niškės lenkų valdžios prem
jero Mikolaičiko prašymą 
leist jam atskrist Maskvon 
pasitart su Stalinu.

Mikolaičikas nori pasikal
bėt su Stalinu apie lenkų 
valdžią atvaduojamose Len
kijos žemėse ir apie pokari
nius rubežius.

i Lvove Sovietai 
Suėmė T ūksian

čius Vokiečių
Maskva.—Atimdami Lvo

vo didimestį iš vokiečių, so
vietiniai kariai suėmė 3,500 
priešų kareivių ir oficierių 
ir užmušė daugiau kaip 8,- 
000 nacių.

Lvove Raudonoji Armija 
pagrobė 35 vokiečių tankus, 
250 kanuolių, 420 minosvai
džių, virš 500 kulkosvai
džių, 60 šarvuotų trokų, 20 
geležinkelio traukinių, dau
giau kaip 1,000 arklių ir di
delį skaičių ginklų ir amu
nicijos sandėlių.

PERGALĖS ORDENAS 
STALINUI

Maskva. — Aukščiausio
jo Sovieto prezidiumas su
teikė maršalui Stalinui Per
gales Ordeną už nuopelnus 
dėlei ofensyvo suplanavimo 
prieš vokiečius.

kas Tarybinės Lietuvos Re
spublikos Aukščiausios Ta
rybos, ir tarybinio seimo at
stovai Tamulevičius ir 
Paunksnis.

Lietuvos tarybinio seimo 
atstovas Petrulis krito mū
šyje, kaip didvyris.

Atstovai Petrauskas, 
Kutraitė, Gutauskas, Jazun- 
skas ir Česnutis atsižymėjo 
fronte.”

Pulkininkas Sergejevas, 
Vilniaus kariuomenės įgu
los atstovas, savo kalboje 
pareiškė: “Mūsų kariuome
nės junginiai tiesioginiai 
dalyvavo mūšiuose dėlei 
Vilniaus atvadavimo ir už 
tai jiems atsiuntė padėką 
didysis Stalinas. Daugelis 
mūsų oficierių ir kareivių 
parodė begalinės drąsos pa
vyzdžius, kovodami dėl 
kiekvieno namo, dėl kiek
vienos gatvės, iki Vilnius 
tapo apvalytas nuo fašisti
nio brudo.”

.aid. . Jtii £
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Generolas Lesley J. McNair.
Praeitą ketvirtadieni ir penktadienį 

Amerikos spauda buvo numarginta mil
žiniškomis antraštėmis apie Jungtinių 
Tautų laimėjimus Europos frontuose, 
apie pasakiškus žygius Raudonosios Ar
mijos, apie pradėtuosius didelius ameri
kiečių žygius Normandijoj. Tai buvo 
džiaugsmo žinios.

Deja, tarp tų džiaugsmą nešančių jų ži
nių apie pergales, Amerikos žmonėms te
ko skaityti ir labai nemaloni, liūdna ži
nia: Normandijoj žuvo vienas žymiųjų 
Amerikos generolų, leitenantas genero
las Lesley J. McNair, 61 metų amžiaus 
karininkas.

Gen. McNair tai tas vyras, kurio va
dovybėj buvo lavinami mūsų kariai, ruo
šiami mūšiams. Jo vadovybėje buvo iš- 
treiniruota apie septyni milijonai jaunų 
vyrų. Nedidukas, 5 pėdų ir 8 colių auk
ščio vyras, gen. McNair, tačiau atliko 
herkuliškus žygius. Pastaruoju laiku jis 
buvo iš tos vietos pasitraukęs ir buvo 
paskirtas kitoms svarbioms pareigoms 
eiti. Tąsias pareigas einant, gen. McNair 
ir žuvo — žuvo nuo žiauraus priešo smū
gio.

Visi žymieji Amerikos karininkai, ku
rie jį gerai pažino, didžiai liūdi žuvusio
jo generolo. Liūdi visos Jungt. Tautos. 
Liūdi ypačiai visas mūsų kraštas.

Mikolajczykas Maskvoj
Šiuos žodžius rašant, žinios skelbia, 

kad lenkų valdžios Londone premjeras 
Stasys Mikolajczykas, lydimas užsienio 
reikalų ministerio Romerio ir Lenkų 
Tautinės Tarybos pirmininko Grabskio, 
yra kelyje į Maskvą.

Jie ten vyko, aišku, ne be žinios So
vietų vyriausybės. Jie ten tarsis gal su 
Stalinu, gal su Molotovu. Jie ten bandys 
surasti, kaip sakoma, “modus vivendi”, 
— nors gal jau pervėlai jie tą žygį pra
dėjo.

Butų gerai, jei Mikolajczykas, atsipa- 
laidotų nuo Raszkieviczių, Sosnkovskių 
ir kitų fašistų, ir pradėtų išvien bendra
darbiauti su Lenkų Komitetu Tautai Va
duoti. Ar tą jis padarys? Parodys neto
lima ateitis.

Išlaisvintame Vilniuje
Vilnius buvo atvaduotas liepos mėn. 13 

d. Po keletos dienų jame jau buvo tūli 
tarybinės Lietuvos respublikos vyriau
sybės nariai, su Justu Paleckiu priešakyj.

Vilnių vokiečiai bjauriai apgriovė, ap
naikino. Nuvykęs į jį žmogus, gyvenęs 
Vilniuje prieš karą, vargiai miestą be
pažintų. Elektros teikimo priemonės bu
vo sunaikintos, tiltai sugriauti, daugelis 
pastatų į griuvėsius paversti. Tai visai 
natūralūs vokiškų bestijų palikimas!

Ką gi tarybinės Lietuvos vyriausybė, 
pasiekusi Vilnių, pirmiausiai darė? Ko 
ji pirmiausiai ėmėsi?

Tarybinei vyriausybei pirmiausiai, aiš
ku, rūpėjo kuogreičiausiai gyventojus 
aprūpinti maistu, pastoge. Jai rūpėjo 
atsteigti susisiekimai, jai rūpėjo apva
lyti miesto gatves nuo likusiųjų vokiškų 
kareivių lavonų.

Svarbiausia, tačiau, tarybinė Lietuvos 
vyriausybė tuojau ėmėsi darbo pradėji
mui leisti lietuviško laikraščio, kuriuo 
galėtų supažindinti išlaisvintosios Lietu
vos žmones su tikrąja nadėtimi, per 
kurį galėtų organizuoti Lietuvos žmones 
galutinam priešo išmušimui iš Lietuvos 
ir sugriautam kraštui atstatyti.

Ir štai, liepos 20 dieną Vilniuje buvo 
pradėtas leisti lietuvių kalboje laikraš
tis, tarybinės Lietuvos vyriausybės orga
nas, “Tarybų • Lietuva”, kurį redaguoja 
gabusis žurnalistas-rašytojas, Jonas Šim
kus, kadaise buvęs Lietuvos žinių redak
torius.

“Tarybų Lietuva” buvo pradėjusi eiti 
Kaune 1940 metais po to, kai Lietuvos 
Liaudies Seimas paskelbė Lietuvą tary
bine respublika. Šis dienraštis buvo lei
džiamas Kaune, kuomet tarybinė vy
riausybė ruošėsi persikelti į Vilnių, Lie
tuvos sostinę. Bet vokiškieji užpuolikai 
neleido to įvykinti.

Kai tarybinė Lietuvos vyriausybė bu
vo priversta pasitraukti į Tarybų Są
jungos gilumą, jinai “Tarybų Lietuvos” 
leidimo nenutraukė — laikraštis (sure
tintai) buvo leidžiamas ir jis tarnavo 
Lietuvos liaudžiai, kovojančiai prieš oku
pantus.

Dabar, kai tik tarybinės Lietuvos sos
tinė, Vilnius, tapo išlaisvinta, “Tarybų 
Lietuva” ir vėl pradėta leisti. Ir šis dien
raštis, reikia manyti, nuo dabar per vi
są laiką bus leidžiamas Vilniuje, o ne 
Kaune.

Pranešimas mums sako, kad pirmasis 
“Tarybų Lietuvos” numeris išėjo tik ke
turių puslapių ir nedidelio formato, ka
dangi jis buvo spausdintas vokiečių ap
griautoje Spindulio spaustuvėje, —spau
sdintas be elektros pajėgos, spausdintas 
žmonių pajėga.

Savo įvedamajame, “Tarybų Lietuva” 
pareiškia:

“Mūsų broliai ir seserys pasiaukojusiai 
kovojo prieš vokiškuosius plėšikus tam, 
kad Lietuva būtų tarybinė. Jie buvo įsi
tikinę, jog tiktai tarybinė Lietuva gali 
garantuoti tikrąją nepriklausomybę, 
saugumą, kultūrinį ir ekonominį mūsų 
krašto liaudžiai progresą.”

“Tarybų Lietuva” išspausdino vardus 
iki šiol žuvusiųjų lietuvių kovoje su vo
kiečiais (žinoma, tų, kurie pavyko iki 
šiol sužinoti.)

Pirmajame puslapyj telpa nemiršta
masis Venclovos eilėraštis: “Plėšikams iš 
Berlyno.”

Telpa leitenanto rašytojo' Marcinkevi
čiaus straipsnis apie lietuvius kovūnus.

“Tarybų Lietuvoje” telpa naujai įsi
kūrusios Vilniaus Tarybos Veik. Komi
teto pranešimas:

“Su liepos 20 d. Vilniaus mieste gali 
kurtis privatinės biznio įstaigos: krautu
vės, restoranai ir kt.”

Tarybų Lietuvos Švietimo Komisaras 
praneša, kad visos knygos, dokumentai 
ir kitokia literatūra, palikta jų savinin
kų (iš Vilniaus vokiečių išvežtų arba pa
bėgusių ir dar nesugrįžusių gyventojų) 
būtų suneštos į viešąsias Vilniaus biblio
tekas, arba į Lietuvių Akademijos biblio
teką — visų adresai nurodomi.

Lietuvoje, beje, pradėjo veikti profe
sinės sąjungos (darbo unijos). Jos buvo 
stiprios 1940-11941 metais, prieš karą. 
Karo metu daugelis, unijistų palaikė sa
vo organizacijas slaptai. Dabartinis prof
sąjungų (laikinasis) sekretorius yra 
Juozas Stimburys.

Girdėjome, kad Vilniaus miesto laiki
nuoju majoru-burmistru yra Motiejus 
šumauskas.

Neužilgo Vilniuje pradės eiti dar visa 
eilė laikraščių.

Tokios tai žinios iš mūsų krašto sosti
nės, senojo Vilniaus!

Neužilgo, beje, pradėsime gauti žinių 
ir iš Kauno, kuris taipgi jau laisvina
mas- .

Jiems Karšta, Jie Zyliuoja
Tuomet, kai Raudonoji Armija pradėjo 

savo istorinį vasaros ofensyvą, pradėjo 
skandalyti, rėkti, zyliuoti visokį lietuviš
ki ir kitokį prohitleriniai gaivalai.

Karpiukas su Smetonuku reikalauja, 
kad Amerika skelbtų Tarybų Sąjungai 
karą. Grigaitis su Vaidyla nuzyliavo į 
Washingtona su “memorandumu”, išnie
kinančiu Lietuvos liaudį ir Tarybų Są
jungą. Buvęs Latvijos atstovas Wash
ingtone, Alfredas Bilmanis, pradėjo rėk
ti prieš Tarybas Latvijos “socijal-demo- 
kratų” vardu!

Tas parodo, kaip visokiems hitleri
niams gaivalams pasidarė karšta, kaip 
dėl karščio jie zyliuoja.

Bilmanis netgi pareiškia, kad Pabal
tijo kraštai sudarytų federaciją. Kokią 
federaciją? Argi jie nėra federacijoje? 
Taip, Lietuva, -Latvija, Estija yra fede
racijoje, tik toji federacija plati — fede
racija su trylika kitų respublikų.

Ir kai šitie ponai, kažin kokios tai hit
lerinės karštinės pagauti, zyliuoja,šūkalo
ja, rėkia, jie pamiršta, jog Pabaltijo 
kraštų žmonės 1940 metais nusitarė gy
venti tarybiniu gyvenimu, nauju gyveni
mu. Iki tie žmonės savo 1940 metais pa
darytojo nutarimo neatšauks, tai kokią 
turi teisę visoki gaivalai Amerikoje ple
pėti jų vardu?!

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily' 11

Naminis Frontas
“Šilumos Užlipdymo” Paskolos 

Palengvintos
žinodami, kad šią žiemą ku

ras bus sumažintas, dauguma 
šeimininkų jau dabar naudoja
si ypatingu Federal Housing 
Administracijos pagreitinimo 
namų “heat-sealing” projektu 
ir tuo mano išvengti vėlesnio 
užplūdimo, kuris dėl sumažin
tų darbo jėgų, gali atidėlioti 
užsakymų pildymą, sako FHA.

