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Ir vėl Pijus Grigaitis pakyla 
savo senoje graboriaus rolėje. 
Dabar jis Hitlerio pagelba ža
da amžinai sunaikinti ir palai
doti bolševizmą.

Liepos 21 dienos “Naujie
nų” editoriale jis tiesiog des
peratiškai šaukia:

“Tai šlykštybei, x kuri prieš 
23 metus užplūdo milžinišką 
Rusiją, artinasi galas. Bolše
vizmas. . . faktinai nugaišo šių 
metų birželio 22 d... nežiū
rint, kaip ši pasibaisėtina ko
va baigsis, bolševizmas Rusijo
je daugiau nebebus.”

Nei pats Hitleris iki šiol dar 
nedrįso šitaip greitai bolševiz
mą palaidoti. Grigaitis pra
lenkė savo globotoją.

Socialnacių generolas susi
laukė ir talkininkų. Jį pa
mėgdžioja klerikalų plunks- 
nabraižos. štai liepos 22 die
nos “Darbininke” skaitome:

“Bet ir tos ‘voždžiaus’ pa
stangos nueis niekais, kai rau
donoji armija bus apsupta. 
Nei komisarai jos neišgelbės.

“Bolševikų frontą gina trys 
maršalai. . . Kad neapgins, ne
tenka abejoti. Tik klausimas, 
kuris pirmiausia bus sumuš
tas.”

To, žinoma, labai trokšta 
“Darbininko” redaktorius. Jis, 
matyt, tapo sužavėtas Hitle
rio propagandos.

“A m e r i k o s” redaktorius 
Laučka taip pat užsivilko gra
boriaus uniformą ir liepos 25 
dieną gieda: “Bet bolševizmas 
šiandien dreba dėl savo gyvy
bės. Aiškiai matyt, kad bolše
vizmas išsikasė sau duobę. Ant 
jo griuvėsių turės gimti naujas 
gyvenimas.”

Visi šitie graboriai, žinoma, 
sudeda viltį ant Hitlerio laimė
jimo šiame kare. Bet jeigu 
jis laimėtų, tai tas “naujas gy
venimas” būtų kruvinasis hit- 
lerizmas visame pasaulyje. Ai
to ištroškusiai dabar laukia 
Laučka, Grigaitis ir Kneižys?

Keista jų logika. Kai vienin
telė jėga, kuri veda mirtiną 
kovą su hitlerizmu yra bole- 
vizmas arba Sovietų Sąjunga, 
tai šitie lietuviški penktakojai 
paskelbė bolševizmą jau mi
rusiu, žuvusiu! Jeigu jau ka
da jis buvo gyvas ir galingas, 
tai dabar jis yra gyvas ir ga
lingas.

Mes irgi tikime, kad po ši
tos pasibaisėtinos kovos susi
lauksime naujo gyvenimo. Mes 
tikime, kad hitlerinė pavietrė 
sykį ant visados bus nušluota 
nuo žemės paviršiaus.

Grigaitis, Laučka ir visi šliu
žai džiaugiasi dabar, mes ir 
visa žmonija džiaugsimės tuo
met.

Atsiprašau skaitytojų už žo
džius “šliužai” ir “penktako
jai”. “Penktakojus” jau seniai 
išgalvojo menševikų ir klerika
lų spaudos redaktoriai, kurie 
dabar taip “garbingai” jų ro
lę lošia šiame kare.

O “šliužus” iškepė visiems 
gerai žinomas pludikų kara
lius Pijus Grigaitis “Naujieno
se” liepos 2,3 d. Jis bando mus 
šliužais apkrikštyti, bet patai
ko sau, nes niekas taip šuniš
kai šiandien nešliaužioja prieš 
Hitlerį, kaip Grigaitis.

Kada tik kur Bagočius iški
ša liežuvį, visuomet pataiko 
atsirekomenduoti didžiausiu 
ignorantu. štai liepos 25 die
nos “Tėvynėje” jis teigia, kad 
“Laisvė” ir “Vilnis” esą Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo “organai”. Tuo gi tarpu

Prašome visu “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasciui.
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JAPONŲ LINDIMAS Į 
INDO LUINĄ GRĘSIA 
AMERIKAI IR ANGLAM

Tebesiaučia Įnirtosios
Kautynės 3-se Erontuose

Sovietų Oficialiai Pranešimai

SOVIETAI REIKALAUJA 
IŠ ANGLIJOS DAUGIAU 

BENDRADARBIAUTI
Washington, liepos 25. — 

Pranešama, kad Jungtinės 
Valstijos ruošiasi veikt 
prieš Japoniją, jeigu japo
nai atsiųs savo karo jėgas į 
pietinę dalį Indo-Chinos, 
francūzų kolonijos.

Tokio, liepos 25. — Japo
nų valdžios atstovai ir spau
da viešai pareiškė, kad Ja
ponija jau padarė žingsnių 
reikalingų apsaugot Franci- 
jos koloniją Indo-Chiną nuo 
Anglijos, Amerikos ir Chi- 
nijos. Spėjama, kad ateinan
tį antradienį japonai jau už
ims pietinę Indo-Chiną.

Saigon, Indo-China. — 
Atplaukia japonų karo lai
vai ir dvylika pervežimo 
laivų, pilni Japonijos jūrei
vių ir kareivių, į pietinę 
Indo-Chiną.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas netiesiogi
niai pasakė, kad Jungtinės 
Valstijos gal jau sulaikys ži
balo praleidimą Japonijai. 
Tai būsiąs Amerikos atsa
kymas į japonų užėmimą In
do-Chinos, Francijos koloni
jos. Anot prezidento, “jeigu 
mes būtume užkirtų Japoni
jai žibalo gavimą (iš Ame
rikos), tai japonai, turbūt, 
jau metai atgal būtų užpuo
lę Rytinę Holandų Indiją.” 
(O Amerika gauna iš to 
krašto tokius svarbius ap
sigynimui reikmenis kaip 
gumą ir ciną.)

Washington. — Veikian
tysis Amerikos valstybės 
ministeris Sumner Welles 
pasmerkė Japonijos lindimą 
į francūzų koloniją Indo - 
Chiną, kaipo “užpuolimą,” 
kuris gręsia kitom žemėm 
srityje Pacifiko Vandenyno 
ir taipgi sudaro pavojų A- 
merikos valdomom Filipinų 
salom.

Prez. Rooseveltas pareiš
kė, jog šios šalies valdžia tik 
“todėl per dvejus paskuti
nius metus praleido Japoni
jai žibalą, kad tikėjosi, jog 
tuomi mūsų pačių naudai, 
Anglijos naudai ir jūrų lais
“L.” ir “V.” nėra jokio susi
vienijimo organai.

Lietuvių Darbininkų Susivie- 
nijmo organas yra labai kuk
liai vedama dvisavaitinė “Tie
sa”. Tik Bagočius šito fakto 
dar nežino.

“Raudonosios Armijos ka
riai kovoja iki mirties, štai ko
dėl dabar negali naciai girtis 
paėmimu jų nelaisvėn.”

Šitaip sako visi, kurie seka 
šio karo eigą. Pirmu sykiu na
ciški barbarai susidūrė su to
kia armija ir su tokiais ka
riais.

vės naudai, galėsime sulai
kyt japonus nuo karo pieti
nėje dalyje Pacifiko Vande
nyno.” '

Washington, liepos 25. — 
Nužiūrima, kad Amerika, 
atsiliepdama į Japonijos įsi
skverbimą į Indo-Chiną, ga
lės greitu laiku užšaldyt 
Japonijos ir jos piliečių pi
nigus Jungtinėse Valstijose, 
užgrobt japonų laivus Ame
rikos prieplaukose ir (gal) 
karo laivais išvien su Angli
ja užblokaduot Japoniją.

London, liepos 25. — Ang
lijos valdžia labai susirūpi
nus tuom, kad Japonija su 
Francijos valdžios leidimu 
užima Indo-Chiną; bet ang
lai lauksią, ką •. Jungtinės 
Valstijos sutiks daryt išvien 
su Anglija prieš Japoniją.

Vichy, Francija, liepos 25. 
— Francūzų Petaino val
džia padarė sutartį su Japo
nija, kad japonai “laikinai 
perima globot” Indo-Chiną 
ir taip, girdi, “apsaugos ją 
nuo Anglijos ir Amerikos.”

Tik Vienas Nacių Or
laivis Pasiekė Mask
vą, ir Tas Nušautas

Maskva, liepos 25. — Du 
būriai Vokietijos orlaivių 
naktį vėl mėgino užpult 
Maskvą, bet Sovietų greitie
ji lėktuvai ir priešorlaivi- 
nės kanuolės atmušė juos, ir 
tik vienas nacių orlaivis 
prasiskverbė pro Sovietų 
apsigynimus ir bandė mėty
ti bombas; bet ir tas pats 
liko nušautas žemyn.

Sen. Wheeler Daėjęs
Veik Iki Išdavystės

Washington. — Senato
rius Wheeleris, priešas kari
nio Amerikos Veikimo iš
vien su Anglija ir Sovietais 
prieš nacius, išsiuntinėjo at-, 
virus laiškus ir kareiviams,’ 
kad jie reikalautų preziden
tą Rooseveltą nesikišt į ka
rą.’

Amerikos karo ministe
ris Stimson už tai pasmer
kė Wheeler kaip armijos 
buntavotoją, kuris daeina 
“arti išdavystės.”

Tokio. — Japonai iškėlė 
savo vėliavą Hanoi, Indo - 
Chino j. •

ORAS. — Šį šeštadienį
šilta ir būsią lietaus.

Maskva, liepos 24. — Sovietų Žinių Biuras šį rytą pa
skelbė sekamą pranešimą:

Naktį liepos 24 buvo tęsiamos įveržtos kautynės link
mėse Porchovo, Polotsko-Nevelio, Smolensko ir Žitomiro. 
Kitose fronto dalyse nebuvo plačių karo veiksmų. Mūsų 
oro jėgos veikė prieš vokiečių motorizuotą ir mechani
zuotą kariuomenę ir prieš jų orlaivių stovyklas.

NUSIMINIMAS NACIŲ KAREIVIO UŽRAŠUOSE
Pas nelaisvėn paimtą vokiečių fašistų kareivį Siegber- 

gą buvo surastas jo užrašų dienynas. Kaip ir reikėjo 
tikėtis, užrašai jo dienyne nepatvirtina džiūgaujančių 
Hitlerio pranešimų apie fašistų “oro jėgų viršenybę” ry
tiniame fronte. Siegbergas rašo:

“Mūsų divizija pergyveno keturias labai sunkias die
nas. Mes turėjome kentėti stiprias atakas iš oro. šį ry
tą 10 iki 15 raudonųjų bombininkų atakavo mus, žemai 
skraidydami. Mes manėme, kad jau atėjo mums paskuti
nė valanda. Lėkdami po šešis kartu, jie pasirodė devy
nis sykius per vieną dieną. Dąbar yra 11:30 vai., o čia 
jie buvo jau šešis kartus. Daugiau žinių — keturios mū
sų pulko kanuolės taip sudaužytos, kad jos nebegali veik
ti. Rusų pėstininkai suėmė visus mūsiškius šaudžiusius 
tomis kanuolėmis. Jie paėmė nelaisvėn 264 vyrus iš mū
sų bataliono, kuris priklauso 35-tam pulkui. Dabar mes 
gulime gilioje siauroje tarpkalnėje su skardžiais kran
tais, sykiu su mūsų pėstininkais, ir atsišaudome iš ka- 
nuolių, stengdamiesi užkirst priešui kelią. Dabar mes 
taipgi patyrėme, ką reiškia šis baisus karas. Dieve duok, 
kad išliktume tie mūsų, kurie dar tebesame sveiki, ir 
kad nepermažai mūsų išliktų.”

majoro tugarinovo būrio šaunus žygis
Mūsų majoro Tugarinovo būrys, veikdamas priešui iš 

užnugario, kerta smarkius smūgius priešui. Liepos 20 
naktį jis supliekė priešo tankų kuopą kaimuose; paėmė 
nelaisvėn 22 vokiečių kareivius, pagrobė 15 tankų ir du 
kuro bakus. Majoro Tugarinovo būrys per kelias dienas 
taipgi pagrobė penkis maisto ir kuro transportus.

Būrelis priešorlaivinių kovotojų veikiąs kulkasvai- 
džiais, komanduojamas leitenanto Pogudkino, atsižymė
jo kautynėse prieš vokiečių orlaivius. Jis nušovė žemyn 
16 vokiečių bombinių orlaivių ir 7 greituosius jų kovos 
lėktuvus.

NUKAUTA IR SUŽEISTA 1,200 NACIŲ-SUOMIŲ
Raudonosios Armijos vienetas X atmetė atgal vokie- 

čių-suomių kariuomenę nuo P punkto ir padarė jiem 
didelių nuostolių. Priešai paliko kovos lauke 1,200 saviš
kių užmuštų ir sužeistų. Mes pagrobėme prieštankinę 
kanuolę, trumpas apkasų patrankas ir kelias radijo sto
tis.

Didelė vokiečių valtis prikrauta kanuolių šovinių bu
vo susprogdinta’Dunojaus upėje už 5 kilometrų nuo Ru
munijos miestelio Oltanitso. Sprogimas padegė du ži
balinius jų laivus. Sunaikinta 6,000 tonų žibalo.

Mūsų automobilių ir traktorių vairuotojai, savanoriai 
įstoję į mūsų kovotojų eiles, sėkmingai išmoksta vairuoti 
tankus.

Maskva, liepos 25. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido tokį pranešimą:

Liepos 24 d. atkaklūs mūšiai išsivystė kryptyse Por
chovo, Smolensko ir Žitomiro. Iš kitų krypčių ir fronto 
dalių nėra pranešimų apie jokius didelius mūšius.

Smolensko srityje mūsų kariuomenė, besipriešindama 
stambioms fašistų jėgoms, visiškai sunaikino Penktąją 
Vokiečių Pėstininkų Diviziją, ką tik atvykusią Į frontą. 
(Divizijoj buvo bent 10,000 kareivių.)

Dienos laiku mūsų oro jėgos, veikdamos išvien su že
mės jėgomis, kirto smūgius mechanizuotiem priešo ka
riuomenės vienetam ir jo pėstininkam, ir atakavo jo oro 
jėgas ir jo orlaivių stovyklas.

