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Generolas Guderian ir 

Tankai.
La Pasijonarijos Sūnus.
Prisiminus Kaizerinę

“Dabartį.”
Lietuvoje Eina Žudynes.

Rašo R. MIZARA

Vokiečiu fašistų generolas 
Guderian parašė knygą “Dė
mesio Tankams.” ši knyga bu
vo skaitoma paskutiniu žodžiu 
tankinėje technikoje.

Savo knygoje, pasak tų, ku
rie ją skaitė, gen. Guderian 
aiškino, kad tankai nulemia 
viską. Jie, girdi, turį būti pa-
leisti darban ir težygiuoja sau, 
viską naikindami, nekreipiant 
dėmesio į užnugarį.

Ir štai, kaip išėjo su tos kny
gos autorium. Jis veikė Sovie
tų Sąjungos fronte. Paleido 
tankų pulką ant Raudonosios 
Armijos, o pats sau ramiai sto
vėjo užfrontėje, duodamas į- 
sakymus tankistams. Jis pa
miršo apsisaugoti.

Pasėka to buvo tokia: so
vietiniai partizanai užpuolė jo

paėmė nelaisvėn!

Kitas vokiečių tankų eks
pertas, gen. Šmidtas, pasižy
mėjęs “dideliu strategiškumu” 
Lenkijoj ir Francijoj, tapo so
viet inių kovotojų užmuštas, jo 
vadovaujamas 
sunaikintas, jo 
bo dokumentai 
armiečiams.

39-tas pulkas 
visi karinio šta- 
pateko raudon-

Kas nėra girdėjęs garsiosios 
Ispanijos liaudies kovotojos 
La Pasionarijcs (Ibarruri) ? Ji 
nepaprastai pasižymėjo Ispa
nijos karo metu. Tai pasauli
nės plotmės moteris-kovotoja.

Prieš fašizmą kovoja .ne tik 
Pasionarija, — kovoja ir jo
sios jaunas sūnus, Ruben Ruis 
Ibarruri. Jis yra Raudonojoj 
Armijoj leitenantu, šiomis die
nomis šis jaunasis leitenantas 
buvo apdovanotas Raudono
sios Vėliavos ordinu už puikų 
pasižymėjimą kovose prieš fa
šizmą.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu, kai Lietuva buvo kaizerio 
armijų okupuota, tuomet kai
zeris leido lietuviams laikraš
tį “Dabartis.”

Tai buvo šlykštus kaizeriš- 
kas lapas, bjauriojąs rusų tau
tą, keliąs į padanges kaizeriš- 
ką armiją ir viską, kas yra vo
kiško. Lietuvos 
barties” 
kaizerio

liaudis “Da- 
neskaitė; kaip greit 
jėgos susmuko, taip 
“Dabartis” galą ga-

vo.

Dabar, kada Lietuva vaito
ja hitleriškų armijų priespau
doje, kada bestijos naciai plė
šia, degina, šaudo Lietuvos 
žmones, Hitleris pradėjo leisti 
lietuviams laikraščius. Kaune, 
sakoma, Hitleris leidžia “Į 
Laisvę” (turėtų būti “į Fašiz
mo Laisvę”), o Vilniuje tas 
pats Hitleris leidžia “Naujoji 
Lietuva” (turėtų būti “Hitle
rio Govėdų Pavergta Lietu-

/

štai, ką rašo Hitlerio lei-l 
džiamas laikraštis “Į Laisvę:”

“Sprogstančios bombos lie
tuvių ausyse suskambėjo kaip 
laisvės ir bendro europinio žy
gio trimitai...” (Imu iš sme- 
ton-nącių klerikališko “Drau
go” liepos 26 d. laidos).

Matot, sprogstančios bom
bos, naikinančios Lietuvos 
miestus, žmones ir jų turtus, 
kunigams yra “laisvės žygio 
trimitai.”

Ar yra pasaulyje kas nors 
šlykštesnio, kas nors bjaures
nio, kas nors baisesnio, kaip 
šitie hitleristų laikraščio Lie
tuvoje žodžiai?!

Abejoju!
Betgi, juos Atnerikos lietu

viški kunigai, kurie skelbia 
“Dievo prisakymą” neužmušk, 
apsilaižydami spausdina 
spaudoje ir džiaugiasi, 
pašėlę! v

savo 
kaip

“Naujienos” rašo, kad Lie
tuvoje šiuo metu prieš bolševi-

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

No. 176 LAISVĖS ANTRA?e)efon4au Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Liepos (July) 28, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.
—T--rrrirffl-r«rrirTmiiwi«»iiĮ_L^Jjj » ........ ... ..i  i 7 m———m——— w—— i—— > '   irii< —i

AMERIKA IR ANGLIJA UŽSALDĖ JAPONIJOS PINIGUS
SOVIETAI SUTRIUŠKINO TRIS VOKIEČIŲ DIVIZIJAS

Sovietų Oficialiai PranešimaiDraftuoti Kareiviai 
Bus Laikomi Armijoj 

Virš Vienų Metų
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senato komisija ka
riniais reikalais nutarė iš 
principo paskelbt nepapras- 
tą-opų stovį šioje šalyje. 
Kongresmanų komis ija, 
kaip pranešama, padarys to
kį jau tarimą šį pirmadienį.

Neabejojama, jog Ameri
kos kongresas užgirs šių ko
misijų tarimus, ir paskelbs 

i nepaprastą stovį Jungtinėse 
Valstijose. Paskelbus gi 
kongresui tokį stovį, tuomi 
bus duota prez. Rooseveltui

Naciai Sako, kad Jie 
“Vejasi” Raud. Armiją 

Ukrainos Fronte
Berlin. — Vokiečių ko

manda pranešė, kad jie “su
laužę” Sovietų pasipriešini
mus Ukrainos fronte, ir kad 
naciai ir rumunai, girdi, 
“vejasi sumuštą priešą.”

Į vakarus ir pietus nuo 
Viazmos vokiečiai sakosi at- 
mušę stiprias atakas iš So
vietų pusės.

Nacių komanda liepos 26 
teigė, kad jų orlaiviai bom
bomis pataikė į geležinkelių 
pastatus Maskvoje.

Japoną Vilkas Ganys 
Indo-Chinos Avį

Vichy, Franci ja. — šešta
dienį Francijos Petain’o 
valdžia pasirašė sutartį su 
Japonija, kad japonai “glo
botų ir gintų” Indo-Chiną, 
francūzų koloniją, nuo Ang
lijos ir Amerikos.

(Tokiu būdu visa ta di
džiulė ir turtinga francū
zų kolonija pakliūva į Japo
nijos nagus.)
kus ir žydus įtūžimas yra di
delis.

Sutinkame! Hitleris užgrobė 
Lietuvą. Jis organizuoja lietu
viškus hitlerininkus žydams 
skersti, bolševikams skersti.

Tūkstančius jų jau iki šiol 
bus išskerdęs.

Jugoslavijoj Hitleris išžudė 
apie 80,000 “žydų ir bolševi
kų.” Lietuvoj tą patį padarys. 
Kiekvienas žmogus, kuris drį
so paimti žemės, kai tarybinė 
vyriausybė žemes dalino, šian
dien bus skaitomas bolševiku. 
Tokių žmonių buvo virš 70,- 
000.

Tegu džiaugiasi “Naujie
nos!” Tegu džiaugiasi “Drau
gas!” Bet Amerikos lietuvių 
visuomenė puikiai žino: hitle- 
rizmas bus sunaikintas. Lietu
va ir vėl bus laisva. Lietuviš
ki hitleriški niekšai žlugs po
draug su Hitleriu!

Kiekvienas privalo darbuo
tis, kad juo greičiau tą valan
dą priartinus!

teisė pailginti kariuomenės 
tarnybą virš vienų metų 
draftuotiems kare iviams, 
milicininkams ir atsargi
niams (rezervo) oficie- 
riams.

Bet šiuos žodžius bera
šant, dar nežinia, ar kong
resas leis prezidentui palai
kyt juos armijoj neribotą 
laiką, kol pavojus praeis, ar 
gal nustatys, kad jie gali 
būt palaikyti tarnyboj tik
tai tam tikrą pažymėtą lai
kotarpį po pirmųjų metų iš- 
sibaigimui.

Senatorius Wheeler 
“Pertoli Eina,” sako 
Prez. Rooseveltas

Washington. — Senato
rius Wheeler “eina pertoli 
ir pavojingu keliu,” pareiš
kė prezidentas Rooseveltas.

Sen. Wheeler yra išsiunti
nėjęs milioną atvirlaiškių, 
ne tik šiaip gyventojams, 
bet ir kareiviams, raginda
mas juos reikalaut, kad 
Rooseveltas nesikištų į ka
rą prieš fašistų kraštus.

Amerikos karo ministeris 
Stimson dar pirm Roosevel- 
to pareiškė, kad Wheeleris 
“vos tik nepapildė išdavys
tę” su savo atsišaukimais į 
kareivius.

Geležinkeliečiai Reika
lauja Pridėt Algas

Chicago. — Tūkstantis 
pirmininkų, kurie atstovau
ja 800,000 unijinių darbinin
kų dirbančių įvairiuose ge
ležinkelių amatuose (bet ne 
traukiniuose), tebeveda de
rybas su geležinkelių kom
panijomis. Darbininkai rei
kalauja pridėt algos po 30 
centų valandai ir mokėt ne 
mažiau 70 centų už valandą. 
Kompanijos pasakoja, būk 
negalinčios.

Iki šiol buvo mokama la
bai žemos algos netraukini- 
niams geležinkelių darbinin
kams, ir daugelis dirbančių
jų gelžkelinėse mašinšapėse 
tegavo tik po 36 centus už 
darbo valandą.

Traukinių D a r b i n inkų 
Brolijos reikalauja pridėt 
30 procentų algos.

Nacių Orlaiviai Vėl At
mušti nuo Maskvos

Maskva, liepos 17.—Šian
dien daugiau kaip 100 vo
kiečių orlaivių lėkė bombar- 
duot Maskvą; visi buvo nu
vyti šalin, apart pustuzinio. 
Šie gi suardė vieną mokyklą 
ir kelis gyvenamus namus; 
karinių nuostolių nepadarė.

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

Per ištisą naktį iš liepos 24 į 25 d. mūsų kariuomenė 
neatlaidžiai kovojo kryptyse Petrozavodsk©, Porchovo, 
Polotsko-Navelio, Smolensko ir Žitomiro.

Mūsų oro jėgos veikė bendrai su Raudonąja Armija 
ir kirto smūgius priešo orlaivių stovykloms.

Dvi bangos priešo orlaivių naktį liepos 24 į 25 d. mė
gino užpult Maskvą. Mūsų priešorlaivinės kanuolės ir 
naktiniai kovos lėktuvai išblaškė priešo orlaivius ir nu
vijo juos atgal į vakarus.

Vienam iš priešo orlaivių pavyko pasiekt Maskvą ir 
jis numetė bombas, kaip papuolę. Vėliau jis tapo nu
šautas žemyn. Viso liko nukirsti du vokiečių orlaiviai. 
Buvo du persergėjimai prieš vokiečių orlaivius; pirmas 
tęsėsi pusantros valandos, o antras dvi valandas.

Maskva, liepos 26. — Šiandien Sovietų Žinių Biuras iš
leido sekamą pranešimą:

Liepos 25 d. mūsų jėgos vedė mūšius prieš vokiečius 
linkmėse Porchovo, Polotsko-Navelio, Smolensko ir Žito
miro. Neįvyko jokių esminių permainų pozicijose mūsų 
kariuomenės.

Mūsų oro jėgos veikė prieš mechanizuotus priešo ka
riuomenės vienetus ir prieš jo orlaivių stovyklas, ir bom
bardavo prieplaukas Constantą ir Suliną (Rumunijoj).

Pagal dar nepilnus skaitmenis, 34 priešo orlaiviai buvo 
numušti žemyn arba sunaikinti ant žemės liepos 24 d. 
Mūsų dįngo 13 orlaivių.

Liepos 25 d. penki ar šeši priešo orlaiviai, kurie ban
dė prasiskverbt virš Maskvos, tapo sunaikinti, besiarti
nant jiem prie miesto.

SUNAIKINO 98 NACIŲ 
ORLAIVIUS; SAVO 

PRARADO 28
Maskva, liepos 27. — So

vietų kariuomenė ir oro lai
vynas smarkiai kontr-ata- 
kuoja vokiečius ir jų talki
ninkus keliose fronto daly
se ir pradeda išvystyt gene- 
ralę ofensyvą prieš nacius.

Sovietų artilerija Smolen
sko srityje sudaužė daugelį 
vokiečių tankų ir šarvuotų 
automobilių, kurie buvo 
siauru ruožtu pasivarę pir
myn. čia Raudonoji Armija 
užkirto susisiekimą priešo 
tankam ir šarvuotiem auto
mobiliam su nacių pėstinin
kais ir sukriušino dar dvi jų 
pėstininkų divizijas. O pirm 
to sovietinės jėgos sutriuš
kino vieną nacių diviziją, 
tai viso sunaikino jau tris 
jų divizijas per 48 valandas.

Sovietų komanda patikri
no, jog vien penktadienį bu
vo nušauta žemyn 98 vokie
čių orlaiviai; o Sovietų din
goes orlaiviai.

šeštadienio rytą keli vo
kiečių orlaiviai vėl mėgino 
užpult Maskvą; trys jų liko 
nušauti žemyn, o visi kiti 
nuvyti šalin, ir nepaspėjo 
numest savo bombų į Mas
kvą. .. z .

Sovietai sugavo slaptus 
vokiečių komandos praneši
mus apie didelius nacių ka
riuomenės nuostolius.

Tarp vokiečių kareivių 
paimtų į nelaisvę daug yra 
17 ir 18 metų berniukų.

Vokiečiai Atmesti Atgal 
Dviejuose Frontuose

Bessarabijos fronte Sovie
tai atmušė atgal vokiečius

• v
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KARINĖ SOVIETŲ MI
SIJA ATSKRIDO 

AMERIKON
New York. — Orlaiviu

Londono atskrido šeštadienį 
Sovietų generolas F. L, Goli
kov ir Raudonosios Armijos 
inžinierius pulkininkas Ale
ksandras Repin. . Golikovas 
buvo pirmininkas karinės 
Sovietų pasiuntinybės Lon
done.