Pagal šį projektą daugumas 
paskolos įstaigų, kvalifikuotų 
suteikti FHA Title 1 paskolas, 
nedaugiau $2,500, namų izo
liavimui ir įtalpinimo šilumos 
kontrolės ir šildymo įrengi
mams, duoda paskolas ir sko
lininkams leidžia atidėti pirmą 
mokestį iki lapkričio 1 d: $400 
yra vidutinė paskola.

Įgabentos Medžiagos Paeina 
Po Kainų Kontrole

Importerių įgabentos me
džiagos pardavimas valdžios 
įstaigoms, valdžios kontrakto- 
riams, arba sub-kontrakto-
riams, nėra toliau atleidžiamas 
nuo kainos kontrolės, pareiškė 
Office of Price Administra
tion. *•.

Tos išimties prašalinimas tu
rėtų atsiliepti į daugumos įga
bentų prekių, kainų sumažini
mą, sako OPA.

Pirmadienis, Liepos 31, T944

j riams tuojaus pradėti reikalin
gų toms įstaigoms liejimui ir 

i nukalimui vyrų rekrūtavimą.
“Nors daugumas darbų lie

jyklose yra atliekami neįma
nomame karštyj,” sakė Mc
Nutt, “tačiau tai vis ne taip 
blogai, kaip mūsų kovos jė
goms kai kuriose Pacifiko sa
lose. Liejyklų darbas sunkus, 
bet vyrai, kurie šliuožė kran
tus Francijos, vykdo dar sun
kesnį darbą. Jeigu mūsų, karei
viams bus tiek, kiek jiems rei
kia lėktuvų, tankų, truck’ų ir 
šautuvų, tai turi susirasti dau
giau liejykloms bei kalvėms 
darbininkų.

Reikia Darbininkų 
Konservavimui

šią vasarą reikia apie 1,- 
400,000 rekrūtų daliai laiko ir 
700,000 pilnam laikui konser- 

i vuoti milijonus tonų vaisių ir 
Į daržovių, raportavo Paul V. 
i McNutt, War Manpower Com
mission viršininkas.

Reikia 15,000 Stiprių Vyrų

Tarp 15,000 ir 20,000 rau
meningų vyrų yra skubiai rei
kalingi į šalies liejyklas ir kal
ves, sakė Paul V. McNutt, Warl 
Manpower Commission virši
ninkas. Jis prisiuntė nurody
mą WMC apygardos direkto-į

Inventorius Prisakytas Racio- 
nuotų Batų

Batų įstaigos — retail par
davėjų, išdalinėtojų, smulkių 
prekybų ir išdirbę jų, turi pa
imti racionuotų batų invento
rių ir įvertinti .pabaigoje dar
bo dienos pirmadienį, liepos 31 
d., pareiškė Office of Price 
Administration.

Pareikalavimo smulkmenos 
bus paskelbta per ateinančias 
dvi savaites, sakė OPA. Įrašy
mo forma bus pasiųsta dalyto
jams.

O. W. L

Tai Hitleris ir jo štabo galva pulk, generolas Alfred 
Jodl. Iš veidų matosi, kad jie pilnai pasitenkinę karo 
eiga ir planuoja naujus žygius. Bet tai buvo 1941 me
tais. Dabar, neseniai, kai jo štabas ir jis susirinko ir, 
nusiminę dėl nepasisekimo karo frontuose studijavo 
mapą, sprogo bomba kambaryje. Vienas štabo narys 
tapo užmuštas, keletas sužeista. Pats Hitleris buvo tik
tai lengvai sužeistas.

Tilžė Kartotinai 
Bombarduojama

Bulgarija Norinti Atsi
mesti nuo Nacių Karo

Maskva. — Naktį liepos j Ankara, liep. 28. — Pas- 
26-27 sovietiniai lakūnai vėl.klido kalbos Ankaroj, Tur- 
daugmeniškai bombardavo kijos sostinėj, kad Bulgari- 
geležinkelių mazgą Tilžę, jos valdžia kreipėsi į talki- 
Rytinėje Prūsijoje. Tiesio- [ninkus, norėdama atsimest 
giniais bombų smūgiais ta- į nuo Hitlerio karo ir susitai- 
po susprogdinti 5 kariniai kyt su Jungtinėmis Tauto- 
vokiečių traukiniai; daug mis.
vagonų ir karinių sandėlių 
liko padegta. Sukelta tuzi
nai gaisrų ir eilė smarkių 
eksplozijų.

Amerikos lėktuvai vėl at
akavo žibalo šaltinius Ru
munijoj ir karinius taiki
nius Vengrijoj ir Austrijoj

GODOS APIE VOKIEČIŲ 
PAVERGTI TĖVYNĘ
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(Pabaiga)
Gyvą Lietuvos dalelę, 
Šventą tėviškės gabi ją— 
Išnešiojom visą kelią 
Lig čia tom dienom prišlijom.
Kaip gimtinė mieli mumiem 
Erdvūs tolimi kraštai šie.
Ir dienas vis priekin stumia, 
Veltui laiko nesugaišę.
Lietuvos mintis slapčiausias, 
Liaudies amžius austą svają 
Audžiam čia—toliau išausim, 
Visad budrūs, visad gajūs.
Rūstaujant nenusiminę, 
Gėlą kenčiam nenuliūdę. 
Kad ir kaip toli gimtinė, 
Jos sargyboje čia budim.
Jos vargais ir čia gyvenam, 
Širdimi jos kovą sekam.
Ir jos vardo garbę seną 
Regim vėliavose plakant.
Vėliavose tų pulkų mūs, 
Kur tolyn vis priešą varo, 
Kur per kraują, ugnį, dūmus 
Laimi sau kasdien po barą.
Nors toli mes nuo gimtines, 
Bet visur kartu su ja mes.
Ir mintis mūs pirmutinė 
Į jos šventą skrieja žemę.
Ir jos veidas iškankintas
Vis ryškiau, skaisčiau vis šviečia. 
Lyg aušra birželį švinta 
Bare bręstant varpai kviečio.

V. ILGESYS MUS ŽYGIAM 
KELIA.

Ilgu jos. Laukų jos, girių, 
Šilo čiobrų, pievų smilgų. 
Luoto, Nerimi kur irias.
Ryto rūko. Ilgu, ilgu.
Ilgu tų, kur ten atliko— 
Jų šnektų, juokų, palydų.
Sodžiuj vakarėlį tylų
Dainos, palaukėm kur sklido.
Ilgesys, jis mus gaivina,
Jei tik su viltim susijęs, 
Jei mes tikim, jei mes žinom, 
Jog sugys nutrauktos gijos.
Tokio ilgesio, kaip brolio, 
Tenka laukti, sveikint tenka. 
Duos, ko trūko gal ligšioliaį, 
Teiks tam paramą nemenką.

Šitoks ilgesys tai lankė 
Mus plačiuos Tarybų plotuos. 
Ir mes gniuždėm bailę blankią, 
Tildėm raudas ašarotas.
Ir su juo mums buvo gera.
Jis tik dvasią mūsų kėlė.
Ir, kitom čia upėm šnerant, 
Mes girdėjom Nemunėlį.
Ir skaisčiau vis švito toliuos 
Mūsų Lietuva. Naujoji 
Didžio darbo aureolė 
Galingiau vis traukė, mojo.
Mojo, šaukė, dvasią kėlė 
Į ryžtingą stoti žygį, 
Numylėtai tėviškėlei 
Platų kelią tiest ir lygint.
O su tėviškėlės meile,
Kur, skaistėdama vis brendo, 
Augo ne dvejonės bailios, 
Klausios bet menkiausiam gandui.
Gimė godos tik viltingos, 
Sirpti ėmė naujos mintys— 
Laimė Lietuvai nedingus,— 
Da pajėgsim ją apginti!
Kaip mūs sentėviai kadaise, 
Laukan vydami kryžiuotį, 
Kelsim, šautuvus užtaisę, 
Žalgiriu naujan žygiuoti!
Taip nuo Volgos lig Pamiro 
Mums stiprėjo širdys karštos. 
Vokiečiui'gi noko vyruos 
Neapykanta ir kerštas.
Pabaisai fašizmo rudai— 
Panieka ir pasmerkimas. 
Ir smagiau vis žygiui budo 
Mumyse šalis atgintus.
Lietuvėle mūs gimtoji, 
Ncb’ilgai tau laukti ryto! 
Mūsų viltys žygiui stojo— 
Jau atgal fašistai ritas.
O kai iš Tarybų žemės 
Dings jų gaujos paskutinės, 
Vėl ateis dienužės ramios 
Ir mūs varganai gimtinei.
Atjaunės tėvų šalelė, 
Dirbt tarybiškai išprusus. 
Tai tada tikros gaus galios 
“Lietuva, tėvynė mūsų.”
Tik tada, tada galės ji,
Ta giesmė, gaut savo prasmę, 
Nes tik mes jos žodžiam tiesiai 
Liaudies sielon kelią ras’me!

Liudas Gira.

Baltimore, Md.
Draugai Petraičiai, 19d 4 

motų liepos 19 dieną, gavo ži- 
U|ią iš karo departmento, kad 
jų mylimas sūnus saržentas

Sgt. Ben. Petraitis, Jr.

i Ben. Petraitis, Jr., yra dingęs 
' be žinios kovos lauke Franci- 
I joje, 1944 metų birželio 18 d.

Kitas, jų jaunesnis sūnus 
John, tarnauja Jungtinių Vals
tijų laivyne.

Petraičiai yra progresyviski 
žmonės, Laisvės skaitytojai, 

| priklauso prie Lietuvių Litcra- 
! tūi-os Draugijos, remia darbi- 
! ninkiškus reikalus.

Reiškiame draugams Petrai- 
čiams gilias simpatijas.

P. Paserskis.

Wilkes-Barre, Pa.
Rugpjūčio 6 dieną, sekmadie

nį įvyks labai gražus ir svar
bus piknikas. Jį rengia Komu
nistų Politinės Sąjungos kliu- 
bas vardu Benjamin Franklin 
Club. Piknikas įvyks Russian 
Pavilijone, arti Hanover, Pa.

Bus keletas žymių kalbėtojų. 
Apart kitų, kalbės Roy Hudson, 
žymus unijistas ir narys Ko- . 
munistų Politinės Sąjungos na-, 
cionalio Komiteto. Jis kalbės

, temoje “Tarptautinė vienybė 
j ir Teherano sutartis.”

Nuvažiuoti labai lengva. Iš 
Wilkes-Barre reikia ant Public v

• Square paimti busą “Nanti- y 
j coke via Askam” ir važiuoti
i iki Espey St., Hanover. Už 
dviejų gatvių ir minėtas par
kas. • Rep.
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Keli Istoriniai Fane 
mtanes Bliesteliai

Merkinė
lytaus stovi senas Merkinės 
miestelis, prie Merkio upės 
intako i Nemuną. .Merkinė- k. v

kovunūs 
Lietuvos 
apylinkė

miestelis, seniaus

vių pilies griuvėsiai, Gedi
mino stulpai ir piliakalnis 
ant Stangos upelio kranto, 
prie Merkio ir Nemuno. A- 
pylink. žmonės savo dainose 
iki šiol tebemini Merkinės ir 
Perlojos raitelius 
prieš senovinius 
priešus. Merkinės 
yra žinoma kaip
širdis ir Dainavos kraštas. 
Tarp kitų žymių lietuvių ra
šytojų ir visuomenininkų iš 
čia yra kilęs ir garsusis po
etas Liudas Gira.

Pūnia-Pilėnai
Į šiaurius nuo Alytaus, 

rytinėje pakrantėje didžios 
Nemuno kilpos yra istorinis 
Punios
vadintas Pilėnais. Šalia Pu
nios stūkso piliakalnis su se
novinės pilies griuvėsiais 
Čia 1336 metais atsibastė 
didi daugybė vokiečių kry
žiuočių. Punios pilyje tada 
tebuvo 4,000 lietuvių ka
riuomenės. Bet jie. vado
vaujami didvyrio Margio, 
gynėsi, kaip liūtai. O kada 
jau nepajėgė ilgiau gintis, 
tai likučiai sulipo į pleškan
tį laužą ir susidegino, kad 
tik nepakliūtų vokiečiams Į 
nelaisvę.

Raudondvaris
Devyni kilometrai į vaka

rus nuo Kauno, dešiniaja
me sraunaus Nevėžio kran
te, arti jo žiočių į Nemuną, 
stovi Raudondvaris, apsup
tas vaizdingų šlaitų.

Raudondvaris pradiniai 
buvo vokiečių pastatytas

tuose, abiem pusėm Duby
sos upės žiočių į Nemuną. 
Seredžius taip pat buvo vi
sų pirma kryžiuočių pasta- i 
Lytas kaipo pilis kovai prieš I 
Lietuvą. Dar tebėra tos pi-i 
lies palaikų ir atkasama 
sviediniai, kuriais vokiečiai 
senovėje apšaudė lietuvius.

Veli uona
Garsiausias istorinis mie

stelis dešiniajame Nemuno 
krante, tai Veliuona, 54 ki
lometrai į vakarus nuo 
Kauno.