Pagal pilnai dabar suvestas skaitlines, mūsų oro jė
gos liepos 23 d. sunaikino ore ir ant žemės 58 priešo or
laivius, o savo prarado 19 orlaivių.

Pagal pilnas skaitlines, 5 vokiečių orlaiviai buvo nu
šauti žemyn tuo laiku, kai vokiečių oro jėgos atakavo 
Maskvą naktį liepos 23 į 24 d.

London, liepos 25. — Pra
nešimai iš Maskvos rodo, 
kad Sovietai atranda, jog 
Anglija permenkai bendra
darbiauja su jais prieš Vo
kietiją.

Sovietai reikalauja dau
giau karo pabūklų iš Angli
jos, bet anglų valdžia spren
džia, kad tie• pabūklai jai 
pačiai reikalingi. Sovietai 
norėtų, kad Anglija laivais 
iškeltų savo kariuomenę į 
Europos sausumą atakuot 
vokiečius iš vakarų pusės. 
Bet nėra ženklų, kad Angli

ja ruoštųsi tatai daryti.
Sovietų vyriausybė nuro

dė, kaip rusai 1914 metais 
įsiveržė į Rytų Prūsiją, ir 
nors vokiečiai paskui išstū
mė rusus iš ten, bet vistiek 
tas rusų žygis prisidėjo prie 
Vokietijos sumušimo praei
tame pasauliniame kare. To
dėl, sako, nors dabar ang
lam ir būtų pavojinga kelt 
savp kariuomenę į Europos 
sausumą, tačiaus jie tokiu 
žygiu galėtų palengvint So
vietų frontui ir tuomi rim
tai prisidėtų prie karo pasi
sekimo prieš nacius.

Jau Dešimt Dienu, kai 
Vokiečiai Sustabdyti
Maskva, liepos 25. — So

vietai praneša, kad vokie- 
čiai-suomiai ir kiti jų talki
ninkai sulaikyti visose fron
to dalyse ir kad jie niekur 
visai nė kiek nepažengė pir
myn.

Sovietų komanda teigia, 
jog per visas paskutines de
šimt dienų naciai nepasivą- 
rė pirmyn prieš Sovietus.

(New York “Times,” im
damas pranešimus iš visų 
šaltinių, tiki, kad per pa
skutines dešimt dienų naciai 
tikrai nepažengė pirmyn 
prieš Sovietus.)

Italai Nuskandinę 3 
Stambius Angly Laivus

Roma, liepos 25. — Italų 
komanda praneša, kad jų 
orlaiviai ir kariniai laivai 
Viduržemio Jūroje nuskan
dinę tris didelius prekinius 
Anglijos laivus, viso 35,000 
tonų, ir sunkiai sužeidę vie
ną anglų šarvuotlaivį, virš 
10,000 tonų.

Vokiečiai Niekur Nepa
žengė Pirmyn

Berlin, liepos 25. — Vo
kiečių komanda šiandien— 
pranešė, kad jie Ne vėl srity
je paėmę į nelaisvę dar 700 
sovietinių kareivių. Bet vo
kiečių komanda nesako, kad 
jie bent kur būtų pažengę 
bent kiek pirmyn.

Amerikos Atstovai Ta
rėsi su Maiskiu

London, liepos 25. — Pre
zidento Roosevelto asmeniš
kas pasiuntinys H. L. Hop
kins, “lease-lend” adminis
tratorius, ir Amerikos am
basadorius Anglijai John G. 
Winant tarėsi su Sovietų 
ambasadorium Iv. Maiskiu, 
suprantama, reikalais Ame
rikos pagalbos Sovietam ka
re prieš Hitlerį.

Anglija gal perleis Sovie
tam tulus karo reikmenis, 
kuriuos jinai užsisakė iš 
Jungtinių Valstijų.
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Italų Fašistų Apetitai
Vienas Italijos fašistų ekonomistas, 

Alberto di Stefani, rašydamas “Stampo- 
je” straipsnį apie Vokietijos fašistų įsi
veržimą į Sovietų Sąjungą, šitaip tiešija 
save ir savo alkaną skaitytoją:

“Su Ašies (Vokietijos-Italijos) laimė
jimu, didieji Rusijos resursai ir galimy
bės patampa mūsų turtų šaltiniais, o 
anglai-amerikiečiai juos pralaimi. Iš viso 
rusai galėtų eksportuoti Ašiai 2,000,000,- 
000 (dviejų bilijonų) rublių vertės pre
kių, susidedančių iš medžio, grūdų, alie
jaus, brangiųjų kailių, medvilnės, gele
žies, plieno, kanapių, celulozo, cukraus, 
anglies ir trąšų.

“Didieji galvijų turtai bus naudingi 
Ašies maistui, nepakenkiant Rusijos 
žmonių maitybai.

“Be šitų pirmenybių, kontroliavimas 
aliejaus šaltinių Kaukaze yra patsai 
svarbiausias dalykas, — dėlto reikia tu
rėti galvoj Vokietijos Trans-Kaukazijoj 
militarinius veiksmus; vokiečiai gali ata
kuoti iš užnugario persilpnai anglų kon
troliuojamą Vidurinę Aziją.”

Taigi šis Italijos fašistų ekonomistas 
parodo tikruosius alkanų fašistų tikslus. 
Ypatingai Italijos fašistai, kurie privarė 
kraštą prie bankrūto, šiandien laukia, 
kaip koki varnai, kad tik greičiau Vo
kietijos naciai galėtų sunaikinti Sovietų 
Sąjungos karo jėgas. Tuomet jie sakytų: 
“Ir mes kariavome.” Ir pultųsi kiek drū
ti plėšti Sovietų sritis.

Vokietijos fašistai turi galvoje tuos 
pačius turtus ir mano, kad sunaikinda
mi Raudonąją Armiją, jie juos pasiims.

Bet vieni ir kiti klysta. Sovietų Są
jungos žmonės žino tuos savo nepriete
lių tikslus ir todėl didvyriškai kovoja, 
gindami savo kraštą ir jo turtus. Nesu
laukti fašistams nugalėti Sovietų liaudį. 
Nesulaukti jiems naudotis socialistinės 
žemės turtais!

oro. Anglijos parlamente vienas darbie- 
tis iškėlė klausimą: Kodėl Anglija ne
bombarduoja Berlyno?

Valdžios atstovas pasiteisino: “per-- 
trumpos naktys...”

Ir taip, atrodo, yra visokios bėdos, vi
sokį vargai mušti fašizmą.

Niekas neginčina, kad anglų orlaiviai 
tęsia tam tikrų Vokietijos miestų bom
bardavimą. Bet tie bombardavimai šiuo 
metu beveik jokios reikšmės nesudaro 
Rytų Frontui. O jei Anglija imtųsi griež
tai ir vyriškai pulti hitlerinę Vokietiją 
dabar, tai, nereikia nei abejoti, kad ji 
būtų sunaikinta gal būt į kelis mėnesius,
— nereikėtų kalbėti apie metus.

Būtų gerai, kad mes klystume; būtų 
gerai, kad šitie kaltinimai greit būtų 
galima atitaisyti.

Bagočius, SLA ir LDS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje turi 

prezidentą (F. J. Bagočių), kuris labai 
dažnai plepa pats nežinodamas ką. Tasai 
žmogus jau yra pasižymėjęs plepėjimu 
ne tik savo kalbose, bet ir spaudoje.

Imam “Tėvynę” iš liepos 25 d., kur p. 
Bagočius parašė ilgą raštą. Jame suran
dame, būk SLA turįs “apie 16,000 na
rių,” LRKSA apie “12,000 narių,” o LDS
— “apie 8,000 narių.” Turime pasakyti, 
kad p. Bagočius nė skaitlinių negali su
vesti žmoniškai. SLA turi biskį daugiau 
15,000, LRKSA biskį daugiau 10,000, o 
LDS — arti 9,000 narių.

Bet tiek to apie narius.
Rašydamas apie LDS, p. Bagočius pa

žymi, kad LDS “buvo suorganizuotas 
komunistams suskaldžius SLA seimą 
1930 m., Chicagoje...”

Tik prieš kelis metus p. Bagočius ne 
kartą yra pareiškęs viešai, kad SLA sei
mą Čikagoje suskaldė ne komunistai, bet 
fašistai. Jis tatai sakė tuomet, kai norė
jo gauti iš komunistų balsų. Dabar tas 
pats plepalas rašo, kad jį suskaldė komu
nistai !

Toliau:

“Nors pergyvenus pirmąsias įtempi
mo dienas po antro mūsų SLA skilimo, 
mūsų Susivienijimo nariai, veikėjai ir . 
vadovybė visada vėlino ir vėlina kuo- 
geriausių pasisekimų broliškai organiza
cijai (LDS), kurios narių didelė daugu
ma yra beabejo geri lietuviai (kur pa
baigia sakinio, mokytasis prezidente? — 
“L.” Red.). Šio Susivienijimo vadovybė, 
labiausiai jų (žodis “vadovybė” yra 
vienskaita, todėl turėtų būti “jos”. — 
“L.” Red.) organai Laisvė ir Vilnis, nuo
lat randa reikalingu ‘kandžioti’ mūsų 
Susivienijimą, skleisti neteisingus ir 
kenksmingus gandus, paskalas, įtarimus 
jo vadovybei ir abelnai pikti žemos rū
šies tikslai buvo ir yra mėtomi iš komu
nistų pusės mūsų Susivienijimui atkreip
ti ...”

Džiuginantis Pra
nešimas

Massachusetts “Laisves” 
patriotai puikiai darbuojasi 
savo dienraščio labui.

Augustas Baronas, iš 
Montello, pereitą sekmadie
nį pridavė 2 naujas metines 
prenumeratas ir $12.00.

D. G. Jusius užrašė “Lais
vę” dviem savo draugam. 
Stoughtone Helen Rakaus
kaitė užrašė dien. “Laisvę” 
visiems metams savo mamai 
ir dar vienas draugas užsi-

saros sezonu.
Tai puikus pasirodymas 

čia suminėtų draugų. Juos 
turėtume pasekti visose ko
lonijose stiprinimui savo 
dienraščio.

Vasaros sezonu irgi gali
ma gaut daug naujų skaity
tojų, tik reikia darbuotis.

Visų “Laisvės” patriotų 
prašome įsitėmyti, kad “L.” 
skelbia dviejų mėnesių vajų 
gavimui naujų skaitytojų.

kiti du žibalo transportai. 
Dar daugiau liepsna uždegė 
Dunojaus paviršį. Kiti du 
laivai sprogo jau ne nuo 
bombų, bet nuo aplinkui 
juos ant vandens degančio 
žibalo. Visas konvojus, ku
ris buvo iš septynių laivų, 
tapo sunaikintas. Juodi dū
mai buvo matomi iš už še
šių mylių atstos.

Sovietų mūšjo orlaiviai 
nukirto tris fašistų orlai
vius, o patys visi liko svei
ki. Lėktuvai grįžo į bazę.
Norvegai Degina Priešus
Net baltųjų finų laikraš

tis yra priverstas aprašyti 
tą, kaip norvegai padegė

vokiečių fašistų didelį gara
žą su trokais, javais, kuru 
ir amunicija. Nuo to laiko, 
kada Vokietijos fašistai už
puolė Sovietus, Norvegijoj 
jau daug svarbių punktų 
sudeginta nakties laiku.

ITALAI NUSKANDINĘ 
DU DIDELIUS ANG

LŲ LAIVUS

Roma, liepos 24. — Italų 
komanda skelbia, kad jų or
laiviai bombomis nuskandi
nę du Anglijos garlaivius, 
25,000 tonų iš viso, ir sužei- 
dę keturis karinius anglų 
laivus.

rašė dienraštį pusei metų. 
Vardo prašė neskelbti. 6 
nauji skaitytojai gauti vie
na diena.

Drg. J. Šimaitis, montel- 
lietis, rūpinasi visais reika
lais ir tą dieną jis išplatino 
už $5.80 Philadelphia, Pa. 
pikniko tikietų keturių 
miestų piknike Haverhill, 
Mass. Mačiau platino ir 
“Vilnies” pikniko bilietukus.

Antanas Raila, savinin
kas National Cafe, 666 Main 
St., Montello, Mass, visada 
padeda dienraščiui “Lais
vei.” Ir šiuom kartu jis au
kojo ištisą dieną darbui del 
“Laisvės” ir nesigailėjo 
stambių iškaščių.

Keturi draugai: Juozas 
Vaznys, Antanas Buivydas, 
Jonas Buzak ir K. Kalau- 
šius. Visi iš Dorchester, 
Mass., aukojo po $1.00 savo 
dienraščiui atsilaikymui va-

August ir September mėne
siais gaukime naujų skaity
tojų už vieną dolerį šešiom 
savaitėm.

Kurie gerai dirba ir turi 
pažįstamų, kurie dar ne
skaito “Laisves,” gali pada
ryti dovana — užrašyti “L.” 
šešiom savaitėm už $1.00. 
Bet svarbiausias dalykas, tai 
reikia kalbinti, kad patys už
sirašytų “Laisvę” už $1.00 
šešiom savaitėm. Žmogus 
paskaitęs “Laisvę” 6 savai
tes vėliau pats ją atsinau
jins visiem metam.

I Dabar labai svarbus mo
mentas platinimui dienraš
čio “Laisvės.” Žmonės domi
si karo žiniomis. “Laisvė” 
teisingai ir bešališkai pa
duoda karo žinias. Stokime 
į darbą ir gaukime savo 
dienraščiui kuo daugiausia 
naujų skaitytojų.

P. Buknys.

IŠ KARO IR APIE KARA

DARBININKŲ
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humooldt 2-7964

Ką Daro Anglija?
Praėjo penkios savaitės, kai Europos 

rytuose užsiliepsnojo didysis karas, kai 
Hitlerio govėdos užpuolė Sovietų Sąjun
ga.

Anglija pasižadėjo duoti visokią pa
galbą Sovietams, o Sovietai — visokią 
pagalbą Anglijai. Abi šalys pasirašė 
bendrą apsigynimo sutartį; abi šalys pa
tapo talkininkėmis kovoje prieš fašizmą.