Iš New Yorko jie tuoj iš
skrido į Washingtoną, kur 
juos pasitiko veikiantysis 
Amerikos valstybės ministe
ris Sumner Wellesi Jis pa
reiškė, kad yra labai pasi
tenkinęs tuom, jog Sovietai 
atsiuntė karinę savo misiją 
į Jungtines Valstijas.

Kariniai Sovietų pasiunti
niai tarsis su Amerikos vy
riausybe apie reikalingus 
Sovietam karo įrankius iš 
šios šalies.

Amerikos valdžia dar ne
svarsčius paramos Sovietam 
iš “lease-lend” fondo. Sovie
tai tuo tarpu yra pasiruošę 
apmokėt už perkamus iš 
Amerikos karo reikmenis.
ir rumunus, kurie mėgino 
persigrumt per Dniestro 
upę ties Soroca; raudonar
miečiai nukovė, sužeidė bei 
į nelaisvę paėmė didelį skai
čių priešų ir pagrobė daug 
prieštankinių kanuolių ir 
šautuvų.

Raudonarmiečiai atmetė 
suomius ir vokiečius atgal 
keliose vietose Onegos eže
ro srityje ir Murmansko 
fronte.

ORAS. — Šį pirmadienį 
būsią lietus.

Amerika Mobilizuoja
Filipinus Apsigint 

Nuo Japonijos
Hyde Park, N. Y. — Pre

zidentas Rooseveltas užšal
dė visus Japonijos ir jos pi
liečių pinigus ir kreditus 
Jungtinėse Valstijose (viso 
131 miliona doleriu). Tai to
dėl, kad Japonija perėmė 
savo globon Indo-China, 
Francijos koloniją, ir gabe
na ten japonų karo jėgas.

Prez. Rooseveltas įsakė 
sumobilizuot visą kariuome
nę, miliciją ir atsarginius 
(rezervus) Filipinų salose: 
tai susidarysią, iki 400.000 
vyrų armija Filipinam ginti 
nuo japonų.

London. — Anglija ir jos 
|kolonijos taipgi užšaldė Ja
ponijos ir jos piliečiu pini
gus ir kreditus. Anglų val
džia panaikino Anglijos ir 
jos kolonijų Burmos ir In
dijos prekybos sutartis su 
Japonija.

Tokio. — Janonį i a užšal-

Sovietu Partizanai Nu
šovė Nacių Generolą
Maskva. -— Sovietų ko

manda praneša, jog sovieti
niai partizanai, užpuldami 
priešo štabo centrą užfron
tėje, užmušė vokiečių gene
rolą majorą Lanselį. — Pati 
vokiečių komanda pripažino 
to generolo mirtį fronte.

(Generolas • Lansel buvo 
Hitlerio sandarbininkas nuo 
1923 metų ir komandierius 
nacių šturmininkų-smogikų. 
Praeitame pasauliniame ka
re jis buvo vokiečių kapito
nas.)

Sovietiniai partiz£ha\ už
puolė generolo Lašelio bu
veinę užnugary j e/-jo koman
duojamos kareivių divizijos.

“Kada jis išgirdo partiza
nų kulkas bešvilpiant, gen. 
Lansel leidosi bėgti, ir taip, 
negarbingai žuvo. Gerai pa
taikyta partizano kulka per
traukė to hitlerininko kar
jerą,” kaip sako Sovietų 
pranešimas.

Maskva. — Tebesiaučia 
žiaurūs mūšiai Porchovo, 
Nevelio-Smcdensko ir Žito- 
miro frontuose.

Maskva. — Sovietų radi
jas pranešė, kad jie per 72- 
valandų mūšį sudaužė Aš
tuntą Šarvuotą Vokiečių Di
viziją.

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų seimas išleido įsta
tymą, kuriuom uždraudžia 
vedybas tarp žydų ir krikš
čionių.

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

dė Amerikos ir Anglijos pi
liečių pinigus.

Washington. — Užsal
džius Amerikai japonu pi
nigus ir kreditus šioje šaly
je, skaičiuojama, kad dėl to 
turės dviem trečdaliais su- 
mažėt japonu pirkimas ži
balo iš Amerikos.

Washington. — Čia ir 
Londone vyrauja nuomonė, 
kad japonai svarbiausiai 
tuom tikslu gabena savo ka
ro jėgas į Indo-Chiną, kad 
planuoja užpult Rytinę Ro
landų Indiją.

Amerikos ir Anglijos val
džios tariasi bendrai veikt 
prieš japonus, jeigu jie ban
dys užpult Rytinę Rolandų 
Indiją.

London. — Anglija stipri
na karines savo jėgas Singa
pore, Malajų pusiausalyje ir 
kitur; rengiasi atremt ja
ponus.

Hitleriečiai Ruošiasi 
Užpult Turkiją

Maskva. — Sovietų užsie
nių reikalų vice-komisaras 
Lozovskis sakė liepos 25 d., 
jog raudonarmiečiai pagro
bė nacių dokumentus, ro
dančius, kad V o k i e t ija 
“slaptai rengiasi staiga už
pult Turkiją.” Lozovskis pa
rodė tuos dokumentus sve
timšalių laikraščių kores
pondentam; pareiškė, jog jis 
praneš ir Turkijos valdžiaį 
apie tuos dokumentus.

Angly Orlaiviai Bom
bardavo Berlyną ir Kt.

London, liepos 27. — An
glų orlaiviai dieną ir naktį 
bombardavo Berlyną, Ham
burgą, Emdeną ir Hanove
rį. Prieš Berlyną anglai 
naudojo ir didžiausius ame
rikinius bombininkus, < vadi
namas “lekiančias tvirtu
mas.” Sukėlė “milžiniškus 
gaisrus” vidurinėje Berlyno 
dalyje.

Tuo pačiu laiku kiti anglų 
orlaiviai bombardavo vokie
čių lėktuvų stovyklas šiau
rinėje Franci j oje.

Maskva. — Greitieji mo
toriniai Sovietų laivukai už
ėmė vieną salą Dunojaus 
upės žiotyse.

Lima, Peru. — Padaryta -J 
paliaubos tarp Peru - ir 
Ecuadoro.

London. — Sovietai iš or
laivių nuleido savo parašiu- 
tistų į Bulgariją. •
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Penkios Savaitės Didžiojo Karo
Kai skaitytoją šitie žodžiai pasieks, 

Sovietų Sąjunga bus įžengusi į šeštąją 
savaitę didžiojo karo, — karo, kuris ga
lima pilniausiai pavadinti visos laisvo
sios žmonijos karu prieš barbarizmą, 
prieš fašizmą.

Sovietų Sąjunga buvo netikėtai, iš pa
salų užpulta. Jos karo jėgos nebuvo su
mobilizuotos, — pasienyje tebestovėjo tik 
rubežių saugotojai, tik būriai Sovietų ka
riuomenės.

Hitleris, matyti, rengėsi užpulti So
vietų Sąjungą jau senai ir jis turėjo lai
ko sumobilizuoti visus savo resursus, vi
sas geriausias jėgas staigiam užpuolimui.

Todėl visai neįstabu, jei jam pirmomis 
karo dienomis pavyko nustumti Sovietų 
Sąjungos pasienio jėgas gana toli. Pasi
varęs pirmyn, pasidžiaugęs dideliais “už
kariavimais,” Hitleris, susitvarkęs iš 
naujo jėgas, pradėjo antrąjį ofensyvą. 
Prieš virš dvi savaites jis paskelbė pa
sauliui, kad Kijevas ir Leningradas už 
poros dienų, jei ne už kelių valandų, bus 
paimtas, kad Maskvos likimas laukia 
toks pats — kelių dienų klausimas, kad 
Sovietų Sąjungos kariuomenė yra sunai
kinta, kad vadovybės Raudonojoje Armi
joje “nebesurandama,” ir tt., ir tt.

Per virš dvi savaites virė mūšiai, — di
deli, baisūs mūšiai. Na, ir kur Hitleris ką 
laimėjo. Kol kas nieko. Laimėjo jis tik 
tiek, kad virš milijono savo karių praki
šo, tūkstančius tankų ir kitų karo reik
menų sunaikino ir pražudė daugybę or
laivių.

Įžengiant į šeštąją savaitę didžiojo ka
ro, šiandien kiekvienam darosi aišku, kad 
per penkias savaites Hitleris nieko ap
čiuopiamo nepasiekė. Raudonoji Armija 
nepalaužta; milijonai Sovietų karių, vė
liau sumobolizuoti, dar visai nei nestojo 
mūšin. Leningradas, Kijevas, Maskva 
dar vis toli nuo Hitlerio govėdų.

Niekas negali atspėti, ką atneš šeštoji 
karo savaitė, septintoji, aštuntoji, etc. 
Bet kiekvienam aišku, kad kiekviena va
landa, kiekviena diena, kiekviena karo 
savaitė Hitlerio jėgas silpnina, o Sovietų 
Sąjunga savo jėgas per .tąjį laikotarpį 
tvirtina. Juo greičiau ateis ruduo, lietūs, 
o paskui sniegas, juo sunkiau bus Hitle
riui kariauti, juo lengviau bus Sovietų 
Sąjungai gintis.

Tuo pačiu sykiu partizanų kovos už
frontėje kasdien vis didėja ir jos hitle
riškoms jėgoms daro dideliausių nesma
gumų. Gi išnaikinti partizanų jis nega
lėjo ir negalės. Pasilikusieji užfrontėje 
Sovietų Sąjungos gyventojai yra mirtini 
hitlerininkų priešai. Jie turį ginklų (jie, 

. pagaliau, jų gauna iš užmuštų' arba pa
imtų vokiečių karių), jie turi amunicijos. 
Jie yra drąsūs ir pasišventę ginti savo 
šventą žemę, kurią užpuolė barbarai fa
šistai.

Bet daleiskime, kad karo eigoje Rau
donąja! Armijai dar prisieitų trauktis. 
Paleiskim net ir tą, kad Hitleriui, pa
galiau, pavyktų užimti Kijevą, ir Le-1

ningradą ir Maskvą (nors apie tai reikia 
labai abejoti). Kas tuomet? Tas pats: 
Raudonoji Armija kariaus; Sovietų Są
jungos liaudis kariaus be perstojimo. 
Hitleris gali užimti naujas sritis, bet jis 
jų neužkariaus.

Per penkias savaites Sovietų Sąjunga 
nešė ant savo nugaros pačią didžiausią 
karo naštą. Jai teko grumtis su didžiau
siu ir labiausiai ginkluotu pasaulio isto
rijoje priešu. Tuose mūšiuose Sovietų ka
riai, Sovietų liaudis parodė pasauliui ne
paprastą didvyriškumą, sumanumą ir pa
sišventimą. Net ir žmoniškesni Sovietų 
priešai priversti šiandien kalbėti apie 
Raudonąją Armiją ir Sovietų liaudį su 
pagarba!

Jei tik Anglija, kuri yra Sovietų Są
jungos talkininkė, pradės smarkiau veik
ti, jei tik Amerika greičiau teiks pagal
bos Anglijos ir Sovietų Sąjungos žmo
nėms jų kovoje prieš žmonijos nepriete
lių, tai hitlerizmas bus sumuštas greit. 
Bet jei Anglija kariaus “atbulomis ran
komis,” jei Amerikoje paims viršų Hit
lerio sėbrų politika, tuomet karas gali 
nusitęsti labai ilgai, nors galutinoje jo 
išeigoje pasaulis visvien matys hitleriz- 
mą sunaikintą!

1,200 Milijoną Gyventojų Kare 
Prieš Fašizmų

Kanadiečių “Liaudies Balsas” rašo:
“Visas kariaujančias ir veik kariau

jančias šalis galima ir dabar suskirstyti 
į du dideliu frontu. Apie Britanijos ir 
Sovietų Sąjungos ašį grupuojasi visos 
Britanijos dominijos, Jungtinės Valstijos 
ir Kinija. Tai didžiausios ir turtingiau
sios šalys. Sovietų Sąjunga turi arti 200,- 
000,000 gyventojų, Britanijos imperija 
turi virš 500,000,000 gyventojų, Jungti
nės Valstijos virš 100,000,000 gyventojų 
ir Kinija apie 400,000,000 gyventojų. 
Taigi, tik paviršutiniai imant, su
sidaro virš 1,200 milijonų gyventojų. Į 
fašizmo ir reakcijos frontą įeina Vokie
tija, Italija, Japonija, Rumunija, Hun- 
garija ir Suomija. Ispanija, Francija 
simpatizuoja, bet jos perdaug sukrėstos, 
kad galėtų kuomi nors padėti. Taigi, fa
šizmo frontas daug mažesnis ir daug ne- 
turtingesnis. Žmonių skaičiumi, jis ma
žesnis kelis kartus, o resursų atžvilgiu, 
jis visai neturtingas.

“Kuomet visas pasaulis užsiliepsnoja 
ir pasidalina į du frontu, tuomet reikia 
spręsti ne pagal tai, kuri pusė kur pa
sistūmėjo, bet kuri pusė turi geresnes 
galimybes sumobilizuoti ir pastatyti di
desnes jėgas, ilgiau išsilaikyti. Hitleris, 
kaip jau visiems yra žinoma, užėmė virš 
tuzino valstybių. Jis jau geroką šmotą 
žemės atplėšė ir nuo Sovietų Sąjungos. 
Bet tai dar nereiškia, kad jis su tuomi 
labai sustiprėjo. Užimtose šalyse didelių 
resursų nėra. Bet kas liečia vyrus ka
riuomenei, tai jis negali jų imti ir statyti 
į frontą. Priešingai, jis turi dar laikyti 
kariuomenę, kad palaikyti juos paklus
nume. Kareivius jis gali gauti tik Vokie
tijoj ir Austrijoj. Abi valstybės turi tik 
truputį’virš 80,000,000 gyventojų. Itali
ja ir Japonija kareivių atžvilgiu dar 
silpnesnės. Tuo tarpu Britanijos ir So
vietų Sąjungos ašis ir jos bendradarbės 
ar sąjungininkės ne tik turi daugybę 
savo vyrų, bet dar gali statyti bile ku
rios priešo pavergtos valstybės vyrus į 
frontą.