Šalia Veliuonos stūkso 
du piliakalniai. Vienas jų 
vadinamas Gedimino kalnu, 
čia buvo nušautas didysis 
Lietuvos kunigaikštis Gedi
minas, bekovodamas su 
kryžiuočiais įsiveržėliais.

1337, 1338 ir 1339 metais 
vokiečiai kryžiuočiai kvie
tėsi labai dideles jėgas iš va
karų Europos ir, įpuldami 
Žemaitijon, plėšė, degino 
laikino žemaičius. Lietuviai 
ir šį kartą sustabdė kry- !

kO. š
s Filosofų Mintys apieIV v

■*

Pagaliau naciai pasiekė Maskvą, apie kurios užėmimą jie taip ilgai sapnavo ir 
ruošėsi. Taip, pasiekė jos gatves ir jomis maršuoja, net 57,000 jų, o jų priešakyje 
traukia jų net 100 aukštų karininkų. Tačiau jie maršuoja Maskvos gatvėmis ap
driskę, suvargę ir nusiminę, nes maršuoja kaip karo belaisviai. Paveikslas trauk
tas, kada jie buvo varomi iš vienos stoties i kita dėl išvežimo koncentracijos sto- 
vyklon kur nors toli už Maskvos.

ASTRONOMINIAI FAKTAI
Astronominiais daviniais, |lių tolume nuo saulės. Apie j Aštuntoji ir tolimiausioji 

■ tolimiausioji planeta Neptu- saulę apibėga į 12 metų; a- planeta Neptūnas, keturis 
<iuočių žygį, bet vis dėlto nas turėjo nuo saulės atsi-'pie savo ašį apsisuka Į 9 vai.’sykius didesnis už žemę, 2,- 
vokiečiams^buvo tekus Že- skirt pirmiausiai; arčiausio- 56 min. Jupiteris turi pen-(746,000,000 angį, mylių at- 

| stūmė nuo saulės. Apie sau- 
X. v, .. i , o , ilę apkeliauja į 165 metus; šeštoji Planeta Saturnas, . A v.ena 

virs 700 kartų didesnis uz 
žemę, 872,000,000 angį, my
lių tolume nuo saulės. Apie

maitijos dalis ir Nemuno jį gj prįe kaulės planeta kis mėnulius 
žemupis, mažneMigi Veliuo-. Merkuras atsiskyrė nuo 

saulės paskiausiai.

Gyvenimą

kas T. Narbutas tvirtina, 
kad Raudondvario pilį pir
mutinis pastatydino 1405 
metais kryžiuočių vadas- 
mistras Ulrichas von Jun- 
gingenas. Penkiais metais 
vėliau Vytauto vadovauja
mi lietuviai drauge su len
kais, rusais ir cechais ištaš
kė Jungingeno gaujas ties 
Žalgiriu-Tannenbergu.

17-me ir 18-me amžiuose 
Raudondvarį valdė didikai 
Radvilai ir Zabielai, iki jis 
atiteko grafams Tiškevi
čiams. Per 1831 m. sukilimą 
Raudondvar. buvo sudegin
tas, bet vėliau grafas Bene
diktas Tiškevičius atstatė 
dvarą, ypač pilies-tvirtumos 
mūrus taip, kad iki šiandie
ninio karo jie buvo visiškai 
panašūs į pirmykščias, kry
žiuočių pastatytas mūro sie
nas. Ilgainiui apie pilį išau
go miestelis.

Praeitame kare per vo
kiečių mūšius su rusais bu-' 
vo sugriauta graži, skoniu-! 
ga Raudondvario bažnyčia 
kartu liko sutrupintos artis- i 
tiškos bažnytinės statulos, 
pagamintos iš balto mar
muro.

Seredžius
Toliau, į vakarus nuo 

Raudondvario ir Vilkijos, 
stovi švarus Seredžiaus 
miestelis dešiniajame Ne
muno šone, labai vaizdingo
je vietoje, ant kalnų ir šlai

nos miestelio. Čia kryžiuo
tai skubėjo įsivyrauti: jie 
statė Nemuno krantuose 
stiprias mūro pilis, gabeno 
i jas karines savo mašinas 
ir kasė apkasus.

Tačiau Gedimino kovū- 
nams pavyko 1339-134Q me
tais atvaduoti žymi Žemai
tijos dalis: beliko tik pačios 
stipriausios vokiečių pilys 
panemunėje, kurių Gedimi
nas dar negalėjo įveikti.

Atėjo labai šalta žiema ir 
kryžiuočiai todėl buvo pasi
traukę į Prūsus, o lietuviai 
— į savo krašto gilumą; vie
ni ir kiti tepaliko tiktai pi
lių sargybas.

Bet tuo laiku vakarinėje 
Europoje buvo išrastos nau
jos, paraku šaudomos pat
rankos. Kryžiuočiai užsima
nė tas patrankas išbandyti 
kovoje prieš lietuvius. 
Džiaugdamiesi tuo išradi
mu, jie jau visur skelbė Lie
tuvai mirtį. Netoli Veliuo
nos kryžiuočiai buvo pasis
tatę Bavarpilį ir pavadino 
iį sostine visų žadamų nu
kariauti Lietuvos ir Rusijos 
žemių.

Žiemos viduryj vokiečiam 
kryžiuočiam buvo iš vakarų 
Europos prigabenta daugy
bė karo mašinų, o tarp jų ir 
naraku šaudomu patranku. 
Tuojau kryžiuočiai su tomis 
mašinomis ir puolė žemai
čių kraštą. Pusiaužiemyje 
plačiu plotu sušvito pašvais
tė — kryžiuočiai degino lie
tuvių trobas.

Gediminas nuvedė savo 
kariuomenę mūšin, kryžiuo
čiams ragus nulaužvti. Lie
tuviai sumušė kryžiuočius 
atviroje kovoje. Tada kry
žiuočiai sulindo į savo Ba- 

’ varpilį ir iš jo ėmė pulti Ve- 
: liuonos pilį. Gediminas gi 
pasiryžo baigtinai nugalėti 
kryžiuočius ir atimti iš jų 
naująsias perkūno balsu 
griaujančias mašinas, para
kines patrankas, kurių Lie
tuva dar neturėjo.

Asmeniškai drąsindamas 
savo kariuomenę, Gedimi
nas perarti priėjo prie kry
žiuočių ir tapo nušautas 
1341 m. kovo 9 d.

Merkuras yra 19 sykių 
mažesnis už žemę; apsisuka 
apie savo ašį į 24 valandas 
5 minutes. Apie saulę api
bėga per 88 dienas.

Antroji nuo saulės plane
ta yra Venus, mažai mažes
nė už mūsų žemę; apsisuka 
apie savo ašį į 23 vai. 21 
min. Apie saulę apibėga per 
224 dienas.

Trecioji nuo saulės plane
ta yra mūsų žemė, apibėga 
apie saulę per 365 dienas, 
6 vai. 9 min., po 68,000

Mėnulis už žemę yra ma
žesnis 49 kartus. Geležinke
liu į mėnuli nuvažiuotum į 
vienus metus laiko.

Ketvirtoji nuo saulės pla
neta Marsas, 139,000,000 
angį, mylių atstume. Apie 
saulę apibėga į 686 dienas, 
14 vai. ir 31 minutę. Mar
sas turi du mėnuliu.

Penktoji planeta Jupite
ris, 1,491 kartą didesnis už 
žemę, 476,000,000 angį, my-

Praėjus 584 metams po 
to įvykio, buvo pastatytas 
Veliuonoje paminklas Gedi
minui, 1925 metais. Pamink
lą atidengiant susirinko 
tūkstančiai žmonių. Jie atė
jo pagerbti didžiojo kovoto
jo.

Čia yra ir tariamasis Ge
dimino kapas: padavimai 
teigia, kad Gediminas ir pa
laidotas Veliuonoje.

Miestely tebestovi senovi
nė bažnyčia, didžiojo kuni
gaikščio Vytauto 
Miestelio aikštėje 
seniai pastatytas 
las Vytautui.

Veliuonos apylinkės ne- 
paparstai gražios. Daugelis 
žmonių, plačiau keliavusių 
po Lietuvą, sako, jog, tur
būt, visame krašte neras
tum gražesnių vietų, kaip 
Veliuonos - Seredžiaus sri
tyje. J. C. K.

statyta. 
buvo ne- 
pamink-

Iki Neptūno greičiausiu 
traukiniu nuvažiuotum per 

. , i8,000 metu; iki saulės —per pie savo asi apsisuka per ■ > -
10 vai. 15 mm., apsupta j * _____
trimis šviesiais žiedais, turi A ,............... v .o _ ’ Artimiausion žvaigžde y-

____  ra Alpa. Greičiausiu trauki- 
Septintoji planeta Ura- niu iki Alpes privažiuoti 

imtų 52,630,000 metų.nūs, 60 kartų didesnis už 
žemę; 1,753,000,000 angį, 
mylių atstume nuo saulės. 
Apie saulę apsisuka į 84 me
tus, apie savo ašį — į 9 vai. 
30 min.; turi 6 mėnulius.

Kas Dėjosi Okupuoto]
Lietuvoj

Dega Lietuvos žeme po oku-

Šviesa per sekundą nubė
ga po 42,000 liet, mylių. 
Nuo saulės iki žemei per 
20,000,000 mylių šviesa atei
na per 8 minutes. Nuo

I žemes atbėgti šviesai imtų 
virš 4 metų.

Popierą išrado chiniečiai 
170 metų pirm Kristaus.

1943 m. rugsėjo mėn. iš 23 
į 24 d. Varėnoje nežinomi 
asmenys išsprogdino vokie
čių vietinę komendantūrą 
(Ortskomandantur). Spro
gimo metu žuvo 3 vokiečiai 
kariai.

Varėnoje II-joje vokiečių 
gestapo suėmė policijos 
punkto vedėją, stoties vir
šininką ir tris geležinkelie
čius. Jie kaltinami agitavę 
žmonės slapstytis nuo išve
žimų į vokišką katorgą.

1943 m. rugsėjo 11 d. 22 
vai. Vilniuje nežinomi vo
kiečių uniforma apsivilkę 
kariai išlaisvino iš Žydų 
gatvėje įrengtos koncentra
cijos stovyklos sugaudytus 
provincijoje lietuvius. Šiuos 
lietuvius vokiečiai rengėsi 
išvežti į vokišką katorgą.

Iki 1943 m. birželio 20 d. 
iš majoro Narušio vadovau
jamo Vilniaus 3-jo lietuvių 
statybos bataliono pabėgo 
124 “savanoriai.”

1943 m. spalio mėn. iš 6 
į 7 d. Švenčionyse nežinomi 
asmenys išsprogdino elek
tros stotį.

Vilniaus - Varėnos - Šven
čionėlių - Lydos - Kauno ge
ležinkelių ruožuose per 1943 
m. lapkričio mėn. geležinke
lis buvo užminuotas apie 50 
kartų, o gruodžio mėn. pir
moje pusėje— 20 kartų.

Paryžiaus Eiffelio bokš
tui pastatyti suvartota 17,- 
000 tonų geležies; jo aukš
tumas yra 1,000 pėdų. Var
das jam duotas inžinieriaus 
Eiffel, kuris jį pastatė.

ĮVAIRŪS DALYKAI
Kokia Vilko Akis.

Tarp vilko ir šunies yra 
tik vienas fiziškas skirtu
mas, būtent, šunies akies 
skrituliukas yra apvalus, o 
vilko pailgas.
Pigus Pirkinys—Alaska
Alaskos teritoriją Ameri

ka nupirko nuo Rusijos už 
$7,200,000. Išeina kiek ma
žiau, negu po 2 centu už 
akerį — Alaska susideda iš 
586,400 ketvirtainiškų 
liu. c-

Voro Pusryčiai
Ėdriausias gyvūnas 

kryžiuotas voras,
nūs, kiek jis supusryčiauja, 
žmogus turėtų suvalgyti iš 
karto visą aviną, žąsį ir 
dar 120 karvelių.
Kam Mažiausia Rūpi Badas

Rupūžės neėdusios gali iš
gyventi dvejus, trejus 
tus.

Dramblio Amžius.
Dramblys išgyvena 

pusantro šimto metų.

my-

yra 
Palygi-

me-

iki

Svarbiausias žmogau gy
venimo tikslas yra siekti 
laimės didžiausiam žmonių 
skaitliui. Rūpinimasis savo 
paties laime neturėtų būti 
pirmučiausiu mūsų gyveni
mo tikslu. Lygiai taip ir 
siekimas visokių pasilinks
minimų neprivalo viršyti 
mūsų pareigų, nes tada 
mums būtų pigu Į nelaimę 
įpulti, — mokina Sir John 
Lubbock, garsusis anglų 
mokslininkas, kuris, apie 60 
metų atgal, parašė knygą 
“Gyvenimo Džiaugsmai,” 
aiškindamas žmogaus gyve
nimo tikslus ir pareigas. Jo 
manymu, žmogui vienodai 
yra reikalinga kaip jieško- 
tis sau pačiam ir kitiems 
laimės, taip ir atrasti lai
mę pildyme savo pareigų. Ir 
kiekvieno iš mūsų doriška 
pareiga — tai būti vikriu ir 

i linksmu, nors jau dėlto, kad 
mes savo laimingumu padi
diname ir kitų laimingumą.