Gal būt mes esame klaidingi, nes karo 
paslapčių, aišku, nežinome, bet negalime 
susilaikyti nuo kėlimo aikštėn vieno klau
simo: Ką daro Anglija? Kaip ji remia 
Sovietų Sąjungą? Kokią paramą ji So
vietams duoda?

Per šias penkias savaites Raudonoji 
Armija kovėsi ir kaunasi didvyriškai. 
Nei jokia kita šalis šiame kare su Vo
kietija nekirto tokio smūgio Hitleriui, 
kaip Sovietų Sąjunga. Vadinasi, iki šiol 
Sovietų Sąjunga pati viena nešė visą ka
ro atsakomybę. Anglija iki šiol, beveik 
niekur nebuvo išstačiusi didesnės jėgos 
prieš Hitlerio armijas.

Dabar, rodosi, būtų jau laikas kur nors 
pasirodyti. Patys Anglijos žmonės stato 
klausimą: kodėl Anglija neiškelia savo 
jėgų Francijoj? Deja, tas viskas tik klau
simo formoje ir pasilieka.

.'Anglijos valdovai teisinasi, būk, girdi, 
jie turį pirmiau pasiruošti apsigynimui, 
o paskui eiti prie užpuolimo-ofensyvo...

Hitleris pradėjo atakuoti Maskvą iš

Iš šitos malimalienės mes galime iš
skaityti vieną dalyką, kurį, matyt, p. Ba
gočius norėjo pasakyti: “Laisvė” ir “Vil
nis” yra organai Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo ir jie be reikalo šmeižią 
SLA.

Dėlto vieną turime pasakyti: nei “Lais
vė,” nei “Vilnis” niekad nebuvo ir nėra 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo orga
nais. Nuo pat savo įsikūrimo, LDS turė
jo ir turi savo organą, kuris išeidinėja 
du kartu per mėnesį. Tasai organas yra 
“Tiesa.” Kiek mums yra žinoma,' “Tie
sa” niekad nėra priekabiavusi prie SLA.

Jeigu* P* Bagočius, eidamas SLA pre
zidento pareigas, nežino net to, kad LDS 
organas yra “Tiesa,” o ne “Laisvė” ir ne 
“Vilnis,” tai pasirodo, kaip jis mažai da
lykus nusimano ir kokią jis turi didelę 
drąsą plepėti apie tuos dalykus, kurių 
jis nežino!

Kiek tai liečia “Laisvę,” galime tiek 
pasakyti: ji niekad nepriekabiavo prie 
SLA. Ji visuomet gynė ir gina SLA. Bet 
“Laisvė” visuomet stovėjo su SLA na
riais prieš visokius savanaudžius, kurie 
SLA plėšė ir vogė, kurie tą organizaci
ją naudojo asmeniškiems tikslams.

Pastaruoju laiku “Laisvė” nuolat rei
kalavo, kad SLA pildomoji taryba pa
skelbtų “Tėvynėje” SLA narių žiniai tąjį 
raportą, kurį patiekė penkių ar šešių 
valstijų apdraudos departmental. Per 
porą mėnesių SLA raštinėje ėjo revizi
ja. Padarę reviziją, kontrolieriai pagami* 
no raportą. Tame raporte patiekė tam 
tikrus pasiūlymus SLA reikalams patai-? 
syti. SLA nariai nori žinoti, koki tie pa-

Fašistų Orlaiviai 
Nukentėjo

Hitleris pirmose karo die
nose prieš Sovietus su pa
siutimu metė tankus ir or
laivius. Mat, jis siekė kuo 
daugiau užimti teritorijos 
pirma, negu Raudonoji Ar
mija bus mobilizuota. Bet 
tie žygiai fašistams labai 
daug kainavo. Į pirmas dvi 
savaites jie neteko 1,900 
tankų ir 2,300 orlaivių. Jie 
neteko geriausių tankų ir 
orlaivių. Tas atsiliepia ant 
tolimesnės jų karo kampani
jos.

Pagal Sovietų fronto ko
mandos davinius, tai jau 
reiškiasi silpnėjimas fašis
tų oro ir mechanizuotų jė
gų. Sovietų orlaiviai per 20 
dienų ir naktų be pertrau
kos degino Rumunijoj žiba
lo šaltinius ir jo perdirbimo 
fabrikus, skandino ant Du
nojaus žibalo baržas. O tai 
yra skaudus naciams smū
gis. Numušti nacių orlaiviai 
parodė, kad jie buvo aptar
naujami 18 ir 19 metų jau
nuolių. Kaipo taisyklė, buvo 
vienas daugiau patyręs la
kūnas, o jo pagelbininkai 
dar jauni, žali kovoj.

Karių Bėgimas Baisi 
Rykštė

Vokietijos fašistų propa
gandos biuras nuolatos skel
bia apie “Raudonosios Ar
mijos krikimą.” Toms pasa
koms netikės nei vaikai. Bet 
fašistai tą skelbia todėl, kad 
jie patys labai neramūs. Jau 
keli buvo atsitikimai, kada 
fašistų pasiųsti orlaiviai 
bombarduoti Sovietų mies
tus bombas numetė į balą,
o patys nusileido, pasidavė 
ir išleido atsišaukimus į ki
tus vokiečių lakūnus, šau
kiant juos pasiduoti. Jau ke
li buvo atsitikimai, kada ne 
vien pavieniai Rumunijos, 
Finliandijos kariai, bet kuo
pos ir net batalijonai perė
jo į Sovietų pusę. Tokie da-

lykai fronte, tai baisiausia 
rykštė fašistams.

Ir ne tik kariai, bet net 
komandieriai p a s i d u oda. 
Štai 1 e i t e nantas Herald 
Heissler ir seržantas-majo- 
Įras Walter Mueller, iš Sak
sonijos 464 pulko, savo va
lia pasidavė su būriais ka
rių ties Rogačevu Sovietų 
kariams. Jie sako, kad juos 
Hitlerio komanda apgavo, 
kad juos vežant iš Franci- 
jos, sakė jiems, kad veža į 
Afriką. Jie nusivylę. Jiems 
sakė: “Su Rusija baigsime 
karą greitai, trokais ją per
važiuosime,” o dabar yra ki
ta padėtis.

Tiesa, kol kas dar tai nė
ra masinis dezertyravimas 
Vokietijos karių. Hitlerio 
budeliška disciplina, apga
vystė, degtinė, leidimas 
miestus plėšti ir kiti būdai 
palaiko jo karo mašiną. Bet 
jau vienur, kitur pasireiškia 
braškėjimas tos mašinos. Tą 
reikia matytį. O tas vidaus 
braškėjimas yra labai pavo
jingas fašistų režimui.

Dega Nacių žibalas
Liepos 19 dieną grupė 

Sovietų orlaivių gavo įsaky
mą sunaikinti fašistų žibalo 
baržas ant Dunojaus. Žval
gai pranešė, kad laivų kon
vojus yra tarpe Sulina ir 
Tulceja prieplaukų. Sovietų 
bombonešiai ir mūšio lėktu
vai tuojau buvo virš priešo 
laivų. Pasirodė ir fašistų 
mūšio orlaivių Messerch- 
mitts grupė. Sovietų mūšio 
orlaiviai puolė, kad pasitik
ti priešą. Kada Sovietų mū
šio orlaiviai kovėsi su prie
šo orlaiviais, tai bombnešiai
naikino rumunų žibalo tan- 
kerius. Pirmoji bomba nu
krito ant didelio laivo. Įvy
ko baisus sprogimas. Bai
sus liepsnos liežuvis iškilo 
iki debesų, o žibalas užliejo 
Dunojaus vandenį ir degė. 
Mėlynasis Dunojus virto į

Sarmatlyvai Niežti
Gerb. daktare, tai ir aš su

maniau paprašyti patarimo 
per “Laisvę.” Aprašysiu apie 
savo ligą. Jau 4 metai, kaip 
mano liga prasidėjo. Įsimetė 
man toks netikęs sarmatlyvas 
niežėjimas į mano femili da
lis. Buvo niežėjimas įsimetęs 
ir į rankas. Ir man ten kar
tais patinsta ir pabrinksta. Ir 
ant širdies negerumai užeina.

Tai man ten paniežti ir pa- 
skauda. Kada aš atšalu, tai 
skausta dikčiau, punta ir niež
ti ir rankos ir femile. Tai einu 
prie daug daktarų, tai dakta
rai man vis sako, kad aš tu
riu femile plautis su beiking 
soda. Tai kai aš plaunuos, tai 
man da dikčiau punta ir tinsta 
femile ir rankos. Tai mielas 
daktare, tai mes skaitom tą 
lietuvišką “Laisvę,” tai mes 
matom ten daug patarimų, tai 
vis mislinau jums, mielas dak
tare, rašyti.

Aš esu 52 metų senumo. 
Mano vaikai visi dideli užau
gę. Tai dėkui.
Atsakymas

Nėr už ką. Jums tos visos 
bėdos, tie įkyrūs niežuliai pra
sidėjo veikiausia tuo metu, ka
da Jums, Drauge, ėjo gyveni
mo pakaita. Per tą audringą 
laikotarpį visaip moteriai ten
ka pakentėti.

Tai yra vytimo laikotarpis. 
Vysta ir susitraukia ne tik ly
ties organai — kiaušidinės 
liaukos, bet ir kitos liaukos iš
eina iš normalių vėžių. Tatai 
neigiamai veikia kraujo apy
taką. Kartais pasidaro aukš
tas kraujo slėgimas. O visi 
kūno apdangalai: oda ir gil
tinės plėvės pasidaro plones
nės ir opesnės. Mažiau jos te
gauna kraujo. Oda lieka jau- 
sesnė, plonesnė,, pašiursta ir, 
džiūdama, pradeda niežėti. 
Panašiai esti ir gleivėtose plė
vėse — ar tai nosyse, gerklėj, 
burnoj, viduriuose, ar lyties

organuose, makštyje. Šioje 
vietoje plėvės irgi eina sausyn, 
plonyn ir opyn. Atrofuojasi, 
džiūsta ir susitraukia. Tų plė
vių narveliai mažiau tegauna 
gličių, ir nuo tokio vytimo 
prasideda ten niežėjimas. Be
sikasant, audiniai susierzina ir 
patinsta, pasidaro savo rūšies 
įdegimas, kurs nesiduoda taip 
lengvai gydyti kokiais plovi
mais, kaip kad kepamosios so
dos skiediniu. Esti nuo to da 
blogiau.

Matot, kaip yra. Jaunos ir 
apyjaunės moters gimdomojo 
kanalo skysčiai rūkšteli (esti 
truputį rūkštūs). Tas rūkštu- 
mas neduoda bakterijoms veis
tis kanale ir visa kas esti šva
ru ir gera.

Makšties plėvelėms bedžiūs- 
tant, pasikeičia tenai ir skys
čių sąstatas. Jie jau esti ne- 
berūkštūs, bet, atbulai, gailūs, 
šarmuoti (alkali). Tai jei jau 
plautis, tai geriau su kokios 
lengvos rūkštelės skiediniu. 
Gaukite baltojo acto (white 
vinegar). Įmaišykite 8—10 
valgomųjų šaukštų. į kvortą 
šilto vandens ir tuo miešimu 
galite pasiplauti makštį.

Tačiau tokie plovimai neat
jaunins, neatgaivins plėvių ir 
odos. Plėvės ir oda ir daug 
ką kita organizme atitaiso mo
ters lytinė sunka — female 
sex hormone—estrogenic hor
mone. Gydytojas turėtų Jums 
giliai į raumenis su adata įlei- 
dinėti tų hormonų. Yra ir tam 
tyčia žvakutės (supozitoi’ijos), 
iš tų hormonų pagamintos. Ac
to skiediniu išsiplovus, įsidėki
te sau makštin po tokią žva
kutę ant nakties. Maistą var
tokite gyvą, nesugadintą. Da- 
dėčkui imkite dar ir vitaminų: 
Džiovintų bravoro mielių — 
brewers yeast tablets imkite 
po 15 tablečių su maistu 3 
kartus kas dieną. Žuvies kepe
nų aliejaus arba jo kapsulių 
bei tablečių irgi gerai vartoti.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Kodėl laikraščiai niekad 
nepraneša skaičiaus orlai
vių, daužančių Vokietiją? 
Kaip kada praneša, kad 
“skvadronai” daužė Vokie
tiją.

Kiek orlaivių eina.ų skva- 
droną?

Ar girdėjo kada nors kas 
pirmiau apie “Stalino Lini
ją”?

Vienas komentatorius

liepsnos upę. Tuojau sprogo!ti teisybė?
siūlymai. Jie nori patys paskaityti, ką 
revizoriai surado SLA centre. Bet jie, 
SLA nariai, to nemato, apie tai nieko ne
žino.

pranešė, kad nieko nežino 
tikrai, kokioj geografinėje 
vietoje prasideda ir baigiasi 
ta linija. Ar tas gali būti 
teisybė ?

Kaip kada per radiją pra
neša, kad kita linija yra kur 
nors budavojma. Ar gali bū-

Užuot išspausdinus tąjį raportą, “Tė
vynės” redakcija spausdina tokius 
“bezgramotnus” dalykus, kaip kalbama
sis p. Bagočiaus “raštas”!

Atsakymas
Skaičiaus orlaivių laikraš

čiai nepaskelbia todėl, kad 
to skaičiaus n e p a d u oda 
Anglijos karinė komanda.

Skvadronas yra abelnas 
pavadinimas — bet būrį or
laivių, tankų bei kareivių 
galima pavadinti skvadro- 
nu. Skaičius nėra vienodas.

Visas svietas seniai žino
jo, kad Sovietų Sąjunga tu
ri apdrūtinus savo parube- 
žius, bet kur ir kaip, nebu
vo skelbiama. Reikia žinoti, 
kad Sovietų Sąjungos pra
nešimuose niekur nekalba
ma apie “Stalino Liniją.” Tą 
pavadinimą iškepė Ameri
kos laikraščiai bei radijo 
komentatoriai.

Nieko nežinome apie jo
kią kitą “liniją.” Tiek tik 
aišku, jog Sovietai nemiega, 
o drūtinasi ten, kur tik ga
lima ir kur tik numato pa
vojų.
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M IE N AS
LMS VEIKLA KARŠČIUOSE A, VIENUOLIO “DAUBOJE”

—

New Britain, Conn.
šilta, karšta ar šalta — organizacinė LMS 

veikla eina. Ypač meninė organizacija turi 
veikti, kad pasiruošus sezono koncertams, 
vaidinimams. Brooklyno Aido* Choras užsi
sakė operetę “Apsigavo,” kurią LMS cent
ras visa energija ruošia, baigia.