“Vienu žodžiu sakant, Sovietų Sąjun
gos ir Britanijos ir jų sąjungininkų fron
tas turi daug didesnes jėgas. Dabar tos 
jėgos mobilizuojasi ir ginkluojasi. Tuo 
tarpu vokiečių, italų ir japonų jėgos ne
gali stiprėti. Priešingai, jos nyksta. Ypa
tingai nyksta vokiečių, mūšiuose su rau
donarmiečiais. Fašizmo ir reakcijos 
fronto pralaimėjimas aiškus. Tiesa, gal 
ims daug laiko iki išsivystys sprendžia
mosios kovos, bet vistiek jos išsivystys ir 
juodasis barbarizmas bus sunaikintas. 
Visos tautos, kurias pavergė Hitlerio 
gaujos, gaus progą atsistatyti ir susi
tvarkyti taip, kaip jų žmonėms patiks.”

Nacių Žvėriškumas Sulaužė 
Visas Žmoniškumo Taisykles

“Intercontinent News” ži
nių agentūros koresponden
tas M. Shaginyan rašo apie 
nacių žvėriškumus šiame 
kare. Pirmiausia jis nurodo, 
kad yra tam tikros tarp
tautinės taisyklės, kurių 
niekas neprivalo laužyti jo
kiam kare.

Pavyzdžiui, sužeisti ka
reiviai, išnešti iš mūšio lau
ko, neturi būti šaudomi. Ne
turi būti užmušinėjami gy
dytojai ir Raudonojo Kry
žiaus slaugės. Nevalia ligo
nines bombarduoti arba nai
kinti. Medikališkas sanita
rinis aptarnavimas yra toks 
paprastas žmoniškumo daly
kas, jog jam niekad nepri
valo kenkti.

Prieš apie 80 metų Gene- 
voje buvo padarytas susita
rimas tuo klausimu. Tuojau 
ant vietos dvidešimts aštuo- 
nios tautos priėmė šitą su
tartį. Paskui ir visos kitos 
tautos šitą sutartį užgyrė ir 
priėmė. Ir per tuos 80 me
tų, kaipo taisyklė, nesirado 
tokios armijos net pačiuo
se žiauriausiuose karuose, 
kuri būtų išdrįsus laužyti ši
tą Genevos sutartį.
Pasiliko Naciams ją Bjau

riai Sulaužyti
Bet fašistai nėra žmonės, 

žmoniškumo taisyklės nėra 
jiems rašytos. Nuo pat pir
mos valandos savo kruvi
no įsiveržimo į Sovietų teri
toriją jų gaujų, jie ciniš
kai, atvirai ir su pasityčio
jimu mindžiojo kojomis ši
tą tarptautinę sutartį.

Tuzinai raportų, ateinan
čių iš įvairių frontų, taipogi 
parodymai ; atskirų žmonių 
— armijos gydytojų, jų pa- 
gelbininkų, aptarnautojų ir 
tt. — trumpai paduoda fak
tus, kurie sušaldo 
gyslose kraują.

Štai armijos 
Zakharenko buvo
birželio 22 d. Kaip greitai 
bombos pradėjo kristi ant to 
ramaus miesto ir pirmuti
niai sužeisti kariai pasirodė, 
jisai stojo prie surgiško sta
lo militarinėje 1 ligoninėje. 
Bet fašistiniai orlaiviai pra
dėjo j ieškoti mediciniškų 
patarnautojų — jie lekiojo 
labai žemai ant miestelio, 
j ieškojo ambulancų, kurie 
gabeno iš fronto sužeistuo
sius ir tuojau paleido kul- 
kasvaidžius ant jų.

Dvi bombos, viena po ki
tos, nukrito ant ligoninės ir 
sudaužė ją. Viskas tapo ap
versta griuvėsiais.

Buvo dedamos pastangos 
sužeistuosius iškraustyti į 
skiepus, bet visos gatvės bu
vo orlaivių • bombarduoja
mos.

Tas atsitiko Grodnoje. 
Bet gal tai buvo tik nesusi
pratimas? Ne, tai buvo na
cių taktikos pavyzdys — 
taktikos, kurią jie vartojo 
tada ir vartoja dabar.

Bielostoke, kaip ir Grod
noje, buvo sugriauta mili- 
tarinė ligonine. Apie 130 
gaisrinių bombų fašistiniai 
lakūnai numetė ant ligoni
nės Smolenske. Štabui pa
vyko ligoninę išgelbėti, spė- 
jant bombas pagriebti ir už
gesinti.

Antro laipsnio gydytojas 
Lysenko raportavo savo ko- 
mandieriui sekamą: “Lvove 
fašistiniai lakūnai kulkas- 
vaidžiais daužė ligoninę ir 
bombardavo iš oro, nors ant 
ligoninės stogo buvo aiškiai 
matomas Raudonojo Kry
žiaus ženklas.” Tam pačiam 
Lvove “priešas numetė bom
bą ton vieton, kur sužeisti 
kareiviai buvo suguldyti ge
ležinkelio stotyje.”

Polotske “keturios bom
bos pataikė į ligoninę.” 
Mieste Velikije Lūki fašis
tinis orlaivis bombardavo 
Raudonojo Kryžiaus trauki
nį, kuriame buvo gabenami 
sužeisti kareiviai. Penkias
dešimts karių tapo užmušta

ir penkiolika sužeista antru Ims galėjo rast vietos “Nau- 
kartu.

Visuose šiuose atsitiki
muose priešas puikiai žino- čių į Lietuvą ir Latviją pa- 
jo, kad jis daužo ligonines 
ir Raudonojo K r y ž i aus į 
traukinius. Dar daugiau,' 
priešas ne tik tai visa ži
nojo, bet dar specialiai me
džiojo tokias vietas bombar
duoti.

Pranešime apie sunaikini
mą traukinių, gabenančių 
sužeistus kareivius iš Mins
ko į Orsha, parodoma, kad 
“fašistai puolė traukinius 
ne iš vieno taško, bet iš ke
lių.” Pirmiausia jie taikė į 
traukinius, paskui iš žemai 
mėtė ant jų bombas, o pas
kui daužė iš kulkasvaidžių. 
Pasekmės buvo tokios, kad 
nei vienas vagonas neišliko 
sveikas.

Fašistų elgsena pietvaka
riniam fronte lygiai tokia 
pat, kokia vakariniam ir 
šiaurvakariniam frontuose. 
Gydytojas Pots uboyonko 
paduoda sekamą atsitikimą:

“Bessa rabi jos fronte lai
kinai įruošti Raudonojo 
Kryžiaus traukiniai ir ligo
ninės buvo vokiečių orlaivių 
puolami. Netoli Tiraspolio 
fašistiniai orlaiviai padarė 
užpuolimą ant tokio trauki
nio ir užmušė tris karius, o 
sužeidė septynius.”

Tai šitokiais žvėriškumais 
pasižymi fašistinės bestijos.

jienose.”)
Jei hitlerininkai Ancevi-

žmogaus

daktaras 
Grodnoj

“Naujienos” Nusimaskavo
Ancevičius Pasisakė, Kad 

Jis Yra Siuntinėjamas 
Nacių

“Vilnyj” jau buvo daug 
kartų nurodyta, kaip “Nau
jienos” Nacių-Sovietų kare 
agentuoja naciams.

Ypatingai aiškiai savo 
agentavimą naciams jos pa
rodė dedamos Ancevičiaus 
kablegramas iš Berlyno.

“Vilnis” nurodė, kad An
cevičius yra ne kuo kitu, 
kaip nacių užlaikomu jų 
propagandistu.

“Naujienos” gi jį vadina 
savo “specialiu korespon
dentu.”

Mes jau esame pasakę, 
kad nei “Naujienos” nei jo- 
kis kitas Amerikos lietuvių 
laikraštis negali ištesėt Eu
ropoj užlaikyt savo kores
pondentą su veik kasdieni
niais kablegraminiais ra
portais. Tam reikia nepaly
ginamai didesnių išteklių. O 
kadangi Ancevičius gyvena 
Berlyne ir iš ten savo kable
gramas siuntinėja, tai “Vil
nies” ir buvo padaryta vi
siem aiški išvada, jog Ance
vičius yra užlaikomas ir jo 
kablegramos “Naujienom” 
yra apmokamos Goebbelso 
propagandos ministerijos.

Ir “Naujienos” to nei ne
bandė užginčyk Jom, lygiai 
kaip ir naciam, svarbu yra

paskleist tarp Amerikos lie
tuvių hitlerinės propagan
dos prieš Sovietus, ir jos ta
tai daro visomis priemonė
mis. Sulyg reikalo “Naujie
nų” redaktorius ir durnium 
apsimeta, jei tik mato, kad 
tuomi galės ką nors apdur- 
nint; jei tik jam atrodo, kad' 
jo kvailystėm kas nors pati
kės.

Grigaitis prisilaiko to pa
ties dėsnio, kaip ir Hitleris: 
Žmonės kiekvieną melą pri
ima su biskučiu teisybės; 
tai juo melas didesnis, tuo 
su daugiau teisybės žmonės 
jį priima. O kadangi Hitle
ris daugiausiai yra melais 
laimėjęs, tai ir Grigaitis iš 
Berlyno ateinančius melus 
apsilaižydamas į “Naujie
nas” deda.

Einu prie taško,
Liepos 22-ros dienos 

“Naujienų” laidoj telpa vėl 
sieksninė kablegrama iš 
Berlyno nuo to paties nacių 
agento Ancevičiaus. Ir šios 
kablegramos pirmasis para
grafas skamba:

“Drauge su Tteliolika už
sienio žurnalistų vokiečių 
karo Vadovybės buvau pa
kviestas aplankyti Lietuvą 
ir Latviją.”

(Tik Grigaičiui

kvietė, tai jie žinojo, ką pa
kvietė. Ancevičius yra na
rčių samdinys ir jie siuntinė
ja jį savo propagandos pa
reigom. O Chicagoj randa
si tokis šlamštas, kuris tą 
propagandą išspausdina ir 
savo skaitytojus ja maitina.

Ar tai reikia stebėtis, kad 
Grigaitis visom Berlyno “ži
niom” priduoda daugiau 
svarbos negu Maskvos ir 
net Londono? Kas jam ar
čiau prie širdies, tą jis ir 
stengiasi kuo labiausiai iš
pūsti. Pavyzdžiui, jis So
vietų miestus užkariauja 
greičiau negu patsai Hitle
ris. Kai tapo paskelbta Ang- 
lų-Sovietų karinė sutartis, 
tai tą dieną “Naujienos” pa
sipuošė didžiuoju per visą 
puslapį antgalviu “Vokie
čiai Pralaužė Stalino Lini
ją,” o apie sutartį pranešė 
palyginamai mažomis rai- 
2—naujienos nusimaskavo 
dėmis. Matot, Berlyno “ži
nios,” nacių “laimėjimai” 
“Naujienose” turi būt iškel
ti stipriausiu šūkiu.

Netenka stebėtis, kad Gri
gaitis neteko lygsvaros, kad 
šiame Nacių-Sovietų kare 
jis nusviro nacių pusėn. Jis 
visuomet buvo pasirengęs 
prieš bolševikus “susidėt 
kad ir su pačiu velniu.” O 
dar sunkiau jam yra dėl to, 
kad jis visuomet tvirtino, 
jog Sovietai kaipo militarė 
jėga nieko nereiškianti, kad 
jų armija esanti kaip košė 
ir kad todėl ir Muniche su 
Sovietais nesiskaityta, o čia, 
ve, Raudonoji Armija įsten
gia duot Hitlerio govėdom 
tokių smūgių, kokių neįsten
gė niekas kitas, net gi nei 
Francija su Anglija susidė- 
jusios sykiu. Natūralu, kad 
pastatyt ant savo, Grigai
čiui v i s o k ios priemonės 
prieš Sovietus yra labiau

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Iš Karo -- Apie Karą
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atosto
goms išvykus šitokis atviru-

London, liepos 24. — Bū
riai Anglijos orlaivių smar- 

;kiai bombardavo vokiečių 
prieplaukas Francijoj ir jų 
fabrikus vakarinėje Vokie
tijoje-

Maskva. — Sovietai dar 
net nepradėjo vartot milio- 
nų savo atsarginės kariuo- 

‘ menės (rezervų) prieš na- 
cius.

Berlin, — Naciai gąsdina, 
kad jeigu Vokietija būtų su
mušta, tai, girdi, Roosevel- 
tas išromytų vokiečių tautą.

London, liepos 25. — Ang
lų orlaiviai vėl smarkiai 
bombardavo vokiečių kari
nius punktus. Anglai nukir
to 24 nacių orlaivius, o savo 
prarado 22.

Berlin. — Vokiečiai stebi
si, kodėl pati jų komanda 
nepraneša apie laimėjimus 
prieš Sovietus.

Cairo, Egiptas. — Anglų 
orlaiviai sunaikino tris ita- 
lų-vokiečių- prekinius laivus 
ir sužeidė kitą priešų laivą 
ir vieną naikintuvą Vidur
žemio Jūroje.

M
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Naikina Nacių Tankus
Liepos 16 dieną: Aštuo

niolika vokiečių tankų va
žiavo siauru keliu tarpe ba
lų. Kitoj pusėj balų Sovie
tų patrankų ba tarė j a, va
dovystėj kapitono Osokino, 
gerai buvo užsimaskavus ir 
sekė priešą. Sovietų kanuo- 
lininkai prileido priešą arti 
ir vienu kartu atidengė 
karštą ugnį iš abiejų pusių. 
Priešo tankai gelbėjosi į vi
sas puses didelėj netvarkoj 
šaudydami. K e t u r i o lika 
priešo tankų su jų įgulomis 
sunaikinta.