Linksmas mūsų draugų 
būdas padaro mumyse tą 
patį įspūdį, kaip ir saulės 
spinduliai, kurie savo tvis
kėjimu suteikia visiems ge
resnę nuotaiką.

Žmogus be jokio tikslo y- 
ra panašus į vėjo nešamą 
šiaudą: jį vėjas neša pagal 
savo norą.

Idant laimingai galėtu
mėm gyventi, kiekvienas 
privalome taip žiūrėti į da
lykus, kaip jie ištikro gy
venime yra, kad patirtume, 
jog gyvenimas — tai ištik- 
rųjų didelis turtas.

Jeigu mes atsitrauktume 
nuo reikalu tu žmonių, ku- 
rie aplink mus yra, nepri- 
jaučiant jų nelaimėms; jei
gu mes šalintumės nuo kitų 
žmonių simpatijų ir apsi
šarvuotume šaltais egojiz- 
mo šarvais, tai mes patys 
tokiu būdu atsisakytume 
nuo daugelio didžiausių ir 
geriausių džiaugsmų.

Jeigu mes' drąsiai eitu- 
mėm prie tokių dalykų, ku
rie mums nemaloniais išro
do, tai tie atsitikimai daž
nai mums į gerą galėtų iš
eiti. Kartais nelaimė apsi
verčia į linksmybę ir net di
dieji nuopuoliai veda į di
desnę garbę,—sakydavo Se
neka.

Anot Epikteto, Jupiteris 
(vyriausias senovės romėnų 
dievas) pasakęs žmogui: 
“Aš būčiau galėjęs tavo ma
žam kūnui ir tavo mažam 
likimui daug daugiau duoti. 
Bet nepyk ant manęs, jeigu 
to nepadariau... Aš tave ap
dovanojau troškimu gero ir 
pasibjaurėjimu pikto.”

Daugumui musų gyveni
mas apsitemdina ne tiek di
delėmis nelaimėmis, ligo
mis arba mirčia brangių į 
mums žmonių, kiek kasdie
niniais menkais nesmagu-, 
mais. Daugelis nelaimių mū
sų gyvenime yra labai ma
žos ir lengvai galima būtų 
jų nepaisyti.

Aurelijus sako: “Kiekvie
name atsitikime, kuris at- . 
neša tau nuliūdimą, steng
ias atsiminti, jog nepasise
kimas, tave sutikęs, — tai 

! nelaimė, bet ramiai jį iš- ' 
I kentėti — tai jau didelė lai-: 
i mė.” •

“Tu turi mirti,” sako I 
Epiktetas, “bet ar reikia,

tau dėlto verkti? Tave į ka
lėjimą traukia, tu nuo to 
išsisukti negali, bet tu gali 
dėlto neaimanuoti! Gali ap
kalti į retežius mano kojas 
ir rankas, bet mano dva
sios, mano valios, mano pro
to nieks negali apkalti.”

Atlikti gerai savo parei
gas — yra laimė. Niekados 
nereikia manyti, kad atliki
mas savo pareigų esąs sun
kiausias dalykas, kuriam 
noroms-nenoroms turim pa
siduoti. Apie pareigas ge
naus manyti kaipo apie ge
rą, mylinčią motiną, kuri 
visuomet pasiruošusi yra 
mus ginti nuo rūpesčių ir 
nelaimiu ir vesti doros ke
liu.

Aurelijus pataria gyveni
me prisilaikyti filosofijos, 
kuri moko žmogų susilai
kyti nuo blogdarybių; kuri, 
nepaisant skausmų ar 
džiaugsmo, moko nesiimti 
jokio darbo be tikslo; filo
sofijos, kuri, pagaliau, mo
ko net mirties laukti ra
miai ir drąsiai, atsimenant, 
jog mirtis tėra tik suardy
mas tu elementu, iš kuriu 
susideda gyvenimas kiekvie
no gyvo sutvėrimo.

Žmonės kartais svajoja 
apie neapribotą, tiesiog pa
laidą liuosybę, bet Ruski- 
nas, anglų filosofas, pastebi, 
jog “Žuvis už žmogų liuo- 
sesnė...” Mokėjimas susival
dyti — tai didžiausia perga
lė. Gyvenime yra daug blo
gi! pagundų, kurios tokioj 
neri botoj liuosybėj žmogų 
gali pagauti į aštriausios 
tironijos nagus. Daugelis 
pagundinimų yra panašūs į 
palinkimą prie girtuoklys
tės. Norėdami valdyti savo 
geidulius, privalome kont
roliuoti savo pasielgimus 
net mažiausiuose gyveninio 
atsitikimuose.
Mažiausiu a t s i t i kimu 

svarba nurodyta senovės 
indų padavime, kur Ammi 
sakė savo sūnui: “Atnešk 
man šio medžio vaisiu ir 
perlaužk jį perpus. Ką ma
tai viduje?” — “Keletą ma
žų grūdelių,” atsakė sūnus. 
“Perlaužk vieną iš tų grū
delių ir pasakyk, ką dabar 
matai?” — “Nieko nema
tau, viešpatie.” — “Vaikuti 
mano, tarė Ammi, ten, ka
me tu nieko nematai, gy
vuoja galingas medis.”

Reikalinga tad akylai ap
sižiūrėti ir menkiausiuose 
gyvenimo dalykuose. Norint 
nesipratinti prie piktumo, 
reikalinga visokiais būdais 
neleisti jam įsikerot, neleis
ti tam įpratimui šaknų į- 
leist. Pigiausia yra pergalė
ti piktumas pačioj pradžioj. 
Skaityk dienas, kuriose ne- 
pykai, ir tu aiškiai pamaty
si beinąs geryn.

Mes galime padaryti savo 
gyvenimą doru ir laimingu, 
jeigu tik priešintumės pik
iui, uždedant apinasrį savo 
geiduliams, o dar labiau iš- 
auklėjant ir sutvirtinant sa
vo stengimąsi prie gero. 
Reikia akyvai sekti, į ką 
krypsta mūsų mintys. Mūsų 
mintys turi įtekmę į mūsų 
sielą. Mes negalime turėti 
doras mintis, penėdami jas 
prasižengimais ir blogdary- 
bėmis. P. N<
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the
Kings, to be consumed off the

155 Grand 2684 Fulton Y.26G Stagg
5801 4thhereby given that License No. No. Y.

No.
No.of

MILTON BRIMBERG
Estate of Anna Brimberg)

■ Ave., Brooklyn, N.
(Ad m.

345 Sumner
(Park 

3916—18 th

Kings, to be consumed on

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

hercby given that License

PETER DEVARIS
Ave., Brooklyn, N.

SAMUEL BLUMBERG 
View Kosher Del. & Rest.) 
Ave., Brooklyn, N.

ANNA BRESSLER
St., Brooklyn, N. Y. JOHN BALKUS

St., Brooklyn, N.
VICTOR LANGER

St., Brooklyn, N. Y. R

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Beverage Control 
Street, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed off

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2078 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at jetail under Section^ 107 of 
the Alcoholic 
155 Grand 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1260 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2684 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
266 Stagg 
County of 
premises.

Pirmadienis, Liepos 31, 1914

NOTICE is hereby given ‘’that License No. 
GB 5114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. i 
EB 487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 256 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5801 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

NOTICE is hereby given that License No 
E 254 has been issued to the undersighed 
to sell beer, from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 65 Troy Ave., Borough 
Brooklyn, County of Kings.

ABRAHAM BLOCK 
(c/o Clinton Beer Dists.)

65 Troy Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumfed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
E 296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 65 Troy Ave., Borough 
Brooklyn. County of Kings.

LOUIS SAKOFSKY 
(c/o Clinton Beer Dists.)

65 Troy Ave., Brooklyn, N.

187 Buffalo
BEN DUBINETT 

Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is . ..
GB 1963 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
50 Broome Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

STELLA CZAJKOWSKI
50 Broome St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2280 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Scction_ 107 of 
the Alcoholic Beverage 
215 Knickerbocker 
County of Kings, 
premises.

OTTO 
215 Knickerbocker

____ Control Law at 
Ave'/, Borough of B’klyn, 
to be consumed off the

of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8897 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
624 Wilson Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

No.

TIEDEMANN
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 294 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control taw at 65 Troy Ave., Borough 
Brooklyn, County of Kings.

MORRIS KARLITZ
(c/o Clinton Beer Dists.)

65 Troy Ave., Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
E 103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 65 Troy Ave., Borough 
Brooklyn, County of Kings.

JOSEPH MANDELL 
(c/o Clinton Beer Dists.)

65 Troy Ave., Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No 
E 333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control I>aw at 65 Troy Ave., Borough 
Brooklyn, County of Kings.

LEONARD BLOCK
(c/o Clinton Beer Dists.)

Brooklyn, N.

of

65 Troy

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

beer, wine and liquor at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Control i 
5023 7th Ave., Borough of Brooklyn. I 
of Kings, to be consumed on the '

NOTICE 
RL 7411 
to sell 
Section 
Law at 
County 
premises. 
JOHN FITZGERALD 5 PATRICK HIGGINS 
5023—7th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2080 East 18th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OCEAN RECREATION. INC.
2080 East 18th St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 510 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2766 Pitkin 
County of 
premises.

Beverage Control Law 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

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

VINCENT
624 Wilson Ave.,

VERDI NO
Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1106 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alconolic Beverage Control Law at 

Street, Borough of 
Kings, to be consumed off

Alcoholic 
Hicks 

County of 
premises.

Uw 
Brooklyn, 

the

Hicks
HENRY BEHRENS

St., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 5910 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5302 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft' the

MICHAEL SLONIMSKY
5302 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. j 
GB 1199 has been issued to the undersigned 

11 beer, at retail under Section 107 of i 
Alcoholic Beverage Control Law at : 

Street, Borough of Brooklyn, i 
Kings, to be consumed off

the
90 Henry
County of

f>0 Henry

LOUIS WEISBERG 
(Plymouth Del.)

St., Brooklyn, N.

is hereby given that License

the i

Y.

No.NOTICE
GB 2305 has .been issued tq the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL KATZ
133 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6010 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7(>8A Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENEDICT GRESKY
708A Fulton St., Brooklyn, N.

the

NOTICE hereby given that License

NOTICE is 
EB 348 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
761 Flatbush Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

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

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

No

No. 
GB 5061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Iztw at 
101 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JEROME CALANDRINO
10 1 Lewis Ave., ", Brooklyn, N.

the

No.

761 Flatbush
JACOB 
Ave.,

SAFI ER
Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License 
GB 2315 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic 
67 Irving 
County of 
premises.

of 
at 

Brooklyn, 
the

Beverage Control
Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 1723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALOIS JACKLITSCH
167 Bedford Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 8787 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL LIPSCHITZ
244 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2965 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2146 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

JOHN D.
2146 Fulton St.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SCHAARS
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2063 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Highlawn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed off 
premises.

the

JOHN TREVEL
132 Highlawn Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10022 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
803 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control
Street. Borough of

Kings, to be consumed off

803

No.

Law at
Brooklyn, 

the

ISIDORE SEIFF
St., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE
GB 9755 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control 
2084 Pitkin Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES IHRSCHMANN 
2084 Pitkin Ave., Brooklyn, N.

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is 'hereby given that License 
GB 1988 has been issued to the undersigned 

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

Kings, to be consumed off the

the Alcoholic 
4323 Avenue 
County of 
premises.

No.

HENRY GARBE
D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2177 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off

the Alcoholic
7601 13th

premises.
the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3524 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8879 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

O’lTO STEIN FELDT
2108 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 oY 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
1050 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIE NEUBAUER
1050 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB. 2324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
66 — 4th

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off
Avenue,

premises.
ISIDOR

the

66

KATZ & 
ABRAHAM DAVID STERN 

(Katz & Stern)
4th Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 5054 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
5124 ’— 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed off 
premises.

5124—9th
CHARLES WEISS

Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.NOTICE
GB 1221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
188 Utica 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

188 Utica
SAM GINSBERG
c., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4606 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE
GB 7313 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DAVID 
114 Sumner

MELTZER & MORRIS FOX
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.NOTICE is _____ ..
GB 5920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control 
77 Sterling Place, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH II. KOEHLER
77 Sterling Place, Brooklyn. N.

Law at 
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 5997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at. 
1201 — 60th Street. Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off

No.

the

1201 60th
CARMELO CAPUTO 

St., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE
GB 597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage. Control I,aw at 
7022 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

7022—15th
MARIA FORTUNATO
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 
the Alcoholic 
614 Rogers 
County of 
premises.

