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Prašome visu “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- V v • •rasenu.

)

“Istorija rodo, kad pašau- ! 
lyje nėra nenugalimos ka
riuomenės ir iki šiol jos nėra 
buvę... Ši (Hitlerio) kariuo
menė iki šiol nėra sutikusi Eu
ropos kontinente rimto pasi
priešinimo. Tiktai mūsų teri
torijoje jinai sutiko rimtą pa
sipriešinimą, ir, kaipo to pa
sipriešinimo pasekmė, geriau
sios Hitlerio vokiškų fašistų 
kariuomenės divizijos tapo nu
galėtos mūsų Raudonosios Ar
mijos. Tai reiškia, kad ir hitle
riškoji fašistų kariuomenė ga
li būti sutrėkšta ir bus sutrėk
šta, panašiai, kaip buvo su
trėkštos Napoleono ir Wilhel- 
mo kariuomenės.”

Šitaip pareiškė Sovietų Są
jungos premjeras Stalinas, pe
reitą ketvirtadienį sakytoje 
savo kalboje, kuri bus išversta 
j lietuvių kalbą ir išspausdin-

Iš tikrųjų, iki šiol Hitlerio 
fašistinė kariuomenė Europo
je neturėjo rimto pasipriešini
mo. Kur tik jinai ėjo, ten 
praėjo su didžiausiais pasise
kimais, su mažiausiais nuo
stoliais. Kai kur Hitleris gin
kit] ne tik neprarado, bet dar 
ji] gavo.

Tik pažiūrėkime:
Čechoslovakijos ginklus ir 

ginkit] fabrikus Hitleris gavo, 
galima sakyti, be šūvio iššo- 
vimo.

Hol land i joj, Belgijoj, Fran
cijoj šis banditas turėjo visiš
kai mažai nuostolių, bet už tai 
gavo tų kraštų tankus, orlai
vius ir ginklus, o taipgi šiaip 
daug brangenybių.

Jugoslavijoj, sakoma, Hit-i 
leris teprarado tik keturis ar 
penkis tankus iš viso.

žodžiu, iki šiol Europoje ka
ras jam buvo pelningas.

700,000 NACIU UŽMUŠTA BEI SUŽEISTA PER 13 DIENŲ
Rooseveltas Pareiškė: Ir

Mes Neišliktume Laisvi, 
Jei Fašistai Mus Apsuptų

Hyde Park, N. Y.—Prezi-1—per kelis paskutinius me- 
dentas Rooseveltas liepos 4 X1 1
d., Amerikos Nepriklauso
mybės Šventėje, sakė per 
radiją:

“1776 m. liepos 4' d. įvai
rių valstijų atstovai, susi
rinkę savo kongrese, pas
kelbdami mūsų nepriklauso
mybę, pareiškė, jog manda
gumas ir pagarba žmonijos 
nuomonei reikalauja, kad 
jie pareikštų, kodėl jie taip 
daro.

1776 m. mes kariavome 
dėlei didžiojo principo, kad 
valdžia turi teisėta galia 
(tik) iš valdomųjų žmonių 
sutikimo. Kitais žodžiais, 
tatai reiškia atstovus, iš
rinktus per laisvus rinki
mus.

Bet dabar, mūsų kartoje

Net Gražiausia Mergina 
Negali Duot Daugiau 

negu Ji Turi...
Maskva. — Mussolinis pa

siuntė italų armijos divizijai 
karan išvien su naciais priešBe to, Hitleris gavo daug 

ginklų ir tankų, kuriuos paliko Sovietus. Hitleriui reikėjo
\ 11 i iš Francijos daugiau negu tariamų “be-aregiai, bėgdami 

ir Graikijos.

Apsiginklavęs iki ausų, susi
grobęs visos Europos ginklus, 
tankus ir orlaivius, šiandien 
tarptautinis banditas užpuolė 
ramią, taikos trokštančią 
vietų Sąjungą. Užpuolė 
netikėtai, sulaužydamas 
puolimo sutartį.

Todėl Sovietų Sąjungai 
ra lengva kovoti su labiausiai 
mechanizuota , su geriausiai 
apginkluota kariuomene, ko
kią kada nors pasaulis yra 
matęs.

Tą pripažįsta ir Juozas Sta
linas—SSSR premjeras. Tą ži
no visas pasaulis.

Betgi hitleriška-fašistiška 
kariuomenė bus sunaikinta! 
Hitleris gali laimėti vieną kitą 
mūšį, jis gali užimti vieną ki
tą—net kelioliką didelių mie
stų, bet jis nelaimės karo!

So-

ne-

nė-

Gindama savo krašto res
publikų žemę, gindama Sovie
tų Sąjungos tautų laisvę ir 
kultūrą, Raudonoji Armija 
tuo pačiu sykiu gina visi] fa
šizmo pavergtų tautų laisvę; 
ji tuo pačiu sykiu gina demo
kratinių kraštų laisvę—Angli
jos, Amerikos ir kitų.

Todėl šiandien Amerikos 
žmonių masės sako preziden- 
t/.i Roose veltu i: Kad apginti 
Ameriką nuo bestijiško fašiz
mo, reikia kuoveikiausiai duo
ti pagalba Sovietų Sąjungai ir 
Anglijai, kurios kovoja su Hit
lerio armijomis.

baimių” rumunų perbrist 
Prut upę, kaip rašo Sovietų 
spauda: Todėl prireikė “ne
nugalimų” italų.

Prancūzai turi priežodį: 
“Net gražiausia mergina ne
gali duot daugiau negu ji 
turi.”

Mussolinis sako karingas 
kalbas, dainuoja serenadas 
(meiliškas daineles), iškabi
na vėliavas. Bet to neužten
ka Hitleriui. Hitleris reika
lauja kareivių, kurie galėtų 
kariaut. Bet Mussolinis ne
turi tokių kareivių.

Kareiviai, kuriuos Musso
linis pasiunčia kovon, nesu
grįžta atgal—jie paprastai 
pasiduoda kaip belaisviai.

Italijos fašistai pardavė 
savo šalį Hitleriui. Italijos 
žmonės ruošiasi naujam ka
rui dėl išsilaisvinimo; ir Ita
lijos miestų gatvėse mes 
šiandien galime skaityti žo
džius: “Šalin vokiečius!”

Tuo tarpu Mussolinis sa
ko kalbas. Jis yra senas cir
ko štukorius. Jis šaukia 
“pirmyn” iki paskutinės mi
nutės. Mussolinis ir atgal 
bėga taip, kad net kojos at
simuša jam į sėdynę, vis 
šaukdamas “pirmyn!”

Milijonai Amerikos piliečių 
pereitą penktadienį, minėda
mi mūsų respublikos sukaktį, 
pasižadėjo būti ištikimi mūsų 
krašto vėliavai, visam mūsų 
kraštui ir ginti žmonių laisvę.

Ginti mūsų krašto žmonių 
laisvę, reiškia kovoti su išvi
diniu ir išoriniu priešu. Di
džiausias išlaukinis Amerikos

“LAISVES” PIKNIKAS MAYNARDE
PUIKIAI PAVYKO

Nors liepos 4 dienos ryte 
visoje Bostono apylinkėje 
gamta buvo “nuliūdus” ir 
gerokai lynojo, bet po pietųtus... tironija tiek nuėjo /ynojo, oet po i neių

pirmyn, kad 1776 metais Prasiblaivė ir mūsų didy-
- - ■ sis metinis Laisvės pikm-

daužomi užsieniuose ir tik- J^ynard, Mass., labai 
rai gręsia jiem daužymo pa
vojus šioje šalyje.

musų nutiesti pamatai yra sis metinis “Laisvės” pikni-

puikiai pavyko. Suplaukė i 
v skaitlinga armija lietuvių iš

Tai būtų klaida, be jokios yjsos aPy^nkės. Svečių buvo 
logikos, jeigu bet kuris am
erikietis sakytų, kad prie-

šiemet nepaprastai daug iš 
Connecticut valstijos. Buvo 
taipgi iš Maine valstijos ir 
iš Brooklyno.

Ir pikniko nuotaika buvo

kuogeriausia. Rengėjai 
džiaugėsi ir publikos skait- 
lingumu ir biznio eiga. Dien
raščiui “Laisvei” bus graži 
parama.

Jeigu, žinoma, ne lietus iš 
ryto, tai šiemet Maynard 
piknikas būtų pralenkęs vi
sus kitus piknikus. O tas tik 
parodo, kaip nuoširdžiai 
Naujosios Anglijos lietuviai 
myli savo dienraštį ir remia 
jo parengimus.

Rep.

“LAISVES” JUBILEJAUS REIKALAIS

London. — Anglai teigia, 
jog nuo birželio 16 d. iki šiol 
jie nušovę žemyn 206 vokie
čių orlaivius, o vokiečiai — 
75 anglų orlaivius.

priešas yra fašizmas-hitleriz- 
mas. Didžiausias naminis prie
šas—Hitlerio agentai Jungti
nėse Valstijose, visokį fašis
tai, visokį naciai, visokį sme- 
tonininkai, ir kiti..

Su jais turi būti vedama 
griežta, neatiaidi kovA!

PREZID. ROOSEVELTAS

vartos viešpatavimas gali 
sumušt žmonių laisvę viso
se kitose pasaulio dalyse, o 
leist laisvei išlikt gyvai vien 
tik Jungtinėse Valstijose. 
Bet tai buvo vaikiška sva
jone—klaidus pasitikėjimas, 
—kad viena šalis po kitos 
ramiai dirbo savo darbą, 
taikoje, pasiremdamos tokia 
minčia, net ir prižadais, kad 
jų žmonėm ir valdžiom bū
sią leista gyvuot, kada at
važiuos milžiniškas, kriuši- 
nantis prievartos vežimas...

Tačiau mes šiomis dieno
mis puikiai žinome, kad ne
galime išgelbėti laisvę šakė
mis ir senaisiais medžiokli
niais šautuvais, jeigu dikta
tūrų sąjunga paimtų viršų 
visur kitur pasaulyje.

Mes taipgi žinome, jog 
mes negalėtume išgelbėti 
laisvę savo tarpe, pačioje 
mūsų šalyje, jeigu visi ap
linkui mus — kaimyniškos 
mum šalys—prarastų laisvę.

Štai kodėl mes taip rim
tai, galingai, vieningai ruo
šiamės apginti amerikinį že
myną ir jūrų laisvę. Mums 
reikia ne vien tik laisvės; 
mums reikia greitumo, na
šumo ir darbo; mums taip 
pat reikia liautis kandžiojus 
vieniem kitus ir padaryti 
galą sabotažui, kuris siekia 
giliau, negu vien tik sprog
dinimas mūsų amunicijos 
fabrikų.

Aš iškilmingai sakau Am
erikos žmonėms, kad Jung
tinės Valstijos neišsilaikytų 
kaipo laiminga derlinga oa
zė, jeigu jas apsuptų žiauri 
diktatūrų dykuma.

Taigi, kuomet dabar mes 
pakartojame didįjį pasiža
dėjimą savo šaliai ir savo 
vėliavai, tai mes turime būt 
giliai įsitikinę, jog mes taip
gi pažadame savo darbą, sa
vo pasiryžimą, ir jeigu rei
kės, net pačias savo gyvy
bes.”

Gavome gražų pluoštą aukų nuo skaitytojų ir simpa- 
tizatorių, taip gi ir keletą naujų skaitytojų. Prašome pa
siskaityti.

K. Ustupas, Montello, Mass., $2.50.
Antanas Vasaris, Montello, Mass., $2.00.
K. Volungevičiene, Montello, Mass., 2.00.
V. Jonauskas, North Bloomfield, Conn., $1.18.
J. Calvin, Kokomo, Indiana, $1.50.
Vincas Kapturauskas, Brooklyn, N. Y., $1.00.
S. Baronas, Montello, Mass., $1.00.
Wm. Ambrose, Montello, Mass., $1.00.
Katrina Motejunas, Paterson, N. J., $1.00.
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y., $1.00.
G. Braknis, Pontiac, Mich., 75c.
Antanas Marshal, Torrington, Conn., 50c.
Naujų skaitytojų prisiuntė S. Tvarijonas, Detroit, 

Mich., 2 ir V. Jokimas, New Britam, Conn., 1.
Širdingai tariame ačiū viršminėtiem draugam. Lau

kiame daugiau jų pasekėjų. Prašome įsitėmyti, kad visi 
1941 m. skaitomi Jubilėjiniais metais.

“L.” Administracija.

Sovietai Atmetė Nacius 
Atgal; Sunaikino 
Šimtus Jų Tanky

London, liepos 6. — Mas
kvos radio pranešė, jog vo
kiečių tankai ir šarvuoti au
tomobiliai pradėjo naują 
ofensyvą prieš Raudonąją 
Armiją Ostrovo srityje, 15 
mylių į rytus nuo Latvijos- 
Lietuvos rubežiaus, bet rau
donarmiečiai atmušė ir at
metė vokiečius atgal; sunai
kino šimtus jų tankų ir di
delį skaičių pėstininkų.

NAIKINAMOS RUMUNŲ- 
NACIŲ POZICIJOS.

London, liepos 5. — Šim
tai Anglijos orlaivių bom
bardavo nacių prieplaukas 
tūkstančio mylių fronte, 
pradedant Norvegija, ei
nant per šiaurinę ir vakari
nę Vokietiją ir baigiant na
cių valdomomis prieplauko
mis Francijoj.

MAINIERIŲ DERYBOS

Washington. — Sekma
dienį CIO Mainierių Unijos 
viršininkai suėjo į derybas 
su minkštųjų angliakasyklų 
savininkais iš pietinių vals
tijų dėlei naujos sutarties.

London, liepos 6. — Siau
čia žiaurūs mūšiai tarp So
vietų ir nacių armijų srity
se Polotsko, Borisovo ir 
Tarnopolio.

Anglija Žada Išvien 
Su Sovietais Mušt 

Nacius iki Galo
Leeds, Anglija. ■— Anglų 

užsienių reikalų ministeris 
Anthony Eden viešoj kalboj 
šičia pareiškė, kad Hitleris 
veikiausia vėl siūlys taikos 
derybas Anglijai; bet Hitle- 
lio pasiūlymas bus atmestas. 
Elden sakė, jog Anglija 
“duos kuo didžiausios pa
galbos rusams ir visiems, 
kurie tik kovos prieš nacius. 
Mes kovojame išvien su So
vietais,” tarė ministeris 
Eden:“Tie rusai kovoja pui
kiai ir narsiai ir kerta prie
šams smūgius.”

Vokiečiai Nežino, Kam 
Jie Verčiami Kariaut
Maskva. — Sovietai nu

kirto žemyn bombinį vokie
čių orlaivį Junkers 88 ir su
ėmė visus keturis jo lakū
nus. Vienas jų, Heinrich 
Schmidt pareiškė Sovietų 
spaudai:

“Aš nežinau, kam mes čia 
esame. Asmeniškai aš nieko 
iš jūsų nenoriu. Mes tik pri
versti esame kariaut, bet 
nematome tam jokios prie
žasties, kodėl turėtume taip 
daryt.”

ORAS. — Šį pirmadienį 
gal bus lietaus.

Raudonoji Armija Atmušė
Nacius ties Berezina, bet

Turėjo Pasitraukti Kitur
Maskva. — 700,000 nacių | “Liepos 5 d. popiet prie- 

armijos tapo užmušta bei 
sužeista per tryliką pirmųjų 
karo dienų tarp Sovietų ir 
vokiečių armijų.