Naciai šaudė iš kanuolių 
besirengdami atakai. Rau
donarmietis Boldajev paste
bėjo, kad priešai šaudo tai į 
vieną, tai į kitą pusę. Jis 
pasinaudojo priešo ugnies 
keituliavimais, perlipo ap
kasą ir staigiai užpuolė 
priešo k u 1 kasvaidininkus,, 
nukovė tris nacių karius, 
vieną oficierių ir užvaldė jų 
kulkasvaidį. Tuo kartu kiti 
raudonarmiečių daliniai at
mušė priešo atakas, Bolda
jev iš priešo kulkasvaidžio 
pabaigė juos mušti.

Sovietų greitieji lėktuvai 
vadovystėj leitenanto Timo- 
fejevo užklupo priešo armi
jos traukinį. Pirmos numes
tos bombos sugadino užnu- 
garyj traukinio bėgius, ant
ros bombos išnešė bėgius 
priešakyj. Priešo traukinys 
negalėjo manevruoti, tada 
nauja bombų salva pataikė 
tiesiai į traukinį. Trauki
nys paverstas į didelį laužą, 
laikinai gelžkelio susisieki
mas nutrauktas.

Sovietų vandeniniai (amphibian) tankai, kur nors karo fronte per upę keliasi prie
šų atakuoti.
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Dabar Reikia Dau
giau Veikti

Gyvename tokį laiką, ko
kį niekados darbo žmonėms 
neteko pergyventi. Numaty
tas datbo pasaulio karas su 
žvėrišku išnaudotojų pasau
lio fašizmu dega. Veik per 
24 metus Sovietų Sąjungos 
darbo žmonių atsiekimai, 
kaip kur jau pavirto pele
nais. Juodasis Vokietijos fa
šizmas su pasauliniais fa
šistais talkininkais užpuolė 
Sovietii Sąjungą, ne vien 
tam, kad pavergti jos der
lingus laukus, iškasamuo
sius turtus, žmones, bet ir 
tam, kad išnaikinus darbo 
liaudies tarybinę santvarką! 
Hitleris ir jo gaujos šaukia 
į karą visus darbininkijos 
neprietelius. Jis, kaip pasiu
tęs šuo, nepasitikėdamas sa
vo jėgoms, iš pasalų puolė 
ant Tarybų Lietuvos, Vaka
rinės Baltrusijos ir Ukrai
nos, kad kiek tik galima 
daugiau žalos padaryti So
vietų Sąjungai, kol ji dar 
nėra pasiruošus atremti bu
delišką priešą. Vokietijos 
fašistų karininkai prade
dant mirusiu generolu Sek
tu aiškino, kas pirmas už
puls, tai jis turi veik jau ant 
pusės išlaimėjęs karą. Mat, 
fašistų generolai išskaitlia- 
vo, kad iš pasalų puldami 
jie sunaikins daug Sovietų 
tankų, orlaivių, ginklų, ka
rių, užims tam tikrus stra
teginius centrus, neleis susi- 
mobilizuoti darbo tėvynės 
apgynėjus ir taip išlaimės 
kara.

Nėra abejonės, kad fašis
tai iš pasalų puldami pada
rė daug Sovietams žalos. 
Jiems vienu ypu veik pavy
ko užimti Lietuvą ir pralie
ti mūsų brolių ir giminių 
kraują. Jiems pavyko sunai
kinti nemažą Sovietų orlai
vių ir tankų kiekį.

Bet fašistams nepavyko 
pravesti jų budelišką planą. 
Sovietų Sąjungos pasienio 
sargai ir arčiau buvusios 
Raudonosios Armijos jėgos, 
o kartu ir darbininkai, vals
tiečiai, jaunimas, vyrai ir 
moterys ėmėsi ginklo apgy
nimui savo laisvės, savo tė
vynės, savo šalies. Kiekvie
nas pasienio sargas gynėsi 
iki mirties, nes jis žinojo, 
kad jo užnugaryj yra jo 
miestai, fabrikai, žemė, miš
kai, tėvai, broliai ir draugai. 
Kiekvienas iš jų geriau mi
rė toj nelygioj kovoj, negu 
pasitraukė. Ir mirė padary
damas priešui daug nuosto
lių. Į pagelbą pasienio sar
gams skubėjo arčiau buvę 
Raudonosios Armijos dalys. 
Vietomis jos pribuvo į ant
rą, kitur į trečią ir ketvirtą 
karo dieną. O ir tos dalys 
nebuvo skaitlingos, nes So
vietų darbininkai dirbo fa
brikuose, valstiečiai prie že
mės ūkių, jaunimas ėjo į 
mokyklas. Pirmą karo sa
vaitę Raudonajai Armijai ir 
pasienio sargams prisiėjo 
ne kartą ir ne du skaitlin- 
gesnį priešą laikyti, bet vie
tomis prieš vieną raudonar
mietį buvo 20 vokiečių fašis
tų ginkluotų nuo galvos iki 
kojų. Washingtone ir kitur 
karo specialistai manė, kad 
Hitlerio karo gaujos nesu
laikomai eis pirmyn. Sovie
tų priešai pranašavo, kad 
Hitlerio armija eis “per 
Raudonąją Armiją, kaip 
peilis per sviestą.”

O kas gi atsitiko? Į pir
mas dvi karo savaites, sun
kiausias Sovietų Sąjungai 
savaites, Raudonoji Armija 
užmuštais, sužeistais ir į ne
laisvę patekusiais bei ap
suptais, kurių daug ir dabar 
veda partizanų karą priešo

užnugaryj, neteko 250,000 
kovotojų! 1,900 orlaivių ir 
2,200 tankų. Gi Vokietijos 
fašistai per tą laiką neteko 
1,000,000 karių, 3,000 tankų 
ir 2,300 orlaivių!

Reiškia, nepaisant fašistų 
urminio slapto užpuolimo, 

I metimo visų jėgų prieš Rau
donąją Armiją, priešai dau
giau neteko, kaip raudonar
miečiai. Tas atsitiko todėl, 
kad Raudonoji Armija ge- 

I rai išlavinta, ginkluota, 
dvasiniai n e p a 1 a ūžiama, 

; kiekvienas karys kaunasi ir 
žino už ką kaunasi ir turi 
už ką kautis. Kad jiems pa
dėjo moterys, vyrai, darbi
ninkai, gelžkeliečiai, vieto
mis net vaikai teikdami ži
nias apie priešą.

Vokietijos fašistų planai 
prasimušti prie Kijevo, 
Charkovo, Maskvos, Lenin
grado, užimti tuos centrus, 
pirm negu bus mobilizuota 
Raudonoji Armija, užimti 
Ukrainos derlingus laukus 
baigiančius sirpti — nepa
vyko. Sovietų pasienio sar
gų, Raudonosios Armijos ir 
liaudies kovingumas sumai
šė tuos priešo planus. Ame
rikoj, Anglijoj ir kitur karo 
specialistai, kurie pirmiau 
manė, kad niekas negali su
laikyti peklišką Hitlerio ar
mijos mašiną, kurie siūlė 
Raudonajai Armijai tik 
“trauktis iki Uralo Kalnų,” 
kurie nusigandusiai traukė 
pečiais, kada pamatė, kad 
Raudonoji Armija nebėga, 
bet mušasi, kurie bijojo, kad 
Hitlerio pekliška karo ma
šina sukapos Raudonąją Ar
miją, apsups, suims, — buvo 
priversti pakeist savo mintį. 
Hitlerio propagandos maši
na skelbia, kad “Raudonoji 
Armija krinka,” bet kiek
vienas protaująs* žmogus 
dabar mato, kad tai fašistų 
melas! Raudonąja! Armijai 
gali dar prisieiti vienur ki
tur pasitraukti. Vokietijos 
fašistai nepaisydami savo 
nuostolių gali užimti dar 
vieną kitą miestą, arba sri
tį. Bet tas nereikš Raudono
sios Armijos sumušimą, o 
Hitlerio laimėjimą. Vokie
tijos fašistai jau pirmoj ka
ro savaitėj šį karą pralai
mėjo, kada jiems nepavyko 
užimti Kijevą, Charkovą, 
Maskvą, Leningradą, suka
poti Raudonąją Armiją, su
naikinti ją, neleisti Sovie
tams mobilizuoti jų neišse
miamus rezervus. Dabar fa
šistų govėdos gali pasakoti 
svietui arabiškas pasakas 
apie “Raudonosios Armijos 
krikimą,” apie “apsupimus,” 
savo “pergales,” kurių nebu
vo, apie karo vedimą “pagal 
planą.” Tas nieko negelbės.

Šis karas turės šias ketu
rias fazes:

(1) Vokietijos fašistai ir 
jų talkininkai metė galin
giausias savo jėgas prieš 
nepasiruošusią Sovietų Są
jungą. Jie žygiavo pirmyn. 
Bet jie už kiekvieną pėdą 
žemės brangiai mokėjo. Jų 
stipriausios jėgos jau išnai
kintos.

(2) Sovietų Sąjunga išgel
bėjo savo politinius centrus, 
pravedė mobilizaciją Raudo
nosios Armijos, suspėjo iš
vežti iš pavojingų vietų 
žmones, maistą, reikmenis, 
išjudino užimtuose plotuose 
partizanų kovą, sulaikė fa
šistų govėdas prie savo se- 

Inos sienos. Ten mūšiai gali 
eiti tam tikra laiką su nuo
latiniais persvėrimais Rau
donosios Armijos pergalių, 
kur ji bus kontakte ir nai
kins priešo jėgas.

(3) Raudonoji Armija 
pereis į kontr-ofensyvą, ku
ris turės sunaikinti fašistų 
jėgas, sulaužyti jų karo ma
šiną. Tame daug padės par
tizanų kova iš užnugario ir 
Vokietijos fašistų pavergtų
jų tautų priešfašistinė veik
la.

(4) Karą užbaigs genera- 
lis Vokietijos ir fašistų pa
vergtų žmonių sukilimas 
prieš fašizmą.

Kad taip karas turės eiti, 
aš neabejoju. Bet kalendo
riaus datų ir galutinų kovos 
vietų mes negalime nustaty
ti. Taip galime karo eise
nos bėgį numatyti. Jau Hit
lerio gaujos, kurios pirma 
taip garsiai šaukė, kad grei
tai paims Maskvą ir Lenin
gradą, Kijevą ir Odesą, da
bar kalba, kad į “Maskvą 
nesiskubins.” Gal būti už
teks Hitleriui pažiūrėti į 
Maskvos atvaizdus ant atvi
ručių, kaip sakė S. Lozovs- 
kis.

Šis karas pastatė prieš 
mus, darbo žmones, visus 
piliečius n e a pkenčiančius 
fašizmą, visus mylinčius 
laisvę ir žmoniškumą, nau
jus uždavinius — greito ir 
energingo veikimo uždavi
nius.

Dabar mes turime veikti 
visomis jėgomis, kad Angli
jos ir Jungtinių Valstijų 
demokratijos padėtų sunai
kinti Vokietijos ir jos talki
ninkų fašizmą, kuris yra 
visam pasauliui pavojingas. 
Anglijos ir Amerikos, kaipo 
valstybių ir demokratijos 
šalių, reikalai stato prieš 
jas pareigą, kad jos greitai 
ir visomis jėgomis turi veik
ti prieš fašizmą. Mes turi
me sulaužyti Hitlerio agen
tų pastangas, kurie nori su
laikyti Angliją ir Jungtines 
Valstijas nuo tos veiklos. 
Mes turime įrodyti masėms, 
kad kas šiandien trukdo tai 
veiklai prieš banditiškus fa
šistus, tas yra neprietelius 
šios šalies. Aišku, kad jeigu 
Vokietijos fašistai įveiktų

Sovietų Sąjungą, tai tada 
jie pavergtų Angliją, jos ko
lonijas ir užpultų Ameriką. 
Kad tas neatsitiktų, tai mes 
turime taip veikti, kad Ang
lija ir Amerika prisidėtų 
prie sudaužymo fašizmo.

Lietuviai fašistai - hitleri
ninkai ir smetonininkai 
skaldo Amerikoj lietuvius, 
skleidžia melus apie “išlais
vintą Lietuvą.” Tik pagal
vokite, Hitleris ir jo fašis
tų gaujos pavergė visą Va
karinę ir Centralinę Europą 
ir būk jie suteiks Lietuvai 
“laisvę!” Tokias pasakas ga
li kalbėti tik Hitlerio penk
tos kolonos agentai, tik Ge- 
belio šnipai, tik Lietuvos ir 
Amerikos priešai! Lietuvių 
masės Amerikoj, darbo liau
dis, mylį savo seną šalį ir 
Amerikos laisves, turi pasto
ti kelią toms fašistų pasa
koms. Atminkite, kad jeigu 
pirma gavote laiškus, kad 
jūsų giminės Lietuvoj yra 
tarybinėj valdžioj, kad jūsų 
giminėms tarybinė valdžia 
suteikė žemę, tai po šios 
Hitlerio “laisvės” jūs gausi
te laiškus, kad kiekvienoj 
šeimoj yra sušaudyta jūsų 
tėvai, broliai, seserys ir gi
minės! Hitlerininkai džiau
giasi “laisve,” nes jie prie
šai Lietuvos ir jos žmonių. 
Jiems geriau lai bus visa 
Lietuva tik kapai, negu ten 
bus darbininkų ir valstiečių 
laisvė ir jų valdžia.

Kada Sovietų Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos 1 i a u d is 
miršta žiaurioj kovoj, kad 
savo krauju, savo gyvastimi 
įveikti budeliškus fašistus, 
kad kartą ant visados su
rengus Vokietijos fašistams 
naują ŽALGIRĮ, kad kartą 
ant visados padarius bar
bariškam fašizmui galą, kad 
kartą ant visados išgelbėjus 
žmoniją nuo nuolatinės bai
mės, drebėjimo, fašistų už
puolimo, tai“ mes, lietuviai, 
Amerikoj neturime rankas 
nuleisti. Mes t u rime būti 
veiklūs! Mes turime plėsti 
savo organizacijas — gauti 
kuo daugiausiai žmonių į 
darbo žmonių organizacijas, 
būti veiklūs klasių kovoj, 
platinti mūsų spaudą — 
dienraščius “Laisvę,” “Vil
nį,” “Daily Workerį,” kny
gas, brošiūras ir “Šviesą.” 
Dabar mes neturime teisės 
nuleisti rankas. Dabar va
landa veiklos yra brangesnė, 
kaip kitados metų veikla! 
Dabar turime padėti šios 
šalies r e voliuciniam darbo 
žmonių judėjimui politinėj 
ir ekonominėj veikloj!