Section 107 of
Beverage Control Law at 

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

614 Rogers
ISIDORE LEVINE 
<ve., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. \ 
GB 96 11 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of j 
the Alcoholic Beverage Control Law at į 
162 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

SOL SCHWARTZ
\ve., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 370 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4319 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

NOTICE 
EB 1303 
to ^sell beer, at retail under Section 107 of 

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

the’ Alcoholic Beverage 
116 Graham Avenue.
County of Kings, to 
premises.

1319 -18th
SAUL SILVERMAN
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1608 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of B’klyn, 
to be consumed on the

the Alcoholic
508 Brighton Beach 
County of Kings, 
premises.

ABF

No.

FORMAN
(Abe Forman’s Wholesale Provisions) 

Beach Ave,, Brooklyn, N.508 Brighton

NOTICE is 
EB 385 has 
to s<;ll beer, 
tho Alcoholic 
1416 - Avenue J,
County of Kings, 
premises.

P. & 
1416 Ave

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

Beverage Control Law at 
Borough of

to be consumed on
Brooklyn, 

the

J. DELICATESSEN, INC.
J, Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law at 
237 Sumner Ave. & 732 Greene Ave., Bo
rough of Brooklyn. Couny of Kings, to be 
consumed on the premises.

NAT FETNER 
237 Sumner Ave 
732 Greene Av<

NOTICE is 
EB 411 has 
to sell beer, 
the Alcoholic

Brooklyn, N. Y.

116 Graham

NOTICK

PHILIP
Ave.,

BLOOM
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
EB 1598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
308 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

308 Graham
BERNICE KAYHOE
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE i
EB 158X has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
78 East 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

D. & J
78 JJast 18th

CAFETERIA. INC.
St.. Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control taw at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on

NOTICE is 
EB 613 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
48 Gold Street,
County of Kings, 
premises.

MILDRED AMBROSINO 
48 Gold St.. Brooklyn, N.

the

4

NOTICE is 
EB 455 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
16 Sumner 
County of 
premises.

16 Sumner

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

Beverage Control Law at
Avenue, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed on

NOTICE is hereby given that License 
EB 2033 has been issued to the undersigns) 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

1362 Coney 
County of 
premises.

ANGELO AGRAPIDIS 
(George's 

Island Ave
the

JACOB HORNSTEIN
Ave., Brooklyn, N.

No.

No.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 1300 has

NOTICE is 
EB 432 has 
to sell beer, 
the Alcohoiic 
375 Flatbush Avenue, 
County of Kings, 
premises.

375 FLATBUSH AVE. CORP.
375 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y. R

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn.

to be consumed on the

67 Irving
CARLO CULCASI

Ave., Brooklyn, N. 7601
FRANK GUADAGNINO
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9572 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control taiw at 
52 Prospect Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

I41W
Brooklyn, 

the

NOTICE hereby given that License

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1664 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3230 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM T. MANNING
3230 Fulton St.. Brooklyn. N. Y. T

2 Prospect
RAMON RUIZ

Brooklyn, N.

No. 
GB 1230 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7711 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH CRASHKOFF 
(Crashkoff’s Quality Grocer) 

7711--13th Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1631 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416-24 5th Avenue. Borough of’ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

REGAL BOWLING CENTER. INC.
416-24 5th Ave., Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is
GB 9380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
122 Bridge Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

hereby given that License No.

taw at
Brooklyn.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB GOO I has b''cn issued to the undesigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7421 ■ 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Beverage Control
Avenue, Borough of 

Kings, to be consumed off

No.

the

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5888 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
279 Woodbine Street, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

74 21—13th
SAM ABOSCH

Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 5946 lias been issued to the undersigned 

11 beer, at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

the
7101
County of to

Control
Borough of 
be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1809 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Bushwick Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH
279 Woodbine St.,

KUEHN
Brooklyn, N.

FI LAM INA 
7101—13th Ave.,

LOMBARDI
Brooklyn, N.

HELEN NAEGER 
(George’s Lunch)

241 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No, 
C "* 
to . ... ________  ________
of the Alcoholic Beverage Control 
13 ~

NOTICE is hereby given that License 
GB 5911 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 19 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANTONIO TORTORICI
1 19 Bushwick Ave., Brooklyn, N.

No.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2139 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 of 
the 
8401
County of Kings, to be consumed off the

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 15th Avenue, Borough of Brooklyn,

283 has been issued to the undersigned 
sell beer, at wholesale under Section 107 

-. - ------- ---------- Law at
Powers Street, Borough of Brooklyn. 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

UNION BEER DISTRIBUTOR CO.
13 Powers St.. Brooklyn, N.

SALVATORE ABBATE 
8101 15th Ave. , Brooklyn. N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
C 256 has been issued to the undersigneq 
to sell beer, at wholesale under Section 1'07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

No.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 8890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control l4iw at 
529 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn,’ 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

given that License No. 
<sucd to the undersigned 

11 beer, at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

EMMA HALLER
529 Ridgewood Ave., Brooklyn, N.

No.

453 Dahill 
County of 
premises.

Road, Borough of
Kings, to be consumed off

453 Dahill
MEYER LOPATOW
Road, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
506 Wilson 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby 
GB 9756 lias been 
to 
the 
1705 — 65th Street, 
County of 
premises.

1705 65th

Kings, to

ANTONIO 
St.,

PATERNA
Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE 
C 217 
to sell 1 
of the 
415-17 1 
County 
premises.

FRANK DACCHILLE 
(Baltic St. Beverage Dists.)

415-17 Baltic St., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned

No. 506 Wilson
OTTO HUNSICKER
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB I960 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6524 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law 
17th Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Y.
has
beer, at wholesale under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

6521--17th
FRANK GLADSTONE
Ave., Brooklyn, N. Y.

No

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2022 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
114 Newel 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of 

Kings, to be consumed off

taw at 
Brooklyn, 

the

Ill Newel
FRANK KIELBINSKT
St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8815 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6120 
County of 
premises.

Alcoholic
— 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Y.
NOTICE is hereby given that License ......
C 329 has been issued to the undersigned 

sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Street. Borough of Brooklyn.

No. No.
to

24 ___ ______ . ........ ..........
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

A. A. ATLAS BEER DISTS.
24 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1274 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
242 Franklin Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH SWIERSKI
212 Franklin St., Brooklyn, N.

the

6420—17th
JACK BROWN

Ave., ■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2237 has been issued to the undersigned 
t’o sell beer, at retail under Section 107 of 

Law at 
Borough 
be con-

the Alcoholic Beverage Control 
266 Hoyt St., & 424 De Graw St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed off the premises.

JOSEPH MERLINO
266 Hoyt St., 
424 De Graw St

74 has been issued to the
sell beer, at wholesale under ____ __
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 8861 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^rw at 
1019 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ROMAN KURPIESKI
1019 Manhattan Ave., Brooklyn, N.

given that License No. 
suo<l to the undersigned 

nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Jxiw at 
6323 — 20th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on theNOTICE is hereby given that License 

EB 1586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1293 Bushwick Ave, & 68 Eldert St., Borough 
of Brooklyn, Comity of Kings to be consumed 
on the premises.
HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTH1LL 
1293 Bushwick 
68 Eldert St.,

BENJAMIN FOX
20th Ave., Brooklyn, N.

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

tho Alcoholic Beverage 
496 Marcy 
County of 
premises.

NOTICE i 
GB 8775

196 Marcy

Avenue, 
Kings, to

MATES 
Ave..

NOTICE is 
GB 5937 hf 
to sell beer 
the Alcoholic 
510 Avenue

Kings,

Section
Control 1

Borough of 
be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

the Brooklyn, N. Y

PELT,ER
Brooklyn, N.

t hereby given that License 
jis been issued to the undersigned 
•, at retail under Section 107 of 

Beverage Control I,aw at 
U, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off

PIRKITE KARO BONUS!

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

the Alcoholic Beverage Control Ixiw at 
55 North loth Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KB has

1LKO SZYJKA
155 North 10th St., Brooklyn. N. Y

No.

.1. GARŠVALIETUVIŠKAS
thethe

4606—7th
No.

501 I

No.No.

the

No.

5811

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Lietuvių Kuro Kompanija

JAM ES
?. N.

County of 
premises.

Control
N. Borough of 1 

to be consumed on

HAROLD
3121 Quentin Road,

ALFONSO CIERVO 
1488 Herkimer St Brooklyn

CHARLES CHASE
U, Brooklyn,, N.

J. YAUCII
Broklyn, N.

Control
Borough of 
bu consumed off

META STRETCH
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 132 has

Law at
Brooklyn, 

the

510 Ave.

the Alcoholic 
3121 Quentin Road, 
County of Kings, to

NOTICE is 
EB 581 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
501 I — Avenue
County of Kings, 
P'emtses. ABRAHAM NATItANS0N

D, Brooklyn, N.

T. JAPPEN
Brooklyn, N.

J. GALLAGHER
Brooklyn. N

CHRONIŠKOS LIGOS

DR. ZINS (Jsist. 28 m.)

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
459 GRAND ST

(Skersai nuo Republic Teatro)

ir impor-

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

the Alcoholic Beverage Control 
217 — 6th Avenue, Bprough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises,

JAMES CORCORAN
217—6th Ave., Brooklyn, N.

No. 
undersigned 

of 
at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1794 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Brooklyn, 

the

the Alcoholic 
1503 — Avenue J. 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
1503—Ave. J,

NOTICE is hereby given that License 
EB 2051 has been issued tn the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
581 1 — Avenue 
County of Kings, 
premises.

Vietos 
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

given that Incense 
sued to the undersigned 

107 of
Law at 

of Brooklyn, 
the

hereby
been
at retail under Section

Beverage Control
1), Borough 

to be consumed on

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
NOTICE is hereby given that Licensi 
EB 16 16 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

NOTICE is hereby given that Incense 
EB 305 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1488 Herkimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas 
kambarys 
grupėm s
komis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

atskiras 
užėjimui

Nedė-

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

Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

No.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Graborlus-Undertaker 
-Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS >2.

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

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS

BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

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

Brooklyn, N. Y.
No.

the the

Telefonas EVergreen 7-1661
Y.63 Troy Y.

No. No.

168 Norman 71 Utica

No.hereby given that License No.

thethe

4902 Ave.910 Liberty

hereby given that License No.

BROOKLYN, N. Y
Brooklyn, N, Y.

License No. 
undersigned 
Section 107

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

ANTON 
Ave.,

ALOISB
Brooklyn, N. Y. R

GEORGE 
Ave.,

MARIA
202 £t. Nicholas Ave.,

HYMAN STERMAN 
(Clinton Beer Distributors) 
Ave., Brooklyn, N.

SARAH
104-04 Flatlands Ave.,

Kings, to be consumed off

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

FRANK TRIM BOLE
2031 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. R

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off tho

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be į consumed off the

JOSEPH DE MARTINI
• Ave. D, Brooklyn, N. Y.

HARRY HELFAND
j, Brooklyn, N.

KRAMER
Brooklyn, N. Y. R KLEIN

Brooklyn. N.

PHILIP MILANO 
(Paramount Fruit & Veg. Market) 

2917 Ave. I, Brooklyn, N. Y.

SONDEJ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
C 
to 
of 
63

Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

EMANUEL FELL
Ave., Brooklyn, N.

sUMw

NOTICE
OB 2480 ____
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Taw at 
2417 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY B. REBERS
2417 Tilden Ave., . Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2475 has been issued to the undersigned 
to sei) beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104-04 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5944 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage - • -
202 St. Nicholas Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2591 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2031 Nostrand Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1205 has lieen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 — Avenue I. >JJorough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises. CHARLES J. ROMAN

(RAMANAUSKAS)
NOTICE is hereby given that License 
GB 2021 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1068 Manhattan Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS FELLNER
1068 Manhattan Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1843 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ~ 
169 Norman Avenue. 
Countv of Kings, to 
premises.

NOTICE is _____  ..
GB 1901 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Liberty Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is ___  . _
GB 1219 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1180 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER GINSBERG
1180 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2519 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4722 — Avenue I), BorSligh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5074 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Utica 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE
GB 1204...........
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1902 — Avenue L. Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2207 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

G. HENRY KATT « MARIE KATT 
(Katt Bros.)

890 Utica Ave.,

No.

660 GRAND ST

LAIDOTUVIŲ

NOTARY
PUBLIC

DIREKTORIUS
TELEPHONE
STAGG 2-5013

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas irius.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

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 

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai Poplar 4110
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g Hartford, Conn. Mahanoy City, Pa. HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Mūsą žmonės Gražiai Veikia 
Dėl Teikimo Lietuvai Pagelbos.