Brooklyno Liaudies Teatras renkasi, skai
to, studijuoja veikalus sekančiam sezonui. 
Veikia ir kiti vienetai.

štai, rašo J. Surdokas varde Wilkes-13ar- 
rių Lyros Choro: “Prisiunčiu metinę duoklę 
$5.00. Aš esu intruktuotas Lyros Choro 
kreiptis j LMS centrą veikalų—savo ir kitų 
laidos operečių ir veikalų vaidinimui. Mes 
norime iš anksto prisirengti prie rudeninio 
sezono vaidinimų.”

Tokį pavyzdį turi imti ir kitos organizaci
jos. Darbui reikia prisiruošti iš anksto. Kuo
met ateina vėsus oras, ruduo, tai tada jau 
reikia ne veikalų jieškoti, bet vaidinti.

LDS Kuopos Dedasi Prie LMS

Sekamas laiškas yra rašytas gerai žinomo 
mūsų poeto Jasilionio. Jis rašo varde LDS 
6 kuopos. Perskaitykite:

“LDS 6 kuopa nutarė užsimokėti metinę 
duoklę—$3.00—į Lietuvių Meno Sąjungą. 
Kuopa kai kada suruošia tai koncertą, tai 
scenos vaidinimą ir dėlto mums reikalinga 
gauti ir dainų ir scenos veikalų. O kadangi 
vienintelė organizacija, kuri tuo reikalu rū
pinasi, Amerikoj yra Lietuvių Meno Sąjun
ga, tai ir dedamės į ją.

“Prašom atsiųsti po vieną kopiją visų lei
dinių, kokius šiemet turite išleidę arba iš- 
leisite. Lauksime.

“Mes taip pat manome, kad ir kitų kolo
nijų aktyvesnės LDS arba Literatūros Drau
gijos kuopos privalėtų į Liet. Meno Sąjun
gą prisidėti ir tuo būdu subendrintomis jė
gomis padėti išleisti daugiau veikalų, dau
giau dainų ir kitokios literatūros. Juk tik 
bendromis pažangių lietuvių jėgomis tegali
me nudirbti žymesnius kultūros darbus! Te

Naujos Knygos, Parašytos Buvusios
Lenkijos Persekiojamų Rašytojų

“Izviestijose,” Tarybų Sąjungos valdžios 
organe, tilpo straipsnis apie naujai išleistas 
knygas Lvovo rašytojų:

“Aš ėjau šimtus kilometrų pro gaisruose 
skęstančius kaimus iki atėjau čia. Aš ėjau 
linkui Tarybų rubežiaus, o rubežius atėjo 
pasitikti mane. Ukrainą žemėje aš susitikau 
Raudonąją Armiją,” rašė Vanda Vasilevs- 
ka savo epiloge knygoje “žemė ir Nelaisvė.”

Vanda Vasilevska šiandien gyvena ir dir
ba tarybiniam Lvove. Ji yra deputatė Vy
riausioj Taryboj Tarybų Sąjungoje. Ji dabar 
baigė antrą knygą “Daina Virš Vandenų.”

Kaip ji, taip ir visa eilė lenkų, ukrainų 
ir žydų rašytojų buvo slegiami ir persekio
jami poniškosios Lenkijos. Jie slinko į rytus, 
į tiesos ir gyvenimo žemę.

Karmanskis, vienas iš pirmaujančių uk
rainų lirikų poetų, gyvena Lvove. Per ilgą 
laiką jis važinėjo po pasaulį, aplankydamas 
Vokietiją, Ispaniją, Portugaliją, Italiją, Bel
giją, Šveicariją, Holandiją, Argentiną, Bra
ziliją ir Kanadą jieškodamas laimės, jieško- 
damas gero savo liaudžiai ir sau. Bet vel
tui.

Vėliausias Petro Karmanskio poezijos kū
rinys užvardintas “Į Saulę.” Kaip visi va
karinės Ukrainos žmonės, taip ir poetas pa
sijuto kaip Prometėjus nusikratęs retežių 
ir žinodamas, kad jis tapo išlaisvintas ant 
visados.

Pastaruoju laiku tapo išleista knyga žydų 
tautybės novelisto Rakhmil Greeno, užvar
dinta “Verpėjai iš Kolomos,” kurioje auto
rius vaizdžiai piešia žydų verpėjų įvairius 
klasių kovos etapus.

“Lenciūgai,” įdomi novelė, parašyta len
kų poetės šemplinskos, taipgi tik ką išėjo 
iš spaudos. Ta novelė buvo parašyta išvaka
rėse antrojo imperialistinio karo. Pirmoji 
dalis “žmogaus Gimimas,” buvo atspausdin
ta Varšavoje, bet antroji ir trečioji tos no
velės dalys buvo sulaikytos Lenkijos cenzo
rių.

Leonas Pasternakas išleido knygą “Rink
tinės Poemos.” Tai jo pastarųjų dešimties 
metų darbo vaisiai. Kai kurios poemos buvo 
parašytos Mokorovo, Lomžos, Bręstos ir 
Lvovo kalėjimų kamerose.

Puikų įdėlį įnešė į pasaulinę literatūrą 

gyvuoja Meno Sąjunga ir teplinta jos dar
bai !”

Kaip matote, šiame laiške ne tik paaksti- 
nimas kitom mūsų kuopom, bet ir joms de
dama pareiga, žinoma, kad tik sukaupę 
daugiau jėgų, daugiau finansinės paramos, 
galėsime daugiau nudirbti kultūrinių ir me
no darbų. 

“ • • •
Turime ir daugiau reikalavimų vaidini

mui veikalų. Iš Montello rašo mūsų, dar
buotojas Baronas varde Liuosybės Dailės Ra
telio: “Mes norėtume gauti po vieną kopi
ją neseniai parašytų komedijų, kaip tai: Se
no Vinco ‘Atvažiavo su Kraičiu’ ir Jasilio
nio komediją ‘Moterų Medžiotojas.’ Taipgi 
ir kitų veikalų, kuriuos LMS pagamino per
eitą žiemos sezoną.”

Vadinasi, veikalų pareikalavimas yra, 
vaidinimai pas mus madoje. Meno Sąjunga 
jų turi išleisti daugiau. 

“ • • •
Kanados Jaunimo Choras prisiuntė duok

les už 1940-41 m. Kanadiečiai veikia, bet jų 
veikla gana trukdoma esamų sąlygų — ka
ro ir kitų. Vienok kanadiečiai veikia ir cho
rą palaiko.

Kaip su duoklėmis kiti mūsų, vienetai ? 
Reikia pasakyti, kad paskubos nesimato. Na, 
o centras deda pastangų paruošti daugiau 
.veikalų, operečių, dainų. Jei vienetai neat
silieps su duoklėmis, su tikra parama, tai 
LMS centras negalės daug veikti.

Šiomis dienomis iš Lietuvos gauta gražių 
kūrinių—šeši sąsiuviniai gražiai atspaustų 
liaudies dainų, St. Šimkaus kompozicijos. 
Tai leidiniai prie sovietinės vyriausybės. Ma
tomai tai siuntinys išsiųstas tik prieš hitleri
nių barbarų gaujų įsiveržimą.

Apie 600 dainų su muzika. Tokių ir kito
kių meno-kultūros leidinių Lietuvos meninin
kai buvo pasirįžę šimtus išleisti. Dabar tas 
darbas naikinamas.

V. Bovinas, LMS Sekrt.

rašytojai Jonas Kernistskis “Kaimas Kalba,” 
ukrainų kalboje; Yuri Putrament—“Spalių, 
Sakmės”— lenkų kalboje; Nukim Bomze 
“Poezija,” —žydų kalboje.

Lvovo rašytojai išvertė lenkų kalbon Gor
kio —“Motina;” Ostrovskio —“Kaip Arta- 
vojosi Plienas;” Furmanovo—“čapajevas;” 
Fadjevo — “Kelias;” Tolstojaus — “Grūdai;” 
penkis tomus Jono Franko rinktinių kūrinių 
ir Majakovskio ir Povilo Tyhino rinktinės poe
mos.

Lvove taipgi išeina mėnesinis žurnalas “Li
teratūra ir Menas,” ukrainų kalboje ir litera
tūros almanakas lenkų ir žydų kalbose.

Karas Nesulaikys Tarybų Sąjungos 
Kultūrinio Darbo

Pranešama, kad šiemet Tarybų Sąjungoj 
bus išleista Čarlio Dikenso penki šimtai atski
rais pavadinimais kūrinių. Planuojama spaus
dint 27 milionai egzempliorių. Į tai įimama 
ir 10-ties tomų rinktinių apysakų laida.

Šiam rinkiniui Dikenso veikalai paruošti 
naujuose vertimuose. Anksčiau turimieji ver
timai atydžiai tikrinami-lyginami su origina
lais. Pirmąjame skyriuje telpa “Pickwick’o 
Popieriai” ir biografiniai bruožai, parašyti E. * 
Lann’o.

IIjos Erenburgo žodis
Uja Erenburgas, garsusis Sovietų publi

cistas per radiją aną dieną pareiškė, kad “Hit
leris pradėjo karą; Stalinas — pabaigs!”

“Didžioji paskirtis laukia Sovietų žmones,” 
sakė jis. “Užpuolikų užkartas karas ant mūsų 
patapo kova už išlaisvinimą pavergtosios Eu
ropos.

“Tarybų Sąjunga sąlydžiai vieninga. Tary
bų Sąjunga, tai ne Francija, kuri tapo su- 
kriušinta todėl, kad ją išdavė jos valdovai. 
Milioninės pavergtųjų tautų akys dega kerštu 
prieš Hitlerį ir jos tiktai laukia patogaus mo
mento nusikratyt jungą.

“Tarybų Sąjungos talkininkais yra visi pa
vergtųjų kraštų žmonės, kurie jau kovoja 
Hitlerio užnugaryje, sabotažuodami ir strei
kuodami.”

KAUNAS. — Su tikru nekantrumu Kau
no visuomenė laukė A. Vienuolio naujo sce
nos veikalo, nes veikalas sukurtas tarybi
nėmis sąlygomis.

Pagaliaus Kauno Valstybės Dramos teat
re jį pamatėme.

Siužetas imtas iš 1905 metų laikotarpio, 
nors pjesėje tat ryškiai ir nepabrėžta.

Kulokiškos kilmės valstietis Gaška augi
na 2 sūnus ir dukterį. Sūnus Antanas išlei
džiamas į kunigus ir būsimu kunigu remia
ma visa Gaškos šeimos gyvenimo ateitis. 
Duktė bandoma ištekinti būsimo kunigo pa
jamų sąskaitom Tuo tarpu antras sūnus Ed
vardas su kaimyno bežemio dukterim su
gyvena vaiką ir tuo padaro didelę nešlovę 
valakininkui Gaškai.

Staiga busimasis kunigas pravaromas iš 
seminarijos dėl jo pažangių pažiūrų, pirš
liai pabėga nuo Gaškaitės, sužinoję, kad 
nelieka geros pasogos, kurią būtų gavę, jei 
jaunosios brolis būtų tapęs kunigu. Sūnus 
Edvardas tėvų (ypač motinos) įteigtas atsi
sako vesti savo nuskriaustą merginą. Vėliau 
dėl to pradeda girtauti ir eikvoti ūkio labą. 
Pjesės gale beveik viskas susitvarko ir tai 
eksklieriko gerųjų būdo ir politinio nusista
tymo ypatybių dėka. Nuskriausta mergina 
sueina bendram gyvenimui su savo kūdikio 
tėvu, abiejų jaunųjų tėvai taip pat susitai
kina.

Svarbiausios pjesės mintys, atrodo, bus: 
parodyti, kad kaimas yra ne koks nors 
glaudus vienetas, o taip pat, kaip ir miestas, 
pasiskirstęs klasėmis. Kulokas—išnaudoto
jas ir darbo, vargingasis valstietis, štai dvi 
kaimo klasės. 'Vienuolis neparodo tų klasių 
atstovų kovojančių tarpusavy dėl ekonomi
nių tikslų, ir dėl to klasinės kovos momentas 
neišryškėja, bet žiūrovui visiškai aišku, kad 
praraja tai'p Gaškos ir Nakučio yra turtas. 
Kita Vienuolio? mintis—tai realus, teisingas, 
neperdėtas, bet ir nepabrėžtas klero, kaip 
išnaudotojo ir mulkintojo, vaidmuo valstie
čių gyvenime. Klebon. (J. Petrauskas) išėjo 
labai ryškus, įtikinantis ir vienas iš pačių 
geriausių pjesės personažų. Klebonas, tai 
pirmiausia stambus gaspadorius, besirūpinąs 
savo karvėmis ir kitais ūkio reikalais. Nuo 
tų reikalų jis atsitraukia valandėlei tik ta
da, jei gauna gerą atlyginimą. Be to, auto
rius parodo kleboną kovojantį ir su “bedie
viais,” bet tat neišplaukia iš veiksmo. Užtat 
ir visas mokytojo (to bedievio, su kuriuo 
kovoja klebonas) vaidmuo atrodo pridėtinis 
ir nereikalingas.

Trečioji Vienuolio mintis buvo parodyti 
ano meto kovotojus už liaudies gerovę ir 
laisvę, kuriuos anuo metu liaudis vadino ci- 
cilikais. Tokie žmonės pjesėje yra eksklie- 
rikas Antanas ir mokytojas Stasys.

Bet Vienuolio plunksna juos silpnai cha
rakterizavo ir jie išėjo gana blankūs, 
ypač Antanas. Mokytojas tiek teveikiąs, 
kiek dabar autorius jam leido, yra nerei
kalingas balastas ir aktorių tik stato į keb
lią padėtį.