D. M. šolomskas

Parako Fabriko Didžiule 
Eksplozija Ispanijoj

Seville, Ispanija. — Baisi 
eksplozija suardė Punta del 
Verde parako fabriką, už
mušė tris žmones ir sužeidė 
septynioliką. Valdžia sako, 
kad dėl karšto oro parakas 
“pats užsidegęs.”

Britai turi išdirbę speciales baržas vandeniu gabenti kanuoles; paveikslas im
tas iš kažin kur Škotijoj; anglai ruošiasi pasitikti Hitlerio invaziją.

S. Boston, Mass.
S. Michelsonas ir Jo Špyga

Garbingasis “Keleivio” lei
dėjas ir redaktorius S. Mi 
chelsonas, kuris vadina savo 
laikraštį socialistišku ir save 
socialistu, pagal komandą Pi- 
jušėlio Grigaičio pabėgo iš 
bendro fronto ir nusivedė su 
savim keletą savo sekėjų į fa
šistinę tarybą, kuriai diriguo
ja atviri smetoninio režimo ša
lininkai. O kadangi, pagal vė
liausius davinius, jų vyriau
sias vadas A. Smetona yra 
Hitlerio globojamas, jo agen
tas, tad nei kiek nenuostabu, 
kad Michelsonas su kitais hit
lerininkais atėjo organizuotai 
ardyti prakalbas, kurios įvyko 
So. Bostone, Municipal Salėje. 
Prakalbos buvo rengtos tikslu, 
kad pareikšti Bostono lietuvių, 
solidarumą su Jungtinių Vals
tijų valdžia, kad dėti visas pa
stangas sunaikinimui hitleriz- 
mo, veikiant išvien su Britani
ja ir Sovietų Sąjunga. Ši Mi- 
chelsono su kitais hitlerinin
kais demonstracija aiškiai ro
do jų hitleriškas simpatijas ir 
nusistatymą prieš Jungtinių 
Valstijų valdžią. Kitą syk Mi
chelsonas su Matijoška atmar- 
šuos apsimovę rudais marški
niais, su svastikomis ant ran
kovių, — pilnoje šturmininkų 
uniformoje.

Matijoška džiaugiasi Hitle
rio užpuolimu ant Sovietų Są
jungos; esą, Hitleris nupjovė 
virvę, ant kurios būk tai So
vietų Sąjunga Lietuvą pako
rus!.

Taip, Hitleris nupjovė virvę, 
bet sykiu nupjovė ir kaklą 
Lietuvos! Matijoška, parodyk 
man bent vieną tautą, kuriai 
Hitleris davė nepriklausomy
bę ir laisvę! Džiaugtis Hitlerio 
užpludimu Lietuvos gali tik 
atviras hitlerininkas, atviras 
fašistas.

Mes galim sutikti ar nesu
tikti su Sovietų Sąjunga. Bet 
tautiniam klausime, kaip jau 
visiems yra žinoma, Sovietai 
visoms tautomš suteikia pil
niausią laisvę kultūriniai vys
tytis iki galimų aukštumų ir 
visas tautas skaito lygiomis.

Pora metų atgal teko kal
bėti su Jurgiu Gegužiu, Mi- 
chelsono partneriu. Aš jam sa
kiau : “Kažin, ar negeriau Lie
tuvai būtų buvę, jeigu Lietuva 
būtų buvus po kaizerine Vo
kietija, negu po caristine Ru
sija?” Tuomet jis ant manęs 
užriko, esą, iš manęs labai 
prastas politikas, jei aš taip 
kalbu. Jis sakė, kad, jeigu 
Lietuva būtų buvusi globoja
ma Vokietijos, tai iki šiol nei 
lietuvių kalbos, nei lietuvybės 
su žiburiu Lietuvoj nebesuras- 
tum.

Šiandien jau ir “Keleivis” 
džiaugiasi, kai Hitleris Lietu
vai “laisvę” neša. Įsivaizduo
kite sau, kryžiokas Lietuvai 
duos laisvę! Hitleris, kuris iš 
kiekvienos užimtos šalies kon
centracijos stovyklą padarė, o 
Lietuvai — laisvę duos!

Mes visi žinome, kad Lietu
va palyginamai maža šalis; 
kad Lietuvoje prie buvusios 
tvarkos buvo perviršis žmonių, 
kad Lietuvos jaunimas su 
širdperša turėjo apleisti savo 
gimtąją šalį ir jieškoti sau lai
mės svetur. Susidėjimas Lietu
vos su ruiminga Sovietų Są
junga ne tik naturališku būdu 
sugertų tą perviršį, bet ir už
tikrintų pastovią rinką per
viršiui Lietuvos gaminių.

Ką gi Hitleris gali Lietuvai 
duoti? Vokietija pati turi per
viršį gyventojų ir ji dabar 
kaip tik kariauja už ekspan
siją; kur Vokietija įeis, ten ji 
vietinius gyventojus neigs ir 
stums laukan, kad savo žmo
nėms padarius vietą. Ekspan
sija vokiečiams, — pražūtis 
tautoms, pakliuvusioms po jų 
letena. Vokiečiai “arijai” — 
viešpačiai; kitų tautų piliečiai 
būtų beteisiai, juodojo darbo 
robotai. Trokšti tokios “lai
mės” Lietuvai ir džiaugtis 
Hitlerio laimėjimais gali tik 
didžiausias judošius, didžiau
sias Lietuvos neprietelius.

Michelsonas, kaip vėliausias 
Hitlerio rekrutas, kad parody
ti savo donkichotišką narsą ir

ištikimybę, nupiešė ant popier
galio špygą ir įmetė aukų rin
kėjoms į kepurę po Jtdresu 
Sovietų Sąjungos. Tai antspau- 
da ant deklaracijos eiti į talką 
Hitleriui prieš Sovietų Sąjun
gą, ir kartu prieš Jungtines 
Valstijas. Jau šiandien ir vai
kui yra aišku, kad, jeigu Hit
leriui pasisektų užvaldyti So
vietų Sąjungos resursus, ir tu
rint visą Europą po savo lete
na — jis jau diktuotų visam 
pasauliui. Vienok gi, kai kas 
sako, kad Michelsonas esąs 
mokytas vyras. Na, gal ir rei
kia eiti inžinierystės mokslą, 
kad išmokti špygas piešti. Iki 
šiol buvo žinomi visokių rūšių 
inžinieriai, bet špygų inžinie
riaus dar nebuvo. Ir va, dabar 
lietuvių tautai teko toji “gar
bė” susilaukti pirmąjį pasau
lyje špygų inžinierių. Bravo, 
lietuvių tautai, bravo! Nuo da
bar, kam tik reikalingos bile 
rūšies špygos — siųskit užsa
kymus pas “Keleivio” redak
torių Michelsoną, o jis jums 
užsakymus išpildys. Ateina 
laikas, oi, ateina, kad lietuviai 
Michelsonui ir jo “Keleiviui” 
sugrąžins tą špygą!

Zavis.

Hartford, Conn.
Iš Laisvės Choro Veikimo
Dabartiniu laiku, kai kur 

girdisi, kad mūsų Meno Są
jungos chorai, dėl kokių tai 
priežasčių, paima vakacijas ir 
petraukia pamokas.

Mano manymu, yra apsilei
dimas.

Bet ve, žiūrėkite, Hartfordo 
Choras ne vien neima vakaci- 
jų, bet dar daugiau dirba; ne
žiūrint šilto oro, mūsų mergi

nų grupė mokinasi ir gerai su
dainavo Worcesteryj Moterų 
Kl. piknike, liepos 13 dieną.

Taipgi dabar rengiasi visais 
garais prie Conn. Meno S-gos 
apskričio rengiamos Dainų 
Dienos, kuri atsibus rugpjūčio 
3 dieną, Lietuvių Parke, Wa
terbury, Conn.

Ne vien mišrus choras ren
giasi ir sušilę mokinasi dainas; 
taip pat ir merginos atskirai 
lavinasi, ir bandys parodyti, 
ką jos gali Dainų Dienoje, 
rugpjūčio 3, Waterbury j.

Taigi, kas dabar lieka da
ryti mums, choro rėmėjams? 
Turime visi atidėti kitus daly
kus į šalį, o važiuoti ant jų 
rengiamos Dainų Dienos. Mes 
matome, kaip jie sunkiai dir
ba per karščius, mokindamie- 
si dainuoti. . .

Taigi, iš Hartfordo, kurie 
neturite savų automobilių, bus 
—eis du dideli autobusai nuo 
155 Hungerford St. Tėmykite 
apie tai. Dabar galite pasi
pirkti bilietus pas Laisvės 
Choro narius.

Taipgi Laisvės Choras savo 
naudai rengia pikniką. Visi 
gerai žinote, kad choras ūžt 
laiko svetainę, kuri brangiai 
kainuoja,—finansai reikalingi. 
Mat, choras turi turėti, savo 
įstaigą, kurioje galėtų laikyti 
pamokas ir susirinkimus. Tas 
piknikas įvyks šeštadienio va
kare, rugpjūčio 2 dieną. Pra
sidės 6 valandą ir tęsis iki vė
lumos. Vieta Wapping, Conn.

Tai geras parkas. Ant tyro 
oro galėsite gerai pasišokti ir 
pasilinksminti. Busas išeis nuo 
155 Hungerford St., 6-tą va
landa vakare.

B. M. ,

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų
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Įsigykite Šias Knygas j
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“Gyvenimo Saulėleidis”
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Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 
Numirusių Laidojimą

Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS

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

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

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

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

English - Lithuanian
Self - Instructor

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

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.
Vasaros sezonu $1.25.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

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

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai Įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

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

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<
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Ketvirtas puslapis LAISVA Pirmadienis, Liepos 29, 1941

Chinijos jaunimas ir senimas, išlavintas teikti pagalbą tiems, kuriuos Japonijos im
perialistų bombos sužeidžia.

Lowell, Mass.
Vytauto Kliubas Neapsivale, 
Bet per “Keleivį” Dar Dau
giau Išsipurvino. — Jį Teršia 

“Reporteris” Vyt. Rama
nauskutis

“Keleivis,” tai kaip tas sut
rų prūdas, į kurį subėga viso
kios bjaurios nuoplatidos ir iš
matos. Kas tik bjauru, kas 
nebetinka visuomenei, kas 
prieš pažangą ir žmoniškumą, 
—tas tikrai tiks kaip medžia
ga “Keleivio” raštams.

Taipgi sekanti trys artiku
lai pilnai laiduoja būti “Kelei
vio” bendradarbiu: Tik būk 
pro-hitlerininku ir už hitleri
nį karą prieš Sovietų Sąjun
gą (tuo pačiu kartu ir už Lie
tuvos nuteriojimą). Būk dide
liu šmeižiku pažangiųjų lietu
vių judėjimo. Ir būk anti
komunistiniu ignorantu.

Turint tas tris kvalifikaci
jas, pilnai tiksi į “Keleivio”

j purvo gali matyti bile fašisti
nėje spaudoje.

Veikiausiai ir šį kartą bu
ičiai! jo nematęs, bet netikėtai 
susitikau vieną “Keleivio” 
skaitytoją ir jis man padavė 

: “Keleivį” už birželio 18 die
ną, š. m., ir sako: “Pažiūrėk, 

' ką ‘Keleivis’ rašo apie Vytau
to Kliubą ir komunistus.”

Skaitau iš Lowell, Mass., ne
va korespondenciją, kuriai 

iantgalvis duotas: “Apsivalęs 
nuo komunistų pradėjo augti 
lietuvių kliubas.” Tikrai hitle
riškai. Ir toliau tokių durnų 
dalykų pliauškiama, kad aš 
pradėjęs skaityti tiesiog nuste
bau. Argi randasi, maniau 
sau, tarpe Lowellio lietuvių 
bent vienas ant tiek suniekšė
jęs pusgalvis, kuris galėtų 
taip durnai rašyti, ir taip pri
taikyti “Keleivio” charakte
riui^ Juk tai reikia ne tik pa
dorumo neturėti, bet visai pa
mišusiam būti, kad taip rašy
ti ir viską meluoti nuo pat A

iš fašistinės Lietuvos dar Sme
tonai ten viešpataujant, ma
tyt, gana rūpestingai darbuo
jasi Hitlerio naudai remdamas 
čia visus smetonininkus. Ar jis 
yra apmokamas agentėlis, kol 
kas pasilieka slaptybėje. Bet 
tokių nuožiūrų ir spėliojimų, 
yra jau daug. Nekurie mano, 
kad jis, pasiėmęs DLK Vy
tauto Kliubo vardą, savo el
gesiu gali visą kliubą pastaty
ti nemalonioj padėtyj. Mat, 
mūsų šalis pradeda valytis nuo 
Hitlerio agentų ir abelnai nuo 
hitlerininkų. Gali būt labai ne
malonu tai organizacijai, ku
ri turi hitlerininkus savo tar
po. Neduoda jokios garbės ir 
tokiam laikraščiui, kuriam to
kie h e n d ra d ar b i a u j a.

Eikime prie pat korespon
dencijos. Ten sakoma, kad Vy
tauto Kliubas apsivalė, išmes
damas keletą pažangesnių na
rių iš organizacijos. Bet aš 

■sakau, kad tas Ra’manauskučio 
tampomas ir kryžiavojamas

sutrų prūdą.
Nuo to laiko, kada “Kelei

vio” red. Stasys Michelsonas 
su savo nusususia grupele iš
davė Bostono apylinkės pažan
giųjų Lietuvių Bendro Fron
to reikalus, pabėgdami iš A. L. 
Kongreso, kurio tikslas buvo 
kovoti prieš karą ir fašizmą, 
už taiką ir demokratiją, — 
“Keleivio” redaktorius pabė
gęs tuoj pradėjo šlietis prie 
fašistinės reakcijos. Nuo to 
laiko mes, Naujosios Anglijos 
pažangieji lietuviai, greit su
pratom, kad “Keleiviui” rūpi 
ne skaudų smūgį kirsti Hitle
rio bičiuliui A. Smetonai, bet 
gelbėti fašizmo kailį.