Ren gia m as Pi kni kas.
Liepos 7 dieną draugės iš 

Moterų Kliubo susirinko Lais
vės Choro svetainėje sutaisyti 
drapanas, suaukotas dėl Lietu
vos žmonių, nukentėjusių nuo 
Vokietijos fašistų plėšikų, šios 
draugės taisė drapanas: S.Am- 
šejūtė, L. Žemaitienė, L. Man- 
kienė, O. Giraitienė, M. Kaz- 
luvienė, O. Verketienė ir M. 
Laurinaitienė. Visos draugės 

h gražiai dirbo, kalbėdamos apie 
savo seną tėvynę Lietuvą. Jų 
kalba buvo pilna vilties ir 
džiaugsmo, kad Lietuva jau 
tuojau bus paliuosuota iš po 
vokiečių .kryžiokų vergijos. Ir 
dar sykį Lietuvos liaudis atsi
kvėps laisvai ir iš naujo prasi
dės laisvas visų žmonių kūry
binis gyvenimo atbudavojimas, 
kuriame visi turės lygias teises 
siekti aukštesni mokslą, lanky
ti įvairias aukštesnes mokslo 

f šakas. Nereikės būti “bajoro 
vaiku” arba turėti “dėdę” Kau- 

k ne valdžioje, kad gavus progą 
' eiti aukštesnį mokslą.

Mes visi tikri, kad Lietuvoje 
po šių skerdynių, žmonių de
mokratija žydės pilnai dėl visų 
lygiai, bet ne vien tik dėl 
“aukštesnės klasės žmonių,” 
kaip kad buvo prie Smetonos 
surėdymo.

Liepos 15 d. centran buvo 
pasiųsta per Railway Express j 
193 svarai panešiotų, bet dar 
gerų drapanų, žinoma, šios 
drapanos buvo surinkta vien 
tik per progresyvių žmonių pa
stangas. Bet ką daro katalikiš
kos ir tautiškos organizacijos 
arba pavieniai žmonės, kad iki 
šiol dar visai niekuom neprisi
dėjo prie to gražaus darbo? 
Aš nenorėčiau tikėti, kad di- 

> džiuma parapijom; atsisakytų 
paremti karo nuvarginta Lietu
vos liaudį, vien tik deltoj kad 
tenai bus įkurta pilna demo
kratija, Tarybų Lietuva. Teks 
palaukti ir pamatyti.

Aukavusių drapanų vardus 
neminėsime. Daug atnešę dra
panas nepalieka aukotojo var
do. Paminėti vieną, o kitą pra
leisti, gali iškilti tarpe aukoto
jų kokis nesmagumas. Taipogi 
komisijai tada.būtų visokių už- 
metinėjimų. Manom, kad kož- 
nas vienas žmogus aukavęs tik
rai žino, kad jo auka gerose 
rankose ir pasieks Lietuvos 
žmones ir tuomi aukotojas, ma
nome, bus pasitenkinęs.

Centro paskirta mums kvota 
surinkti 200 dolerių dėl supir- 
kimo šiltų apatinių drapanų 
dėl Lietuvos žmonių. Tą kvotą 
mes mielai priimam ir mano
me išpildyti su kaupu ■

Dabar tam tikslui rengiamas 
piknikas, kuris įvyks sekma
dienį, rugpjūčio 6 dieną, Lie-! 
tuvių Parke, Lighthouse Grove,I 
East Hartforde, Glastonbury! 
Rd. Bus skanių užkandžių ir 
gardžių gėrimų. Patogus priva
žiavimas prie parko* busais, ku-: 
rie eina visą dieną. Hartforde 
busą galite gauti ant kampo 
Market ir State St. Imkite 
Glastonbury busą, ir išlipkite 
ant 24 stoties ir biskį paėję po 
dešinei, rasite pikniką, Drau
gai ir draugės, kurie turite au
tomobilius, pasitaupykite kuro, 
kad galėtumėte dalyvauti šia
me svarbiame piknike. Neatva- 
žiuokite pustuščiu karu, pasi-

PRANEŠIMAI Iš KITUR
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kp. susirinkimas įvyks 
rugpjūčio 3 d., 7:30 v. v., 930 E. 
79th St. Susirinkimo dieną permai
nom iš antro ketvirtadienio j pirmą 
ketvirtadienį, todėl kad kiti susirin
kimai įvyksta tą pačią dieną. At
siveskite ir naujų narių. Dalyvauki
te šiame susirinkime, nes turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti.

(178-179)

WORCESTER, MASS.
Rugpjūčio 3-čją, ‘ketvirtadiehio va-“ 

kare, visi Laisvės pikniko Komisi
jos nariai ateikite į susirinkimą, nes 
jau yra įžangos tikietai. Visi būkite 
8 v. v., 29 Endicott St. J. M. Lukas.

(178-179)

J PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau mažos ūkės pirkti arti 

prie Pittsburgh©. Duokite žinoti. 
Ona Lukas, 2010 Carson St., Pitts
burgh, Pa. (178-179)

LDS 104 kp. įvykęs piknikas, 
16 d. liepos, buvo sėkmingas 
visapusiškai. Todėl kuopa pa
reiškia širdingą ačiū drau
gams: J. Kuržinskui ir jo žmo
nai iš Philadelphia, Pa., L. 
Wacsh ir jo šeimai, Laster, Pa. 
Taipgi draugams iš Coal Dale, 
Tamaqua, Girardville, Ash
land, Shenandoah ir mahanoy- 
jiečiams už skaitlingą lanky-

■ mą ir malonų apsiėjimą.
Susieisime ir pasikalbėsime 

: kituose parengimuose kitų 
miestų kuopų.

Širdingai ačiū visiems, lan
kiusiems mūsų pikniką.

Komisija, i

Great Neck, N. Y.
Sekmadienį, liepos 23 d., Al

ma Kasmočiūtė, Pirmyn Choro 
: mokytoja, grįžo iš ligoninės po 
apendicito operacijai, kuri bu
vo sėkminga. Jauna ligone 
graikščioms akutėms, žavėjan
čiai sutinka kiekvieną ją“ atlan
kiusį, atrodo, gaivi ir linksma, 
kaip ir visados. Choras linki 
savo mokytojai Almai veikiai 
ir sėkmingai pasveikti ir su
tvirtėjus sveikatoj vėl sykiu su 

I mumis darbuotis dainoje, sklei
džiant apšvietą ir kultūrą visai 

Į žmonijai. 
* * *

Antra ligonė Dolles Werben 
taipgi jau namuose iš ligoninės 
po sunkios operacijos, kuri 
taipgi buvo sėkminga. Dolles 
tai mūsų darbščioji ir nenuils
tanti mezgėja. Ji skubino pa
baigti numegsti svederį prieš 
eisiant į ligoninę, sugrįžus iš 
ligoninės taipgi nenurimsta, 
dar lovoj gulėdama jau pradė
jo mėgsti naują svederį. Tai 
pavyzdys sukauptos energijos 
ir darbštumo. Nekurtos mūsų 
mezgėjos numezgė svederį ar 
porą kojinių, na ir “pavargo.” 
Dolles Werben-Verbickiūtė ne
pažįsta Lietuvos, nes ji gimus 
ir augus šioj šalyj, lietuvių šei
mos dukra, širdingai ir pasi
šventusiai darbuojasi - mezga, 
teikdama didžią pagalbą mūsų 
broliams raudonarmiečiams, 
ryžtingai kovojantiems už lais
vę visų tautų. Koresp. linki 
Dolles kuoveikiausiai laimingai 
pasveikti ir ant toliaus bendrai 
su mumis darbuotis teikimui 
pagelbos Lietuvos žmonėms.

* * *
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubo piknikas 16 d. liepos ne
blogai pavyko, nors audringas 
lietus pačiam publikos rinki
mosi laike sutrukdė atsilanky
mą. Bet vėliau susirinkę atvė
susiam ore smagiai pasišoko ir 
linksmos dainos aidėjo gražiam 
Kasmočių parkutyj. Turėjome 
tolimą svečią, net iš Chicagos 
drg. St. Jušką, kuris atostoga
vo čionai. Jis smagiai pašokdi
no mūs greatneckietes.

Koresp.
Pirkimas karo bono reiš

kia įteikimą į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką.

rūpinkite, kad butu pilnas. 
Manome turėti kalbėtoją iš 
Brooklyno, kuris, be abejo, tu
rės dauk ką svarbaus pasakyti 
apie Lietuvą ir kitus įvykius. 
Prašomi visi ruoštis dalyvauti 
šiame piknike. Paremkime Lie
tuvos nacių apiplėštus žmones. 
Jie labai laukia mūsų paramos.

L. P. T. K-to Sekr.,
W. Brazauskas.

Philadelphia, Pa.
Vėl Galima Gauti

Kam reikalingas gyvenamo
jo kambario (Living Room) 
setas, dabar jau vėl galima 
gauti su Spring’sais, tokius, 
kaip buvo daromi prieš karą.

Taipgi dar turim prieškari
nės medžiagos miegamo kam
bario (Bed Room) setų ir ki
tokių rakandų. Kainos daug 
žemesnės negu kitur.

Stanley’s Home Appliance 
2700 E. Madison St. 
(Richmond).

UNITED AIR LINES
TURI KELETĄ VIETŲ

ORLAIVIU VALYTOJAI
IR

BENDRAI APVALYTO J Al
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA

LA GUARDIA FIELD
65c I VALANDĄ PRADŽIAI

•18 VALANDŲ SAVAITE 
NUOLATINIAI DARBAI 

PAKILIMŲ PROGOS 
NEMOKAMAI POMIRTINE APDRAUDĄ 

IR KITOS DARBININKAM PAGELBOS

UNITED AIR LINES
80 East 4 2nd St. (4-tos Lubos) 

ARBA HANGAR NO. 2

LA GUARDIA FIELD
(ISO)

APVALYTOJAI
Banko būdinguose; dieniniai ar naktiniai šil
tai ; 40 valandų savaite, su viršlaikių progo
mis ; gera pradžiai alga ; su pažymėjimais pa

kibimai ; kreipkitės BANK, 2-ros lubos,
52 Cedar St., (arti Wall), New York City.

(18:i)

PAPRASTI DARBININKAI
ATLIKIMUI ABELNO SANDĖLIO DARBO. 

NUOLAT 
85c Į VALANDĄ.

TERMINAL WAREHOUSE
96 FINE STREET, 

JERSEY CITY, N. J. 
MATYKITE MR. EVERS.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

(IRI) I

REIKALINGI
NAKTINIAI OFISU VALYTOJAI

Pastovūs Darbai
GEROS ALGOS

Patogi apylinkė
(32nd Si. ir 7lh Avenue, skersai nuo

Pennsylvania Geležinkelio Stoties.)

Linksmos darbo sulygęs. 'rinkamos darbi
ninkams pašalpos po trijų mėnesiui išdirbimo. 

Kreipkitės 9 A.M. iki 5 P.M.

MR. NOSKER 
ar MR. CAPPS

Room 428, 393 — 7th Ave., N. Y. C.
(182)

!!REIKIA DARBININKŲ!!
Namų Frontui Paramai Veiksmų 

Visose Mūšių Frontuose.
Vyrai ir Moterys, reikalingi lengvam, šva

riam, linksmam darbui.
GERA ALGA IR AUTOMATIŠKI PAKĖLI
MAI DUODAMI. ALGOS NUSTATYMAS SU 
PAKĖLIMAIS, UŽGUITAS UNITED STATES 

WAR LABOR BOARDO.
METALO ŠVEITĖJAI

VACUUM TŪBŲ IŠVALTOJAI 
MAŠINISTAI 
PAKUOTOJAI 

MOKINIAI 
STATĖJAI

STENOGRAFAI
Mandagūs Pasitarimai Patvarkomi Sulyg 

Jūsų Patogumo.
Jei jūs galite padėti sutrumpinti karų, kad 
ir minutei, dviem, trim, keturiom ar penkiom 
minutėm, mes išgelbėtume daug gyvybių!!!

HANOVIA CHEMICAL & 
MANUFACTURING CO. 

ELECTRICAL DIVISION 
233 New Jersey Railroad Avenue 

prie Chestnut St., 
NEWARK, N. J.

Penkios minutės atėjimui nuo Broad St. 
Telefonas MITCHELL 2-7142 

PRISILAIKYKITE WMC TAISYKLIŲ

VYRAI IR MOTERYS
Mokiniai ir Patyrę

Taisiinui
DĖVĖTŲ DRABUŽIŲ

TAIPGI ABELNAM DARBUI.
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS.
DADOUR & BELIKOFF

221 CANAL ST.
N. Y. C.

(181)

Kuomi jūs prisidejot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

REIKIA VYRŲ
LAVINTŲ TOOL IR DIE DARYTOJŲ 

PRIE STALŲ MAŠINISTŲ

PUSIAU LAVINTŲ 
PAKUOTŲJŲ 
IŠSIUNTEJŲ

Geros Pradžiai Algos 
Viršlaikiai

Geros Darbo Sąlygos

Nemokamai busais važinėjimas darbininkams iš Penu. 
Stoties, Newark, iki mūsų fabriko.

C-O-TWO FIRE EQUIPMENT CO.
HIGHWAY 25, ARTI HAYNES AVE., NEWARK, N. J.

BIGELOW 8-2200

Prisilaikykite WMC Taisyklių.
(181)

REIKIA VYRŲ
Su ar be patyrimo

DIDELEI FOŲNDREI

PUIKIAUSIA PROGA 
Įstoti Į

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos!