Raudonoji Armija liko 
priversta pasitraukti kelias 
mylias atgal vakarinėje da
lyje karo fronto.

Žiauriausi mūšiai įvyko 
srityse Dvinsko, Borisovo, 
Bobruisko ir Tarnopolio sri
tyje. Bobruisk stovi už 90 
mylių į rytų pietus nuo Bo
risovo ir nuo Minsko prie 
Berezinos upės, kur Raudo
noji Armija atmetė 
stiprius užpuolimus 
kiečių tankų pusės.

“Kitose fronto 
Raudonoji Armija 
laiko pozicijas, 
vietai užėmė prieš vokiečių 
fašistus, mėginančius prasi
muši į mūsų žemę,” sako 
Raudonosios Armijos ko
manda :

“Lepel srityje Sovietų ka
riuomenė atmušė atgal skai
tlingus užpuolimus iš prie
šų tankų pusės. 

šam pavyko atmest Sovietų 
jėgas kelias mylias atgal 
linkui rytų.

“Sovietų kariuomenė at
mušė vokiečių pastangas pe
reit Berezinos upę. Į pietus 
nuo Tarnopolio raudonar
miečiai atmušė skaitlinges- 
nius priešus, padarydami 
jiem skaudžius nuostolius.

“Sovietų oro laivynas nu
šovė žemyn 62 priešų orlai
vius.

atgal 
iš vo-

dalyse 
tvirtai 

kurias So-

SULAUŽĖ MOTORIZUO
TAS NACIŲ JĖGAS

Maskva. — Raudonoji Ar
mija užėmė naujas pozici
jas, sulaužius pirmąsias vo-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Dešimt Taisyklių, kaip 
Turi Kovot Sovietų 

Raudonarmietis
Maskva. — Sovietų Są

jungos radijo davė sekamas 
taisykles Raudonosios Ar
mijos kariams:

1. Mūšyje rūpinkis savo 
draugu. Jis rūpinsis tavim.

2. Kol dar tebeina mūšis, 
nesirūpink sužeis taisiais. 
Tėmyk priešą. Sužeistieji 
bus tinkamai aprūpinti po 
mūšio.

3. Kuo greičitu sunaikin
si priešą, tuo mažiau bus 
pavojaus tau pačiam būt su
naikintam.

4. Jeigu tu užpuoli priešą 
ir jis nebūna tuo žygiu su
naikintas, stengkis vėl ir vėl 
jį sumušti. Priešas yra žmo
gus; jis galų gale bus pri
verstas pasiduot.

5. Jeigu tu negali sunai
kinti priešą paprastais bū
dais, galvok, kokiais kitais 
būdais galėtum tatai pada- 
ryti.

6. Pasitrauk, jeigu reikia; 
tegul priešas pažengia pir
myn, bet laikykis ir jo už
nugaryje; neduok jam ra-

DAVĖ Į KAILĮ NAZIAM. mybės, kol tu jį sunaikinsi.

Numato Karinę Ameri
kos Sąjungą su Sov.
Washington. — Amerikos 

laivyno žurnalas rašo, kad 
galimas daiktas, jog ši šalis 
padarys karinę sąjungą su 
Sovietais ir Anglija, idant 
bendromis jėgomis šalin nu- 
šluot pavojų iš nacių ir Ja
ponijos pusės.

NACIAI ATMUŠTI PRIE 
BEREZINOS

Maskva, liepos 6. — So
vietų kariuomenė atmušė 
visus vokiečių bandymus pe
reit upę Bereziną, Minsko 
fronte, ir Prut upę, Bessa- 
rabijos fronte (nors naciai 
ir buvo pranešę, kad jie ne
va persigrūmę į rytinį Prut 
upės šoną).

Ne Yorko Times kores
pondentas Brigham sekma-

7. Jei priešas turi daugiau 
jėgų, tai pasitrauk, bet pa
sitraukdamas sunaikink vis

dienį praneš, jog Sovietai Nepalik priešui mūsų
sudaužė nacių tankus, šar
vuotus automobilius ir pės
tininkus pagal Minsko-Smo- 
lensko kelia; sunaikino 
daug priešų, o dar ir toliau 
juos naikina.

Berlin. — Pasak nacių, 
tai jie, girdi, visu frontu 
žengią pirmyn prieš Sovie
tus.

Berlin. — Nacių orlaiviai 
smarkiai bombardavo anglų 
pramonės miestą Birming
ham ą.

maisto, pastogės ar van
dens.

8. Jeigu kur priešas turi 
daugiau kariuomenės ir ka
rinių pabūklų, vartok savo 
gabumą, kad persvertum di
desnes jo jėgas. Daryk taip, 
kad priešas turėtų apmokėt 
už kiekvieną colį mūsų že
mės.

9. Jokiame atsitikime ne
pasiduok priešui. Jeigu tau 
atrodo, kad tu tik pats vie
nas tuo tarpu kovoji, neuž
miršk, jog tavo draugai kur ' 
kitur kovoja už tave.

10. Minėk šį dalyką—tu 
turi sunaikinti priešą, ne
žiūrint, kiek tatai kaštuotų,Berlin. — Vokiečiai sako- zj±v4iiiiv 

si pasiekę Stalino tvirtumu jeįgU tu nori ir toliau liktis 
liniją prie Dniepro upės. laisvas.
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le kada būti atsukta ir prieš Ameriką. 
Todėl, aišku, kas duos “Lietuvos Raudo
najam Kryžiui”, tas duos Hitleriui, tas 
rems didžiausią bestiją pasaulyje, kurį 
pasmerkė ir prezidentas Rooseveltas ir 
kiti Amerikos vyriausybės žymūs žmo
nės.

Lietuvos liaudis, aišku, yra dideliame 
varge. Bet to vargo šalin nebus galima 
pašalinti, kol nebus pašalinta hitleriška 
okupacija Lietuvoje, kol hitlerizmas ne
bus sunaikintas!
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“Keleivis” Organauja Gebelsui
“Keleivis” iš kailio neriasi, kad tik 

daugiau pasidarbavus Hitlerio ir Gebel
so propagandos skleidimui apie jų per
gales. Štai “Keleivis” (liepos 2 dienos) 
išspausdino visas Vokietijos fašistų ži
nias apie “pergalę” prieš Sovietų Sąjun
gą. Tas žinias net kapitalistiniai laikraš
čiai ir tai atrado perdaug “pasistorotas”. 
Bet “Keleivio” redaktoriai didžiausiomis 
raidėmis, pirmame puslapyje, šaukia: 
“Rusai Neteko 2,233 Tankų ir Prarado 
4,100 Orlaivių.” Kiekvienas Hitlerio ir 
Gebelso pareiškimas, tai “Keleiviui” ne
ginčijamas faktas.

Dar daugiau. Net kapitalistiniai laik
raščiai išspausdina iš abiejų pusių karo 
pranešimus, dažniau pirmenybę duoda 
Sovietų pranešimams, nes praktika įro
dė, kad jie yra teisingesni. Kas kita su 
“Keleiviu”. Jis nededa Sovietų praneši
mų, tik iš jų tyčiojasi.

Galutinai “Keleivis” nusimaskuoja, tai 
pareikšdamas pirmame puslapyje: “Vo
kiečiai įsiveržė jau 780 mylių Rusijos gi
lumom” Iš kur “Keleivio” redaktorius 
gavo tą žinią? Iki šiol (liepos 3 d.) dar 
nei Hitlerio propagandos vadas Gebelsas 
tokios naujenybės neiŠgMvojo. Jeigu tai 
būtų teisybė, tai Hitlerio armija jau būtų 
užėmusi Maskvą ir net nuėjusi už Mask
vos, nes nuo Varšavos iki Maskvai yra 
715 mylių, gi nuo Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos sienos buvo dar arčiau Maskva, 
apie 600 mylių. Gi pas “Keleivį” jau na- 
ziai nužygiavę net 780 mylių!

Tik šios kelios pastabos parodo, kaip 
“Keleivis” tarnauja ne vien platinime 
Hitlerio ir Gebelso propagandos tarpe 
Amerikos lietuvių, bet net patsai “Kelei
vio” redaktorius išgalvoja melus ir juos 
skelbia savo skaitytojams. Melais karo 
nelaimėsi. Faktai ir tiesa paims viršų!

Kada Plutokratą Organas 
Pripažįsta...

Pereitą ketvirtadienį New York “Ti
mes”, kuris atstovauja šio krašto pluto- 
kratijos interesus ir, kaipo tokis, niekad 
nebuvo ir nėra Sovietų Sąjungos drau
gas, parašė editorialą apie Raudonąją 
Armiją. Nurodęs visą eilę faktų apie ei
namąsias kovas didžiajame Rytų Euro
pos fronte, nurodęs tą faktą, kaip mirtini 
Sovietų Sąjungos priešai, Vokietijos fa
šistai, pripažįsta Raudonosios Armijos 
kovotojų pasišventimą ir narsumą, “Ti
mes” pareiškia, kad Raudonosios Armi
jos moralas ir drąsa “atrodo yra įrody
tas.”

Bet lietuviški- hitlerininkai nuolat ir 
nuolat kartoja, būk raudonarmiečiai ne
są joki kovotojai! “Naujienos” dažnai 
kartojo, būk Raudonoji Armija stovinti 
“ant molinių kojų”.

Daugeliui Sovietų Sąjungos priešų teks 
praryti savo kvailas pranašystes!

Lietuviškas Gebelsas Prašo 
Amerikoniškų Dolerių

Berlyne sėdįs lietuvis, Ancevičius, hit
leriškosios propagandos skleidėjas Ame
rikos lietuviuose prašo per “Naujienas” 
(telegrama): “Amerikos lietuviai! Pa- 
remkit Lietuvos Raudonąjį Kryžių.”

Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Hitle
ris įsakė Ancevičiui, kad jis prašytų Am
erikos lietuvių aukoti Hitlerio dolerius. 
Lietuvos Raudonasis Kryžius šiandien 
yra pilniausioje kontrolėje Hitlerio oku
pantų Lietuvoje. Gautus Amerikos lietu
vių dolerius, todėl, okupantai panaudos 

„hitlerinės militarinės mašinos stiprini
mui. O tai reikš, kad toji mašina gali bi

Literatūros Draugijos Nariams
Draugės ir Draugai!

Vokietijos, Italijos ir jų barbariški tal
kininkai fašistai brutališkai užpuolė Ta
rybų Lietuvą ir Sovietų Sąjungą. Šis fa
šistų užpuolimas paplukdė kraujuose ir 
pavertė pelenais Lietuvą, mūsų seną tė
vynę! Lietuvos žmonės išsilaisvinę iš po 
Smetonos fašistinio jungo džiaugėsi ir 
kūrė laimingą gyvenimą, ką liudijo tūk
stančiai laiškų iš tarybinės Lietuvos. Lie
tuvoj per 75,000 bežemių ir mažažemių 
buvo gavę žemės, sėklų, trąšų ir šį pava
sarį apsėjo laukus su vilčia nuimti juos 
ir žmoniškai gyventi. Sovietų Sąjunga 
troško taikos, siekė laikytis nuošaliai nuo 
karo, budavoti naują darbininkišką gy
venimą.

Bet Vokietijos fašistai barbarai, su sa
vo pagelbininkais, jų tarpe fašistais sme- 
tonininkais, sutraukė jėgas į Sovietų pa
sienį ir naktį, be jokio įspėjimo, užpuolė 
Lietuvą ir kitas Tarybų Respublikas. Pa- 
gelba slapto užpuolimo Vokietijos fašis
tams ir lietuviams smetonininkams pavy
ko pavergti Lietuvą. Dabar Lietuva atsi
dūrė baisiausioj vergijoj. Nazių ir sme- 
tonininkų fašistų teroras užviešpatavo, 
šimtais ir tūkstančiais areštuoja darbi
ninkus, buvusius bežemius ir mažaže
mius, darbo inteligentus ir studentus, 
juos grūda į kalėjimus, koncentracijos 
logerius ir žudo! Lietuvoj užviešpatavo 
baisiausia reakcija. Už tai atsako bru- 
tališki Vokietijos naziai ir lietuviški sme- 
tonininkai fašistai!

Sovietų Sąjunga mobilizuojasi baisiam 
I karui, kuriame turės žlugti niekšiškas fa

šizmas, kuris pavergė Lietuvą, Lenkiją, 
Norvegiją, Daniją, Holandiją, Belgiją, 
Franci ją, Čechoslovakiją, Austriją, Ju
goslaviją, Bulgariją, Vengriją, Graikiją, 
Rumuniją ir Finliandiją. Šioj kovoj An
glija ir Jungtinės Valstijos pasisakė ben
dradarbiauti su Sovietų Sąjunga. Paverg-, 
tose šalyse jau sužaibavo darbo žmonių 
veiklos pradžia. Lietuvoj darbininkai, bu
vę bežemiai, mažažemiai ir darbo inte
ligentija nebus nuolankūs brutališkam 
fašizmo režimui, bet prieš jį kovos.

Mes, Amerikoj gyvenanti lietuviai, ne
galime sėdėti sudėję rankas ir -žiūrėti 
į tą mirtiną kovą, kurią žmonija', prie
šakyje su Sovietų Sąjunga, veda prieš 
barbariškus fašistus. Mes sveikiname 
Jungtinių Valstijų prezidento Roosevel- 
to ir jo valdžios pasisakymą, kad mūsų 
didelė ir galinga šalis padės Sovietų Są
jungai kovoj prieš brutališkus fašistus, o 
tas reiškia, padės išlaisvinti ir Lietuvą. 
Mūsų Literatūros Draugija, kuri visada 
stovėjo su Amerikos prakilniomis revo
liucijos idėjomis, su šios šalies darbinin
kija ir pažanga, privalome išjudinti lie
tuvių mases į kovą prieš fašizmą. Mūsų 
tuojautinė veiklos programa turi būti:

(1) Priimti visur rezoliucijas padėka- 
vojant Roose veltui už žadėtą pagelbą So
vietų Sąjungai jos kovoj prieš brutališ- 
ką fašizmą ir reikalauti, kad toji pagel- 
ba kuo greičiausiai būtų teikiama.

(2) Organizuoti masinius susirinki
mus, prakalbas, parengimus ir aiškinti 
lietuvių masėms dabartinę tarptautinę 
padėtį. Sovietų Sąjunga yra vyriausia jė
ga kovoj prieš brutališką fašizmą ir jai 
reikalinga pagelba. Reikia atminti, kad 
jeigu Sovietų Sąjunga neatsilaikytų prieš 
fašizmą, tai ne vien ten būtų pasmaug
ta darbo žmonių tvarka, dešimtys milio- 
nų žmonių .išžudyta, bet ir Jungtinėms 
Valstijoms susidarytų mirtinas pavojus, 
ką pripažino savo kalboj ir prezidentas 
Rooseveltas Nepriklausomybės Dienoj.

(3) Kovoti Amerikoj prieš lietuvius fa
šistus, kurie yra niekas kitas, kaip Hitle
rio ir Mussolinio penktoji kolona, kurie

, jau dabar iš džiaugsmo nesitveria Hitle- 
I rio pergale. Kovojant prieš tuos darbo 

žmonių ir demokratijos priešus* reikalau
ti, kad iš Jungtinių Valstijų tuojau būtų 
išvytas Antanas Smetona ir visi lietuviai 

(fašistai, atvykę per Vokietiją! Laukan 
A. Smetoną iš Amerikos!

(4) Aukoti į Literatūros Draugijos or
ganizacinį Apšvietos Fondą, kad mes ga
lėtume vystyti apšvietos darbą prieš na- 
cių-fašistų veiklą Amerikoje, kad karts

, I į ' < ’ .