Stipriausiai ir geriausiai Vienuoliui pavy
ko sukurti Gaškus (tėvą ir motiną), kleboną, 
Gaškų papirktus kaimo padaužas Virvalą ir 
Antoką, o taip pat piršlį ir kaimo davatką 
Apoloniją. Jie visi yra gyvi, spalvingi ir 

Dr. W. D. Cocking (stovi), Georgijos Universiteto dekanas, tapo išmestas iš 
vietos dėl to, kad jis, girdi, skelbęs baltų ir juodų žmonių lygybės principą; jį 
išmetė gubernatorius (sėdi baltam kostiume su cigaru dantyse) E. Talmadge.

visai realūs žmonės. Teigiamieji personažai, 
ypač Antanas, išėjo blyškūs, bekraujai per
daug apaštališki.

Drg. Dauguvietis duotąją medžiagą sudo
rojo apskritai vidutiniškai, o kąi kuriose 
vietose ir visai gerai. Penktame paveiksle 
girtų atsibaladojimo pas Gaškus scena yra 
tiesiog čechoviška, puikiai pavykusi. Neaiš
ku, kodėl Dauguvietis iš Gaškos sūnaus Ed
vardo veikalo pradžioje padarė idijotą pen
kių kapeikų nevertą, kai tuo tarpu įš jo 
kalbos nieko panašaus nematyti. Pjesei bai
giantis Edvardas labiau išryškėja ir virsta 
visai realiu, krinkantį žmogų vaizduojančiu, 
personažu, v si

“Dauboje” vaidinąs aktorių kolektyvas 
pavestą uždavinį atliko gerai su kai kurio
mis nežymiomis išimtimis. Aktoriai dar pil
nai neįsigyvenę į savo vaidmenis ir todėl 
savo laikysena scenoje labai nepastovūs. 
Stipresnieji buvo Jurgis Petrauskas (klebo
nas), N. Vosyliūtė (Gaškienė) ir A. Macke
vičius (Gaška). Jų dėka nemaža scenų buvo 
aukštai kūrybingos, giliai išgyventos ir psi
chologiškai apgalvotas iki smulkmenų. Visiš
kai geri buvo Antokas (J. čaikauskas), Vir- 
valas (P. Šimkus), piršlys (K. Vasiliauskas), 
kaimo davatka (A. Vainiūnaitė). Eksklie.ri- 
ką Antaną (Dineika), kurį pjesės autorius 
paliko bespalvį, režisierius padarė perdaug 
šventą, o aktorius savo individualybe nė 
kiek neparyškino. Išėjo silpnas ir visai ne
realus personažas, nors tokių asmenų tikro
vėje pažįstame nemaža. Be to, Dineika per
daug greit pasikeitė iš klieriko į pamokslau
jantį frantą. Ievą Nakutytę vaidinusi O. 
Rymaitė sukūrė nuskriaustą, verksnę kaimo 
mergužėlę, kokių buvo ir yra tūkstančiai. Ne
blogas ir Nakutį vaidinęs V. Muraška. Ed
vardas Gaška, kurio vaidmuo aktoriui yra 
dėkingas, turėtų būti pergalvotas (bent pra
džioje). P. Kubertavičius, kuris apskritai 
vaidino stipriai, bet dėl režisieriaus nevyku- 
šio užmanymo daug kur buvo neįtikėtinas, 
(čia jis galutinis ištižėlis, čia jis veiksmu 
ima priešintis tėvui).

Didesniam pjesės pasisekimui reikia per
svarstyti paveikslo prie ežero pirmąją dalį, 
lygiai kaip ir paskutinio paveikslo eksklieri
ko bei mokytojo vaidmenis.

Bendrai paėmus pjesė visai vykusi ir tu
rės nemažo pasisekimo. Ypač pageidautinas 
būtų jos greitas pasirodymas periferijoje: 
Šiaulių ir Panevėžio teatruose, ši pjesė kal
ba į liaudį paprasta liaudies kalba, teisin
gais vaizdais, iškelia klero neigiamą vaidme
nį mūsų liaudies. gyvenime. Visai neabejo
tina, kad ši pjesė buržuaziniame režime ne
būtų galėjusi išvysti rampos šviesos ir to
dėl ji verta pirmos originalės tarybinės pje
sės vardo, nors vaizduoja ir praėjusį gyve
nimą.

Dailininkas č. Janušas sukūrė natūralisti
nį scenovaizdį, labai tinkamai besiderinantį 
su veikalo turiniu. Įspūdingos veiksmo prie 
ežero dekoracijos žymiai prisideda prie to 
veiksmo negyvos pradžios pagyvinimo.

Ir kiti rašytojai, paskatinti A. Vienuolio 
pasisekimo, turėtų rimčiau atsidėti scenos 
veikalų kūrybai. Jau pats laikas pasirodyti 
ir socialistiniam realizmui mūsų scenoje.

J. Šimkus.

Iš Literatūros Draugijos 
Susirinkimo

žėdną antradienį žėdno mė
nesio (?—Red.) įvyksta Li
teratūros Draugijos 27 kuo
pos susirinkimai, bet šio mė
nesio, liepos 8 dieną, susirin
kimas neįvyko iš priežasties 
kuopos valdybos neatsilanky
mo. ,

Susirinkus apie šešiems 
draugams ir besikalbant apie 
svarbius šių dienų iškilusius 
klausimus, nutarta šaukti spe
ciali susirinkimą atvirutėmis, 
kviečiant Literatūros Draugi
jos narius ir “Laisvės” skaity
tojus ant liepos 15 dienos, 
IWO svetainėje, Church St.

Susirinkimas įvyko gana 
skaitlingas, dalyvavo daug Li
teratūros Draugijos narių; 
nors “Laisvės” skaitytojų neat
silankė, bet susirinkimas buvo 
gana sėkmingas. Buvo disku- 
suojama Vokietijos fašistinių 
banditų užpuolimas ant Sovie
tų Sąjungos. Viena draugė 
pakėlė diskusinį klausimą: Ar 
“Laisvė” teisingai aprašė Rau
donosios Armijos stiprumą? 
Draugai gana stropiai dalyva
vo diskusijose ir diskusavo ga
na rimtai.

Kalbėjo Šie draugai: V. Jo- 
kimas, J. Malinauskienė, V. 
Masionis, J. Balsys ir Plokš
čių Parapijonas.

Plačiai išdiskusavus klausi
mą, visi draugai priėjo prie iš
vedimo, kad “Laisvė” nei kiek *• 
neperdėjo taip rašydama. Pa
saulio banditas Hitleris, kaip 
kokia pavietrė perėjo Europą. 
su visai menkais pasipriešini
mais iš kapitalistinių valsty
bių ; užgrobė jų ginklus, orlai
vius, tankus ir geriausiai į- 
rengtus ginklų fabrikus; apsi
ginklavo iki dantų ir puolė 
nakčia, iš pasalų Sovietų Są
jungos žemę. Visos buržuazi
nės Europos armijos subyrė
jo į šipulius, o Sovietų Raudo
noji Armija atrėmė fašizmo 
banditizmą. Vokietijos bandi
tai manė Sumušti Raudonąją 
Armiją į dešimts dienų, pasi
grobti Sovietų žmonių uždirb
tą turtą — duoną ir šerti sa
vo govėdų bandas. Bet nepa
vyko. — Garbė Raudonajai 
Armijai!

Draugai užbaigė diskusijas 
su pakeltu dvasios ūpu, su pil
nu pasitikėjimu Raudonajai 
Armijai ir su pilnu pasitikėji
mu “Laisvės” vedama politi
ka. Draugai nusitarė paauko
ti dienraščio “Laisvės” vedimo 
reikalams ir agitacijos fondui. 
Aukojo šie draugai: J. Bal
sys aukojo $5; Plokščių Para
pijonas $1.50; V. Masionis — 
$1; S. Jurkiūnas — $1; J. 
Aukščiūnas — $1; J. Mali- 
nauckienė — $1; M. Saba- 
lauckienė — $1; J. Sciebeda 
— $1; J. Mičiulis $1; N. N. 
$1; V. Yokimas — 50c. Viso 
—$15.

Šie pinigai padalinti pu
siau : $7.50 “Laisvės” reika
lams ir $7.50 — Agitacijos 
Fondui.

Vėliau dar J. Suopis paau
kavo $1 dėl “Laisvės,” tai 
“Laisvei” susidaro $8.50.

Aš su draugu N. N. nusita- 
rėm pereiti per gerus žmones 
ir “Laisvės” skaitytojus ir pa
rinkti aukų “Laisvės” naudai.

Gerbiami laisviečiai, mes 
linkime jums 30 metų “Lais
vės” jubilėjaus proga kuo ge
riausios ištvermės šiame kritiš
kame pasaulyje!

John Balsys.
, . 1 ? ■ t

Cairo, liepos 24. — Angli
jos orlaiviai nuskandino
bent tris prekinius italų - 
nacių laivus Viduržemio 4
Jūroje.
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Sovietą Partizaną Vei-Vokiečią Komanda Ne- 
kimas įvaro Naciam

Persigandimą
patvirtina Jų Laimėji

mų prieš Sovietus

GAL LITVINOVAS AT
VYKSIĄS Į AMERIKĄ

Maskva, liepos 24. — So
vietų Žinių Biuras paduoda 
sekamus partizanų žygius:

Vienoje vietoj liepos 19 
d. partizanai kovotojai už
mušė 85 vokiečių kareivius 
ir oficierius, pagrobė 19 
sunkvežimių, 24 kulkasvai- 
džius, jų bataliono buveinę 
ir paėmė nelaisvėn 16 jų ka
riu. C

Raudonosios Armijos vie
netai ir partizanų būriai, 
veikdami užnugaryje priešo 
kariuomenės, vis labiau 
krikdo priešo užfrontę ir 
sukelia persigandimą. Tą iš
kalbingai parodo ir įsaky
mas pirmąjai vokiečių tan
kų grupei atrastas pas im
tinius. Įsakymas, pasirašy
tas oficieriaus Von Kleisto, 
šitaip skamba:

“Gandai, kad Sovietų tan
kai prasilaužė per mūsų li
nijas, sukėlė persigandimą 
mūsų užfrontėje, šiuomi aš 
įsakau: kas pradės ar skleis 
persigandimą, bus patrauk
tas karo teisman už nepa
klusnumą ar bailystę. Kiek- niame fręnte tai, girdi, vo- 
viename persigandimo atsi-j kiečiai paėmę nelaisvėn 18,- 
tikime visi oficieriai turi 000 rusų.

Bet nacių komanda ofi- 
panaudot ir cialiai nieko nesako apie jo

kius panašius vokiečių žy- 
aš už- gius ar laimėjimus, ir pripa- 

išgąsčio žįsta, jog Sovietų karinome-

Berlin, liepos 25. — Na
ciai ne oficialiai skelbia, 
kad jų smogikų kariuomenė, 
vartodama skystą švirkščia
mą ugnį ir rankines grana
tas, prasilaužė “per pasku
tinius likučius Stalino Li
nijos” Kijevo srityje, Uk
rainoje; kad jie karštai ve
jasi bėgančius rusus ir kad 
keliai esą užversti užmuš
tais raudonarmiečiais ir 
daugiais sovietinių karo pa
būklų.

Pasak nacių, tai jie taipgi 
sulaužę “visokį karinį so
vietų pasipriešinimą penkių 
mylių fronte į rytus nuo Ži- 
tomiro jau trečiadienį ir 
'ketvirtadienį.”

Vokiečiai sakosi sunaiki
nę du jų apsuptus didelius 
būrius sovietinės kariuome
nės viduriniame fronte, 80 
mylių užnugaryje nacių.

Vienas vokiečių pulkas, 
sakoma, pagrobęs 180 sovie
tinių sunkvežimių, 28 ka- 
nuoles ir šimtus šautuvų ir 
kulkasvaidžių; o centrali-

London. — Spėjama, kad 
Sovietai gal atsiųs į Jungti
nes Valstijas Maksimą Lit- 
vinovą, buvusį Sovietų už
sienių reikalų komisarą, 
kaipo specialį pasiuntinį rei
kalais karinės pagalbos So
vietam iš Amerikos.

Maskva Abejoja apie 
Gavimą Greitos Pagal

bos iš Amerikos
Washington. — Sovietų 

ambasadorius Umanskis vėl 
ilgokai tarėsi su Amerikos 
valstybės veikiančiuoju mi- 
nisteriu Sumneriu Wellesu 
apie reikalingus Sovietam 
dalykus iš Amerikos karui 
prieš Vokietiją.

tikime visi 
elgtis kuo aštriausiai, o 
esant reikalo, 
ginklus.

“Kilus alarmam, 
draudžiu tokius 
šauksmus, kaip ‘So v i etų 
tankai prasiveržė!’ ir tt.”

London. — Gautomis iš 
Maskvos žiniomis, pasirodo, 
jog Sovietų santikiai su 
Jungtinėmis Valstijomis ei
na vis geroj on pusėn. Bet 
Sovietų vyriausybė pasitiki 
prezidento Roosevelto pasi
ryžimu padėti Sovietų Są
jungai, bet abejoja, ar A- 
merikos valstybės, karo ir 
laivyno ministerijos prisi
rengs greitu laiku atsiust 
Sovietam sėkmingos para
mos kovai prieš nacius.

nė įvairiose fronto dalyse 
atkakliai priešinasi.

Lenino Kūnas Nekraus 
tomas iš Maskvos

Sovietų Armija Čiely 
beje ir Vieninga

Nuskandintas Anglų 
Naikintuvas

viai savo bombas labiausiai 
taiko į Kremlių.

Lozovskis atsakė, kad val
džia neplanuoja iškraustyt 
Lenino kūno. Sako:

^Leninas yra mums gy
vas. Kur tik mes esame, Le
ninas yra su mumis. Mes gi
name Maskvą ir viską, kas 
tik mums brangu.”

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2214 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undei Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
36 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

35 Wyckoff
DOROTHY LYNCH
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is ___ _  _____
EB 2065 has been issued to the jtndersigned 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Reid Avenue, Rorpugh of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MICHAEL NOONE
179 Reid Ave., Brooklyn, N.

at

Avenue,

Section 107

Brooklyn, 
the

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at . retail under Section 107 
pf the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 So. 4th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

365 So.

DAVID KAPLAN
Kaplan's Delicatessen 

4th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic peverąge Control Law at 
305 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY CONA
305 Bond St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6520 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

G. & D. DINER
6520 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2488 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
5409 Church ‘ ______ ' ____ ‘
County of Kings, to l.e consumed on 
premises.