Nuo to laiko aš niekad ne
besistengiau ir nebebuvau ma
tęs “Keleivio” puslapių perpil
dytų visokiais šmeižtais ir ne
apykanta prieš pažangų darbi
ninkų judėjimą. Nes tokio

iki 7j.
Bęt kuomet žvilgterėjau, 

kas pasirašo po koresponden
cija, kad sužinoti, kas gi yra 
tas tok is meisteris tokio kvai
lo darbo, ir pastebėjęs parašą: 
“Kep. Vyt. Kamunėlis,” — su
žinojau, kad čia pasislėpęs ne
pavydėtino būdo vaikėzas — 
Vytautas Ramanauskas. Ta
da atslūgo mano nuostabumas. 
Nes nuo *to pro-hitlcrinio gri- 
noriaus galima bile ko tikėtis.

Tai tas pats smcton-naciu- 
kas, kuris susmetonavo Vytau
to kliubą, rengdamas fašistui 
Jadvygai Tubelienei prakalbas 

i ir rinkdamas to Kliubo vardu 
aukas Hitlerio lietuviškiems 
agentams, pabėgusiems iš Lie
tuvos per beržyną į Berlyną ir 
tiems, kuriems Hitleris vėliau 
gelbėjo persikelti iš Europos^ 
Ameriką.

Tas grinoriukas atvažiavęs

kliubas nei kiek neapsivalė, 
bet dar daugiau išsipurvino 
fašistinėje baloje, prašalinda
mas pažangesnius žmones, ku
rie bandė išlaikyti kliubo šva
resnį vardą, kovodami prieš 
rengimą prakalbų Hitlerio a- 
gentams ir rinkimą aukų pa
laikymui smetonuotų hitleri
ninkų šioje šalyje ir Vokieti
joj, kas yra priešinga mūsų 
šalies įstatymams.

Ramanauskutis išmestuosius 
narius vadina “komunistais.” 
Visai netikiu, kad tas vaikėzas 
žino, ką jis kalba; taip, kaip 
nieks netiki jo žemiau paro
dytiems melams. Manau, kad 
nei vienas iš to paties kliubo 
nepatvirtins to savo purvino, 
atsiprašant, reporterio mela
gingus plepalus, kur jis plepa 
apie pavogimą jų kliubo var
do. Tik didžiausias neišmanė
lis gali panašiai plepėti nebū-

“Naujienos” Nusimaskavo tus 'daiktus.
Tam atžagareiviui visa pa

žanga yra komunistiška. Bet

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

reikalingos dabar negu ka
da nors pirmiau.

Neseniai “Naujienos” edi- 
torialu apverkė nacių bazę 
Suomiją, kad Sovietai ją 
bombarduoją. Girdi, naciai 
yra okupavę Holandiją ir 
Belgiją, o anglai vistiek jų 
nebombarduoja, tai ir So
vietai turėję taip elgtis. O 
kad Anglija užpuolė ir už
kariavo francūzišką Syriją, 
tai “Naujienos” nutylėjo.

Bet, štai, antradienį Lon
donas paskelbė, kad anglų 
aviacija bombardavo ir Ho
landiją ir Belgiją, tuomi su
bombarduojant ir Grigaičio 
“argumentus.”

Tčį ką dabar “Naujienos” 
pasakys: atsiprašys Sovie
tus, ar pasmerks-Angliją?

Šią savaitę “Naujienos” 
savo ėdi to riale apsidžiaugė, 
kad, visgi, galų gale, bol
ševizmas jau “likvidavosi.” 
Jo dienos “pasibaigė” su

birželio 22, kai jis susikibo 
su naciais.

Koks tai saldus “Naujie
nų” sapnas!

Bet šis “Naujienų” edito- 
rialas pasirodė lygiai mėne
siu laiko po birželio 22-ros. 
Per ištisą menesį jos neap
sižiūrėjo, kad bolševizmo 
jau “nėra.”

Jei niekas kitas “Naujie
nų” pranašysčių nesusprog
dintų, tai jos pačios jas su
sprogdina. Ar gi jos netvir
tino, kad bolševizmas neišsi
laikys nei šešių mėnesių? 
Ar. gi jos vėliau netvirtino, 
kad bolševizmo kaip tokio 
Sovietų Sąjungoj (atsipra
šau “Rusijoj”) jau neliko, 
kad jis “išsigimė”? O tik 
dabar, šią savaitę, jos pa
skelbė ji “sdsllikv'idavušlti.^ 
Dar daug sykių Grigaičiui 
teks bolševizmą iš numiru- 
įsių prikelt ir iš naujo “lik- 
viduot”; dar daug sunkios 
liežuvio kovos — melų ir 
pranašysčių — prieš bol- 
Iševizmą Grigaičio laukia.

K—d—s.

juk ir Hitleriui viskas komu
nistiška, kas tik priešinasi jo 
sadistiškiems žygiams ir terio- 
jimui ramių tautų.

Ant kiek aš žinau, tie išmes
tieji žmonės, kuomet jie buvo 
kliubo nariais, jie ten priklau
sė, nuoširdžiai veikė ir labai 
daug aukavusi savo organiza
cijai. Bet jų tikslas buvo ap
ginti kliubą nuo Hitlerio sme
tonuotų agentų paties kliubo 
naudai ateityje.

Jie buvo net labai retai ma
tomi pas pažangiuosius. Na, 
o ką jau čia kalbėti apie jų 
komunistiškumą. O pagaliaus, 
jeigu tie žmonės ir būtų ko
munistais ir tik dėl to mesti 
juos iš organizacijos, vien to
dėl, kad tokiam Ramanauskui, 
ar Peslikui geriau patinka hit- 
lerizmas negu kitokis izmas, 
tas tik aiškiau parodo, kad 
tokią . organizacija yra pro- 
KfdėrinS — fašistinė. ’ !

Kam tada dar dangstytis 
“Lietuvos sūnais,” “'piliečiais” 
ir tam panašiai ? Ar tas yra 
daroma tuo išrokavimu, kad 
pridengti patį tikslą, kad žmo
nės nežinotų, kur jie lenda?

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

Vytauto Kliubas per Savo Re
porterį Daugiau Išsipurvino

Man tiesiog stebėtina ir gai
la, kad DLK Vytauto Kliube, 
kaipo senoj ir pastovioj orga
nizacijoj, nebeatsiranda rimtes
nių žmonių, kad suvaldytų tą 
vaikezą ir neleistų teršti savo 
garbingos organizacijos var
dą. Ne garbė turėti tokį “re
porterį,” kuris užpuldinėja 
kaimynines organizacijas ir 
teršia pirmiau buvusius neblo
gus santikius tarp Vytauto 
Kliubo ir kitų, pažangiųjų or
ganizacijų. Keista, kad tokis 
trivirviškas grinorius nespėjo 
dar kojų sušilti šioje šalyje ir 
jau jam pavesta tempti tą se
ną organizaciją į hitlerinį bu
čių. Tarnavimas Smetonai yra 
hitlerinis darbas. To nieks ne
nuginčys.

V. Ramanauskutis savo ko
respondencijoj per “Keleivį” 
sako: “Prieš 20 metų, kada šis 
kliubas susitvėrė, jis pasivadi
no DLK Vytauto Kliubo var
du. Bet iki šiol niekas kitaip 
jo nevadino, kaip Lietuvių Pi
liečių Kliubas, nors oficiališ- 
kai jis to vardo neturėjo.” Ra
manauskutis čia perstato savo 
kliubą labai keistoj formoj. 
Vienaip organizuotas, o kitaip 
vadinamas. Kam ta priedan
ga? Tiesiog įrekorduoja kliu
bą, kaip kokią nelegalę — 
slaptą “speak-easy,” kurioje 
varomas visokis nepateisina
mas darbas.

Nejaugi dabar bandoma tuo
mi pridengti ir pro-hitlerinė 
pozicija? Nejaugi tai tiesa, ką 
Ramanauskutis rašo per fašis- 
tuojantį “Keleivį”? Nesiimu 
tą jų’ kliubą teisinti, bet kar-( 
tu nesinori ir tikėti tokiam 
šmugeliui, kaip kad R. persta
to.

Aš manau, .kad tas “repor
teris” pliauškia niekus, kaip ir 
apie visus kitus dalykus. Kaip 
visiems Lowellio lietuviams 
yra žinoma, tai tas Ramanaus- 
kučio apžavėtas kliubas yra 
visur žinomas ir vadinamas sa
vo tikru vardu be jokių ka- 
moflažų, būtent**,Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto 
Kliubas. Ir tuo pačiu kartu 
patariu V. R. prasitrinti akis 
ir blaivai pasižiūrėti į savo 
kliubo charterį, konstituciją.ir 
dar aiškiau (nes didelėm rai
dėm parašyta) į kliubo viešą
ją iškabą. Ir patariu gerai per-, 
sitikrinti kaip, pagaliaus, tas 
jūsų “užburtas” kliubas vie
šai vadinamas, ir kaip jis yra 
plačiai žinomas, o ne sulyg jū
sų kelių kvailos fantazijos.

“Lietuvių Piliečių” vardas 
yra rekomenduojamas tik ki
tataučiams ir čiagimiam jauni
mui, kviečiant juos tapti kliu
bo nariais. Pavyzdin, tūlas 
laikas atgal susitikau vieną 
kitatautį ir jis man sakosi, 
kad įstojęs į “Lithuanian Ci
tizen Club.” Sakau jam, kad 
tokio visai Lowelly nėra. Nes 
tada dar nei mes nebuvom 
persiorganizavę tuo vardu. Bet 
jis pradėjo net karščiuotis be
siginčydamas, kad tikras to 
kliubo vardas yra “Lietuvių 
Piliečių,” o Vytauto vardas iš
statytas lauko pusėj tik tai
kant į lietuvių patrijotiškus 
jausmus ir biznišku išrokavi
mu tas daroma.

Reiškia, vartojama du var
dai. Ir pasirodo, jie abu" nau
dojami biznišku išrokavimu.

Tikras vardas yra: DLK 
Vytauto Kliubas, kaip ir pats 
V. R. pripažįsta. Ir šiuo var
du visur garsinama kliubo pa
rengimai: per radio, skelbi
muose, > plakatuose ir kitaip. 
Tai kam tada melagingai tvir
tint, kad iki šiol kliubas bu
vo vadinamas vien tik “Lietu
vių Piliečių” vardu ? Kaip pa
sirodo, tai “Piliečių” vardas 
tik peršamas kaip priedanga 
tiems naujiems nariams, kurie 
jokių lietuviškų “dūkų” visai 
nepaiso.

Vytauto kliubas kadaise net 
pasididžiuodamas vadindavosi 
savo tikru’vardu. Kartais net 
perdaug būdavo to išdidumo 
manijos. Bet, kuomet Lietuvių 
Darb. Apšvietos Kliubas perei
tą žiemą persiorganizavo ir įsi- 
korporavo: Lowellio Lietuvių 
Piliečių Visuomeniškas Kliu
bas vardu, tai, kaip mums yra

Newark, N. J,
Šiomis dienomis išvyko ato

stogauti dviem-trim savaitėm 
“Laisvės” vajininkė ir gera 
rėmėja drg. K. Žukauskiene. 
Su ja kartu išvyko newarkie- 
tė Mrs. KunicJtas. Jos apsistos 
Scranton, Pa. Didžiumą laiko 
praleis prie Winola Ežero, Pa.

Linkime abiem draugėm 
gražiai praleisti laiką prie pui
kaus Winola Ežero.

L. K.
gerai žinoma, dėl to Vytau
to Kliube kilo baisi neapykan
ta prieš mus, pažangiuosius. 
O Ramanauskutis dar durniau 
sugalvojo, apvagindamas Lie
tuvių Piliečių Kliubą. Nuo to 
laiko ir jie, lyg pasityčiodami, 
pradėjo save vadinti per vie
tinę spaudą: “Lithuanian Ci
tizen Club.”

Ir jeigu būtų nenustoję, tai 
Liet. Piliečių Kliubas būtų ė- 
męs žingsnį neleisti mūsų var
dą valkioti svetimiems reika
lams. Pats Ramanauskutis su
šilęs darbavosi kėlimui neapy
kantos prieš pažangiuosius.

Toliau jis rašo: “Atsiskyrę 
komunistėliai nutarė įkurti sau 
atskirą kliubą ir pavadino jį 
Lietuvių Pašalpos Kliubu. Bet 
ir jie savo vardo nevartojo, 
o vadinosi “Lietuvių, Piliečių 
Kliubu.”

Kas sakinys, tai fašistinis 
melas. Pirmučiausia, čia nie
kas nekūrė jokio naujo kliu
bo. Antra, čia niekad nėra bu
vę ir nėra tokio kliubo, kaip 
“Lietuvių Pašalpos Kliubas.” 
Trečia, čia pažangiečiai nie
kad nėra šmugeliavę savo or
ganizacijos vardu, kaip Vy
tauto Kliubas kad daro, — 
kaip pats to Kliubo “reporte
ris” prisipažįsta: “Vienu var
du organizuojasi, o kitu, rei
kalui esant, naudojasi.” Ačiū 
už įdomų sekretą. Bet mes tos 
metodos niekad nevartojome 
ir nevartosime. Jūsų primeti
mas mums yra ant tiek bjau
rus, ant kiek jis yra melagin
gas,

Jūsų tikslas perdaug aiškus: 
jūs tą darote, kad įžeist Lo
wellio pažangiąją visuomenę 
ir tuomi pridengt savo naciš
ką politiką, kuri šiek tiek pri
sibijo viešumos. Bent jau šia
me laikotarpyje ir šioje demo
kratinėje šalyje.

Tas neva reporteris vėpsi 
per “Keleivį,” kad “komunis
tėliai” jų kliubo vardą pavo
gė. Koks žioplumas to fašis
tuko !