Anglu jūreiviai ir darbininkai kasinėja griuvėsius, jieškodami žmonių kūnų; 
griuvėsių krūvas paliko vokiečių nacių bombos Plymouth mieste.

IŠ KARO IR APIE KARA
Karo “Strategai” fašistams padarė nuostolių, 

Nuo senai turčių spauda rodo, kad Raudonoji Armija 
rišo klausimą: kaip yra ga-1 galinga.

Armija.! Bet įdomu, kaip buržua- 
valdžia žiniai specialistai keistai

linga Raudonoji 
Sovietų Sąjungos 
įsitikinus, kad Raudonoji vartosi. Kaip tik Vokietijos 
Armija yra galingiausia, fašistai užpuolė ant Sovietų 
kad ji nesumušama, nes jos!Sąjungos; veik visi jie 
užnugaryj stovi labai vie-įšaukė: “Geriausiai bus, kad 
ninga liaudis ir jai padeda.'Raudonoji Armija trauksis 
Buržuazinių karo specialis- atgal!” Jie siūlė Raudona- 
tų ir žinovų nuomonių buvo jai Armijai trauktis darant 
visokių, bet jų didžiuma žiū- fašistų jėgoms nuostolių, 
rojo į Raudonąją Armiją, Raudonoji Armija jau ant- 
kaipo į silpną. Dažnai jie ra savaitė sėkmingai išlai- 
propagandos sumetimais ją'ko Bessarabijos frontą ir 
niekino. Dabar gi Vokietijos visas priešo atakas atmuša, 
budeliški fašistai užpuolė iš
pasalų Raudonąją Armiją, joj, Ukrainoj ir
Jie užpuolė iš pasalų, nes jai prisiėjo pasitraukti. Ir 
bijojo, kad Raudonosios Ar-! kaip tik vienur kitur Rau- 
mijos neįveiks, kada ji bus donoj i Armija pasitraukė, 
organizuota. Jie siekia su-tai buržuaziniai karo “spe- 
mušti tas Raudonosios Ar- cialistai”, kurie pirma siū
lui jos dalis pirma, kol kitos lė jai trauktis, vėl visa gerk- 
bus mobilizuotos. Tas fašis
tų iš pasalų užpuolimas ro
do, kad Raudonoji Armija 
galinga. Antra savaitė Rau
donosios Armijos didvyriš
kos kovos, kurios tiek daug

Lenkijoj, vakarų Baltrusi- 
Lietuvoj

le pradėjo šaukti: “Raudo
noji Armija bėga!... Ji ne
gali atsilaikyti!”

Reiškia, pas juos nėra lo
gikos. Jems nepatinka, ka
da Raudonoji Armija muša

Amerika ir Sovietų Sąjunga
Birželio 25 d.
šiandien vakaro

klausyti prakalbos

si, daužo fašistų budeliškus 
dantis. Jie tada pečiais trau
ko ir dejuoja, kam Raudo
noji Armija nesitraukia. 
Kada vienur kitur Raudo
noji Armija pasitraukia, tai 
tada jie vėl kelia didžiausią 
paniką. Pas tuos karo “spe
cialistus” arba galvoj nevis
kas gerai, arba jie tiksliai

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Huinnoldt 2-7961

tą daro, kad padėjus nacių T 
propagandai.
Walter Duranty Apie Rau

donąją Armiją
Walter Duranty, buvęs 

“New York Times” kores
pondentas Maskvoj per 
daug metų, rašo straipsnį 
“St. Louis Daily Globe De
mocrat”, iš kurio ištraukas 
išvertė lietuvių kalbon F. 
Abekas. Čia mes jas patei
kiame :

“Vokietijos armijos jėgos, 
o labiausia stukas orlaivių 
ir tankų jėgos žinomos, nes 
jau pademonstravo savo 
smarkumą Lenkijoj, Franci- 
joj ir Graikijoj. Tačiau ko
kias jėgas gali pastatyti 
Raudonoji Armija, tai dar 
nežinoma, nes niekur išsa
miai tas nebuvo pademons
truota. i j

“Rusų armija trys metai 
atgal sumušė japonus prie 
ežero Changkufeng. Taipgi 
Raudonoji Armija sumušė 
japonus prie Mongolijos pa
sienio Lomenhan. Po šių
mūšių pralamėjimo Japoni
ja paliovė puldinėjus Rusi
jos rubežius. Tenka ta pro
ga pažymėti, kad Japonija 
dar neužėmė Kinijos, bet ji 
nepraloŠė nei vieno svarbes
nio mūšio.

“Toliau tenka pažiūrėti į 
Rusijos armijos mūšius su 
Finlandija. Iš karto Raudo- 

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

DARBININKŲ
SVEIKATA

BLAUZDAKAULIUS NIEŽTI
Drauge gydytojau, aš matau 

“Laisvėj” jūsų patarimus, kurie 
daug gera daro. Norėčiau, kad 
ir man suteiktu te kokią pagal
bą.

Mano liga tokia. Man sako, 
kad aš turiu ekzemą ant kojų 
šeivų. Po truputį kojos patins
ta, kai pareinu iš darbo. Ir ne
galiu užmigti kokias 2-3 valan
das. Kaip skruzdėlės virba po 
odą, po kraują. Ir kartais 
skauda, kad net ilgai stovėt

bus kojom, jų odai, greičiau iš
nyks ir niežėjimas.

Kolei kas, tam niežėjimui ra
minti, galite vartoti kad ir tokį 
mišinį:

Phenol 1 dram
Zinc oxide 1 ounce
Lime water 6 ounces.
Suplakite ir vilgykite niežin- 

čias vietas keletą kartų per die
ną. O ant nakties galite teplioti 
žuvų aliejaus mosčia: cod liver

Pa~ oil ointment. Bent kelios vaistų ne- kompanijos gamina tokią mostį. 
Jums aptiekorius duos tos ar 

įral kitos kompanijos preparatą.
Bendrai visam organizmui: 

ir tam niežuliui, ir gysloms, ir 
kojoms ir visiems galams bus 
geriau, jei žiūrėsite maisto, kad 
jis Jums būtų natūralūs, nesu- 

i gadintas. O valgykite visa ką. 
Tik gerai kramtykite. Nerūlcy- 

i kite. Jei geriate, tai nuosaikiai. 
Imkite džiovintų bravaro mielių 
—Brewers yeast tablets, po 15 
tablečių tris kartus kas diena, 
kad ir per visą gyvenimą. Mie
lės yra’ maistas, ne vaistas. 
Duoda to paties esmingojo vi
tamino B, kurio su maistu ne
gauname pakankamai.

Tai prašyčiau daktaro, 
man kokį patarimą duotai, 
aš jūsų nepamiršiu.

ATSAKYMAS
Jums, Drauge, tas blauzdų 

niežulys kad tik nebūtų susijęs 
su netikusia kraujo apytaka ko
jose. Ar tik Jums nėra prasi- 
plėtusių gyslų — garankščiuo
tų venų (varicose veins). Dau
geliui taip pasidaro. Ir tada ko
jos eina silpnyn, paskauda, pa
brinksta, paniežti. Oda pasida
ro plona, be atatinkamo gyvu
mo. Ir joje lengviau tada įsi- 
veisia kokie parazitai — bakte
rijos arba, da blogiau, pelėsiai 
(grybeliai, funyi).

Labai reikia 
i neprazulinus,
odos, nes tada gali 
opa (ulcer, varicose ulcer), ku
ri nesiduoda gydyt, I 
gyslos -venos nebus pataisytos. | Nežinau, ar galėsite atsa-

Jei Jums iš tikro 
venų,

I Jis pabriežė, kad jeigu sumuš 
buvau pa- Angliją, tai liks tik viena šalis 

advokato hitlerizmui stovinti ant kelio. . • 1 Donovan, kuris pirmajame pa-l 
šaulio kare atsižymėjo kaipo! 
“wild” pulkininkas airių divi
zijos. Prezidentas- Rooseveltas 
neseniai jį buvo pasiuntęs į se
nąjį pasaulį pamatyti, patirti, 
.kaip ten ištikrųjų dalykai sto
vi ir kur krypsta.

Jisai aiškino svarbiausia tai, 
kad Amerika turi neatidėlioda
ma tuojaus duoti visokią gali
mą pagelbą Sovietų Sąjungai. gajčtu 
Jeigu neduotų pagelbos, arba 
pavėluotų, tai, sako, Hitleris 
gali karą laimėti. O tada tai 
Angliją užpuls ir jau nebus ga
lima jo sulaikyti, Anglija žlugs. 

Mr. Donovan nesakė, kad 
kuomet Anglija žlugs, tai Uit-! 
lerio spėkos pradės karą prieš 
Ameriką. Bet jis pasakė, kad1 
tuomet Vokietija turės progą jr Sovietai pasakys, 
uždaryti Amerikai biznio kelius 
netik į Europą, bet ir į Afriką' _ . ...
ir kitur. Nuo Dakar, Afrikoje, Jerizmo “revoliucija” greitai Jums gydytojas į jas įleidinėja 

Argentiną, i mus palies, jeigu mes nepagel- su adata tam tikrų sutraukia- 
; taip pat bėsim laiku Sovietams jį su- mųjų skysčių. Venos susitaisys, 

susitrauks, ir tada geriau 
vaikščios ten kraujas. Geriau

neabejoti, kad Mr. 
išreiškė mintis netik 
ir prezidento Roose- 
prezidentas dvi-trys

Galima 
Donovan 
savo, bet 
velto. O
dienos atgal apie paramą Sovie
tų Sąjungai kalbėjo labai ro
mantiškai, “nežinojo” ar remti, 
kuo remti ir kada; girdi neži
nia, ko Sovietai nori ir tt. Kal- 

j beta apie batelius ir kojines, 
kurių Amerika turi perpilnai, 

ten nusiųsti keletą 
milionų porų. Bet dabar — iš 
bėdos ir basi žmonės gali daug 
padaryt, jeigu įrankių turės. 
Kaip Anglijos premjeras 
Churchill pusmetis atgal per 
radiją prašė Amerikos — “Give 

i us tools, we will finish the job.
—Duokit mums įrankių, o mes 
pabaigsime darbą,” taip lygiai

Mr. Donovan pasakė, kad hit- rankščiuotu

ji pasieks lengvai
Braziliją, Urugvajų,
Karibėjų salas ir Panamos Ka-'mus^'
nalą. | Tai tikra tiesa.

nuo karto galėtume ruošti prakalbų mar- i 
šrutus, leisti lapelius ir kitokiais būdais 
persergėti Amerikoj lietuvius, kad jie ne
patektų aukomis Hitlerio, Mussolinio ir 
Lietuvos fašistų agentų, kurie skaldo lie- ' 
tuvius sėdami nesutikimus ir skelbdami I 
nacių fašizmo idėjas.

(5) Platinti antifašistinę, antihitleris- 
tinę lietuvių spaudą, organizuoti lietu
vius į Literatūros Draugiją ir kitas 
priešfašistines organizacijas, kurti anti- 
fašist. organizacijas ir kur galima šauk
ti priešfašistines konferencijas.

Draugės ir Draugai! Mes kviečiam jus

tai

saugotis, kad 
nepradraskius 

atsiverti

Klausimai ir 
Atsakymai

kol pačios Klausimas

yra ga- 
tai tegul

veiklon! Pasaulis yra baisiausio karo ug
nyje! Barbariškas fašizmas siekia pa
vergti visą svietą'. Kiekvieno žmogaus, 
mylinčio laisvę, kultūrą, progresą, dabar 
yra pareiga padėti, kad barbariškas fa
šizmas būtų sumuštas.

Sumušti fašizmą, kad išlaisvinti Lie
tuvą!

SUvaldyti fašistus pęnktakolumnistus 
Amerikoj!

Teikti pagelbą Sovietų Sąjungai, kaipo 
vyriausiai ‘ 1 = . .... k i
fašizmą!

jėgai kovoje prieš brutališką

ALDLD Centro Komitetas.

kyti į mano klausimą. Aš 
noriu informacijų, ar dar 
negimęs kūdikis yra skaito
mas “dependentu” 
vyrą kariuomenėn ? Daly
kas, mat, gali būti šitaip: 

(Moteris ir vyras neseniai 
susituokė, moteris jau nėš
čia patapo, ar vyras gali 
sakyti, kad jis turi du žmo
nes užlaikyti, būtent, moterį 
ir negimusį kūdikį, ir ar į 
tai drafto komisija kreiptų 
kokią nors atydą?

Skaitytojas.

imant

Atsakymas:
Taip, toks kūdikis yra 

skaitomas “dependentu” ir 
tėvas turi pilną teisę reika
lauti paliuosavimo nuo sto- • • • > jimo armijon.

. H
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Pirmadienis, Liepos 7, 1941

Liaudies Dainius
Jis pirmas savo gimtajame

Tre&as puslapis

niu kazachų bešmetu. Tam
sios spalvos veide su išsišovu
siais skruostais iš po stambių 
žilų antakių akylai žvelgia 
griežtos akys. Tokį visi žino 
Džambulą iš portretų, toks jis 
atrodo ir gyvenime.

Jis mažai kalba. Senatviškai 
neskubus ir šykštus mostų at
žvilgiu. Klausosi labai ramiai, 
ir sunku iš veido išraiškos pa
tirti, ką jis mano. Rodos, neį
manoma niekuo nei nustebin
ti, nei nudžiuginti, nei nugąs
dinti to žmogaus.

Bet štai jis pasiima dvisty- 
gę dombrą — seną ir ištikimą 
savo gyvenimo palydovę. Keli 
įžangos akordai, sujaudinti, 
tęsiami pirmi dainos žodžiai. 
Ir senelio akys užsidega jau
nystės ugnimi, veidas tampa 
nuostabiai raiškingas ir jud
rus. Džambulas kuria, Džam
bulas dainuoja. Jo klausosi 
moterys ir vyrai, seneliai ir 
vaikai, ir daina sujaudina iki 
sielos gelmių.

Džambulas—akinas, tai yra 
dainius i m p r o v i z a torius. 
Džambulas — taip pat ir žir- 
šis, tai yra dainius bylotojas. 
Tarybinėje poezijoje Džambu
las — žymus ir nepaprastai 
savotiškas reiškinys.

Labai talentinga, muzikali 
ir poetiška kazachų liaudis iš
ugdė iš savo tarpo šimtus pui
kių akinu. Jie lydi savo liaudį 
visur. Darbe ir poilsio metu, 
per džiaugsmingas šventes ir 
sielvarto valandą — jie vi
suomet pasirengę sukurti nau
ją dainą ir čia pat ją padai
nuoti — čia kolektyvinio ūkio 
valstiečiu susirinkime, čia 
bendrų pietų metu, čia prieš 
išvykstant brigadai į laukus, 
čia pionierių sueigoje, žodine 
kūryba, dainomis ir padavi
mais akinai išsaugo savo drą
sios ir narsios liaudies istoriją. 
Liaudies dainiai visuomet iš
reikšdavo liaudies svajones ir 
siekimus. Džambulas akinu 
tarpe yra dainavedys, kiekvie
nas akinas jaučiasi laimingas 
galėdamas vadintis Džambulo 
mokiniu.

Galingu talentu gamta ap
dovanojo tą žmogų, tačiau jei 
ne Didžioji socialistinė revo
liucija, tai Džambulas dar ir 
šiandien tebebūtų kas buvęs 
— klajoklis elgeta, svajotojas. 
Trumpoje savo biografijoje 
Džambulas pasakoja:

“Arti Džambulo kalno siū
tingai sniego pūgai siaučiant 
gimiau aš, ir mane praminė 
senoviniu Džambulo kalno 
vardu. Tai įvyko 1846 metų 
vasario mėn.”