VIRŠLAIKIAI!

NATIONAL METER DIVISION
4207 1st AVE., BROOKLYN

(BMT lokalu iki 36 ar 45 St. stoties)

(181)

VYRAI—VYRAI
Bendras Fabriko Darbas
Patyrimas Nereikalingas

PROGA PAKILIMAMS 
IR VIRŠLAIKIAI

s Darbo Sųlygos. Užkandžiam Patogumai.

HENRY HEIDE, INC.
Hudson St., kamp. Vandam (7lh Ave. 

subve iki Houston ar 8th Avė. subve

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

(181)

MAŠINISTAI
■ patyrę lathes darbininkai. Prie Stalų Susta-
■ tymo dalbas ir mokintis. Geros algos, prisi

deda viršlaikiai.
I CHARLES ROSS & SON, J 18 Classon Avė.,
I Brooklyn.

1)1 EMA KERS
re dies. Su paliudijimu.

AUKŠČIAUSIOS ALGOS.
POKARINĖ PROGA

TOOI

(181)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Būtinas darbas. Ixmgvas fabriko darbas. 

DIENINIS ŠIFTAS $43.55 
NAKTINIS ŠIFTAS $4 8.90 

įskaitant Viršlaikius.
APMOKAMA VAKACIJA.

M. KIRCHBERGER & CO.
1 125—37 th St. (5-tos lubos)

■ BROOKLYN.
(180)

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekviena Valgiu?

TAMSONO AIDISOL tabletu
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
Įie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

MATŪRAI /-> 
HERBS IN pox

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyt’ 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, 1 žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto' sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
paįrusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderį pasiųsime pro
duktus.

THOMPSON’S NAT URAL FOOD CO.
45-42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

VYRAI
FABRIKO DARBAS

ir

Materialų Perkilnotojai
DIENINIS ŠIFTAS.

DAUG VIRŠLAIKIŲ.
Darbas arti jūsų narnų šviesioje, 

oringoje dirbtuvėje.
Gera proga pakilimams.

CARPENTER
CONTAINER CORP.

BUSH TERMINAL, BROOKLYN
147—41st St.

Į darbų priėmimo ofisas atdaras prade
dant pirmadieniu, baigiant penktadieniu.

Šeštadieniais 9 A.M. iki I P.M.
IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA PAL1UO- 

SAVIMO PAREIŠKIMO
(180)

♦ VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST., N. Y.
ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway,

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

________________________________________ (X)

VYRAI
ABELNAM 

FOUNDRY DARBUI.
100% APSIGYNIMO DARBAS
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

KREIPKITĖS I MR. FISCHER.
MELRATH SUPPLY

& GASKET COMPANY
TIOGA & MEMPHIS STS.,

, s PHILADELPHIA; PA.
(178)

PAPRASTI DARBININKAI
Fabrikui

GERA ALGA. 
NUOLATINIS DARBAS.

WEBER ROTHSCHILD INC.
2021 — 40th St.

NORTH BERGEN, N. J.
TELEPHONE. UNION 5-5050.

(178)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI 
Ofisų Būdinkuose.

Patyrimas nereikalingas.
40 Valandų Savaitė.
Nuolatinis Darbas.

Kreipkitės 290 BROADWAY, 
Room 705, N. Y. C.

(179)

ELEVEITERIŲ VYRAI
Taipgi

SARGAS (Watchman) 
Virš 18

ALGA $26 
Mr. Ericson

YALE CLUB
44TH ST. & VANDERBILT AVE.

(179)

MALTAVOTOJAI PRIE AUTOMOBILIŲ. 
TAIPGI PRIE AUTOMOBILIŲ VIRŠŲ IR 

APAČIŲ DARBININKAI 
428 W. 19TH ST., N.Y.C.

(179)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

Dirbti Maisto Dirbtuvėje 
GEROS ALGOS

Būtina Maisto Pramonė
DURKEE FAMOUS FOODS

Coroha Ave. & 94th St. 
ELMHURST, L. I.

(8th Avė. subve iki Grand Ave. stoties, 
Elmhurst, L. I.)

Prisilaikykite WMC Taisyklių
(179)

VYRAI
AUGŠČIAUSIOS ALGOS
ACETELYNE LYDYTOJAI

METALO SKARDOMS
DARBININKAI

IR PAGELB1NINKAI
DŽIANITORIAI IR APVALYTOJAI

Kreipkitės
JAMES E. CURRAN

THE KELLEX CORP.
FT. OF DANFORTH AVE.. JERSEY CITY.

(182)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas

Dirbti Bonkų Dirbtuvėj. Woodsidej 
GERA ALGA. 5 DIENŲ SAVAITĖ 

Retkarčiais Viršlaikiai.
JESSE JOSEPHS

50-04 QUEENS BLVD., 
WOODSIDE, L. I.

(183)

AUTOMOBILIŲ VIRŠŲ
FENDERIŲ VYRAI 

MALIAVOTOJAI
Nuolatinis darbas. Gera Alga.

Matykite MR. KENNEDY

EAST SIDE CHEVROLET
1110 FIRST AVE. (61ST ST.)

N.Y.C. (178)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS 
KARINIS DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Bendras Fabriko Darbas ; proga pakilimams 
ir bonai. Viršlaikiai. Geros Darbo Sglygos. 

Užkandžiam Patogumai.

HENRY HEIDE, INC.
313 Hudson St., kamp. Vandam (7th Ave. 

subve iki Houston ar 8th Ave. subve
iki Spring)

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

(184)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Rinktiniam Adirondack Vasarnamyje 

GERA ALGA IR TIPAI.
Duodama Uniformos.

W. J. HAMMOND
120 GREENWICH ST.
(Room 503), N. Y. C.

BARCLAY 7-0251.
(180)

FINISHERS
PATYRUSIOS PRIE SUKNELIŲ 

DARBO
Tik tos, kurios pripratusios prie gražaus 

apdirbimo.

JANET ROSE, INC.
665 — 5TH AVE.

N. Y. C.
(181)

ELEVEITERIŲ OPERATORĖS
GEROS ALGOS

Kreipkitės j Timekeeper

HOTEL BARB1ZON 
FOR WOMEN

140 EAST 63RD STREET
(180)

PASIUNTIMAM MERGINOS
GEROS ALGOS

Kreipkitės j Timekeeper

HOTEL BARBIZON 
FOR WOMEN

140 EAST 63RD STREET
(180)

OFISŲ VALYTOJOS
Daliai laiko, 7 p. m.—vidunakčiuose ; Šešta
dieniais 2—7 p.m. ar šešias dienas 3 a.m.— 
8 a. m. Pilnam laikui, 12 vidunakčio iki

7 a. b. Kreipkitės BANK. 2-ros lubos.
52 Cedar St., (arti Wall), New York City.

(183)

MERGINOS IR MOTERYS
Amžiaus 16 — 45.

FABRIKO DARBAS 
BŪTINA PRAMONE

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Nuolat Apskritus Metus Darbas 
Gera Alga — Viršlaikiai ir Bonai 

Prisilaikykite WMC Taisyklių 

Kreipkitės

ART TUBE COMPANY
500 Lyons Avenue, Irvington, N. J. 

(Važiuokite No. 6, 8, 43 ar 90 Busu)
(178)

PATYRUSI KVALDUOTOJA
PRIE SUKNELIŲ $49.50 IR AUKŠČIAU.

LOUIS LALU DRESS CO., 
2381 BATHGATE AVE., BRONX, N.Y.C.

(179)

MOTERIŠKŲ KEPURIŲ 
DARYTOJOS 
PATYRUSIOS

Tik tos, kurios pripratusios prie gražaus 
apdirbimo.

JANET ROSE, INC.
665 — 5TH AVE.

N. Y. C.
(184)

POPIERINĖS DĖŽĖS
Patyrusios Įlenkikės 

Viršų apdirbėjos 
ir Leibelių Dėjikės

A. & W. FALZOLGHER
260 MOORE ST. 

BROOKLYN.
(179)

ŽAISLAM DRABUŽIAI
Leibelių siuvėjos ant žaislam 

drabužių.
Puikiausias Darbas. 
AUKŠTA ALGA. 

Nėra kitos dirbtuvės būdinke.
Kreipkitės vien tik tarp 3 ir 6 P.M.

ARROWHEAD PLAYCLOTHES 
550 — 7th Ave. (2-ros lubos) 

_________________________________________ (179)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer Siuvamųjų Mašinų. 

KARINIS DARBAS
Vienas iš seniausių karinių fabrikų 

New Yorke.
POPULAR MFG. CO. 

151 West 26th St.

MOTERYS
18—40

Patyrimas Nereikalingas
Kai|>o

Pakuotojos Maisto Dirbtuvėj 
GEROS ALGOS 

Būtina Maisto Pramonė
DURKEE FAMOUS FOODS

Corona Ave. & 94th St. 
ELMHURST, L. I.

(8tli Ave. subvė iki Grand Ave. stoties, 
Elmhurst, L. I.) 

Prisilaikykite WMC Taisyklių
_______________________________________ (179)

MOTERYS
VALYMUI OFISŲ 

Vakarais.
$18 I SAVAITĘ. 

Matykite Superintendent

44 WALL ST., N. Y.
WHITEHALL 4-5028

(180)

MERGINOS, MOTERYS
ABELNAM 

FOUNDRY DARBUI.
100% APSIGYNIMO DARBAS
DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI

KREIPKITĖS Į MR. FISCHER.
MELRATH SUPPLY

& GASKET COMPANY
TIOGA & MEMPHIS STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(178)

VALYTOJOS
MOTERYS

BENDRAM VALYMO 
DARBUI

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(182)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 
GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI

PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO 
TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI

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

(X)

MERGINOS-MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVES DARBININKES 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS

SKALBYKLOS DARBININKĖS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

(arti 38th St.), N. Y.
<x»

FINIŠERĖS PRIE VYRIŠKŲ COATŲ. NUO
LATINIS DARBAS. GEROS ALGOS.
S. MARKOWITZ, 17 E. 16TH ST.

(182)

OPERATORĖS
Sekšinų darbas. Nuo kavalkų ar nuo savai

čių darbas. Nuolatinis. Gera Alga.
M. & R. MFG., 106 E. 19TH ST.

(178)
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JOSEF LHEVINE

5-tas ar

smagu i

VALANDOS:

ar į
is;

sūnus 
ir Kas- 
gyvastį

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Kiti
Kalbant 

kada siūti 
labai geru

rengime pramogų 
finansų Lietuvos

galingą “programą 
sutartinumo iš chao-

DARBININKŲ IŠTAIGA
SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
iteičius »u naujausiai* įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

—Kaip 
žmonėms 
siuvimą trukdyti del 
reikia
klausė Rudis, 
per visą vakarą

Šią savaitę Lewisohn Stadiu- 
mo koncertuose svečiais žvaig
ždėmis bus pianistas Josef Lhe
vine, orkestų vadas Fabien Se- 
vitzky, garsusis smuikininkas

tymo viršininkų apsirė- 
arijoniškumu, kuris vi- 

d c m o k ra t i š k ai n u s i t e i k u - 
žmonėms nemaloniai at-

Cen-1 suomet gatava tam patarnau- 
gazolinos išteklius

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Talkininkai
apie neturinčius 

arba ne siuvėjus, 
talkininko pavyz

džiu yra Juozas Weiss. Jis dir
ba labai ilgas, tankiai maino
mas 
toli 
turi

Jascha Heifetz, orkesti;
Lorin Maazel. Taipgi

. . .... . i programose simfoniškaikaipo pilnas ir harmonin-! .

Višniauskienė yra
Drabužių Centro

darbo valandas ir labai i 
užmiestyje, Yonkerse. Jis 
savo mašiną, bet tankiai! 
sta važiuodamas į darbą'

ir iš darbo per apie dvi valau-; 
das kelio subvėmis, 
taupyti gazoliną 
Drabužių Centrui, 
parvežti drabužių ;

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

«JL

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Iiąi» j.iii|.il|in

Dewey Esąs Susirūpinęs 
Ginču su Federate 

Vyriausybe

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Minėjome Onines jsėdžiavo, vaikštinėjo, važinėjo 
Prie darbo, kai kada mes'bent po porą vakarų jau tais 

turime ir ko lengvesnio Lietu-1 reikalais. Waresono mašina vi
vos žmonėms Drabužių 
tre, 417 Lorimer St., Brookly-Įti, kiek tik 
ne. ! leidžia.

Pereito trečiadienio vakarai 
būriui moterų ir vyrų susirin-Į 
kus dirbti, kas nors prisiminė,! 
jog pripuolančios onines. Atra-j 
dome ir Oną. Tai kas, kad į 
Višniauskienė aiškinosi esanti 
amerikoniškai krikštyta Anna, 
o ne Ona. Mes išsiaiškinom, 

Jis pasiūlysiąs kon- jog visos amerikoniškos Anuos 
lietuviškai vadinamos Onomis. 
Didžiuma pas mus sprendžia, 
viskas demokratiškai. Mūsų' 
Anna kur nors dingo. Už va-1 
landžiukės grįžta nešina šal
tais gėrimais. Darbavietėje dar 
buvo Juozo Weiss parvežto iš ; 
Conn. lietuviško sūrio. Visi 
darbininkai turėjo darbo per
trauką ir minėjome onines.