Tik biskį aukščiau jis savo 
korespondencijoj pripažįsta, 
kad tikras vardas to jų kliu
bo yra “DLK Vytauto Kliu
bas,” o žodis “Lietuvių Pilie
čių,” tai buvo tik prikergta, 
kaip tam šuneliui penkta ko
ja; o čia vėl jis žliumbia, kad 
pažangieji (jis vadina komu
nistais. Nors tiek gerai, kad 
vadina garbingu pavadinimu, 
nes dabar komunistai veda 
garbingą kovą su kruvinuoju 
hitlerizmu už visos žmonijos 
išgelbėjimą) pavogė jų kliubo 
vardą. Įsivaizduokite, pavogė 
tą, ko jie niekad neturėjo. Na, 
jau ir regsmano arklys galėtų 
juoktis. . .

Vyrai vytautiečiai, būkite 
tvarkingesni. Kalbėkite teisy
bę, nekibkite prie kitų organi
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zacijų, nevaginkite jų per savo 
žioplą reporterį ir nemulkin
kite žmonių su savo kliubo 
vardais. ' ;

Jonas M. Karsonas.
__________ \______________

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 424 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1925 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD ZEIGER
1925 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
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. Y.
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 1.3th 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, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beveiage Control Law at 
372 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOE ROSEN
.372 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 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 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
492 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVELYN & MIRIAM SOBEL 
492 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2160 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.

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 
35 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LYNCH
35 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2065 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. , 

MICHAEL NOONE
179 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

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

DAVID KAPLAN 
Kaplan's Delicatessen

365 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.
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 Beverage 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 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 KORMEL
774 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
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 
321/£ 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 given that License No. 
EB 547 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^w 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 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP BLUME
701 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.
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.

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 I^iw at 
5409 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to le consumed on tie 
premises.

MAK ROSEN & MAX SEIDMAN 
5409 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NEW HAVEN, CONN.
Liepos 28 iki rugpjūčio 1 dd. bus 

rodoma Sovietų judžiai, “Soviet 
Frontier on the Danube” and shorts. 
Lincoln Theatre, 1 Lincoln St. Ma
tykite kodėl Hitlerio žygiai turės 
žlugti. Nuo 1 vai. po pietų iki 11 v. 
vakaro. Kviečiame dalyvauti. — J. 
Didjun. (176-178)

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 svarai už 
$3.30.

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y. 
a———————————T.— ■ 

BROOKLYN 

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos 
949-959 Willoughby Ave. 

Tel.: STagg 2-3842
I L—--------------------------------------------- —»

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2194 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
471A 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL HUGHES
471A 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ' No. 
EB 2188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control • Law at 
2002—75th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE MUSICUS 
2002—75th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 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.

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės”

< >

< )

iv j -1 • • 51 Rugpjūčio Mikolaičio ParkeIN e d e 11 o j Eddinst<>n, Pa.
$175 DOVANŲ PRIE |ŽANGOS.

Pirma Dovaną $25; 2-ra—$20; 8-čia—$15; 4-ta—$10, ir 21 Dovana po 5 dolerius 
Iš anksto perkant ’bilietą, įžanga nuo 5c iki 25s. Perkant bilietą pikniko dienoje, 25c 

kiekvienam. Prašome įsigyti bilietus iš anksto.

Puiki Dailės Programa: Lyros Choras iš Wilkes-Barre Pa., Sietyno Choras iš Newark, 
N. J., Lyros Choras iš Baltimore, Md. ir Aido Choras iš Brooklyn, N. Y. 
ANTANAS BIMBA “LAISVfiS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ.

Kelrodis: Važiuokit Frankfprd Ave. iki tilto; imkite gatvekarį 66 iki paskutinės stoties, 
nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: Važiuokite Frankford Ave. iki City Line, perva
žiuokite tiltuką ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevardą: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1% mailės, sekdami iškabas.

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikalės Sales Richmonde.
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 107 48 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under See.ion 10/ of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
SOOS -16th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ott the 
premises.

BIG GIANT INC.
800S -18th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 1038 has been issued to the undersigned 
to -sell beer at retail under Section .<07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
382 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

CHRISTIAN SCHME1DER
382 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6758 has been issued to the undersigned 
to sell bee. at retail uiuki Section Wi ot 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Ralph Avenue, Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

A. GOTTFRIED ERICSON
71 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB <0)9 has been issued to the undersigned 
to sell tie r at retail under Bect'on IV< of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3i.i DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed oti tho 
premises.

STEPHEN LOPES
310 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB <029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section lu< of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 112 86th Street, Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oil the 
premises. ...........

WILLIAM SAMUELS
1112 86th Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1197 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1U« oi 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
610l» 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO HAASE
6109 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 980 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6009 3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM JOHN GETTING 
6009 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SHENKLER
168 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

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 
50 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

SIDNEY LEHRMANN
50 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1605 has tieen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

RUBY MAIDANICK
332 Foster Ave., Brooklyn, >i. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1040 has been issued to the undersigned 
to sell bber, at retail under Section 10/ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7103 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GUADAGN1NO
7103 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1216 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5213 1th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNA MULLER
5213— 1th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB6I11 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Calyer Street .Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ANDREW SCHELLE
169 Calyer St. . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB6171 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
584 I^afayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

VICTORI SQUERI
581 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4218 Third Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER SADICOFF
4218 3 Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1398 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
1831 Flatbush Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

DOMINICK
1831 Flatbush Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

C INCOTTA
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 Control Law at 
442 DeWitt Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ALEX LIEBER
412 DeWitt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PAGANELLI
212 Foster Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
371 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY S1IANIK
371 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3516 Avenue S, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.
HYMAN NAIDICH & DAVID SLAPIKOFF 
3516 Ave. S, 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. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM TOFSKY
3401 Avenue S. Brooklyn, N. Y.

LICENSES LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1002 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3901 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALICE O’REILLY 
3901—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NGTICE is hereby given that License No. 
b 1204 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 7515 —13th Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

DAVID TAGE ANDERSON 
7515- 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 978 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3009 Quentin Rd., Borougn of Broo- 
lyn, County ot Kings, to be consumed off 
the premises.

JOHN J, QUINN
3009 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1012 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 269 Sutter Ave., Boroug ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
C 182 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6109 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BROS, INC.
6109 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1941 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
26o8 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

DAVID KAPLAN
2608 Clarendon Rd., 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 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
993 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

SAM STANDIG
993 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB6117 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10/ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN ZIELINSKI
169 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3601 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1406 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1499 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS ELKIND
1499 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10991 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
111 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES H. SIEGEL
111 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10956 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
142 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES V. MARESCA
142 Seventh Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB971 has been issued to the undersigned 
to sell* beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM PONGE
252 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 'ctail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveragb Control Law at 
154 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

FRANK SWIERSKI 
Acirema Grocery Store

151 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 7 14 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2414 Ralph Avenue. Borough of Brooklyn, 
County ef Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID B. COSTELLO 
Daves Tavern & Rest.

2414 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 726 has been issued to the undersigned 
to seil beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5304 —4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO SAGOS 
(Coliseum Rest.)

5304 —4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10337 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 the 
premises.

ADA LEVINE
2315 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 467 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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 ’.07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4324—-4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5002 Avenue L, Borough of Brooklyn, Coun
ty of King£, to be consumed off the premises.

MOLLY KEMLER
5002 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6056 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY HELFAND
4902 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2084 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectio.n 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1329 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

PETER PH I LB IN
1329 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1168 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
309 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN MARKS
309 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11033 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
520 Van Buren Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

IRVING G. MAYERS
520 Van Buren St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6145 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10/ of 
tho Alcoholic Beverage Control I,aw 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 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 Latayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
133 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1217 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
425 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6982 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undjr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GELB
636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 1490 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
702 Grand , "Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES 1) ET 11LE FS EN 
702 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section r.)7 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE MULLER
195 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9768 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at
9423 Foster Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

FOSTER AVE.
9423 Foster Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MARKET. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10659 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10/ of 
tho Alcoholic Beverage Control Law nt 
174 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CONTI
174 Harrison Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1310 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seclion 107 of 
biio Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CARBONE
727 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9770 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section J 07 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH I). ENGELMAN
801 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB6139 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
855 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCIS WEISSMAN
855 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unde- Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage , Control Law at 
22 Rochester Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN WOLF & ROSE WOLF 
22 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6252 has been issued to the undersigned 
to sell bee.- at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
279 Woodbine Str., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH KUEHN
279 Woodbine St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1304 has been issued to the undersigned 
to sell beer at i etail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
408 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

BENJAMIN GARFINKEL 
(Rosebud Dairy & Grocery)

408 Central Ave., * Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2095 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 rf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Kingstone Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the
premises.

BESSIE BLACK
Ideal Food Store 

98 Kin^stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIE BARR
479 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undvr Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
876 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY NADEL
876 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6235 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undo” Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

GUSTAV WINKELMANN
196 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho 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 
tho Alcoholic 'Beverage Control Ltw 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 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 bo 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 tho 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 bo consumed off the 
premises.

PHI DIP FEHR
299 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2116 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 be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10110 has been issued to the undersigned 
ta sell beer at retail unuer Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
7617 13th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

FRANK TREGDE
7617—l£th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6169 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
7001 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Skelbkites savo bižnį dien
rašty j “Laisvėje.”

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 bo consumed off the 
premises.

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

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

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

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

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

SKELBKI LES “LAISVĖJE”

NOTARY
PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS'
Varpo 

keptuvo 
yra 

unijinė
c ?3 P

>UNlbN LABEL

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name 
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui1 su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo l vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tek Evergreen 4-9508

Telefonas Poplar 4110

PHILADELPHIA, PA.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 
taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

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

RIIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
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 NERVŲ Ligos, Skilvio ir Žar

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Rcumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo iršla- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą “ ““<——===• 
ir tinkamą gydymą. Jšvirkščiama

pumo Tyrimai
ligos pažinimą
Serumo ir Čiopų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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Pirmadienis, Liepos 28, 1941

NewWko^ff^^Zinios
įspūdingi Koncertai 

Stadiume
Lewisohn Stadiume per išti

są vidurvasario karščių sezo
ną, kas vakarą vykdomi šau
nūs koncertai po atviru skliau
tu ir kasdien tų koncertų pa
klausyti susirenka minios svie
to, kadangi jie rengiami ne tik 
taip sau, kad laiką užimti, ne 
bile kaip, bet su labai rūpes
tingai paruoštomis programo
mis ir dalyvaujant operos ir 
koncertų žvaigždėm.

Šį vakarą, liepos 28-tą, 8:30 
vai., dainuos Lily Pons su jos 
vyro Andre Kostelanetz va- 
d o v a u j ama Philharmoniška 
Simfonijos Orkestrą. Ji dai
nuos “Lakštingalą,” “Vyturė
lį,” taipgi dainų iš “Rigoletto” 
ir kitų operų.

Antradienio vakara bus ru
sų muzikos programa, vado
vaujant Alexandrui Smallens

Atsitikime lietaus, ta pati 
programa atidedama į sekamą 
giedrą vakarą. Įžangos nuo 
25c ir aukščiau. Stadiumas 
randasi prie Amsterdam Ave. 
ir 138th St., N. Y.

Šešiolikos M. Amžiaus 
Technikas Anglijai

Liepos 24-tą iš New Yorko 
per Montrealą išvyko Angli- 
jon 24 amerikiečiai mechani
kai ir technikai, įstoję liuos- 
noriais per Civilian Technical 
Corps.

Grupėje radosi 16-kos me
tų technikas Edwardas S. Sa
vage, Jr., sūnus mechaniško 
inžinieriaus iš Bell laborato
rijos, 589 Palisade Ave., Tea
neck, N. J. Berniukas persi- 
statęs 18-kos metų, kad galė
tų gaut tą darbą.

Išleisti technikus Penn. sto- 
tin buvo susirinkęs skaitlingas 
būrys palydovų — tėvų, kitų 
šeimos narių, jaunų mylėtinių 
ir sužadėtinių. Tarpe jų ma
tėsi graži Marytė Milauskai- 
tė, atėjus išleisti Philip J. Bo- 
ehme, radio mechaniką.

Komunistai Nominavo 
Kandidatus

Penktadienio vakarą įvy
kusioj viso miesto komunistų 
o r g a n i z a cijos konvencijoj, 
Manhattan Center, dalyvau
jant penkiem šimtam delega
tų, komunistų kandidatu į 
miesto majorus nominuotas Is
rael Amter, į kontrolierius — 
Elizabeth Gurley Flynn, į 
Miesto Tarybos prezidentus— 
James W. Ford.

Mirtis hitlerizmui — kaip 
Europos karo laukuose, taip ir 
Amerikos valdvietėse — įdėta 
pirmu punktu Kom. Partijos 
rinkimų platformon.

“Bloko Pare”
Pilietis L Rabinovičius skel

bia rengiąs “bloko parę” lie
pos 29-tą nuo 8 vakaro iki 
“gerokai po pusiaunakčio”, 
Lituanicos Aikštėj, prie Union 
Avė. ir Ilewes St. Pakviesta 
eilė kalbėtojų, tame skaičiuje 
ir Liet. Pil. Kliubo pirminin
kas. Taipgi turės muzikališką 
programą. Įžanga—seno ar 
naujo alumino gabalai.

Šaukia Prieš-hitlerinę 
Konferenciją

New Yorke East Sidės uni
jų, masinių susiedijos organi
zacijų ir šiaip žymių piliečių 
bendras komitetas šaukia “Su
naikint Hitlerį” konferenciją 
frhgpjūčio 12-tą, Manhattan 
Plaza, 66 E. 4th St. šaukime 
sako, kad tik pilnas rėmimas 
Sovietų Sąjungos ir Anglijos 
gali užtikrinti galutiną sunai
kinimą hitlerizmo.

Unijistai Kaltina Policiją Norint 
Atimti Teisę Pikietuoti

Pereitą ketvirtadienį pradė
ta teismas 29 areštuotų pikie- 
te prie majoro La Guard i jos 
namų protestui dėl atleidimo 
iš WPA darbų 15,000 darbi
ninkų liepos 1-mą. Pikietas 
buvo surengtas bendrai Komi
teto Gynimui WPA ir Artistų 
Unijos Lokalo 60-to, padedant 
Mokytojų Unijai.