Būdamas gyvas, įspūdingas, 
nenuolankus berniukas jis ne
panoro eiti savo tėvo — betur
čio klajoklio skerdžiaus — pė
domis. Keturiolikos metų am
žiaus jis išėjo iš tėvo namų ir 
ėmė bastytis su 
svetimus aūlus ir 
nomąsias vietas, 
garsiu anuomet
dainiumi Siujumbaju. Tas 50 
metų akinas nuvokė jaunuolį 
turint nepaprastą talentą ir iš
mokė jį įstabaus ir sunkaus 
improvizacijos meno. Ilgai ne
išdrįso jaunasis dainius viešai 
pasirodyti su savomis daino
mis. Pradžioje jis dainuodavo 
liaudies padavimus ir senovės 
didvyrių nuotykius, savo mo
kytojo Siujumbajo sukurtas 
dainas. Įgijęs daugiau patyri
mo ir meistriškumo, jis vėliau 
iš kaito stojo į varžybas su 
geriausiais savo laikų dainiais 
ir nustelbė juos.

Dešimtis metų jis vaikščio
jo su dombra per begalines 
Kazachijos stepes. Nuo aūlo 
iki aūlo, nuo vienos giminės 
iki kitos, nuo Zaisano, kuris 
yra prie pat Chinijos sienos, 
iki Aktiubinsko, nuo karštojo 
čimkento iki snieguotojo Pet
ropavlovsko, — visur, kur tik 
gyvena kazachai, atsilankyda
vo Džambulas. Ir visur jis se
naisiais laikais matydavo dide
lį liaudies vargą.

Pats būdamas skurdo sūnus, 
dar jaunystėje jis prisiekė

giliai jaučia, 
so- 

turinį visų 
ir įvairių TSRS tautų
lygiai priklauso vi- 

kaip bendras lobis įsi- 
milžinišką naująją, so- 

jis dai-
Jo dainos

dainuoti gražių

nebebuvo
Beveik 15

girdėti 
metų ty-

dombra per 
klajoklių ga- 

Susitiko su 
Kazachstano

Beveik šimtametis senelis su dainuoti tiktai tiesą. O tiesa lūs ir ėmiau dainuoti apie nau- 
papurusia lapės kailio kepure buvo karti-karti, tad ir dainos ją gyvenimą.” 
ant galvos, apsivilkęs brokati- Į išeidavo liūdnos, graudingos

“Kiaurose jurtose, išalkusio-, aūle įstojo į kolektyvinį ūkį, 
je minioje” jis dainuodavo jas 
“pro ašaras,” dainuodavo dai
nas apie liaudies skurdą ir be
teisiškumą, apie liaudį, dejuo
jančią po autokratijos prie
spauda, ir žvėriškai manapų 
(kunigaikštukų) ir bajų (buo
žių) išnaudojamą.

Džambulas sukurdavo ir 
dainuodavo apie senovės liau
dies didvyrių nuotykius ir iš
garsindavo kovotojų už laisvę 
kilnius ir narsius žygius. Jis 
šaukdavo savo klausytojus į 
kovą su nekenčiamaisiais pa
vergėjais. Sukurdavo jis ir 
piktų satyrų prieš turtuolius. 
“Daina stepėje,—sako Džam
bulas, — milžiniška jėga, jos 
niekuo nesulaikys, kaip neį
manoma sulaikyti audros. Ba- 
jai ir manapai bijodavo, kad 
savo dainose aš neišgarsinčiau 
jų blogo vardo, ir visa stepė 
imtų kartu su manimi dainuo
ti apie juos.” Buvo mėginta 
papirkti jį, bet jis nesiduoda- 
vo paperkamas, grasindavo 
jam, bet jis nepabėgdavo, ty- 
čiodavosi iš jo, bet jis nesiliau
davo dainavęs.

Stepėje ir nepasijuto dai
nius, kai suseno. Pašlijo svei
kata, nebeteko jėgų klajoklis 
dainius. “Aš geste gesau, ne
bepajėgiau 
dainų.”

Ir ilgai 
Džambulo.
Įėjo jo dombra.

Bet štai suūžė audra. Rusi
jos proletariatas, Lenino ir 
Stalino vadovaujamas, sugrio
vė senąją santvarką ir ėmė 
statyti naują, socialistinę vi
suomenę. Išsivadavo iš šimt
metinės priespaudos ir Džam
bulo tautos liaudis. Ir tuomet 
senas dainius išgirdo Lenino ir 
Stalino vardus, pamatė Raudo
nosios Armijos pergalių žy
gius, kai ji triuškino baltgvar- 
diečius, išvydo naujo gyveni
mo statybą.

Atėmę su rusų proletariato 
pagalba žemes iš bajų, vargin
gieji ir vidutinieji Kazachsta
no valstiečiai ėmė patys nau
dotis savo rankų vaisiais. Dar 
neseniai buvę klajokliai, kaza
chai tapo sėsliais. Tarybų vy
riausybė steigė aūluose mo
kyklas ir ligonines. Jaunuoliai 
ir jaunuolės — neturtingųjų 
vaikai — važiavo mokslų eiti 
į universitetus. Moteris kaza
chė, kuri seniau nedrįsdavo 
atsisėsti šalia vyro, dabar ren
kama į tarybinės valdžios or
ganus. Pamatė Džambulas, 
kad darbo žmonės, be skirtu
mo — ar rusas, ar kazachas, 
ar kirgizas, ar uiguras, ar žy
das, ar totorius — lygūs ir sa
vo teisėmis ir savo pareigo
mis prieš šalį.

“Aplink mane užvirė gyve
nimas,— kalbėjo senas dai
nius, — kurį aš buvau apdai
navęs geriausiose savo daino
se, kaip auksinį sapną.

“Pajutęs naujų jėgų antplū
dį, aš vėl paėmiau į rankas 
dombrą. Sugrįžo mano jaunys
tė, ir aš vėl ėmiau dainuoti.

“Dairydamasis aplink aš ne
begalėjau pažinti gerai pažįs
tamų stepių. Važiavau per aū-

jis tapo liepsningu agitato
rium visa ko naujo, ką atne
šė socialistinė revoliucija.

Nėra įvykio, į kurį neatsi
lieptų Džambulas nauja daina, 
nėra temos, kuriai neatsirastu 

1 k
pas jį naujų įstabių spalvų.

“Visomis kalbomis mano 
dainos skamba, nors aš kurda
mas jas dainuoju kazachiš- 
kai,” — išdidžiai sušunka dai
nius.

Džambulas
kad tautinis pagal formą 
cialistinis pagal 
gausių 
menas 
siems, 
lieja į
cialištinę kultūrą. Ir 
nuoja visai šaliai.
verčiamos iš kazachų kalbos į 
dešimtis kitų kalbų. Jos spaus
dinamos centriniuose ir vieti
niuose laikraščiuose ir žurna
luose, išleidžiamos atskiromis 
knygomis.

1936 m. Maskvoje buvo 
suruošta Kazachijos meno de
kada. Džambulas dalyvavo 
kartu su goriausiaisiais savo 
respublikos meno meisteriais, 
čia jis susitiko su Stalinu, 
susitikimas ir vėliau įvykusi 
kelionė į Gruziją—į vado tė
viškę—įkvėpė devyniasdešim
ties metų dainiui naujų jėgų.

Staliną dainius vadina visų 
tautų džiaugsmų šaltiniu, ir 
Stalinui jis skiria geriausiuo- 
sius savo kūrinius. Stalino pa
veikslui jis parenka pačias 
ryškiausias, pačias raiškin- 
giausias spalvas. Džambulas 
ragina poetus atiduoti visą sa
vo kūrybą “arų arui—kurio 
verdanti mintis gilesnė už vi
sus vandenynus, kurio galingo
ji valia galingesnė už uraga
nus, kurio kuriančioji jėga 
aukštesnė už kalnus milžinus, 
kurio skambąs vardas—šimt
mečių lobis.”

Beveik šimto metų senelis, 
Džambulas cebevažinėja per 
laukus, sodus ir ganyklas, te- 
b e d alyvauja kolektyvininkų 
valstiečių susirinkimuose, už
suka į mokyklą, į kaimo tary
bą. Kazachijos TSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatas, jis 
visuomet su liaudimi, ir apie 
jį visuomet liaudis. Į kaimelį, 
kur gyvena Džambulas, iš vi
sų Sąjungos galų važiuoja sve
čiai : kas išmintingo patarimo, 
kas naujos dainos, o kas su 
nuoširdžiu pasveikinimu.

Vyriausybė tris kartus ap
dovanojo jį Sąjungos ordenais. 
Džambulo vardu pavadintas 
vienas Kazachstano miestas ir 
rajonas, kuriame poetas gimė. 
Šiuo metu Džambulas Džaba- 
jevas — Saliniškosios premijos 
laureatas. Už visų žinomus po
etinius kūrinius TSRS Liaudies 
Komisarų Taryba priteisė jam 
antrojo laipsnio Staliniškąją 
premiją 50 tūkstančių 
didumo.

Muzikai, priklausą Amerikinių Muzikų Federacijai (ADF), suvažiavę j savo 
konvenciją Seattleje, atsikruose “kokusuose” svarsto savo reikalus.IŠ KARO IR APIE KARĄ
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

najai Armijai šturmu nepa
vyko užimti Mannerheim li-

bai didelis skirtumas tarp 
kareivio, kuris jau įgudęs ir 
tarp kareivio naujoko, dar

sais būdais duoti paramą apsi
gynimui nuo užpuoliko.

Taipgi mums gerai žinoma, 
kad smetoniniai bėgliai iš Lie
tuvos vieni randasi Berlyne 
pas savo šefą Hitlerį, jam pa
deda terioti Lietuvos kraštą ir 
žmones; kiti gi, atsibaladojo j 
šią šalį ir varo tokį pat pra
gaištingą darbą lietuvių ir 
Lietuvos liaudies nenaudai. Jie 
čionai eina Hitlerio šnipų - 
agentų pareigas.

Todėl mes, kaip šios šalies 
gyventojai ir piliečiai, priva
lome reikalauti mūsų šalies 
valdžios, kad smetoniniai-hit- 
leriški agentai būtų padėti ten, 
kur jie priklauso. Tuo reika
lu mes turėsime priimti rezo
liuciją ir pasiųsti ją mūsų ša
lies prezidentui Rooseveltui.

Ir tą mes atliktume kaip 
kietosios anglies mainieriai 
visi bendrai! Už tai visi daly
vaukime.

Programą pildys garsusis 
Wilkes Barre’io Choras, solis
tas St. Kuzmickas ir kiti. Pra
kalbą svarbiais momento klau
simais pasakys R. Mizara, 
“L.” redaktorius.

Apart kita ko, turėsime pro
gą vieni su kitais pasimatyti ir 
bendrai visi linksmai praleisti 
laika.

J. Ramanauskas.

šistinis siaubas, hitlerinė Vo
kietija, puola Sovietų Sąjungą 
ir kartu mūsų gimtąjį kraštą 
— Lietuvą. Hitlerio agentai — 
tautininkai, socialistai ir kle
rikalai — veda bjaurią kam
paniją prieš Amerikos lietuvių 
pažangiąją visuomenę ir jos 
kultūrines įstaigas. Ypatingai 
jie šėlsta prieš mūsų spaudą, 
norėdami jai pakenkti bei su
naikinti ją. Mes turime atmuš
ti jų tuos bjaurius pasimoji- 
mus, drūtindami savo organi
zacijas ir spaudą!

Todėl visi ir visos dalyvau
kite “Laisvės” naudai rengia
mam piknike.

Mums yra gerai žinoma, 
kad mūsų šalis ir valdžia yra 
griežtai nusistačius prieš bes- 
tijiškąjį Hitlerį, norintį apžio
ti visą pasaulį. Iš pasalų už
pultai Sovietų Sąjungai, Jung
tinių Valstijų valdžia žada vi-

niją. Po to jie bandė per- nebuvusio karo mūšiuose, 
kirsti Finliandiją siauru
moj.
sulaikė. Po to atsisuko ant 
Mannerheim linijos ir punk- 
tuališkai į gan trumpą lai
ką suaižė. Vokiečiai dar ne- 

tokios linijos, 
kaip Mannerheim. Jie apie 
Mažino liniją Franci jo j ap
linkui apėjo. Raudonoji Ar
mija pasaulyje drūčiausią 
liniją į trumpą laiką šipu
liais pavertė.

“Bendrai, Raudonoji Ar
mija 'labai didelė—apie 15,- 
000,000 karių. Tačiau armi
ja reikšminga ne tiek savo 
didumu, kiek pajėgumu lai
mėti didelius mūšius. Kas 
abejotina, tai ar Rusijos 
transportacijos sistema ga
li paduoti maisto, amunici
jos ir pačios armijos judėji
mui patarnauti daugiau, 
kaip 1,500,000 karių. Kiek 
mane liečia, tai aš abejoju, 
ar Rusija dabar turi dau
giau karių fronte, kaip 80 
divizijų, tai apie 1,500,000 
karių.

“Vokiečiai savo puolimuo
se vartoja replių formą. 
Tai mechanizuotos jėgos, 
kurias pridengia stukas or
laiviai. Tos jėgos skverbiasi 
pirmyn, o paskui veržia. Tų 
replių iškišulius nukirsti 
reikia galingos orlaivių ar
mados, kuri būtų tiek pa
jėgi, kaip stukas orlaiviai 
arba arti tiek pajėgi.

“Kitas svarbus karo lau
ke faktorius, tai parašiutis- 
tai. Rusija turi daug jų 
—apie 100,000 gerai pripra
tintų parašiutistų. Dar nei 
viena kita šalis parašiutistų 
nevartojo, o jau Raudonoji 
Armija turėjo jų skaitlin
gus būrius.

“Kareiviai turi būti pratę 
mūšiuose dalyvauti. Aš ma
nau, kad Raudonoji Armija 
turi savo tarpe daug karei
vių, buvusių mūšiuose prieš 
Japonijos jėgas, prieš Fin- 
.liandijos jėgas. Mat, yra la-

Bet didi sniegynai tą labai svarbu.

las šturmavo

rublių
M-as.

Berlin, liepos 4. — 
komanda pasakoja, 
“sniegų šturmai ir atkaklus 
rusų pasipriešinimas” sulai
kė jų briovimąsi pirmyn lin
kui Maskvos.

Nacių 
kad

International Harvester Ko. darbininkai Čikagoje dalyvauja balsavimuose, ku
riuos prižiūri Nacijonaline Darbo Santykių Taryba.

“Kareivių moralė ir idėja 
. Raudonosios 

Armijos kariai turi aukštą 
moralę; jie turi idėją, už 
kurią kariauja. Tą aukštą 
moralę ir pasiryžimą rau
donarmiečiai parodė Ispa
nijoj. Tiesa, jų buvo nedaug, 
bet kur jie stojo į mūšius, 
tai ten kovėsi kaip liūtai.