Auna 
nuolatinė 
darbininkė, 
daug dirba 

. sukėlimui 
žmonių pagalbai ir kitiems to 
lygiai svarbiems visuomeniš 
kiems reikalams. Jos jaunutis i 
sūnus, Frank, įstojęs liuosno-> 
riti į mūsų kariškas jėgas, lan-1 
ko karišką mokyklą. Prieš ke-' 
lėtą savaičių buvo parvykęs i 
atlankyti tėvus. Tačiau net ir! 
tada aprūpinus sūnų su jo sve-! 
čiais Anna dar atitrūkdavo ir! 
darbui Drabužių Centre. Jos 
dukrelė Helen tankiai koope
ruoja organizacijų pramogų 
darbuose.

Tokiai Annai labai 
linkėti ilgiausių metų.

Dirbo Centre 
Pereitą savaitę, 

liepos 25-ta, 
Drabužių Centre dirbo:

L. Gavrilovičius 4 vakarus
K. Petrikienė, A. Mureika, 

A. Bimba, A. Višniauskienė, 
G. Wareson po 2 vakarus.

E. Kasmočienė, V. Bunkus, 
M. Misevičienė, M. Jakštienė, 
J. Stankaitienė po kartą.

Be minėtų, Lietuvos žmonių 
paramai pikniko komisija, G. 
Waresonas, N. Buknienė, J. 
Augutienė, L. Kavaliauskaitė, 
A. Kanopienė, A. Višniauskie
nė, taipgi LPTK pirmininkas 
A. Bimba ir kai kurie kiti po-

Kada dabar visas pasaulis 
susirūpinęs programa greitai 
ir pergaligai karo užbaigai, 
tai ponui Dewey, hooverinių 
republikonų kandidatui Į ša
lies prezidentus, rūpi vaidai su 
Roose velto vyriausybe.

Ruošdamasis į republikonų 
gubernatorių k o n f e r enciją, 
įvyksiančią ateinantį trečiadie
nį ir ketvirtadienį, St. Louis 
mieste, New Yorko guberna
torius paskelbė, ko jis ten va
žiuosiąs, 
ferencijai 
atnešimui 
so, kuris
ralės valdžios ir valstijų per 
12 metų.’’

Hooveriniai republikonai, 
kaip žinia, per tą dvyliką me
tų nieko daugiau ir nesirūpino, 
kaip tik gnaibymu Roosevelto 
vyriausybės naujadalybinių žy
gių. Matomai, ruošiasi tą gnai
bymą paversti į didesnę ataką, 
o karas lai palaukia.

Kazys Gagas Padėjęs
Gyvastį Indijoje

Charles J. Gagas, 
brooklyniečių Petrones 
tanto Gagas, padėjęs 
karo fronte, kaip pranešta mo
tinai iš Washingtono. Prieš 
kiek laiko buvo skelbta, jog 
dingęs be žinios.

Dingimai be žinios tankiai 
išsiaiškina dingusiųjų pateki
mu belaisvėm Taip, pavy zd i n, 
tarpe kitų, pereitą savaite 
spaudoj buvo paskelbtas vie
nas iš tokių dingusių. Bet tas 
newyorkietis tuo tarpu jau bu
vo pabėgęs iš belaisvės, sugrį
žęs į savo dalinį ir iš ten par
siųstas namo atostogų. Apie 
savo dingimą jis jau skaitė sė
dėdamas namie prie pusryčių 
stalo.

Deja, mūsų tautiečiams Ga- 
gams nebuvo tos laimės. Jų sū
naus Kazio gyvastį atėmė fa
šistiškoji Ašis, užkerusi pasau
liui šį karą, prarijusi milionus 
geriausio pasaulyje jaunimo.

Reiškiame Gagams užuojau
tą dėl mirties kovotojo sūnaus 
Kazio ir linkime, kad kitas 
sūnus Jonas laimingai sugrįž
tų pas tėvus. L. Rep.

DIDINGAS JUD1S 
ATIDENGIA DIDŽIĄ

ŠIRDĮ!!
Istorija, romansas ir reginys!! 
200 niekad-neužmlrštamy 
vaizdų ... minia 12,000 
vaidintojų ... ir skamba 87 
mylimomis dainomis!

DIRECTED

HENRY KING
WRITTEN FOR THE SCREEN BY

LAMAR TROTTI
A 20th CENTURY-FOX PICTURE j

tylet/ti te miete

7th Avė. ir 50th St.
PAS AULINE PREMJERA
RYTOJ VAKARE 8 P. M. 1

DABAR VIETOS GAUNAMOS
PASAULINEI PREMJERAI

VISOS VIETOS REZERVUOTOS 
PO TO NUOLAT RODOMA

BE JOKIU REZERVUOTU VIETŲ

Svarbus Susirinkimas

Jūrininkai Prašė Beis- 
bolminkij Viršininko

Gelbėti Dodgers

ar-
Ar- 

100,- 
karo 
pone 
my-

Brooklyno beisbolės tymo 
vedėjui ponui Branch Rickey 
laivo Argentine jūrininkai 
siuntė tokią telegramą:

“Mos, 277 nariai įgulos 
mijos transportinio laivo 
gentine, kuris išvežiojo 
000 kariškių į pasaulio 
frontus, raginame jus, 
Rickey, sustiprinti mūsų
Ii mus Dodgers pasamdytų u 
vieno iš daugelio puikių negrų 
bolininkų. Mes nesuprantame, 
dėl ko tas nepadaryta anks
čiau. Ant laivo Argentina mes 
turime daugelį negrų. Ir ines| 
dirbame, žaidžiame ir kovoja-1 
me, 
gas tymas.

“Jums, pone Rickey, nežino
ma, kaip jaučiasi Dodgers my
lėtojas, kada jis, būdamas už 
kelių tūkstančių mylių ant ku
rio nors vandenyno išgirsta 
per radiją žinią, kad ‘Dodgers 
vėl pralaimėjo’... Duokite 
mums progą, Mr. Rickey, pa-Į 
samdykite mums keletą negrų! 
boles žaidėju. Mos stovėsime 
su jumis šimtu nuošimčių.

i t i 
Dodgers vis dar tebesilaiko! 

“arijoniško” tyrumo, ima ke- 
lintaeilius lošėjus bile tik ne
imti negrų pirmaeilių lošėjų. 
Ir taip pradėjo pagarsėti pra
laimėjimais, jog pas žmones' 
pradeda susidaryti, net priežo-! 
dis: “Prakišo, kaip Dodgers.” į 
Sporto mylėtojams ir visiems! 
brooklyniečiams daro negarbę; 
ne tik nuolatinis pralaimčji-! 
mas jų tymo, bet ypatingai i 
patsai principas, nedemokrati-1 
n is to 
žimas 

, , . i . i i n i ■ ■ I siemspradedant Iju drabužių. Pastarosiomis po-1 .
v S1C1Y1Sbaigiant 28-ta,. ra savaičių ji turėjo miela sve-1* . , . .V _ 'v . T, i L siduoda Berlynu , cią, sūnų sarzentą Frank Yaks-!_ 

l tį. Jis išvyko atgal tarnybon j 
į pietines valstijas pereitą sa
vaitę. Pagelbininke.

kad susi- į 
patarnauti! 
nuvežti 
ar batų 

valytuvas ar taisytuvės.
Arba štai Antano Rudžio! 

energija. Tam Dzūkijos sūnui! 
nebe 
metų. ___ ., . t ,
bužiii Centrui reikia siuvamų ; 
mašinų, kad negauname trokų 
ar tinkamų automobilių joms 
parvežti, karštą dieną, senu
kas Rudis išvažiavo rankom 

! .stumiamais-traukiamais ratu
kais iš už kelių mylių siuva
mą mašiną parvežti.

galima 
drabužių

Lietuvos 
taisy ma
to, kad j 

mašiną parvežti? —
po išbėgiojimo! 

j ieškot i ma-1 
šinos ir grįžimo tuščiomis. Ke- į 

, leivinės mašinos, mat, ne visos! 
i turi pakankamai dideles du-! 
Iris įkėlimui siuvamos mašinos. I 
I1 O trokų sunku gauti ir visiems 
' trūksta gazolinos.

M. Jakštienė vėl išsinešė 
! daug medžiagų siuvimui nau-

Stampos ir Punktai
RAUDONOS: Tebėra gero

mis (kas dar turi) A8 iki Z8 
ir jau įėjo galion stampos A5, 
B5 ir C5, visos po 10 punktu.

MĖLYNOS STAMPOS: Dar 
vis geros A8 iki Z8 ir A5, o B5 
ir C5 įeis galion rugpjūčio 
1-mą.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio i 
dydžio, kokio pa- ’ 
geidaujama. Tai- ’ 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom, j

JONAS STOKES i 
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. • 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

PASILINKSMINKITE 
Central Brooklyne 

pas

ANDRIU A. PUR1CKĮ
GERAS ALUS

IR
VALGIAI

IS GOLD ST.
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas CU-6-8629

fred Waring j
HIS PENNSYLVANIANS

With augms.'fcH company of 100 
In a Stirring Musical Salute

vadas 
tūlose 
orkes

trai vadovaus ir nuolatinis jos 
vadas Alexander Smailėms.

Koncertai įvyksta kas vaka- 
Į ro 8:30. Lietingų vakarų svar
biosios programos nukeliamos į 
sekamą giedrą vakarą. Vieta: 
Amsterdam Ave. ir 138th St., 

| New Yorke.
žymieji svečiai, pianistas 

! Lhevine dalyvaus liepos 31-mos 
! vakara, o smuikininkas Hei-

•v.fetz — rugpjūčio 3-cią.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. SHALINS
(Shalinskaa)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 
nupieštam planus.

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

Šaukiamas labai svarbus 
Brooklyno lietuviu veikėju su
sirinkimas. Įvyks ši trečiadie
ni, rugpjūčio 2 d., pradžia 
7:30 vai. vakare. Bus Laisvės | 
svetainėje.

Susirinkimo tik vienas tiks- i 
las: pasikalbėti sudarymui pla- 

j taus aparato Brooklyne dėl ■

Tarp Lietuvių !
Juozas Sukackas pastaruoju' 

laiku Washingtono būna tan
kus svečias. Jisai nuo pavasa-j 
rio darbdavių siunčiamas kas 
savaitė atlikti tam tikrus dar-i 

l bus mūsų šalies sostamiestyje. i 
į Paskiausia, jo paskirtis buvo 
: dviem ištisom savaitėm, tad 
ten išvyko su juomi ir Ih-onė 
L. Šalinaitė-Sukackiene. Abu 

’ turėję smagią kelionę lėktuvu, 
o atliekamu nuo darbo laiku! 

. turėję progos pamatyti dauge- 
! lį kapitoliaus įdomybių.

★ * ★

Mičiuliai, kriaučių kontrak- 
' toriai, minėdami savo vedybi- 
I nio gyvenimo 30 metų sukak- 
1 tį apdovanojo patys savę, nu- 
i sipirko gražų namą. Jis ran
dasi 49 Wilson Rd., Valley 
Stream, L. L

. . . Vfi
šelpimo išlaisvintos Lietuvos 
žmonių. Reikalas labai didelis 
ir labai greitas.

Kurie norite prisidėti prie 
prakilnaus darbo, dalyvaukite. 
Kviečia:

Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas.

Ona Jakštienė, eastnewyor- 
kietė veikėja ir demokratiško 
judėjimo rėmėja, pereitą šeš
tadienį išvyko tūlam laikui 
atostogų į Sulphur Springs. N. 
Y. Ona ypatingai daug patar
nauja organizacijoms platini
me pramogų tikietų ir pati 
yra dažna pramogų lankyto
ja.

Moniką ir Kazį Ivanauskus, 
williamsburgiecius, atlankė to
lima viešnia, Ona Ramanaus
kienė iš Hanover, Mass.

ž. R.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambarių. Švie

sus, moderniškai įrengtas aparlmen- 
tas, su maudynėmis ir karštu van
deniu. Renda $16. Kreipkitės: 184 
Lynch Si., arti Broadway, Brooklyn, 
N. Y. 178-180)

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

p; LIETUVIŠKAS KABARETAS 
p Q!| STANLEY MISIŪNAS

/ ll '—^'1 ra VININVASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

mūsų
\ • i i t ziviroiys eKsira gerai patarnauja.
\ b? I Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūs

// PARAMOUNT CABARET
11 473 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y 

Trie R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-6804

$50.00

$4950
$20.00

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT UPTON, Jeweler
701 GRAND ST, BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

GOOOtSS 
or TV**

13750

OOUT

»495°

•1

I