MAX ROSEN & 
5409 Church Ave.,

Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

11 e

MAX SEIDMAN 
Brooklyn, N. Y.

London, liepos 25. — Ne
žiūrint vokiečių skelbimų, 
kad Sovietų armijos esan
čios suskaldytos į atskiras 
dalis, anglų vyriausybė tu
ri tiesioginių žinių, jog Rau
donoji Armija veikia kaip 
sujungta Čielybė.

Sovietų generolas F. I. 
Golikovas, galva karinės So
vietų pasiuntinybės Londo
ne, sako, jog Raudonoji Ar
mija dabar veikia vienin
giau ir labiau suderintai ne
gu kada pirmiau.

Raudonarmiečiai Įsikir
to į Nacių Eiles

Maskva, liepos 25. — So
vietai ne tik visur atsilaikė 
prieš vokiečius, bet Raudo
noji Armija kai kur įsikirto 
į nacių pėstininkų linijas, 
kaip kad Smolensko srityje, 
kur sunaikino visą vokiečių 
diviziją. (Paskutinėmis ži
niomis, vokiečių divizija su
sidaro iš apie 15 tūkstančių

Suomiai Karelijoje 
Taipgi Apstabdyti

Helsinki, Suomija, liepos 
25. — Suomių komanda pri
pažino, kad Sovietai apstab- 
dė jų ir vokiečių* atakas 
prieš Sovietus Karelijoj. 
“Dabar jau negali būt kal
bos apie žaibišką karą,” sa
ko suomių komanda: “Da
bar mes turime sunkiai ko
vot del kiekvienos pozici
jos.”

London, liepos 25. — Ang
lų komanda pripažįsta, jog 
italai nuskandino karinį 
anglų laivą n a i k i n tuvą 
“Fearless,” Viduržemio Jū
roje.

Maskva, liepos 25. — So
vietų užsienių reikalų vice- 
komisarui Lozovskiui buvo 
pastatytas klausimas: Ar 
bus iškraustytas Lenino kū
nas iš Mauzolėjaus, stovin
čio Raudonojoj Aikštėj, prie 
Kremliaus? Nes nacių oriai-

So. Boston, Mass.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 424 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1925 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises. 

1925 Fulton 

NOTICE is 
EB 849 has 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Empire Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE ZIMMERMAN 
510 Empire Blvd. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2228 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7802 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAVOY TAVERN, INC.
7802 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7017 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
420 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY SHIFFMAN
420 New Jersey Ave., Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, " ' __ ' .
of the Alcoholic Beveiagc Control Law at 
372 Ralph 
County of 
premises.

372 Ralph

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail tinder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 19th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DANIEL LANAHAN
369 19th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 820 has been 
lo sell beer, at 
of the Alcoholic 
492 Avenue I’, 
County of Kings, 
premises.

EVELYN & 
492 Avenue P, 

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 So. 9th Str., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS ZACK
252 So. 9th St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
558 Powell Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNY SPATZ
558 Powell St., '#* . Brooklyn, N. Y.

at retail under 107 
at

Street, Borough of 
to be consumed on the

EDWARD ZEIGER
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 621 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS KO RM EL
774 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

Blvd.,

Y.

at retail under Section 107

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

JOE ROSEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Bpverage Control Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

MIRIAM SOBEL
Brooklyn, N. Y;

Naciai Veikią prieš So
vietus “Pagal Planą”
Berlin. — Vokiečių ko

manda tik tiek pranešė, 
kad jų karo veiksmai visa
me fronte prieš Sovietus 
“yra vykdomi pagal planą, 
nors keliai blogi ir nors į- 
vairiose vietose Sovietai 
smarkiai priešinasi.”
VOKIEČIAI NUKIRTĘ 54 

ANGLŲ ORLAIVIUS
Nacių komanda teigia, 

kad jie skaudžiai sumušę 
anglų orlaivius, kurie mėgi
no užpult vokiečių valdomus 
pajūrius. Sako, kad naciai 
nušovę 54 anglų orlaivius, 
o savo praradę tik tris.

Naktį vokiečių orlaiviai 
bombardavo Anglijos prie
plaukas ir orlaivių stovyk
las.

Anglijos orlaiviai numetė 
padegančių ir sprogdinančių 
bombų kai kuriose vietose 
piet-rytinėj e Voki etijoje. 
Mažai nuostolių tepadarę.

-----------n , .... .

Stockholm. — Pranešama, 
jog Latvijoj siaučia Sovie
tų partizanų karas prieš na
cius ir jų padėjėjus: “Tai 
tikras karas daugelyje vietų 
šalyje, kur frontas juda 
pirmyn bei atgal po 100 ki
lometrų per dieną.”

Žinutės Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybos Radio

Pažangiųjų Lietuvių Tary
bos Radio “Amberland Pro
gram” įvyksta kas sekmadie
nis nuo 9 iki 9:30 vai. ryto. 
Programa duodama iš stoties 
WHDH, 850 kilocycles, Bos
ton, Mass.

šio sekmadienio programoj 
dalyvaus: Alexander Vasi
liauskas, muzikos programos 
vedėjas; Dėdė Petras, announ
cer; vyrų trio — Dzūkas, Že
maitis ir Zanavykas; duetai: 
Dzūkas ir Dzūkiūtė, Žemaitis 
ir Zanavykas, Kalakutas pa
gros vargonų solo.

Jeigu žmonės nori garsintis, 
duoti pasveikinimus ir t.t.,— 
nepamirškite, kad PLT Centra- 
linis Ofisas randasi po nume
riu 332, West Broadway, So. 
Boston, Mass. — 
Boston 9423.

Skelbimai turi 
rankose ne vėliau
nio ryto, kad sekantį sekma
dienį galima būtų pagarsinti.

Dėdė Petras.

J. GARŠVA
Grahorius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

Visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
•

Papsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Moderniškai Įpuošta
Lietuviška Alude

Tel. SOUth

būti mūsų 
ketvirtadie-

Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvot! 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

n

Bostono Apylinkėje
Hudson, Mass. “Laisvės” pikniko, įvykusio liepos 

4 d., komisijų, gaspadorių ir darbininkų susirinki
mas dėl sudarymo galutinos atskaitos įvyks liepos 26 
d., 4 vai. po pietų, Lietuvių Piliečių Kliubo Svetai
nėje, 17 School St. Kolonijų veikėjai ir veikėjos būkit 
susirinkime, ypač' kurie turite pinigų, būtinai turite 
atsiskaityti su atitinkamom komisijom.
(174-175) Pikniko Gciąyadoriai.

SANDELIS 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 svaraj už 
$3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos naur 
dingos ir kąip vartoti.

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

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

Lengvas būdąs išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
darbininkų ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-884?
<a

337 Union A venae 
Brooklyn, N. Y.

yel. stagg 2-0788
NIGHT—-HAvemeyer 8-1158

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2194 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail upder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47.1A 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises, 

r------- ’..................
471A 5th Ave

NOTICE
EB2188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2002—75th 
County of 
premises. 

2002—75th

NOTICE is hereby given that Licence No. 
EB 2195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Wilson Ave., / Borough of . Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

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

MICHAEL HUGHES
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

at retail under Section 107Section

St., Borough of
Kings, to be consumed on

ROSE MUSICUS
St., Brooklyn, N. Y,

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
32% Tompkins Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS OSSIP
32% Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givpn that License No. 
EB 547 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveragp Control Law at 
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOL FISHMAN 
(Sam’s Tavern)

1213 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 492 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
701 Blake ‘ " ' - - • ■
County of 
premises.

701 Blake

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 554 has been issued to the undersigned 
to sell beer. at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
728 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALVIN'S DELICATESSEN 
728 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

Pirmą Kartą Newarke!
Ar Hitleris gali užkariaut Soviet:, 
Sąjungą ? Gaut atsakymą, matykite 

Sovietų Rubežiai ant Dunojaus 
Taip pat: ‘RAUDONOJI ARMIJA’ 
Nuolat rodoma nuo 11:45 A. M.;

_____ 25c

LITTLE ^2BTtst-
THEATRE

iki 1 P. M.

Newark, N. J.

at retail under Section

Ave., 
Kings, to

PHILIP
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

BLUME
Brooklyn, N. Y.

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6830 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir Šventadieniai!: 
10-12 ryte

PITTSBURGH’*) APYLINKĖJE

SPAUDOS

PIKNIKAS
Naudai “Laisvės” ir 4‘Vilnies” Dienraščių

Rengia ALDLD 4-tas Apskrit. ir LDS 8-tas Apskritys

Sekmadieni Liepos 27 July, 1941
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ

PULASKI PARKE

Įžanga į Parką Veltui. Šokiams 25c

I

Fort Pitt, arti Carnegie, Pa.
Gera Orkestrą Gros Lietuviškus ir Amerikoniškus Šokius

Bus ir prakalbos
Kalbėtojas aiškins dabartinę Lietuvos padėtj

Visus kviečiame dalyvauti. Užtikriname, kad linksmai 
praleisite laiką. Rengėjai

KELRODIS: Iš Pittsburgho važiuokite Rt. 19 ir 28 iki Carnegie, važiuo
kite gatvekario linija iki No. 609, sukite po tiesei skersai gelžkelį ir važiuokite 
iki galo Cubbage Street, čia sukite po kairiai ant nupilto grūstais akmenimis 
kelio (macadamized road) ir važiuokite iki Pulaski Park. Gatvekariais: Va
žiuokite Carnegie Car. 27 iki paskutinės stoties. Išlipę eikite akmeniniu ke
liu, pereikite gelžkelį, ir eikite iki tas akmeninis kelias pradės suktis į kai
rę. Čia matysite “fire plug” ir raudoną namą, sukite po tiesei ir eikite mažu 
keliu į kalną iki Pulaski Parko.

lM M M M M mmmmm m m m m m mj

Didysis Lietuvių

PIKNIKAS
s

iri

5

NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVES”
Prašome įsitėmyti, kada įvyks ir malonėkite 

dalyvauti.

PHILADELPHIA Ru®31 Au§ustA 111U4 1114 *Mikolaicio Parke, Eddington, Pa.

Visuose aukščiau suminėtuose piknikuose bus puiki dailės programa. Da
lyvaus chorai, kuriuose priklatiso šimtai jaunimo. Puiki proga Įsigyti gra
žių pažinčių kaip jaunimui, taip ir suaugusiems.

fflMMan

S
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10748 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under .See;;un 107 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed

the Alcoholic 
8008 -18th A 
County of Kings, 
premises.

the

LICENSES LICENSES

BIG
8008 18th Ave.,

GIANT INC.
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1038 has been issued to the undersigned 
lo sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
382 DeKalb Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

CHRISTIAN 
382 DeKalb Ave.,

unde; Section 107 of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed otf the

SCUM EIDER
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
-7th Ave., Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
L 1002 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 3901 ...... 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

3901—7 th
ALICE O’REILLY

Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2084 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1329 Halsey Street, 
County of Kings, to 
premises.

Control
Borough of 
be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

the

1329 Halsey
PETER 
St.,

PHILBIN
Brooklyn, N.

NOTICE is 
L 1201 has 
to sell wine 
tion

NOTICE is 
GB 6758 ha
te sell Peer 
the Alcoholic 
71 Ralph 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail undei Section lu< of

Beverage Control Law at 
Brooklyn.

the

Control
Avenue, Borough of
Kings, to be consumed oft

71 Ralph
GOTTFRIED ERICSON 

Ave., Brooklyn,

FRANK D0MIKAITISNOTICE is hereby given that License No. 
UB 1251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4517 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMANN DIERKS
4517 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1904 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
293 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV DREWES
293 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby -given that License No. 
GB 10921 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
400 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY BEREHEIKA
400 Lorirqer St.. Brooklyn, N. Y.

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAIhereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

>—13th Ave., Borough of Brook-
107 of

Law at 7515 _
County of Kings, to be consumed offlyn.

the premises.

7515
DAVID TAGE ANDERSON 
h Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 1168 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
309 Wyckoff Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN 
309 Wyckoff Ave.,

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

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

MARKS
Brooklyn, N. Y.

hereby given 
been issued to 

and liquor at 
the Alcoholic

NOTICE is 
L 978 has I 
to sell wine 
tion 107 of __
Law at 3009 Quentin Rd., 
lyn. County 
the premises.

JOHN J. 
3009 Quentin Rd.,

of Kings, to

that License No.
the undersigned 

retail undar Sec
Beverage Control 
Borough of Broo- 
be consumed off

QUINN 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11033 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage 
520 Van Buren Street, 
County of Kings, to 
premises.

107 of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

520 Van
IRVING G.

Buren St.,
MAYERS

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1520 has been issued ,t° the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
397 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumer on the 
premises.

LOUIS LIPSHITZ & ROSE JANOVER 
397 Avenue P. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.' 
EB 857 has been issued to the undersigned | 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523—Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SANDQUIST TAVERN, INC.
3523 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI 

VĖLAI VAKARO.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10950 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
56 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID GRUMET
56 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1076 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP FEHR
299 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2013 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Hooper Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS RAVIN
364 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

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

hereby given that License__ __  _____  _ No.
I l. *v»2 has been issued to the undersigned 

to sell wine and liquor at retail under Sec-
I tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Law at 269 Sutter Ave., Boroug ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

' NOTICE 
I L 1012

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

to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
708a Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
708a Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2161 has been issued to the undersigned ’ 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEATRICE HARDASHEWSKI
229 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, -to be consumed on the 
premises.

JOSEPH THALER
77 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

RUDOLPH SCHLACHTER
269 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

No. 
issued to tne undersigned 

I Of of

NOTICE is hereby given that 
GB 7019 has been 
to sell be r at retail under Sectrni 
the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

ell be r a
Alcoholic 
DeKalb Avenue, 

Kings, toCounty of 
premises.

310 DeKalb

NOTICE is 
GB '."29 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1112 86th 
County of 
premises.

1 112 83th

Law at
Brooklyn,

on the

LOPES
Brooklyn,

that License No. 
ued to the undersigned

hereby 
been 
at retail under Section 10i

Beverage Control Law 
•et. Borough ot 

be consumed offKings, to

WILLIAM

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
C 692 has _ 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
166 Kosciusko St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10102 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
133 Lafayette Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENEDICT GRESKY
133 Lafayette Ave., Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

Y.