“Žymėtinas kitas faktas, 
tai apsigynimo linijos. Da
bar eina mūšiai su Vokieti
jos armijos geriausiomis da
limis. Kaip kur vokiečiai pa
sivarė pirmyn. Bet jie dar 
nepasiekė stipriųjų apsigy
nimo linijų. Tos linijos nėra 
tokios kaip Mažino linija. 
Jos mažesnės, bet jų daug. 
Jei vokiečiai eis pirmyn, tai 
bus matyt, kaip jiem seksis

“Dar apie tankus. Tankai 
lošia sprendžiamus vaidme
nis mūšiuose. Jų turi daug 
vokiečiai. Vieni dideli, kiti 
maži. Apie tankus tenka 
pasakyti, kad Sovietų Są
junga būdavo josi tankus 
po 80 tonų, kai dar kitos ša
lys tokių didelių tankų ne
turėjo.”

Svarbus Pranešimas

svečiams pri-
nuo Scranto-

Plymouth’o,
ir Hazletono,

(Spaudos Rėmimo Reikalu)
Dienraščio “Laisvės” parė

mimui didžiulis piknikas įvyks 
liepos 13 d., 1941 m., Brands
ville, Pa. Tai gražiausias par
kas piknikams visoje apylin
kėje ir turi visokius paranku- 
mus.

Parankumas 
būti, pradedant 
no, Pittston o,
Wilkes Barre’ių
— valstijos kelias kaip Striū
na iki pačiam parkui, kuris 
randasi prie pat kelio.

Iš kitos pusės (Schuylkill 
pavieto miestukų), nurodymai 
nereikalingi, nes jų gyvento
jams vieta yra gerai žinoma, 
kaip geriausia pasiekti.

Kas rengia šį taip didelį 
pikniką? Kokiam tikslui?

Rengia LLD-jos 9-tas Ap
skritys, dalis didžiausios lietu
vių kultūrinės organizacijos, 
kuri yra plačiai žinoma tarpe 
mūs brolių lietuvių ne tik A- 
merikoje, bet buvusioj mūs tė
vynėj —- Lietuvoje.

Piknikas rengiamas
tikslui, kad paremti dienraš
tį “Laisvę,” tą mūs, darbo 
žmonių, švyturį, nešantį kultū
rinę šviesą!

Mūsų Literatūros Draugija 
ir mūsų spauda — “Laisvė,” 
“Vilnis” ir kt. — visuomet gy
nė darbo žmonių reikalus ir 
vedė neatlaidžią kovą prieš 
fašistinį brudą kaip Amerikos 
lietuvių tarpe, taip pačioje 
Lietuvoje.

Ta kova prieš fašistinius 
judesius, didžiausius liaudies 

/priešus, toli gražu dar nebaig
ta, ji tęsiama, šiuomi laiku ta 
kova žymiai paaštrėjo, nes fa-

tam

SOVIETŲ KOVOS DVA
SIA STIPRI, SAKO 
AMERIKOS RADIJAS

New York. — “Kad rusų 
vadai gali pasakyti žmo
nėms tiesą apie karo eigą, 
tai reikšmingas parodymas, 
kokia stipri yra jų kovos 
dvasia prieš vokiečius,” pa
reiškė per radiją Johannes 
Steel, garsus pareiškėjas ka
riniais ręikalais.

Įsigykite Šias Knygas

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS

300 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

SUTAISĖ DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

English - Lithuanian
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

FARASfi DR. J. J. KAŠKIAUOIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50. 

Vasaros sezonu $1.25.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAS® DR. J. J. KASKIAUČIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobu.*- 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy 
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi 
mieste, 
ir yra

telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros seonu 20c.

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N



Ketvirtas puslapis LAISVE Pirmadienis, Liepos 7, 1941
| ■■■■■ ■■■ ■■ ■■■' , V. ■■ ■■■ ■ . ■' ■■ "■ -

Žinios iš Lietuvos duota 10,785 centneriai grūdų. 
Kiti 4,753 centneriai manomi 
duoti šiomis artimiausiomis

Gyventojų ir Pramonės Aprū
pinimas Miško Medžiaga

t

žemės gavusiems kume
čiams, bežemiams, mažaže
miams ir buv. bernams šiemet 
atleista ligi 750,000 kiemetrių 
statybinės miško medžiagos. 
Šių metų kirtimo sezone iš 
viso numatyta pagaminti per 
1.5 mil. ktm. spygliuočių veislių 
rąstų, apie 175,000 ktm. la
puočių veislių, apie 3.5 mil. 
edm. malkų. 200,000 edm. po
piermalkių ir mažesni kiekiai 
kitų miško medžiagos sorti- 
mentų, kaip antai: telefono- 
telegrafo ir elektros stulpų, 
pabėgių, sparmedžių ir k. Ga
mybos darbai jau baigiami. 
Spygliuočių rąstų ir malkų ga
mybos srityje jau atlikta apie 
90% darbų. Gyventojų mal
komis aprūpinimas šiemet vi
sur ėjo gerai, nors, žinoma, 
laikytasi medžiagos taupumo. 
Kiek sunkiau yra su medžių 
išvežimo darbais. Sunku buvo 
gauti miško kirtėjų žmonių 
rečiau gyvenamose vietose. 
Ten ir išvežimo darbai kiek 
atsilikę. Aplamai, eksploata
cijos metu Lietuvos miškai 
duoda darbo apie 26,000 kir
tėjų ir 23,000 vežėjų. Vasaros 
metu prie miškų želdymo, 
plukdymo ir eksploatacijos 
darbų, numatoma, dirbs nema
žiau kaip 10,000 darbininkų. 
Prie šio skaičiaus reiktų dar 
pridėti dirbančius medžio ap
dirbimo trestuose, lentpjūvėse 
ir fabrikuose. Vien Miškų val
dybos žinioje yra per 4,500 
tarnautojų.

Šiemet labai smarkiai nu
matoma išplėsti pušų sakini- 
mo darbai. Per visą vasarą 
surinkti sakai bus apdirbami 
Miškų pramonės liaudies ko
misariatui priklausančiame A- 
lytaus terpetino fabrike. Ter- 
petino, kuris plačiai vartoja
mas medicinoje, šiemet numa
toma tiek pagaminti, kad jo 
jau nereiktų importuoti. Aly
tuje bus dirbama ir kanifolija, 
kurios sukietėjusi masė labai 
reikalinga popieriaus gamy
bai, kaliošų pramonei ir k. Be 
to, šiais metais bus nužievina- 
mi ir egliniai rąstai, iš kurių 
žievių bus paruošta odoms 
rauginti ekstraktinė medžiaga.

Tarybiniame Kaime
• Kauno apskrityje buvo nu
matyta apsodinti daržų 1,400 
ha, bet esant dideliam daržo
vių pareikalavimui, šis planas 
buvo pakeistas ir daržovėmis 
apsodinti jau suplanuota 1,- 
989 ha.

• • •• • •
• Butrimonių valsčiaus Vyk
domasis Komitetas ragina kal
ves greičiau užbaigti žemės 
ūkio inventoriaus remontą, sten
giasi sutvarkyti tuos ūkius, ku
rių nėra kam dirbti ir baigia 
darbo valstiečius aprūpinti rei
kalingomis sėklomis.

• Saločių valsčiuje naujaku
riams buvo išdalintos karvės.

Daugumas naujakurių priim
dami karves buvo susijaudinę 
iki ašarų. Naujakurys J. Bal
čiūnas, 11 šeimos narių galva 
pareiškė, kad savo gyvenime 
jis niekada neturėjęs karvės ir 
dėka Liaudies Vyriausybės pa
stangų jis gavęs žemės, sėklų 
jai apsėti ir karvę. 

• • •• • •
• Kauno apskrityje plečiama 
sodininkystė, sudaromi iššalu
sių sodų sąrašai, nes jie numa
toma užsodinti jaunais vaisi
niais medeliais. Tam tikslui 
kiekviename valsčiuje yra ski
riamas specialistas daržinin
kas, turįs švirkštimo instru
mentus ir kitus medikamen
tus.

• Butrimonių valsčiaus vals
tiečiai tikrina, kaip vyksta pa
sirengimas sėjai Daugų vals
čiuje, su kuriuo butrimoniškiai 
lenktyniuoja. Butrimoniečiai 
pasižadėjo padidinti linų bei 
kanapių apsėjimo plotus ir 
vienas kitam padėti apsidirbti 
talkos būdu.
• Už Gerą Pienocentrui kiau
šinių pristatymą po 100, 85, 
75 rbl. yra apdovanoti 34 vals
tiečiai. Jie per praėjusių me
tų II pusmetį statė reguliariai, 
švarius ir nesenus kiaušinius.
• Už Tvarkingą ir reguliarų’ 
didelio kiaušinių kiekio prista
tymą Pandėlio pieno perdirbi
mo bendrovė, supirkusi 1,805,- 
951 št. kiaušinių iš jų 96% 
pirmos rūšies, Pienocentro ap
dovanota 450 rbl. Obelių pie
nine supirkusi 1,118,238 št. 
kiaušinių iš jų 95% pirmos 
rūšies, apdovanota 250 rub
liais. Panemunėlio, supirkusi 
857,446 št. kiaušinių iš jų 
95.02% pirmos rūšies, apdova
nota 225 rubl.

• • •
© Grinkiškio mašinų traktorių 
stotyje jau gauta daugelis 
traktorių ir kitų įvairiausių 
mašinų. Darbas numatomas 
pradėti greičiausiu laiku, jau 
sudaromos sutartys su Grinkiš
kio, Krakių, Gudžiūnų ir Bai
sogalos valsčiaus valstiečiais 
dėl apdirbimo mašinomis lau
kų. 

• • •
© Kad Sklandžiau darbai eitų, 
Panevėžio rajono pieno per
dirbimo bendrovėse, visur įve
dami reikalų vedėjai. Bendro
vėse priimamos 1941 metams 
sąmatos su padidinta gamyba, 
apsvarstomas nustatyto plano 
išpildymas ir 1.1.

• Ramygalos valsčiuje, buvu
siame Barklainių dvare sure
montuotas ūkio inventorius, 
sėklos išvalytos, viskas paruoš
ta eiti ir dirbti į laukus.

• Pakaunės žemės ūkio dar
bininkai džiaugiasi, jog tary
binė vyriausybė teisingai pa
skirstė valstybines prievoles, 
įvesdama turtingiesiems dides
nius žemes ūkio produktų pri
statymus.

"* • • ** •

• Zarasą Apskrityje visiems 
naujakuriams ir sėklų netu
rintiems biedniokams buvo

dienomis.
“ • •— •

Šeimos Vienuolika, O Pieno 
Neturėjome nei L*bro

Balandžio 9 dieną Saločių 
apylinkės naujakuriai gavo 10 
karvių. Vienuolikos asmenų 
šeimos tėvas naujakurys Bal
čiūnas, visą savo gyvenimą 
negalėjęs įsigyti karvutės, im
damas jam skirtą karvę apsi
pylė džiaugsmo ašaromis, pra
šydamas vietos aktyvistus per
duoti vyriausybei padėką už 
teikiamą naujakuriams viso
keriopą pagalbą. “Vienuolika 
mūsų šeimos, o pieno neturė
jome nei litro, bet dabar jo 
bus.” Ch. Zelbavičius.

žinosite, kada vėl bus Lyros 
Choro piknikas, tai visi daly
vaukite ir gausiai paremkite, 
nes jiems reikalingi finansai.

Po vasaros vakacijų, Lyros 
Choras žada pradėti anksti 
praktikuotis dainavimo, rengti 
lošimus, kurie mus vėl pa
linksmins.

Ateinantį rudenį mūsų Ly
ros Choras turi užkvietęs 
Detroito Aido Chorą, kuris 
duos mums gražų koncertą. 
Tai Lyros Choras turėtų, iš 
kalno pasirengti gerai, kad 
priimti aidiečius kuo geriau
sia. Jau dabar laikas pradėti 
rūpinties apie tai, o ne laukti 
paskutinių dienų.

LICENSES LICENSES LICENSES

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1239 has been issued to the undersigned 
to sell beer at letail under Section 107 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2902 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB TROPP
2902 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 58 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectio.r l'-7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PALTĮ EL
74 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12535 has been issued to the undersigned 
to sell beer at letail unuer Siction .'07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 'Franklin Ave.. Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOROTHY KHOURY
433 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 187 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 167 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Lorimer Street. Borough of Brooklyn.

CLEVELAND, OHIO
Visko Po Biskį

Buvo ant greitųjų sušauktas 
masinis susirinkimas birželio 
26 d., 8 vai. vakare, ant Pub
lic Skvero. Tai buvo protes
tas Hitleriui ir jojo govėdoms, 
užpuolant ant taikios socialis
tinės Sovietų Sąjungos.

šis masinis susirinkimas bu
vo labai entuziastiškas ir labai 
gerai nusisekė.
Buvo labai daug žmonių.

Buvo labai daug žmonių, 
kurie aiškino energingai, kad 
reakcijonieriški Vokietijos na- 
ziai užpuolė taikią Sovietų Są
jungą. Ir kad Sovietų Raudo
noji Armija, pasitikinti Sovie
tų liaudžiai, nepasiduos niek
šams naziams. — Išvys nazius 
iš Sovietijos respublikų ir su
naikins nazių-fašistų biurokra
tišką sistemą ant visados.

Drg. Joe Brandt, kalbėda
mas primine, kad žmonės ne
tikėtų fanatiškai į kapitalisti
nę spaudą, nes visokių mela
gingų žinių ji paduoda apie 
Sovietų Sąjungą. Jisai energin
gai ragino žmones skaityti ir 
remti liaudies dienraštį “Daily 
Worker”, tai yra, vienintelį 
laikraštį, kuris paduoda teisin
gas žinias apie pasaulio įvy
kius ir apie Sovietų Sąjungą.

Buvo priimta vienbalsiai re
zoliucija prezidentui Roose- 
veltui, kad remtų visokiais .bū
dais Sovietų Sąjungą, kad 'pa
gelbėt sumušti Vokietijos na
zius.

Iš Lyros Choro Atsibuvusio 
Pikniko

Piknikas įvyko birželio 22 
d., Grinių farmoje.

Buvo labai graži diena ir 
publikos atsilankė vidutiniai; 
visi gražiai linksminos.

Kiek girdėjau, tai liks gra
žaus pelno dėl Lyros Ch,bro.

Reikia atiduoti kreditas 
šiems jaunuoliams: Alice Bra- 
ziūtė, Lyros Choro mokytoja, 
dirbo visą dieną pardavinėda
ma įžangos tikietus. Bertha 
Naunčikiūtė, taip pat pardavi
nėjo visą dieną barčekius.

Du broliai Gendrėnukai — 
Casper ir John — dirbo išsi
juosę visą dieną už baro, ap
tarnaudami visiems piknikie- 
čiams.

Lyros Choras šį sezoną dar 
turės vieną pikniką, bet ko
kioj vietoj ir kada, dar aš ne
galiu dabar pasakyti. Kai su-

ALDLD 22 Kuopos Susirinki
mas; 15 Apskričio Konfe

rencija ir Piknikas
Gerbiami draugai ir drau

gės.
Malonėkite atsilankyti ant 

šio susirinkimo, kuris įvyks 
liepos 8 d., 7 :30 vai. vakare., 
Liet. Darb. Svet., 920 E. 79th 
Street.

Katri neužsimokėjote, tai 
užsimokėkite duokles už šiuos 
metus.

Jeigu katrie negalite ateit į 
susirinkimą, tai matykite val
dybos narius ir užsimokėkite.

Mes dar turime darbininkus 
išrinkti dėl pikniko 15-to Ap
skričio, taip pat atsiveskite 
naujų narių prirašyti į kuopą.

Konferencija 15 Apskričio 
ir piknikas įvyks liepos 20 d. 
drg. Grinių ūkė j e.