Pirmas teisman stojo Wil
liam Levner, WPA Mokytojų 
Unijos Lokalo 453 preziden
tas, taipgi 6 kiti: Emil Kling, 
unijos skundų komiteto pirmi
ninkas, George Garst, atleis
tas WPA mokytojas; Irene 
Reinstein, Mary Wilson ir An
na Glickman, iš WPA atleistos 
Artistų Unijos narės, ir David 
Factor, atleistas WPA advo

Curran Ragino Atmesti 
Žalingą Biliy

Nacionalės Jūrininkų Unijos 
prezidentas Joseph Curran 
pasiuntė visiems J. V. senato
riams laišką, kuriuomi ragina 
atmest Bland Bilių, kaipo tai
komą prieš unijizmą.

Bilius, kongrese žinomas 
kaipo HR 5074, leistų atimti 
laivų radio operatoriaus leidi
mą bile vienam, kurį kompa
nijos įtartų “neištikimybėj.”

Curran savo pareiškime sa
ko :

. “Jeigu samdytojas (veikda
mas per Federalę Komunika
cijų Komisiją) gali pravaryti 
unijistą sulyg “įtarimo” neiš
tikimose mintyse ar veiksniuo
se, jis turi rankose gatavą 
prieš uniją įrankį.

“Kiekvienas geras unijistas 
anksčiau ar vėliau būna įkai
tinamas neištikimuose veiks
niuose. Samdytojų leksikone 
žodis “neištikimybė” reiškia 
unijizmą. Organizacija pati 
savaime yra maištingumu aky
se tų žmonių, kurie pelnosi iš 
žemų algų.”

Curran toliau nurodo, kad 
kai jūrininkai dirbo po 12 va
landų per dieną už žemiau
sias algas, tol niekas necyptel- 
davo apie jų neištikimybę ar 
maištingumą, tik pradėjus rei
kalauti žmoniškesnių algų ir 
darbo sąlygų, bosai pradėjo 
šaukti apie neištikimybę ir 
reikalauti įstatymų sukriušint 
darbininkų unijas po priedan
ga kovos prieš maištininkus.

■f. . ■ Į ......... . ,

CIO Unijistai Duosią Savo 
Kraują Rezervui

Virš tūkstantis CIO unijis- 
tų, United Automobile Mark
ers narių, orlaivių išdirbystės 
darbininkų duosią kraujo ap
sigynimo rezervui, kaip skel
bia vyresnysis kariškis Allan 
Smith, Raudonojo Kryžiaus 
Queens skyriaus direktorius.

Kraujo surinkime dirbsią 
trys daktarai su ‘ pagelba 6 
slaugių ir dviejų technikų, 
padedant 11-kai Queens gy
dytojų.

MIRĖ
Joseph Ules, 67 metų am

žiaus, gyvenęs 919 Glenmore 
Ave., Brooklyn, N. Y., mirė 
liepos 24-tą, Kings County li
goninėj. Bus palaidotas liepos 
28-tą, į šv. Jono kapines. Pa
šarvotas pas graborių J. Garš
va, 231 Bedford Ave., Brook
lyn, N. Y.

Hollis gaisragesis Bill Be
ckwith ir gaisravežimio vai
ruotojas George Voigt nus
prendė, kad greičiaus gaus 
liuosnorių gaisragesių išvažia
vus jieškot, negu ofise lau
kiant. Jiedu apvažinėjo visą 
miestą garsindami jieškojimą 
liuosnorių.

katas.
Kaltinamųjų gynėjas Moses 

Weinman prašė teisėjo Koe
nig bylą išmesti, bet teisėjas 
prašymą atmetė, nors nei kal
tinamųjų, nei juos areštavusio 
policisto Joseph Reit Pūdy
mai neparodė, kad jie būtų 
kuo prasikaltę apart ramaus 
pikieto, kas yra įstatymais lei
sta, legalu. Byla tęsiasi. Juos 
kaltina netvarkiame elgesyje.

Unijos smerkia šią ataką 
kaipo bandymą iš unijų ir be
darbių atimti tiesą pikieto.

Po šių pirmų bus teisiami 
dar 21-nas. Iš tų kai kurie 
dar buvo ir žiauriai sumušti. 
Tie teisiami atskirai, kadangi 
jie buvo išėję į pikietą jau po 
pirmųjų arešto.

Kongresmanas Kalbės 
“N. Masses” Forume
Populiarus angliškas žur

nalas “New Masses” skelbia, 
kad jo rengiamame forume te
moje “Pasaulis prieš Hitlerį” 
kalbės ir paskilbęs kongres
manas John M. Coffee iš 
Washington valstijos. ‘ Apart 
jo, kalbės čechoslovakijos 
konsulas, buvęs Francijos or- 
laivystės ministeris, militaris 
apžvalgininkas, taipgi žurna
listai Starobin ir Magil.

Tas įdomus forumas įvyks 
liepos 30-tos vakarą, Manhat
tan Center, 34th St. ir 8th 
Avė., N. Y. Bilietai iš anks
to 50c, prie durų 65c, rezer
vuotos sėdynės $1. Patartina 
įsigyti bilietus iš anksto, nes 
“New Masses” vakaram tan
kiai bilietų pritrūksta.

Šolomsko Maršrutas 
Gerai Vyksta

Sveikindamas laisviečius iš 
savo prakalbų ir organizaci
niais reikalais maršruto, D. 
M. šolomskas rašo:

“Maršrutas sekasi. Baltimo- 
rėje buvo daug žmonių, ūpas 
geras. Priešai pikti, bet jų 
įtaka maža.”

Darbo Komitetas Pakeitė 
Vardą

Nacionalis Darbo Komitetas 
Prieš Karą referendumu tarp 
komiteto narių nutarė, kad 
esamose sąlygose geriau ata- 
tiksiąs komiteto tikslams ir 
veiklai pasivadinimas Nacio- 
naliU' Darbo Komitetu Prieš 
Fašizmą.

Referendume nubalsuota ir 
pakaita politikoje, kuri buvo 
neišvengiama pakitus pasauly
je padėčiai. Tos pakaitos taip
gi narių priimtos.

Tokias pat pakaitas padarė 
ir Didžiojo New Yorko sky
rius.

Komitetas yra prisidėjęs 
prie APM. Susidaro iš darbo 
unijų.

Surinko Daug Alumino
Per pirmas 4 dienas vajaus 

mieste surinkta 103,567 gaba
lai alumino. Triboro Tilto už
traukiamieji vartai esąs did
žiausiu iš visų, turi apie toną 
alumino. Vartai pateko dova
noms per nelaimę, motoristas 
neseniai juosnė, įvažiavo ir 
aplamdė.

Atostogauja
Vinco Kapturausko duktė 

išvyko į Chicago, Ill., pasisve
čiuoti vakacijų proga. Kaptu- 
rauskas yra statybos kontrak- 
torius, jo biznio vieta 318 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

" • *" • ** • *"
Ona Yakštienė, eastnewyor- 

kietė, atostogauja New Yorko 
valstijos aukštumose.

LAISVĖ

Gimbels Darbininkų 
Demonstracija

Gimbels Departmentinės 
Krautuvės darbininkai turės 
masinę demonstraciją liepos 
28-tos prievakarį, 5:30 vai., 
tuojau po darbo. Demonstra
cijoj dalyvausią pusantro tūk
stančio darbininkų, kad paro
dyti firmai savo solidarumą ir 
supažindinti visuomenę su sa
vo reikalavimais, kad gauti vi
suomenės simpatiją ir koope
raciją, jei, pagaliau, po visų 
pastangų susitarti bus priver
sti eiti į streiką.

Iki šiol firma neparodė jo
kio noro susitarti su darbinin
kais. Departmentinių Krautu
vių Darb. Unija, CIO, yra nu
sistačiusi šaukt streiką, kaip 
pasibaigs senas kontraktas, 
rugpjūčio 1-mą, ir yra gavusi 
tam įgaliavimą iš krautuvės 
darbininkų.

Krautuvės randasi prie Bro
adway tarp 32nd ir 34th Sts., 
New Yorke.

Važiavo Užsikabinęs ant 
Bušo Nosies

Atrodo, kad buso nosies iš- 
laukis būtų mažiausia patogi 
vieta važiuoti per miestą, bet 
reikale galima ir ant jos už
sikorus pavažiuoti. Bent taip 
liudijo teisme Simon Brom
berg, 33 m., 130 Avenue P, 
sakydamas taip važiavęs 7 
blokus.

Dalykas dėjęsis sekamai: 
Jis norėjęs į busą įlipti busui 
sustojus prie kampo, bet kon
duktorius neatidarė buso, ka
dangi buvęs perpilnas. Brom
berg sakė matęs stovimos vie
tos gale buso ir stovinėjęs pa
gal priešakines buso duris, ti
kėdamas atidarysiant, šviesom 
pasikeitus, busas pradėjęs eit 
ant jo ir gelbėdamasis jis nu
sitvėręs už signalo šviesos, pa
skiau kojomis pasiekęs bum- 
perį ir taip išsilaikęs nuo kriT 
timo po busu kol busas susto
jo prie sekamos šviesos už 7 
blokų. Jis patraukė kondukto
rių teisman. c

Jamaica Fairchild Aviation 
Corp, šapoje, prie 88-06 Van 
Wyck Blvd., pereitą ketvirta
dienį fed erai iai agentai per- 
klausinėję 200 darbininkų. Sa
koma, radę nepataisomai su
gadintų orlaiviams taikomų 
kamerų ir manoma, kad šapo
je esąs sabotažninkas.

J. Calabro ir jo merginai 
Mary apsimokėjo pasivažinė
jimas. Sustoję netoli miesto 
orlaivių stoties jiedu rado 
brangų apyrankį, už kurį sa
vininkė buvus paskyrus $300 
radybų.

RANDAVO! IMA I
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. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

i •

Svarsto Frontininko 
Advokatūrą

Krikščionių Fronto teroristų 
vadas Joseph F. Cassidy, 3015 
Farragut Rd., norįs tapti kva
lifikuotu advokatu. Baro ko
misija pereitą savaitę svarstė 
jo kvalifikacijas praktikuoti 
advokatūrą.

Cassidy .figūravo kaipo va
das grupės teroristų, kurie 
buvo areštuoti, anot spaudos, 
su pusėtinu arsenalu ir kurių 
tūli teisme atvirai prisipažino 
planavę išbombuoti ‘“Daily 
Workerio” raštinę. Jie buvo 
kaltinti planavus nuversti J. 
V. valdžią, bet buvo teismo 
išteisinti.

Tik prieš keletą dienų vy- 
riausis armijos vadas gen. 
Geo. C. Marshall kaltino Krik
ščionių Fronto grupes Jung
tinėse Valstijose darbuojantis 
“sabotažuot” parenkamosios 
tarnybos programą.

Mrs. llleana Laurel, daini
ninkė, po barnio su draugu 
panorėjus išbandyti visokių 
gėrimų. To pasekmėj išbarš
kinus savo langus ir atsidūrus 
Bellevue ligoninėj, iš kur ją 
atsiėmė motina po prižadėji
mo gerai prižiūrėti, kad ji vis
ko neragautų.

Lorenzo D’Agostino, 20 m., 
nuteistas nuo 5 iki 10 metų, ka
lėti už dalyvumą išvogime iš 
namų saugiosios šėpos ir pasi
dalinime lobio su 3 kitais vai
kėzais.

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 kpyga, apdaryta su pa
veikslais .....  $1.60

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

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

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

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

M. žukaltis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N. Y.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
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 ----- Ji

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 Pare Kiekvieną šeštadienį!

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefoi&s: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
• <

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

Adresavimas Laišką 
Esantiem Armijoj

Septintojo Korpuso kariški 
pratimai ir lavinimas bus vyk
domi Arkansas ir Louisiana 
valstijose rugpjūčio ir rugsė
jo mėnesį.

Visiems to korpuso (7-to) 
kariams laiškai, kaip praneša 
Brooklyno pašto viršininkas 
Frank J. Quayle, per tuos du 
mėnesius turi būt adresuojami 
Camp Joseph T. Robinson, Ar
kansas, prie to dar užrašant 
kario pilną vardą ir laipsnį, 
taipgi jo grupės vardą ir Ar
mijos Pašto Skyriaus numerį.

Eisenbergerio Byla Atidėta
Sidney Eisenberger’io, sus

penduoto Miesto Kolegijos 
chemijos instruktoriaus byla 
Švietimo Tarybos specialėj ko
misijoj atidėta iki ateinančio 
spalių mėnesio. Atidėta dėl 
ligos jo gynėjo, adv. Samuel 
Rosenwein, prašant jo pava
duotojui S. A. Neuburger’iui, 
kuris sakėsi su bylo nesusipa
žinęs ir negalįs tuojau atsako- 
mingai kaltinamąjį ginti. Sy
kiu prašė atidėti ir mokytojo 
Jack Foner bylą.

Eisenberger yra penktas 
mokytojas teisiamas kaltinimu 
narystėj Komunistų Partijoje 
einant šv. Tarybos pasimoji- 
mu prieš progresyvį švietimą.

SUMNER-HART LIQUOR STORE 
132a Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuve. Ją įsteigė plačiai ži

nomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy

nais, degtinėm ir konjakais; Amerikos iš- 
dirbimo ir importuotais.

Vestuvėm, krikštynom ir įvairiem poky
liam geriausią pasirinkimą visokių likerių 
rasite pas K. ir N. Kulbokus.

PRISTATOME Į NAMUS
Telefonas EV. 8 7047 Lie. No. LI030

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
-   ---  ■ ■ I II ■■■ ■ ■" 1 ■

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

SKELBKITCS “LAISVĖJE

Turime Geros Degtinės ir Vyną
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Ahųs Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

®ta/

na

Tel. Ev. 4-8698

i

I

Navy Yard statybos darbų 
viršininkas W. H. Smith pakel
tas į kapitonus visų tos bazės 
statybos darbų. Jis ten dirba 
nuo sugrįžimo iš pereito pa
saulinio karo.

L. Hoffman iš Holbs nu
baustas užsimokėt $100 už 
vairavimą mašinos įsigėrus.

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta

Lietuviška Alude
Rhelngold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNU ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 9-0770
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