Law at 
Brooklyn, 

the

SAMUELS
Brooklyn,

hereby given that 
been issued to the 
at retail under Se

Alcoholic Beverage Control 
Borough of 

to be consumed off

NOTH E is 
GB 119, has 
to sell beer 
the 
6109 
County

Avenue 
Kings,

OTTO

No.License 
undersigned 

n f V < of 
Law at 

Brooklyn, 
the

6109 Brooklyn, N.

NOTICE is 
(,B 980 ha>

No.

hereby given that License No. 
undersigned

NOTICE is
C 482 has been issued to the _
to sell beer, at wholesale under Section 107 
the Alcoholic 
6409 8th 
County of 
premises.

Beverage Control
Ave., Borough of
Kings,'' to be consumed off

Law ut
Brooklyn, 

the

No.

6109 8th
BERLIN BROS, INC.

Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1217 has been issued to the undersigned 
to 
tho 
425 Hicks 
County of 
premises.

sell beer at ietail under Section 
Alcoholic Beverage Control 

Street, Borough of 
Kings, to be consumed

425 Hicks

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

NOTICE
GB 194 I
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2608 Clarendon Rd., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

the Alcoholic 
6o09 3rd Avenue. 
County of Kings.

' given that License 
issued to the undersigned 

of 
at

hereby
been i
at retail under Section 107

Beverage Control Law
Brooklyn,

the

Control 
Borough of 

to be consumed off

WILLIAM JOHN GETTING
Brooklyn, N.

No.

DAVID
2608 Clarendon Rd.,

KAPLAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
993 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Law 
Brook 

off

at 
lyn, 
the

HENRY BEHRENS 
St., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10840 has been Issued to the undersigned 

107 of 
Law at 

Brooklyn, 
the

•Il beer at retail under Section
Alcoholic Beverage Control

Avenue U, Borough of
Kings, to be consumed off

the
510
County of 
premises.

510 Avenue
CHARLES CHASE
U, Brooklyn, N. Y.

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

Alcoholic Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2146 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

, BENJAMIN FARBER
415 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1492 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
308 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume! on the 
premises.

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

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

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

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

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

NOTICE is 
GB 6982 has 
to sell beer 
the 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises;.

be consumed off the
CHARLES J. ROMAN

(RAMANAUSKAS)SAM STANDIG
993 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

GELB
Brooklyn, N.

SAMUEL
636 Metropolitan Ave.,

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed otf the

<, B 622 I has 
to sell beer, 
the 
168
County of 
premises.

Kings,

SHENKLER
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB6117 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Franklin Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1833 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
30 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

30 Ralph
SIDNEY LEHRMANN
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 1605 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
332 Foster 
County of 
prenjrses.

the

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

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

RUBY MAIDANICK
Vve., Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 1040 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
7103 13th 
County of

7103 13th

the

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

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

FRANK GUADAGNINO
Ave.. Brooklyn, N.

is hereby given that License

Y.

No.NOTICE
GB 1216 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

5213 4th
County of

1th
JOHANNA MULLER 
tve., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersignedGB61I1 has 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
169 Calyer 
County of 
premises.

Beverage Control
Street .Borough of 

Kings, to be consumed off

Law at
Brooklyn, 

the

169 Calyer
ANDREW SCHELLE 
St. . Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB6171 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
584 Lafayette 
County of 
preqnises.

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

Beverage 
Ave.. 

Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

VI CTOR I
581 Lafayette Ave.,

SQUERI
Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10860 has been 
to sell beer, i 
the Alcoholic 
4218 Third 
County of 
premises.

No. 
issued to the undersigned 

at retail under Section 107 ot 
Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

Avenue.
Kings, to

Control
Borough of 
be consumed off

NOTICE 
GB 1398

MEYER 
Avenue,

SADICOFF
Brooklyn. N.

JOHN ZIELINSKI
169 Franklin St., Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 1490 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
702 Grand Street, Borough of 
County of Kings, to be , consumed off 
premises.

CHARLES DETHLEFSEN 
St., Brooklyn, N.

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

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

the

702 Grand

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic 
3601 15th 
County of 
premises.

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

107 of
Law at 

Brooklyn, 
the

3601 15th
SAM RUBINSTEIN
Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1 106 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
1499 Gates Ave., Borough of 
County of 
premises.

1499 Gates

Ave., 
Kings, to

MORRIS 
Ave.,

107 of 
Law at 

Brooklyn, 
be consumed off the

ELKIN I)
Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No.NOTICE 
GB 10991 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
111 Nassau Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES
111 Nassau Ave.,

Section
Control

Borough of 
.be consumed off

107 of
Law at 

Brooklyn.
the

H. SIEGEL
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10956 has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

to sell beer at 
the Alcoholic 
142 Seventh Avenue, 
County of Kings, 
premises.

JAMES 
Ave.,112 Seventh

to the

MA RESC A 
Brooklyn, N.

hereby given that License No.

NOTICE is 
GB 6977 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
195 Hoyt 
County of 
premises.

195 Hoyt

hereby given that License 
been 
at retail under Section

Beverage Control
Street, Borough

Kings, to be consumed off

No. 
issued to the undersigned 

197 if 
Law at 

Brooklyn, 
the

SOPHIE MULLER
St., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE
GB 9768 has been issued to the undersigned 
to sell beer at .'etai) under 
the Alcoholic Beverage 
9423 Foster Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

FOSTER AVE.
9423 Foster Ave.,

Section
Control

Borough of 
be consumed off

107 of
Law at 

Brooklyn, 
the

MARKET, INC.
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10659 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho < Alcoholic’ Beverage Control Law at 
171 Harrison Ave., Borough of 
County ot Kings, to 
premises.

Borough 
be consumed off

Law 
Brooklyn, 

the

174 Harrison
JOSEPH 
Ave.,

CONTI
Brooklyn, N.

No.

NOTICE is
GB 971 has been issued to the undersigned 
to sell beer.
of the Alcoholic Beverage Control 
252 Fulton 
County of 
premises.

252 Fulton

at retail under Section 107 
Law at 

Brooklyn, 
the

Street. Borough of
Kings, to be consumed off

WILLIAM PONGE
St., Brooklyn. N.

NOTICE is 
GB 1538 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
154 Norman Avenue, 
County of Kings, 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

FRANK SWIERSKI 
Acirema Grocery Store

154 Normdn Brooklyn, N. Y.

has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1831 Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

DOMINICK 
1834 Flatbush Ave.,

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

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

NOTICE is 
EB 744 has 
to sell 
of the zMcoholic Beverage Control 
2414’ Ralph Avenue. 
County of Kings, 
premises.

License No.hereby given that 
been issued to the undersigned 

retail underbeer, at

to

Section 107 
Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on I he

COSTELLODAVID B.
Daves Tavern & Rest.

2411 Ralph Ave., Brooklyn, N.

No.

CINCOTTA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10953 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
442 DeWitt 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6048 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
521 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

442 DeWitt

Avenue.
Kings, to

A LUX 
Ave..

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LIEBER
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 10827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 

Avenue, Borough of
Kings, to be consumed off

Alcoholic 
Foster 

County of 
premises.

Law at
Brooklyn, 

the

212 Foster
JOHN I’AGANELLI
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Aveniu- P, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

371 Avenue
HARRY SHANIK

1’. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
3516 Avenue 8, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HYMAN NAIDICH 
3516 z\ve. S,

Control Law at 
Borough of Brooklyn.

& DAVID SLAPIKOFF 
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6592 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at’retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3401 Avenue S. 
County of Kings, 
pr< mises.

Control
Borough of 
to be consumed off

Brooklyn, 
the

3101 Avenue
SAM 
S,

TOFSKY
Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law

JOHN STAMPFL
521 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
EB 726 has been 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Cbntrol 

of 
be consumed on

5304 1th 
County of 
premises.

5304 4th

NOTICE 
GB 10337

at

given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Law at 
Brooklyn, 

the
Avenue, Borough 
Kings, to

ANGELO 
(Coliseum 

Avenue,

SAGOS
Rest.)

Brooklyn, N.

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2315 Avenue X, Borough of Brooklyn , 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

2315 Avenue
ADA LEVINE

X, Brooklyn, N.

the

NOTICE is 
EB 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemeyer St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

467 has 
sell beer.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 

'retail under Section 107

Borough of Brooklyn,

PAUL WOLICKI 
(Havemeyer Light Lunch Bar)

197 Havemeyer St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1520 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic 
4324—4th 
County of 
premises.

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

’.07 of 
Law at 

Brooklyn, 
the

4324 4th
CORNELIUS O'SHEA 
Ave., Brooklyn, N. Y.

i»

NOTICE is 
GB 2104 has 
to sell beer. ... _____ _ ___
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5002 Avenue L. Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the premises.

MOLLY KEMLER 
L. Brooklyn. N. Y.

NOTICE 
GB13O4 has 
to sell beer ... ___
the Alcoholic Beverage Control 
408 Central Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENJAMIN GARFINKEL 
(Rosebud Dairy & Grocery) 

Ave., Brooklyn, N.408 Central
5002 Avenue

NOTICE is 
GB 6056 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
4902 Avenue
County of Kings, 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

HARRY HELFAND
4902 Avenue L. Brooklyn. N. Y

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

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn.

the

NOTICE is 
GB 1310 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
727 Schenck Avenue, Borough of ___
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

JOSEPH CARBONE 
Ave., Brooklyn, N; Y.

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

Beverage Control Law at 
Brooklyn,

727 Schenck

NOTICE is 
GB 9770 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
804 Knickerbocker 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH 
804 Knickerbocker

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

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

D. ENGELMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6139 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
855 ...............................
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

FRANCIS WEISSMAN 
855 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.

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

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 10639 has been issued to the undersigned 
to sell bee. at retail 
tho Alcoholic Beverage 
22 Rochester Ave., 
County of Kings, to 
premises.

HYMAN WOLF 
Ave.,

inde • Section
Control

Borough of 
be consumed off

No.

107 of
Law at 

Brooklyn, 
the

22 Rochester
& ROSE WOLF 

Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 6252 has 
to sell bee.- 
the Alcoholic 
279 Woodbine Str., 
County of Kings, to 
premises.

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

Beverage Control Law at
Brooklyn.

the

JOSEPH
279 Woodbine St.,

Control
Borough of 

be consumed off

KUEHN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1701 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

retail under Section
Beverage Control

Borough of 
Kings, to be consumed off

No.

the

479 Central
MARIE BARR

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 1439 has 
to sell beer 
tho 
876 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Broadway, Borough of Brooklyn, 

the

HARRY NADEL
876 Broadway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
GB 6235 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

Alcoholic 
Reid 

County of 
premises.

262 Reid
PATRICK J. HESTER 
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License

No.

the

No.NOTICE
GB 1433 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
196 Bergen Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GUSTAV WINKELMANN 
196 Bergen St., Brooklyn, N.

Law at 
Brooklyn, 

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10110 has been issued to the undersigned 
t;> sell beer at retail 
the Alcoholic 
7617 13th 
County of 
premises.

under Section
Beverage Control 

Avenue, Borough of 
Kings, to bo consumed off

107 of
Law at 

Brooklyn, 
the

7617—13th
FRANK TREGDE

Ave., Brooklyn, N.

No.

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Avcs.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip 
kites prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą.

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

1113 M t. Vernon Street |
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

SKELBKITES "LAISVĖJE" Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

NOTARY
PUBLIC

I A
Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamu kainą. 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 

taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

| Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke i
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir Įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
89-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

Telephone Great Neck 1546

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šla- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. Jšvirkščiama

pumo Tyrimai
ligos pažinimą
Serumo ir Čiepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškintaRūgšti 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY, 3640 Stagg Street, Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB6169 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7001 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

VICTOR SCHONWETTER
7001 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

DR. L. ZINS
110 East 16 St., New York

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.

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

Bpverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
GB 2095 has 
to sell beer 
the Alcoholic 1^ 
98 Kingstone Ave., _
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BESSIE BLACK 
Ideal Food Store

98 Kinjfstone Ave., Brooklyn, N.

Skelbkites savo biznį dien 
raštyj “Laisvėj e.” Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M. , x lin .

-|f----r- .... ...... . ~i..ru
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SeStas puslapis LAISVE

Džiiirimanas Sako, kad 
Thomas Nekaltas

Reginald Thomas, buvęs ILD 
organizatorius Harleme, kuris 
pereitą antradienį buvo nuteis
tas įkaltinime užpuolus poli- 
cistą gatvėj ištikusiose mušty
nėse prieš 5 metus, tapo nu
teistas be įrodymo jo nusikal
timo, kaip sakęs Eli Allison, 
vienas buvusių džiūrimanų.

Patirta, kad po nuteisimo 
Thomaso Allisonas lankėsi pas 
teismui pirmininkavusį teisėją 
John Freschi įrodinėti, kad, jo 
manymu, teismo pateikti paro-
dymai neįrodo Thomaso nusi
kaltimo.

Pirm Thomas nuteisimo 
džiūrė argumentavo tarpusa
vyje 8 valandas ir po to bu
vo paskelbta sutikus Thomas 
nuteisti, tačiau Allisono krei
pimasis į teisėją rodo, kad 
reikalingo visų sutikimo nebu
vo.

Browderio Vajuje Gavo 
1,734 Naujus Narius 

Kom. Partijon
New Yorko komunistai, 

kaip skelbia N. Y. valstijos 
organizacijos viršininkai Isra
el Amter ir Charles Krumbein 
savo pareiškime spaudai, bė
giu 9 savaičių Browderio va
jaus gavo 1,734 narius Ko
munistų Partijon. Tai graži 
pagarba įkalintam vadui.

Laike tos pat kampanijos 
parduota 25,000 Browderio 
knygos “The Way Out”, ku
rios jau ir pirma buvo daug 
išparduota. Gi centinių, po du 
ir po penkis centus Browderio 
brošiuraičių parduota apie 
ketvirtadalis miliono.

Partijos nariai taip pat dar
bavęs! daug ir pasiryžę dau
giau dirbti paskleisti masėse 
vienintelį anglišką darbininkų 
dienraštį “Daily Workerį”, be 
kurio nei vienas norintis žino
ti teisybę apie darbininkų rei
kalus, apie karą ar pasaulinę 
bei šios šalies politiką negali 
apsieiti. Iš “D. W.”, tiesa, se
miasi žinias ir darbininkų 
priešai, tik iš baimės, kad 
darbininkai nesisemtų tikrų 
žinių, visaip “D. W.” neigia ir 
persekioja.