Visi literatūros nariai ir 
simpatikai, atsilankykite kuo 
skaitlingiausiai ant šio dide
lio pikniko. M. Valentą.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 52 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tin ier Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4402 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL WEINER
4402 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given mat License No. 
GB 6080 has been issued to the undersigned 
to sell beer al letail under Section 107 of 
the Alcoholic B c v e r a g e Control Law at 
137 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP SIEGEL
137 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9477 has been issued to the undersigned 
to sell beer at rettil under Section 107 of 
the Alcoholic B e v e rage Control Law at 
9316 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHILLING
9316 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9523 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seelicn 167 ol 
the Alcoholic B e v e r a g e Control Law at 
79 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK SOKOLOFF
79 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1862 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SIEMS
221 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to be consumed off the
premises.

715 Lorimei
MIKE 

i' St..
ORLANDO

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1919 has been issued to the undersigned 
to sell beer at "etail under Section 10. of 
the Alcoholic B e v e r a g e Control Law at 
216 Ridgewood A c . I n on rh ci Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JES3E GlN^r.LRG
216 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 174 1 has been issued to the undersigt < <1 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2969 Ft. Hamilton P'wy, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER M.EVOY
2909 Ft. Hamilton P'kway, Brooklyn, N. Y.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1802 has been issued to the undersigned 
to sell beėr at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1718 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EARL D. ALEXANDER 
d-b-a Buckeye- Market

1718 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1079 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HANS R. HASE
341 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9496 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 167 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3705 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1004 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUBIN MARCUS
1004 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 186 has been issued to the undersigned 
to sell beer at >-erail under Section 107 c,I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
588 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN MISULIA
588—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1236 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIO GARCIA
119 Montague St., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1189 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
<;04 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY G. POPPE
404 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6616 has been issued to the undersigned 
to sell beer at re'.ail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES ALTSCHULER
407 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

GB 6242 has been issued to the unde> signed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Wilson Avenue. Boiough of Brook'vn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNES STKI'ICH
639 Wilson Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1165 has been issued !•> the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5903 Third Avenue, Borough ci’ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY W'NDELER
5903 — 3rd Ave., Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10137 has been issued to the unde'signed 
to sell beer at retail undei Section 16“ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
561 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MANUEL CHAVES
504 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6015 has hern issued to the undersigned 
to sell beer at rettil under Seetioi i(>7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL KAPLAN
1023 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6130 has been issued to the undersigned 
lo sell beer at fetail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6823 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED KORTMANN
6823 — 6th Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 635 has been issued to the undersigned 
to sell beer at'retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH 11. KOEHLER
77 Sterling Vl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under SectlJh 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ' be consumed off the 
premises.

ERNEST J. KATT
890 Utica Avd., ' Brooklyn. N. Y.

McKeesport, Pa., miesto svarinimo darbininkai išėjo streikan, reikalaudami 
pripažinti uniją ir pagerinti darbo sąlygas; miesto majoras atsisako su jais tar
tis.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1009 has tyeen issuęd to the undersigned 
to sell beer at retail Ur.dc>' Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7711 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CRASHKOFF 
Crashkoff’3 Quality Grocery

1711 — 13th Ave., Brooklyn, N. Y.
— 1 - - -i - •

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2063 has been issued to tip; undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
591 -— 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX LANDSMAN 
Tasty Dairy

591 — 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6070 has been issued to the undersigned 
to sell beer at letail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS EPSTEIN
225 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1212 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seri ion 107 ol 
the Alcoholic B e v e r a g e Control Law al 
7212 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL KOENIG
7212—• 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1947 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. Į

BERTHA SCHWARTZ
186 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ■•.•tail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
592 Central Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW STECK
592 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1793 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH J. VAUGHAN
437 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 88 1 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
417 New Lots Avenin, Borough oi Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL S. & LEO GORELICK 
417 New Lots Ave., Brooklyn. N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9473 has been issued to the undersigned 
to sell beer at iett.i! under Section i07 of 
the Alcoholic B e v c r a g e Control Law at 
365 Central Avenue, Borough of Bmokiyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX KRI-ISO’-'F
365 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 200!. has bc-n issued In the und< i >!■•,,< d 
io sell beer at .etr.d under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11! Novell Boiough of B •,'I.Lii.
County of Kings, to be consumed off the ! 
premises.

1 RANK KIELB1NSKI
114 Newell St., Brooklyn, N. Y. :
NOTICE is hereby given that License No. j 
GB 9501 has be. n issu._d t i 11m un<ler.si -n< d ; 
to sell beer at ret'iil umiei Siction H>7 of Į 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
211 Driggs Aveiiti? it ou?n < I B>' <.i.|v>i
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH FE1
211 Driggs A>c,

be consumed

1),STEIN, INC.
B 1 G.lk l> l> .

off the

N Y.

NOTICE is hereby g iven that Lice);se No.
GB 1961 has Ih-ci I-* - i <1 t o l ne ui -li i sign. 1
to sell Leer at reiaii under Section H'7 of
the Alcoholic Bevel• a g e Coni ml LaW at
1335 Mjltle \ venue. • 'imu.li <>' B ■<. >|. b. n,
County of Kings, to be consumed off the
premises.

JOSEPH
1335 Myrtle Ave

LERNER
Bmoklyn, N Y.

Bar ir Grill
i

Moderniškai Įpuošta
Lietuviška Alude

Rhcingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Avo. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

512

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ..................................... 50c
Ta pati knyga, Ccluhodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygele ............................... 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............................. $1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga .......................................... $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais ................................ $1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ...............................$3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai .......... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ................ 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi . 25c

Trajenkčs, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ..............$1.50

M. bukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6351 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic B e v e r a g c Control Law at 
1 17 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH SEUTHE
147 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Cook Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS LINDENBAUM 
d-b-a Lindenbaum Dist.

118 Cook St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9 176 has been issued to the undersigned 
to sell bo,er at retail under Section 107 of 
the Alcoholic B e v e r a g e Control Law at 
854 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUDWIG GOLUB 
d-b-a New Era Self Service Food Center 

854 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NQTICE is hereby given that License No. 
C 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY MALAMU!) 
Greenpoint Beer Distributors

510 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

' WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks 7 d. liepos, 7:30 v. v., 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Yra svar
bių reikalų, už tai vieną savaitę 
anksčiau susirinkime. Dalyvavimas 
būtinas. — A. J. (157-158)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 7 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Avė. Malonėkite dalyvauti visi na
riai, nes bus daug svarbių dalyki} 
svarstyt. —F. B. prot. sekr.

(157-158)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks tre
čiadienį, liepos 9, 8 v. v., 408 Cuort 
St. Draugai, dalyvavimas būtinas, į 
turime daug svarbių dalykų aptarti. 
(158-160) V. K. Sheralis, Sekr.

J. GARŠVA
Graborius-Undcrtaker ]

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ;
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka- j 
rietas veselijom, krikštynom !

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770 j;

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

©

Liūdesio valandoje kreip 
kites pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis uūsite patenkinti.

1113 ML Vernon Street •
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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is hereby given that License 
has been issued to the. undersigned

the the

Y.652 i 17

No.No.

thethe
premises.

110 Myrtle95-5th Ave.,Y. Y.81 Fulton
hereby given that LicenseNo. No.

66
the thetho

1645 St.2743 Pitkin

hereby given that License No.
No.No.

thetho the

No.No.

the

Y.Y.
No.

No. No.

County of 
premises.

GB 
to

6o38 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 of

the

Control Law
Avenue., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

of Brooklyn, 
Kings, to be consume! on the

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed on

hereby given that License No.

HARRY RABINOWITZ
Ave., Brooklyn, N.

FRANK GLADSTONE
Avenue, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

CIERVO 
Brooklyn, N.

JACOB BREGER 
Brooklyn, N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

ISIDORE
823 Franklin Ave.,

ROSELENA CORP.
Ave., Brooklyn, N.

RADIN
Brooklyn, N.

MICHAEL KRAMER 
St., Brooklyn, N.

Borough of 
be consumed on

WILLIAM MAYROW1TZ
Johns Pl., Brooklyn, N.

ALBRECHT
Brooklyn, N.

SHAPJ RO
Brooklyn, N.

RUDOLF HENKE
St., Brooklyn, N. Y.

KRESSE
Brooklyn, N.

RAY KAUFMAN
167 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

LOUIS SPRUNG
Avenue, Brooklyn, N. Y.66 - 4th

Borough of Brooklyn, 
bo consumed on

37 Scholes 
County of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

ANNA MERETYK 
(Caton Dairy & Grocery) 

2126 Caton Ave., Brooklyn, N.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
bo consumed on

NOTICE is hereby given that License 
GB 1025 has been 
to sell beer at 
tho Alcoholic

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6637 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
95 - 5th

LOUIS LOMBARDI
29 Kingsland Ave., Brooklyn, N.

JOHN YESSNER
Marguerite’s Italian American Rest.

7315—3rd Ave., Brooklyn, N.

ELI RIFKIN
1301 Newkirk Ave., Brooklyn, N.

FRANK
3442 Fulton, St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1872 has been issued to the undersigned 
to sell beer at netail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6524 — 17 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1633 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2781 Fulton St.. Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE ._ _____  _
GB io9’.»0 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at

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

No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control I-aw at 
Ave.. Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off

_ No.
issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Control Law at 

of Brooklyn, 
tho

NOTICE is hereby given that License 
GB 1737 has been 
to sell beer at 
the Alcoholic Beverage 
1173 Broadway. Borough 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK KAUFMAN 
1173 Broadway Brooklyn, N.

No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6594 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic 
3442 Fulton Street. 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby gtven that License 
GB 6602 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2108 Cortelyou Rd., 
County of Kings, to 
premises.

HERMANN 
2108 Cortelyou Rd.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 6282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 9467 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1128 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

EMANUEL & JOHN GIUFFRE 
1128 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2020 has been 
to sell beer at 
tho Alcoholi 
2812 Fulton 
County of 1 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE WERTH O’BRIEN & FRANK 
OBRIEN (Werth & O’Brien)

1130 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Fulton

i Street.
Kings, to

CUOMO
Brooklyn, N. Y.

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

sell beer at retail under Section 107 of , 
er age Control Law *t 
, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

NOTICE 
GB 1122 
to 
the Alcoholic Be 
31 17 Fulton Steel 
County of Kings, 
premises.

ADOLPH NUNNENKAMP 
3147 Fulton St.. Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 1831 has been 
to sell beer 
the Alcoholic 
3203 Fulton 
County < 
premises.

Fulton

tho

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off tho

at 
Beverage 

Street, 
Kings, to

JOHN KUHTA
Brooklyn, N. Y.

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

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Autumn Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

NOTICE 
GB 
to 
tho 
120 
County of 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License 
GB 1951 has been 
to sell beer at 
tho Alcoholic 
3428 Fulton 
County < 
premises.

3128 Fulton

tho

No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control 
Street. Borough of 

Kings, to be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

tho

FRANZ 
St.. Brooklyn, N.

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

sell beer at retail under Section 107 of 
Law at 

Brooklyn, 
tho

NOTICE 
GB 1013 
to ___ ...
the Alcoholic Beverage Control 
380 Etna Street, Borough of
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NICHOLAS ZAUNER & KASPAR 
SCHOJBERT

380 Etna Street. Brooklyn, N.

riven that License No. I 
ued to the undersigned

NOTICE is hereby given 
GB 1373 has been issi 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

treet. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off
391 Etna

premises.

391 Etna
CARL BIEGEL 

reet, Brooklyn, N.

the

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

NOTICE
GB 111.1 ___ ____ _____ .... ______ ____
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic 
3327 Fulton Street.
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
3327 Fulton St.,

Beverage Control 
Borough of 

be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

tho

HANSEN
Brooklyn, N.

No.

NOTICE is hereby given that License No.
GB ‘
to ....... ____
tho Alcoholic Beverage Control Law at709 ..................... - - - - - •
County of Kings, 
premises.

Flatbush Avenue, 
to

FRANK
709 Flatbush Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

LaCAVA
Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6095 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2681 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

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

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

... retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at

NOTICE 
GB lo07 has been 
to sell beer at 
the
96 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off

WILLIAM J. RATNER
96 New Jersey Ave., Brooklyn. N.

tho

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1202 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
55 Lincoln Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGOLIS BROS. INC.
55 Lincoln Rd., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License
973 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 6630 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 567 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1488 Herkimer St.. Borough of Brooklyn, 
County' of Kings, to 
premises.

ALFONSO
1488 Herkimer St..

NOTICE is hereby given that License 
EB 5'28 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

3160
JOHN F. WILLIAMS

Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 688 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control I.aw at 
5301 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ISIDORE
5301 Church Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2196 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Empire Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

TOOMEY'S GRILL, INC.
252 Empire Blvd., Brooklyn, N.

VIENINTELE LIETUVIŲ
the RAKANDŲ KRAUTUVE

NOTICE is hereby given that License 
EB 603 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Division Ave., Borougn of Brooklyn, 
County of Kings, to do consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 427 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2743 Pitkin Avenue, Borouft 
County of 
premises.

NOTICE is . _
EB 2225 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
685-687 DeKalb Ave., Borougn of Brooklyn, 
County of Kings, to oe consume i on the 
premises.

S. & L. DELICATESSEN, INC. 
685-687 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 879 has been issued to the undesigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1087 Blake . “ .....
County of Kings, to 
premises.

ARNOLD DERENFELD
1087 Blake Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1648 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 <>f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Central Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISRAEL HELLERMAN 
(Hellerman’s Dairy)

393 Central Ave., Brooklyn, N.

the

No,NOTICE is hereby given that License 
EB 1486 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

the

No.NOTICE is
EB 1564 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1645 St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

the

No.NOTICE
EB 867
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
823 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
7315 Third 
County of 
premises.

Law at 
Avenue, Borough or' Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

At,eikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI

NOTICE is hereby given that License 
EB 461 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
873 Hegeman Ave., (731 Elton St.), 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

PAUL MILLER 
873 Hegeman Ave., 
734 Elton St..

Law at 
Borough 
be con-

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1201 lias l»een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
176 Woodruff Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MARGOLIS 
176 Woodruff Ave..

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BROS. INC.
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB I 147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
463 - 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

THEODORE 
163 - 5th Ave.,

Borough of 
be consumed off

RECKMANN
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 6182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
127 - 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM VON DOHLEN 
127 - 6th Ave.. Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given that License 
the undersigned 
Section 107 of 

Control Law at 
of Brooklyn, 

the

EB 578 has been issued to 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
1218 Avenue J, 
County of Kings, 
premises.

BRISTOL BAR & GRILL, INC.
(Famous Delicatessen) 

1'218 Avenue J, Brooklyn, N.

Borough 
to be consumed on

No.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2150 has been issued to she undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5123 Fourth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROBT. I. PORTER. POST 986 
VETERANS OF FOREIGN WARS

5123 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
41 - 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN STUTMANN & HENRY 
GRANNEMANN 

(Certified Delicatessen)
■11-5th Ave., Brooklyn, N.

the

No.

No.
690 has been issued to the undersigned

sell beer at retail under Section 107 of
Alcoholic Beverage Control Law at
Sumner Avenue, Borouga of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
EB 
to 
tho 
281
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS BOROFSKY
281 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB """ ‘
to 
the 
774 
County of Kings, 
premises.

FLATBUSH KOSHER DEL.. INC. 
774 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

759 has been issued to the undet signed 
sell beer at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 759 has been issued to the undo signed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Flatbush Ave., Borougn of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises, 

FLATBUSH KOSHER Del.. INC.
774 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is- hereby given that License 
EB 646 has been issued to the undei signed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
761a Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 777 lias been issued >.o the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

358 Classon 
County of 
premises.

358 Classon

Avenue, 
Kings, to

ERNEST 
Ave.,

THEISS
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB....................................................
to 
tho 
324 
County of 
premises.

the

No.
534 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

Utica

324 Utica

JACOB
761a Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 743 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1133 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

RUTH
1133 Flatbush Ave.,

WISE
B rooklyn, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

P & N DELICATESSEN, INC. 
1416 Avenue J. Brooklyn,

tiic

N.

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

PHILIP TURNANSKY
268 Kingston Ave., Brooklyn. N. Y.

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

JOSEPH KRAVITZ
Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License
EB 626 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on
13 Seigel

the
premises.

BENJAMIN & JOSEPH BERGER 
BERGER & SON

13 Scigcl St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 656 has been issued to the undersig 
to sell beer at retail under Section 
tho Alcoholic Beverage Control 
5606 Avenue N, 
County of Kings, 
premises.

VINCENT 
5606 Avenue N.

Borough of 
to be consumed on

Y

No.

107 of
Law at 

Bi ookiyri.
Ike

A. CULHANE 
Brooklyn, N.

NOTICE 
EB 
to 
tho 
331

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

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HARRY MEERKATZ
331 Tompkins Ave., Brooklyn, N.

the

y.
No.NOTICE is hereby given that License 

EB 1489 has been issued to' the undersigned 
to sell beer at retail tinder Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5018—-4th Ave., (371... 51 St.), Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tiic premises.

GEORGE ROSENSTEIN 
5018—4th Ave., a-k-a 
371—51 St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2245 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw 
1533 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

EDMUND G. 
d-b-a 

1533 Broadway,

Jūs mokėsite už rakandus- o ne už išrėdymą

Borough of 
to be consumed on

at 
Brooklyn, 

the

& JAM ICS LAWLER 
Lawler Bros.

Brook! N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2350 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1638 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume! on the 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY, INC. 
1638 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1524 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control I.aw at 
187 Columbia Street, Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN ALLEGRA
187 Columbia St.. Brooklyn, N.

.No.
619 has liecn issued to th'* undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Furman Street, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License 
EB.................................................... '
to 
tho 
329 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HENRY BESTE 
Henry S. Coffee Shoppe

329 Furman St., Brooklyn, N.

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

NOTICE is hereby given that License 
EB 791 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
237 Sumner Ave. & 732 Greene Ave . Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

NAT FETNER 
237 Sumner Ave., 
& 732 Greene Ave..

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ISIDORE GOLDMAN
373 Kingston Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 788 has been issued to the .undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4911 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on lhe 
premises.
JOSEPH BLAZE & WILLIAM F. .TANDER 

d-b-a Avenue D Bar & Grill
4911 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

the

No.

Brooklyn, K. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 608 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE 
EB 
to 
tho 
290

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

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on 
premises.

SAM SILVERBERG
290 Livonia Ave., Brooklyn, N.

the

! No. 
igned

the

THE BAKERS',

9 UNION LABEL
No.

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1108 has been issued to the under'.igned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2611 E. 12th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

2611 E.
A N TO N IO Ml STRETTA 

12th St., Brooklyn, N.

the

NOTICE 
GB 6335 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic 
196 Howard 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Beverage Control Law 
Ave., 

Kings, to

at
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

196 Howard

NOTICE is

MARTIN 
Ave.,

HORAN
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
GB 1555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

of 
be consumed off the

HENRY
724 Sterling Pl.,

WEBER
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1286 has been issued to the ur.der igned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control I.aw at 
79 Saratoga Avenue,' 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
79 Saratoga Ave.,

Brooklyn, 
the

Borough of 
be consumed off

WINTER
Brooklyn, N.

Varpo 
keptuvo 

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kairiaa.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
No. Mes Užeinam Pas Kasmočius

UŽEIKITE IR JŪS

No. 
ned

No.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1407 has been issued to the undesigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
71 Utica 
County of 
premises.

Avenue, J 
Kings, to

Law at 
Brooklyn, 

the
Borough of

> be consumed off

71 Utica
ANTON 

Avenue,
KLEIN

Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued tc the undeisi

NOTICE 
GB 
to 
tho 
GB

1344
sell beer at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn. 

County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 756 has been issued to I he umlersi 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
878 Sutter 
County of 
premises.

Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the.
Kings, to be consumed off theSAM WOLTEN

189 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6148 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

ALFONSO DiROSA 
St., Brooklyn, N.193 AdamsCHARLES ZELOES

Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7639 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1318 Avenue M., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, tc be consumed 
on the premises.

STAGE FIVE REST.. INC.
1318 Avenue M. Brooklyn, N. Y.

878 SutterNo.is hereby given that License 
ued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE 
(.B 6303 has 
to sell beer 
tho 
161 
County of King 
premises.

ADOLPH ROSENBERG 
(Navarre Dairy Co.)

161 Park Pl., Brooklyn, N.

been 
at 

Alcoholic Beverage Control 
Park Place, Borough of 

to be consumed off

Y.

No.

6302 Bay 
County of 
premises.

6302 Bay

Parkway Borough 
Kings, to

of 
be consumed off

BELLA 
(Fine’s 

Parkway

FINE
Dairy)

Brooklyn, N.

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License 
GB 951 I has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE
GB 6014 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alboholic Beverage Control Law at

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 434 has been issued fo tie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE is hereby given that License
1948 has been issued to the undersigned 

sell beer at .’etail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn,

No.

51 Buffalo 
County of 
premises.

Avenue, 
Kings, to

Borough of 
be consumed off

2945 Fulton Street, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY
2945 Fulton St.,

BREMER 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License. _ No.
GB 6341 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
315 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JACOB RAPOPORT 
1G & R Food Stores)

315 Sumner Ave., Brooklyn, N.

tho

No.

51 Buffalo
ERMINIO 
Avė.,

SCUTARI
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
E 257 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

CHESTER BRODNICKI
92 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

263 New Lots Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ISIDORE
263 New Lots Ave.,

EVANSKY
Brooklyn, N.

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

WILLIAM MEYER, JR.
William Beckmann

467 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

GERA ŽINIA LIETUVIAMS! Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 
taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1090 has been issued to the undersigned. 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho 
299

No.

299

Alcoholic Beverage Control Law at 
Smith Street, Borough of Brooklyn, 

JULIA HIRSCHBERG ADMX
Smith St., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB895 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Ralph “ ...........................
County of 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to bo consumed on the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1818 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
529 Ridge wood Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1396 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
410 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LUDER HEISSENBUTTEL 
110 Wilson Ave., Brooklyn, N.

511 Ralph
ROSE THALER

Ave., Brooklyn, N.

No.

tho

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

No.

tho

MALLEIEMMA 
(Oscar’s Delicatessen)

529 Ridgewood Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is Hereby given that License 
GB 1734 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1083 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 844 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
9311 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

THE G. & S. DELICATESSEN CORP. 
9311 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

the

No.

mes 
Jeigu 
mūsų 
gauti

Sale šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir šampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RHEINGOLD EXTRA DRV.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

NOTICE is hereby given that License 
GB 1355 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
761 Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOTUS RASHKOW & MEYER 
M. GURKIN

764 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

tho

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1303 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

17 Gates Avenue.
County of Kings, to be consumed off 
premises.

17 Gates

ALBERT SCHOENFELD 
& PHILIP SIEGEL

Avenue, Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

under Section 107 of 
age Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE 
GB 6262 
to sell beer at retai 
the Alcoholic B e v e’ 
1055 Flatbush Ave., 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BERTHA WEINGAST 
1055 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

No.

No.

FANNIE
1083 Fulton St..

WEBER
Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1611 has been issued to the tmdersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6015 - 4th 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2204 hits been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
3501 Avenue S, 
County of Kings, 
premises.

JOHN 
3501 Avenue S,

Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

J. MORRIS
Brooklyn, N. Y.

60l5-1th

Avenue.
Kings, to

HENRY 
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off tho

J. KUCK 
Brooklyn, N.

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

NOTICE is hereby gi.cn that License 
GB 1065 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
2302 Cortelyou Rd., 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES
2303 Cortelyou Rd.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

J. JAFFEE 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 559 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic 
2788 Fulton St., 
County of Kings, 
premises.

HARRY 
2788 Fulton St.,

Beverage Control Law at 
Brooklyn, 

the
Borough of 

to be consumed on

DIEFEN BACH
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1999 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1007 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPH A. NEARY 
1007 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

tho

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 776 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
n mm i nn

MARY CORNO (ADMIX.) 
497 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2182 has been issued io the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
146 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

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

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1566 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth Place, 
County of Kings, to 
premises.

Boroug-i of Brooklyn, 
be consumed on fhe

ELIAS
39-41 Kossuth PI.,

SPYE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 452 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Roebling Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to ne consumed on the 
premises.

JACOB KAPLAN
201 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Skelbkites savo biznį dien 
rastoj “Laisvėje.”

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir {vairių Bankietų.
turi net penkius vitaminus ir 11-ka mineralų. 

B Complex sirupas ir tabletelis, ENRICH, to- 
tabletėlis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža-

STEAMBOAT INN

Gera sveikata priklauso nuo mūsų pačių, ant kiek 
esame susipažinę su maistu, vitaminais ir mineralais. 
Tamstos dar to gerai nežinote, tai meldžiu atsilankyti į 
Health Food Krautuvę ir susipažinti. Pas mus galite 
nesulfuruotų džiovintų vaisių, Deitų, Figų, Slyvų, Monuka Ra-
zinkų, 100% tikro bičių Medaus, geros ruginės duonos, 
WHEAT GERM, įvairių žolelių, sutaisytų arbatų nuo vidurių 
sukietėjimo, ir šiaip arbatų, Mint Tea, Alfalfa Tea, be kofino 
Kavos, Malt gėrimų su Vitaminais, kaip tai JOYANA, TAVA, 
CHEER, kurie 
Arba Vitamin 
nikas Adiron,
kraujų, KAL, tabletėlis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietoje baltos druskos ir jodynos. Dr. Wiecl garlic 
dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo, SOUPLETS viena 
tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes štore turiu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pirkaite už $3.75, ar daugiau tas 
gausite visai dykai 60c vertės keną MELVITE gėrimo. 0 ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite 
gerti morkų skysčių.

Vitaminus ir maistą siunčiame paštu ir į visus 
tus. Rašykite ar telefonuokite arba kreipkitės

Krautuvė atdara kas dieną nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. va 
kare; subatomis iki 10 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

Susipažinimui

veltui išsi-

kitus mies- 
asmeniškai.

veltui literatūra
VITAL HEALTH FOODS

KANAPORIAI
465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

' ' n s ' Tel. EVergreen 8-9805

89-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.
Telephone Great Neck 1546

Chroniškos Ligos Gydomos
KRAUJO, ODOS IR NERVU Ligos, Skilvio ir 

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abel- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės 
Ligos ir kiti Chroniški Nesveikumai 

Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir šlapumo Tyrimai 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 

Čiopų, 
iš tyri-

ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos 
tinkamą gydymą. Įšvirkščiama Serumo ir 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei

• mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

DR. LOUIS ZINS
(30 Metų Privačios ir Ligoninių Praktikos)

110 East 16 St., N. Y.
Tarp Union Sq. ir Irving PI.

Šiokiom Dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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New Wko^ėž^Zimos
Taisyklės Saugiam 

Plaukiojimui
Charles B. Scully, miesto 

Saugumo Vandenyse ir Pir
mos Pagelbos direktorius, savo 
rašte Sveikatos Dep-to buleti- 
ne “Susiedijos Sveikata,” tei
kia naudingų patarimų, kurių 
prisilaikant pagelbės išsisaugo
ti nuo paskendimo. Sutrauko
je, jo patarimai toki:

“Neik vandenin mažiausia 
pusvalandį po valgio. Tas 
padės išvengti vandenyse bū
ti suimtu vidurinių skausmų.

“Plaukiok tik ^prižiūrimuo
se, apsaugotuose vandenyse, 
kur atsakominga pagalba ga
lima prisišaukti reikale.

“Jei pavargai, neišsigąsk. 
Atsiminkit nepaliaut judinus 
rankas ir kojas, tuo būdu jūs 
išsilaikysit ant paviršiaus.

“Nerk povandenin tik tada, 
kada tikrai žinai jo gelmę.

“Jeigu negali plaukt, nie
kad neišvažiuok valtimi be 
žmogaus, kuris galėtų jus iš
gelbėti, jei išvirstum iš valties.

“Išmok dirbtino kvėpavimo 
techniką. Tai yra labai svarbi 
gyvybės gelbėjimo technika, 
kurią bile kas gali panaudoti. 
Jos mokėjimas gali išgelbėt 
skenduolį, gasu apnuodytą ar
ba naminės ar žaibo elektros 
pritrenktą.

“Plaukiok netoli nuo pa
kraščio. Taip saugiau. Reikia 
nemažiau gabumo ir ištvermės 
plaukioti keturių pėdų gel
mėj, kaip kad ir 400 pėdų 
gelmėj.

“Būnant pavandeniuose ne
paleisk iš akių mažų vaikų. 
Jie gali patys įkiūtinti gelmėn 
ar būti parmušti ir nustumti 
vilnies.”

Latviai Pasisako už 
Rėmimą Sovietų

New Yorko ir Newarko lat
vių kliubai savo bendrame au- 
tinge birželio 29-tą, įvykusia
me No. Haledon, N. J., priė
mė rezoliuciją, kurioje pa
smerkė nacių kruviną užpuo
limą ant Latvijos ir Sovietų 
Sąjungos. Pareiškime linki 
Sovietams kuogreičiausia su
triuškinti fašizmą. Pasisako 
už Amerikos paramą Sovie
tams, ir reikalauja, kad J. V. 
vyriausybė tuojau atšauktų 
Bilmanio (prieš metus nuver
stos) vyriausybės pripažini- 
nimą, kadangi bilmaniniai po 
demagogišku “Laisvos Latvi
jos” obalsiu tarnauja hitleriz- 
mui.

Komunistai Šaukia 
Mitingą Gardere

Didžiojo New Yorko Komu
nistų Partija ir Jaunųjų Ko
munistų Lyga šaukia milžiniš
ką masinį mitingą Madison 
Square Gardene šio ketvirta
dienio vakarą, liepos 10. Pra
džia 7 :30 v. v. Įžanga vieno
da ir maža, tik 20c.

Kalbėtojų sąstate skelbia
ma Robert Minor, James W. 
Ford, Ben Gold, John Gates.

Komunistai prašo visus fa
šizmo priešus laikyti sau pa
reiga pasidarbuoti, kad tas 
mitingas būtų milžiniška ma
sinė demonstracija prieš kru
vinuosius nacius ir jų agentus 
čionai Amerikoje.

Drąsą Rodydamas Berniukas 
Užsimušė

Robert Van Gosig, 12 m., 
lošiant žaismę “sekite vadą”, 
nukrito nuo 6 aukštų namo 
stogo, 136 Avė. D, ir užsimu
šė. Jo broliukas Fred, 10 m., 
ir kaimynų vaikas Gallagher, 
12 metų, išliko gyvi, atsilikę 
nuo “vado”, kada jis užsilipo 
eiti stogo siauru aptvaru.

LSKaLsWM111

Tūkstančiai Newyorkieciy Pasisako 
už Paramą Sovietams

Pereitą trečiadienį įvyku
siame Madison Square Garden 
mitinge 15,000 publikos aud
ringais aplodismentais sveiki
no kalbėtojus, viens po kitam 
pareiškusius, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė duotų vi
sokeriopą reikalingą paramą 
Sovietams kovoje prieš kruvi
nąjį fašizmą.