MIRĖ
Juozas Gratkauskas, 50 m. 

amžiais, gyveno po 204 Mid
dleton St., Brooklyne, mirė 
liepos 24 d., Evangelical Dea
coness Hospital. Laidotuvės 
įvyks liepos 28 d., Šv. Jono 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
namuose, po virš minėtu ant
rašu. Laidotuvių pareigom 
rūpinasi graborius J. Garšva.

Liepos 24 d., Šv. Katarinos 
ligoninėj, mirė Juozas Pazno- 
kas-Parsons. Velionis pašarvo
tas namie, 19 Van Dam St., 
Greenpoint, Brooklyne. Laido
jamas pirmadienį, liepos 28 
d., 10 vai. ryto, į šv. Trejybės 
kapines. Liko žmona Agnieš
ka, 3 sūnūs: Mykolas, Petras, 
Jonas ir dukterys: Veronika 
Ieva, Rita, Eleonora ir Blan
che. Laidotuves aptarnauja 
grab. Shalins-Šalinskas.

STADIUM KONCERTAI
Muzika po žvaigždėmis, dalyvaujant Philhar
monic Symphonijos Orkestrai iž 110 artistų. 

Kas vakaras 8:30 vai. ■ Tikietai nuo 25c. 
Amsterdam Avenue ir 138 St.. N. Y.

Liepos 27—Didžiosios Symphonijos Koncertas 
” 28 Garsi soprano solistė

LILY PONS 
” 29--Visa-Kusižka programa 
” 30—Didžiosios Symphonijos Koncertas
” 31— Pasauliniai garsus smuikininkas

JASCHA HEIFETZ 
Rugpj. 1— Didžiosios Symphonijos Koncertas 

” 2—Didžiosios Symphonijos Koncertas
su Ania Dorfman

Naciai sukišo savo galvas į meškų siųstus!----- Tiesiog nuo Broadway—

SOVIET FRONTIERS DANUBE 
Ar yra lemta Sovietų Armijai viršyt Hitlerį žaibiškumu? 

ir Annabela veikale Hotel du Nord
Taip pat: Raudonoji Armija Veiksmuose. — Rusų Liaudies šokiai.

CIO Unija Kovoja Prieš 
Mažinimus Produkcijos

Elektristų, Radio ir Maši
nistų Unija, CIO, kurios vy- 
riausis-internacionalis centras 
randasi 261 Fifth Ave., New 
Yorke, paskelbė skubios veik
los programą prieš mažinimą 
produkcijos.

Unija per savo generalį sek
retorių Juli.us Emspak pas
kelbtame pareiškiu^ tikrina, 
kad tūlų valdžios organų pla
nuojamas siaurinimas civilės

Draudžia Paštu Siųsti 
Loterijas

Pastaruoju laiku paštas esąs 
užverčiamas visokiais laiškais 
po priedanga rinkimo-skleidi- 
mo taip vadinamų apsigynimo 
štampų, surištais su įvairiomis 
loterijomis.

Brooklyno pašto viršininkas 
Frank J. Quayle perspėja, kad 
loterijos, nežiūrint kokiais lik- 
slais jos būtų, įstatymais yra 
draudžiamos siųsti paštu. Pas
tebėję tokius laiškus, pašto tar 
nautojai turi teisę ne tik su
laikyti, bet ir užvesti bylą, 
įkaitinant siuntėją neteisėtame 
vartojime pašto.

RYTOJ!
Maspetho LLD kuopelė ir 

lenkai darbininkai kviečia vi
sus dalyvauti išvažiavime Al
ley Pond giraitėj, prie Spring
field Boulevard (25th Rd.).

Turėsime gardžių valgių, 
.šalto alaus ir geros muzikos 
šokėjams. Taipgi jau turime 
įsigiję platformą šokiam. Įžan
ga nemokama.

Pasimatysime šį sekmadienį, 
27-tą dieną liepos, Alley Pond 
giraitėj, nuo anksto ryto.

Kelrod is:

BMT ar Independent linijo
mis važiuokite į Jamaica. Iš
lipt Sutphin Blvd, stotyje. Imt 
Hillside No. 1 busą. Išlipt ant 
Springfield Blvd, ir juomi eiti 
po kairei, kol praeisit dvi pa
tiltes ir prie pat kelio (prie- 

išais Alley Pond Parką) po. 
kairei pamatysit tankią girią. 
Pasukit mažu keliuku per tan
kumyną ir už jo aikštėj rasit 
išvažiavimą.

Istorinė Sovietų Filmą 
Irving Teatre

Pradedant liepos 25-tą Ir
ving Teatre, Irving Place ir 
15th St., New Yorke, rodoma 
istorinis Sovietų Sąjungos Rau
donosios Armijos žygis per 
Bessarabią ir šiaurinę Bukovi
ną. Tai yra dokumentalė fil
mą, nuimta per Raudonosios 
Armijos fotografus laike to 
žygio. Vadinasi, “Sovietų Ru- 
bežiai ant Dunojaus.”

Judyj parodoma, kaip Rau
donoji Armija be pasiprieši
nimo iš Rumunijos valdžios 
pusės įmaršavo Bessarabijon 
ir kaip naciams pataikaujan
čių Rumunijos valdonų nus
kurdinta liaudis su didžiausiu 
džiaugsmu sutinka atžygiuo
jančius raudonarmiečius ir vi
same su jais kooperuoja, šis 
judis palengvina suprasti, dėl- 
ko Hitlerio blitzkrygas pavirto 
į vėžio maršuoseną susidūrus 
su Raudonąja Armija ir dėl- 
ko Sovietų Sąjunga gali būti 
fašizmo kapais.

Toj pat programoj rodoma 
filmą “Hotel du Nord” ir Rau
donoji Armija, taipgi Sov. 
liaudies šokiai.

produkcijos (būk tai tikslu 
pagelbėt apsigynimo produkci
jai) ne tik nepadėtų pastara
jai, bet labai pakenktų. Nuro
do, kad sulaikymu ar sumaži
nimu gamybos šaldytuvų, skal
biamų mašinų ir įvairių, na
mams įrankių būtų masiniai 
atleidinėjimai iš darbo ir tas 
neišeitų ant gero visai šalies 
ekonomijai. Atsišaukė į prez. 
Rooseveltą sušaukti nacionalę 
konferenciją tuo klausimu.

Komunistų Rinkiminė 
Konvencija

Virš 500 delegatų, išrinktų 
didžiojo New Yorko sekcijose, 
liepos 25-tą susirinko savo 
konvencijon Manhattan Cen
ter, 34th St. ir 8th Ave., New 
Yorke, nominuot kandidatus 
miesto majoro, kontrolieriaus 
(iždininko) ir Miesto Tarybos 
prezidento urėdams, kaip skel
biama pranešimuose spaudai.

Konvencija taipgi patiek
sianti rinkimų platformą, taip
gi išrinks rinkimų kampanijos 
komitetą ir išdirbs kampanijai 
planus.

Vyriausiu Komunistų Parti
jos rinkiminiu obalsiu, sako
ma, bus sutriuškinimas fašiz
mo ir raginimas tuo klausimu 
bendros veiklos tarpe Jungti
nių Valstijų, Anglijos, Sovie
tų Sąjungos ir Chinijos. Būsią 
iškelta ir vietinių svarbių klau
simų.

Įkalino Užpuoliką ant Italų 
Anti-Fašistu Laikraščio 

Raštinės ir Štabo
Specialių Sesijų Teisme, New 

Yorke, nuteista 3 mėnesiams 
sunkių darbų kalėjimo Ežio 
Taddei, vienas iš trijų užpuo
likų ant italų anti-fašistų laik
raščio L’Unita del Popolo raš
tinės 799 Broadway, N. Y.

Tie gengsteriai buvo užpuo
lę raštinę birželio 20-tą ir su
žaloję rakandus, taipgi sumu
šę du štabo narius iki pribuvo 
dar vienas štabo narys užpul
tiesiems pagelbon ir atmušė 
užpuolikus. Taddei tą pačią 
dieną buvo areštuotas raštinėj 
italų socialdemokratų laikraš
čio La Parola, turinčio patal
pas tame pačiame bildinge. 
Kiti du užpuolikai pabėgo.

Italų socialdemokratai, kaip 
ir lietuvių social-skloka-naciai, 
kursto savo tautiečius vienus 
prieš kitus į pogromus ir tar
nauja fašizmui.

Republikonų organizacijos 
apskričių viršininkai buvo su
siėję tartis dėl nominavimo 
LaGuardijos kandidatu į ma
jorus ant tos partijos tikieto. 
Queens viršininkas Ashmead 
pareiškęs, kad tas apskritys 
savo nominacijos LaGuardijai 
neduosiąs.

Keliauninkam Pagelbos D- 
ja įsteigė stotyse patarnavimą 
kariams ir jūreiviams.
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SUMNER-HART LIQUOR STORE |
I 132a Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y. |

Naujai atsidarė lietuvių likerių krautuvė. Ją 
įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

I K. ir N. KULBOKAI 1
i IJie prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degti- g
I
i nėm ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais., g

Vestuvėm, krikštynom ir įvairiem pokyliam ge- 
riausią pasirinkimą visokių likerių rasite pas K. ir N. | j =3
Kulbokus. g

Telefonas EV. 8 7047 Lie. No. L1030 |

I PRISTATOME Į NAMUS j
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Perspėjo apie Masėms 
Pavojingą Bilin

Joseph P. Selly, Amerikos 
Susisiekimų Sąjungos prezi
dentas, perspėjo mases apie 
pavojingumą Bland Biliaus, 
kuris pereitą savaitę buvo pra
leistas kongrese ir perduotas 
senatui.

Bland Bilius originaliai tai
komas laivyno radio operato
riams, tačiau galįs būti pa
naudotas ir prieš visus darbi
ninkus, jei kongresui bus leis
ta sauvališkai elgtis.

Juomi, kaip aiškina Selly,
Federalė Komunikacijų Komi
sija įgaliojama sulyg nuožiū
ros, pranešimo, nugirdimo, „be 
jokio įrodymo ir pravcdimo 
tyrinėjimo, atimti iš operato
riaus leidimą, o sykiu ir jo 
darbą. Esą, užtenka nuožiūros, 
kad asmuo galįs būti “neištiki
mu elementu”. O tas klausi
mas gali būti taip plačiai aiš
kinamas, kad turintieji galią 
ir tikslą gali prie to priskaityti 
protesto mitingus, pikietus ar 
net laišką nariams, kuriame 
būtų kalbama apie įvedimą 
kokių nors pakaitų legalčj sis
temoj.

Viešbučių Darbininkai Rems 
Armour Streiką

Viešbučių, Restauranų ir 
Kafeterijų Unijų Jungtinė Ta
ryba, AFL, atstovaujanti 14 
lokalų su apie 50,000 narių, 
nubalsavo remti Armour Pack
ing Co. darbininkų streiką. Jį 
iššaukė Amalgameitų Mėsos 
Pjaustytojų Unijos Lokalai 
640 ir 344.

Užstreikuota visi 7 tos fir
mos skyriai didžiojo New 
Yorko srityje. Prie jų pastaty
ta pikietai. Mažmenomis par
davinėtojai šimtu nuošimčių 
kooperuoją su streikieriais, 
atsisaką imti mėsą, jei firma 
ir rizikuotų pristatyti su ske- 
bais.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai arti 

B.M.T. 14th St. Line, Jefferson sto
ties. Jei būtų patogu, galėtumėte ir 
džianitorystę atlikti, duotume gerą 
atlyginimą. Kreipkitės vakarais nuo 
6 iki 8 vai. Antrašas, 1354 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y.

(175-177)

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kamba

rys, apšildomas ir kad kasdien būtų 
šilto vandens. Pageidaujama Wil- 
liamsburghe; So. Brooklyne arba ar
ti Long Islande. Prašau laišku pra
nešti šiuom antrašu: J. N., 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. (174-176)

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

Lily Pens asmeniškai dalyvaus 
koncerte Lewisohn Stadium 
pirmadienio vakare, liepos-Ju- 
ly 28, su savo vyru, Andre 
Kostelane, kuris vadovaus 
Philharmonijos - Symphonijos 
Orkestrai.

“New Masses” Ruošia 
Forumą

Populiarus masių žurnalas 
“New Masses” rengia forumą 
karo klausimu. Forume kalbėt 
gauta eilė įžymių kalbėtojų, 
tarpe tų Pierre Cot, buvęs or
iai vystės ministeriu Franci jos 
liaudies valdžioj; Karei Hu- 
dcc, buvęs čechoslovakijos vy- 
riausis konsulas; Leonard En
gei, militariškų žinių nagrinė
toj as, taipgi Joseph Starobih 
ir A. B. Magil iš ‘“New Mas
ses” štabo.

Įvyks liepos 30-tos vakarą, 
Manhattan Center, N. Y'.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ................................ 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. Žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N. Y.

padarau

krajavus 
su ame- 

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais.

kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

' Kamp. Broadway Ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. Glenmore 5-6191 '

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI I

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Unija Privertė Atšauki 
Pravarymą iš Darbo

. .... -■.■-y-

Dėlto, kad jis pakritikavo 
darbo ministerę Frances Per
kins dėl bereikalingo pravary- 
mo iš darbo Mrs. H. Miller, 
veiklios unijistės, už unijizmą,

Office Phone 
EVergreen 4-6971

RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
’Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar • 
tesian Water, Restaurant, Barber Shop 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c. 
SPECIAL RATES PER WEEK

Managed by

RHEA TEITELBAUM

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. Alter 11 p. m. for gents

LEWUViM
GERIAUSI fl DUONA
\SCHOLES BAKING
” 532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.

Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite 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. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus- o ne už išrėdymą

SKELBKITES “LAISVĖJE

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

Tel. Ev. 4-8698

' James Kennedy, unijos lokalo 
viršininkas, buvo užsiųstas fe- 
deraliais agentais ir paženk
lintas komunistu pranešime 
North port Veteranų Ligoninei, 
kur jis dirba. Federalių Darb. 
Unijai, CIO, užprotestavus, 
prieš Kennedy pradėti žygiai 
sulaikyti.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y