Kiekvienas kalbėtojas (buvo 
8), beveik iš kiekvienos ame
rikinio gyvenimo srities, pa
brėžė, kad Sovietų kova yra 
apsigynimo kova prieš užpuo
liką, visos taiką ir laisvę my
linčios žmonijos kova prieš 
kruviną ir pavergti žmoniją 
siekiančią fašistinę sistemą, 
kad Sovietų karas prieš Hitle
rį ir fašizmą yra žmonijos, 
tame skaičiuje ir pačios Vo
kietijos pavergtų žmonių lais
vinimo karas ir kaipo toks yra 
visų remtinas.

“Sovietu Rubežiai Ant 
Dunojaus”

Tuo vardu sovietinis judis 
su dideliu pasisekimu rodomas 
jau antra savaitė Central Te
atre, Broadway prie 47th St., 
New Yorke.

Kada maršalas Semion K. 
Timoshenko, Liaudies Apsigy
nimo Komisaras, įmaršavo į 
Bessarabiją priešakyje Raudo
nosios Armijos, jis savo žygiu 
interesavosi ne tik iš politinio, 

‘o ir iš asmeniško atžvilgio jis 
norėjo išlaisvinti tą kraštą iš 
po Rumunijos valdymo. Jo 
pergalingas įmaršavimas reiš
kė ir susitikimą su savo broliu 
po nesimatymo per 22 metus.

Pasimatymas vyriausio So
vietų Sąjungos karo jėgų ka- 
mandieriaus su paprasčioku 
kaimiečiu savo broliu gimtaja
me Furmanovskos kaime yra 
atatinkamai perstatomas judy- 
je “Sovietų Rubežiai Ant Du
nojaus.” Scena yra dalimi ofi
cialiu kameros rekordo, nuim
to laike Raudonosios Armijos 
užėmimo Bessarabijos ir šiau
rių Bukovinos, kuriame paro
doma moderninis, mechani
zuotas apšarvavimas armijos, 
kuri su laiku gali pralenkti ir 
Hitlerį.

Timoshenko išvyko iš Fur
manovskos prieš su virš 23 
metus, kada apylinkė buvo pa
grobta Rumunijos armijos. 
Dalyvaudamas liuosnoriu So
vietų karuose už laisvę, jis 
nuolatos kilo aukštyn iki da
bartinių aukštumų. Jo brolis, 
negalėjęs numest Rumunijos 
poniškų pavergėjų jungo, už
siliko kaime biednu farmeriu.

“Petras Pirmasis” 
Irving Teatre

Liepos 4-tą Irving Teatran, 
Irving Place ir 15th St., New 
Yorke, vienai savaitei, atga
benta stebėtinas savo didumu 
ir scenomis Sovietų,, judis 
“Petras Pirmasis.”

Paruošimas m i 1 ž i niškųjų 
scenų ir prie jų pritaikymas 
masinės veiklos, taip pat nufil- 

' mavimas ėmė tris metus laiko. 
Medžiaga imta iš garsios 
Aleksiejaus Tolstojaus knygos.

Greta to, rodoma puikus 
francūzų judis “Pjūtis.” Tai 
daugiausia diskusuota mūsų 
laikų filmą. Cenzoriai norėjo 
ją apkarpyti, tačiau švietimo 
viršenybės užsispyrimas filmą 
parodyti svietui nesugadinta, 
ją išgelbėjo. Dabar rodoma, 
kaip buvo pagaminta.

Apart tų dviejų filmų, ro
doma iš Sovietų Sąjungos vė
liausios žinios.

Gesinant gaisrą 2-jų aukštų 
bildinge, 421 W. 126th Str., 
New Yorke, gasu iš šaldymo 
sistemos suvadų pridusinta 22 
gaisragesiai.

Kalbėtojų sąstate buvo at
stovai iš darbo, švietimo, me
no, militariško mokslo, baž
nyčios ir kitų amerikinio gy
venimo sričių. Publika taipgi 
atstovavo veik visą platųjį 
amerikinį gyvenimą. Kada 
rinkliavų pravedėjus kunigas 
Thomas L. Harris atsišaukė 
aukų vedimui darbo už geres
nį supažindinimą ir suartinimą 
amerikiečių su Sovietais, ra
dosi asmenų, kurie aukojo po 
šimtinę, po $50. Didžiumą, 
žinoma, sudarė darbo žmonės, 
ypatingai jaunimas, užpildęs 
salės milžiniškas galerijas.

Kalbėjo Corliss Lamont, Liu 
Liang-mo, Jack Lawrenson, 
Sergėjus Kournakoff, Mary 
Van Kleeck, Metropolitas 
Benjamin, Dr. John A. Kings
bury. Dainavo ir kalbėjo Paul 
Robeson, žymusis negras dai
nininkas.

“Laisvės” Pikniko 
Tolimi Svečiai

Nežiūrint, kad penktadienį, 
liepos 4, per dieną lijo, tačiau 
tas nenupuklė laisviečių vil
ties ir ūpo, kad liepos 6, ka
da suruošta “Laisvės” pikni
kas Klasčiaus Parke, turi būti 
giedra ir piknikas įvykti. Bū
rys svečių buvo sustoję prie 
“Laisvės” iš Waterbury, 
Conn., dar kiti iš Mass, ir Pa. 
valstijų. Apžiūrėję, kad “Lai
svės” įstaiga švenčia, papie
tavę pas Domikaitį, nuvažia
vo miestan.

Kaimynas.

Tarp Lietuvių
Junginės Draugijos pikni

kas, įvykęs birželio 28-tą Dex
ter Parke, šauniai pavyko. 
Svietelio turėjo gražaus. Nuo
taika buvo svetinga. Liks ir 
pelno. 

“ • • •
Lietuviai katalikai, darbo 

žmonės, kurie troško Lietuvai 
taikos ir gerovės, smerkia Hit
lerio užpuolimą ant Lietuvos, 
pastūmusį šalį karo liepsnon 
ir šalies liaudį vergijon.

Bet lietuvių kunigų globoje 
išeinantis laikraštis “Amerika” 
neatsidžiaugia hitlerininkų su 
smetonininkų p a g e 1 b a už
traukta kraujo puota ant Lie
tuvos žmonių, bile tik visoki 
erkės vėl galės išnaudoti dar
bo žmones.

Richmondhillietis Jonas Su
bačius, dailininkas, iškviestas į 
Pittsburgh, Pa., pranciškiečių 
akademijos dabinimo dailės 
darbams.

Lietuvių pažangiosios orga
nizacijos rengia didžiulį masi
nį mitingą su dainomis, pra
kalbomis ir judžiais iš Lietu
vos. Įvyks liepos 18-tą, Grand 
Paradise salėj. Ž. R.

Lankėsi “Laisvėje”
Ketvirtadienį lankėsi “Lai

svėje” Antanas Vasaris iš 
Montello, veiklus LDS narys. 
Jis sustojo “Laisvėje” pake
ly j į Chicagą dalyvauti LDS 
“Mid-West” konferencijoj.

Ta proga pasveikino “L.” 
30 m. jubilėjumi su $2.00.

Taipgi lankėsi William Slip- 
kauskas iš Conn.

Kamantinėjamas, Kern 
Atsikerta Smithui

Pirmadienį, ketvirtą iš eiles

Sulaikė Vaiko Kankintoja
John Allegro, 40 m., 90 

Dean St., sulaikytas teismui 
už mušimą ir pririšimą prie 
lovos posūnio, 5 metų berniu
ko. Mažytis kūnas rasta dry
žuotas mėlynėmis nuo muši
mo. Mušęs, kam vaikas buvo 
išėjęs iš stubos ir reikėję jo 
jieškoti.

MIRĖ
Sophie Pawlin, 30 m. am

žiaus, 222 Metropolitan A v., 
mirė Unity Ligoninėj, liepos 
5 d. Laidotuvės įvyks liepos
8 d., Šv. Jono kapinėse. Kū
nas pašarvotas grab. J. Gar
švos įstaigoj, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. J. Garšva 
rūpinasi laidotuvių parei-

dieną, tęsėsi kamantinėjimas 
Ci vilės Tarnybos Komisijos 
prezidento Paul J. Kern’o per 
Smith’o komitetą.

Al Smith, Jr., komitetas yra 
New Yorko mieste maždaug 
tuomi, kuomi yra Dies nacio- 
nale plotme ir Rapp-Coudert 
New Yorko valstijos plotme. 
Jį paskyrė Miesto Taryba ka
mantinėti Civilės Tarnybos 
Komisiją, ypač jos prezidento 
veiklą.

Per pirmas keturias dienas 
tęsėsi vis tie patys panašūs 
klausinėjimai ir perklausinėji- 
mai. Komiteto advokatas Emil 
K. Ellis iš peties prakaitavo 
bandydamas parodyti, būk 
Kern raudonas, iš pat panagių 
jam pešiodamas daugybę 
smulkmenų ir bandydamas jas 
padaryti mirtinais “raudonai
siais griekais.”

Atsikirsdamas, Kern’as kal
tino Smitho komitetą rėmime 
anti-semitizmo ir krikščionių 
frontininkų, nors sakėsi nega
lįs tikrinti, ar Smitho komite
tas tai darė sužiniai, ar nesu- 
žiniai.

Ellis ypatingai bandė paro
dyti Kern esant raudonu dėl 
to, kad jis pirmininkavęs Ma
dison Square Garden mitinge 
lapkričio 21-mą, 1938 m., su
šauktame protestui prieš per
sekiojimą žydų nacių Vokieti
joj. Mitingas, sakė Ellis, turė
jęs būt raudonu dėl to, kad 
“Daily Workeris” buvęs jį už
gynęs, o rabinas Wise nebu
vęs užgynęs. Į tai Kern atsa
kė :

“Aš neatsisakyčiau kalbėt 
Madison Square Gardene prieš 
persekiojimą žydų dėl to, kad 
kas nors su manimi nesutin
ka.” Prie to jis dadėjo, kad 
H. V. Kaltenhorn ir Dorothy 
Thompson irgi kalbėjo tame 
mitinge.

Ellis toliav nurodinėjo, kad 
mitingas buvęs raudonas, nes 
ton, girdi, Marcantonio šaukęs 
prieš fašizmą, o Chamberlai- 
no, Henry Fordo ir Tom Gird- 
ler vardai buvę sveikinami vil
ko saliutu, ir Amerikinė Lyga 
Taikai ir Demokratijai buvusi 
rengėja. Bet nieko iš to nepeš- 
damas, dar klausė Kern’o:

“Jeigu Komunistų Partija 
būtų kvietus, ar būtum ėjęs?”

“Nemanau, kad jie mane 
myli,” atsakė Kern. “Komu
nistų Partija laiko mane ne- 
atsakomingu asmeniu. Aš su 
jais esu nesutikęs ginčijamu 
klausimu daugeliu atvejų.” 
Jis nurodinėjo, kad jis nema
nąs esant reikalingu statyt po
litinius bandymus organizaci
joms, kurios jam atrodė turin
čios gerus mierius.

“Jeigu fašistai remtų gerą 
tikslą, ar stotum su jais į ko
mitetą?” klausė vėl Kern’o.

“Gal būt mirčiau nuo šir
dies sustojimo,” atsakė Kern, 
tuomi duodamas suprasti, kad 
jis iš fašistų nesitiki paramos 
jokiame geriems tikslams.

Keru’u i raudonų bruožų dar 
j ieškojo klausinėdami apie rė
mimą Ispanijos, dėl jo daly
vavimo Advokatų Gildijos mi
tinguose, kvotė jo pažvalgas į 
Suomijos Sovietų karą, jo san- 
tikius su luvestorių Unija, su 
Vartotojų Unija, ir aibe kitų, 
dalykų, apie kuriuos jis kada 
kur išsireiškęs ar kurių mitin- 
guosna buvęs koją įkėlęs. Ar 
iš tų lopiniukų jie susius rau
doną sermėgą ir ja apvilks 
Civilės Tarnybos Komisijos 
viršininką, ateitis parodys.

Miesto Taryba susideda iš 
tammaniečių ir reakcinių re- 
publikonų, o nežymūs likučiai 
buvusios kada apystiprės, bet 
dabar su reakcininkais dūduo
ti nuėjusios fusijos atstovų, 
taipgi hillmaninio tipo “dar- 
biečių” neturi nei jėgos nei 
noro spirtis, tad vyraujančio
sios frakcijos gal ir padarys 
Kern’ą raudonu, nežiūrint, ar 
jis tokiu yra ar ne. T—as.

gom.

700,000 Nacių Užmušta 
ir Sužeista per 13 Dienų

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

kiečių motorizuotas eiles 
linkui Maskvos, Leningrado 
ir Kijevo, ir viską sudegin
dama trijuose svarbiausiuo
se kovos frontuose—Dvins
ko, Bobruisko, Minsko ir 
Rovno-Tarnopolio srityse.

Dvinsko fronte vokiečiai 
persigrūmė per Dvinos upę 
iki Jakobštadto srities Lat
vijoj, 50 mylių į vakarus 
nuo Dvinsko, kur tapo at
remtos pirmosios priešų ei
lės.

Šiuos žodžius berašant, 
eina mūšiai linkui Bobrui
sko, 90 mylių į pietų rytus 
nuo Minsko.

Bobruisko srityje Sovietų 
kariuomenė, artilerija ir or
laiviai padarė priešams di
delių nuostolių.

Diena pirmiau Sovietų or
laiviai sunaikino 25 vokiečių 
orlaivius, o savo neteko tik
tai vieno.

Pasienio apskrityse Rau
donoji Armija ir civiliai gy
ventojai padarė priešams 
nepakenčiamas sąlygas.

Pasitraukdami atgal va
karų fronte, Sovietų rau
donarmiečiai padegė pašaro 
sandėlius. “Staiga atvyku
sios vokiečių mechanizuotos

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginos dirbti prie 

abclno namų darbo ir pria virtuvės. 
Pageidaujama, kad būtų švari ir tu
rėtų rekomendacijas. Gaus nuosavą 
kambarį. Prašome šaukti telefonu: 
CAnal 6-1995. (158-160)

jėgos sulaikė gaisro skleidi-. 
mąsi. Bet trys valstybinio 
ūkio arklidžių prižiūrėtojai 
tada naktį vėl padegė paša
ro sandėlius keliose vietose.

“Ties X kaimu Sovietai 
sunaikino 160 vokiečių tan
kų ir daug kanuolių. Ypa
tingu gabumu ir narsa pa
sižymėjo jaunesnysis leite
nantas Juknevičius.

“Atsiuntė pareiškimus 
Jungtinių Valstijų darbo 
unijų vadai, profesoriai uni
versitetų ir kolegijų; Ste- 
fanssonas, plačiai žinomas 
tolimosios šiaurės tyrinėto
jas, ir kiti; visi jie pasmer
kė fašistų užpuolimą ir svei
kino Jungtinių Valstijų ža
dėtą paramą Sovietų Sąjun- Į 
gai.”

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.” 
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys. 

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842 
į,------ -------------------------------------------®

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARKER SHOP iI
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 
Brooklyn, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

r——-— ————• >

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS ?
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. '
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 1
Nėra valandų sekmadieniais

L------ ————~~~~~

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
I žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata .................... 60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygele aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
• •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
Ir daržovių—virtų ir žalių.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

LIETUVIS ADVOKATAS
66 Court Street 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Triangle 5-8322

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179




