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įžengė į septintą sa-

Šešios Savaitės!
Lietuviu Laisvės Radijo Va

landa.
Italijoj Neramu.
Francijoj Verda Vulkanas.
O Lietuviški Hitleristai Te

begarbina Nacizmą.
Rašo R. MIZARA

dar vis tebeskelbia, 
as einą pagal planą, 

eigos

T AT^VirQ antrašas: 427 lorimer streetn/lio v Telefoną,: StauK 2-3878
Metai XXXI. Dienraščio XXIII.

kad visk 
Karo 
ilgai tikėjo 
jau pradėjo 
Pajai kieno

Kiti stebėtojai jau skelbia: 
kad karas eina ne pagal fašis
tų, o pagal raudonarmiečių 
planą!. . .

Taip !

Už savaitės laiko Didžiojo 
Niujorko ir apylinkės lietuviai, 
atrodo, jau galės pasiklausyti 
lietuviškų dainų, lietuviškos 
muzikos per savo radijo va-

uz-
jis

Didžiausias žmonijos istori 
karas,—karas laisvosios

mą—jau 
vaite.

stebėtojai, kurie 
fašistu pagiroms, 
statyti klausimą: 
planą ?

'' -c-

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

Prašome visu “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- 

v v • •rasenu.

Atsidaro Lietuvių Laisves 
Radijo valanda ar pusvl. Ren
gėjai jau turi viską paruošę. 
Su radijo stotimi jau susitar
ta. Didelė stotis. Iš jos bus 

esan- 
mies-

Didelė stotis.
galima lengvai girdėti 
tiems toli nuo Niujorko 
to.

lietu-

Rooseveltas Sako:
“Sovietai Labai Pui

kiai Kovoja

Tiesa, Brooklyne yra 
viškų radijo pusvalandžių, bet 
tiems, kurie klausėsi, jie labai 
įsipyko, įsišlykštėjo! Tik pa
galvokime, kiek per tuos pus
valandžius buvo paleista hit
lerinės pro-naciškos 
gandos!

propa-

Valan- 
propa-dos pusvalandį tokios 

gandos niekas neišgirs. Ji bus 
vedama švariai, kultūriškai; ji 
bus labai žingeidi.

Iš tikrų šaltinių yra patirta, 
kad Italijoje verda dideli žmo
nių neramumai. Mussolinis, 
sakoma, baigia sudurnavoti. 
žmonės nedavalgę. žmonės 
labai nepasitenkinę visa val
džios politika, kuri padarė Ita
liją Hitlerio kolonija.

Bile kada Italijoj galima 
laukti žmonių sukilimų ir net 
perversmo.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas penktadienį 
atidavė aukštą pagarbą So
vietų Sąjungai už tokį nar
sų ir kietą gynimąsi nuo 
cių.

Laikraščių atstovai 
klausė prezidentą; ką 
mano apie Sovietų armijos 
kovą. Į tai prez. Roosevel
tas atsakė:

“Jinai yra labai puiki. At
virai sakau, jinai yra geres
nė, negu bet kuris karinis 
Vokietijos žinovas pirmiau 
įsivaizdavo.”

Taip prezidentas atsiliepė 
apie Sovietų apsigynimą ir 
apie Raudonąją Armiją po 
savo pasitarimo su Sovietų 
kariniais pasiuntiniais, ge
nerolu Golikovu ir inžinie
rium gen. Rėpsimi.

Paskui su prez. Roosevel- 
tu kalbėjosi Anglijos amba
sadorius lordas Halifax. Pa
starasis taipgi pareiškė 
laikraštininkams, kad Rau
donoji Armija puikiai vei
kia.

Visi tie pasitarimai palie
tė ginklų ir karo reikmenų 
pagalbą Sovietams.

Prezidentas sakė, jog So
vietai turi pinigų užsimokėt 
už karo pabūklus iš Ameri
kos; todėl Sovietam nerei
kia finansinės paramos iš 
“lease-lend” fondo.

na-

Būrys Sovietų Sąjungos lakūnų, pasižymėjusių šiame kare kovoje prieš bestijiškus 
nacius.

Amerika Baudžia Ja 
ponus už Įsiveržimą 
‘ Pietinę Indo-Chiną

Sovietų Laivynas 
Viešpatauja Abie

jose Jūrose

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Iš Francijos pranešama tas 
pats; Vichy valdžia negali vi
sų žmonių suareštuoti ir su
kišti į koncentracijos stovyk- 

ji vienus kiša, tai 
eilėsna ir kovoja.

savaitraščio “The 
bendradarbis rašo,

kad neokupuotoji Francija 
verda, kaip vulkanas. Bile ka
da ten gali prasiveržti revo
liucinė lava.

Vokiečių Pranešimai 
Apie Jų Žygius

las. Kai
kiti stoja

Vienas
Nation”

Jugoslavijoj liaudis tebe
kovoja. Iš kalnų ir miškų ser
bų tautos sūnūs, didvyriai, 
puola nacius, okupavusius jų 
tėviškę.

Veik kasdien gauname iš 
Belgrado žinių, kad tiek ir 
tiek bių’o suimta ir nužudyta 
“žydų ir komunistų.”

Bulgarijoj neramumai ple
čiasi.

Rumunijoj, sakoma, žmonės 
taip įsidrąsinę, kad ne vienas 
jų kai tik išgirsta naktį So
vietų orlaivius atlekiančius 
bombarduoti aliejaus šaltinius, 
svarbiosiose vietose padaro ug
nį, kad Sovietų lakūnai žino
tų, kur taikyti bombas.

Norvegijoj žmonės taipgi 
kyla ir kovoja prieš savo ir 
žmonijos neprietelius!

Berlin. — Vokiečių ko
manda sako, kad Ukrainos 
fronte jie “giliai prasiveržę 
į besitraukiančių atgal rau
donarmiečių judėjimą, ir 
dabar siaučia kitas didis 
mirtinas mūšis už 155 mylių 
į pietus nuo Kijevo.”

Pasak nacių komandos, 
tai jie vis kiečiau spaudžią 
iš visų pusių apsuptas sovie
tines divizijas į rytus nuo 
Smolensko. Jų orlaiviai 
taipgi sėkmingai bombarda
vę Maskvą ir geležinkelių 
stotis prie aukštutinės da
lies Volgos upės.

Nacių žinių (propagan
dos) agentūra skelbia, kad 
jie “paėmę į nelaisvę 45,- 
000 rusų Smolensko srityje 
ir pagrobę daugiau kaip 200 
sovietinių kanuolių.”

Vokiečių komanda nepa
tvirtina šitokio jų žygio.

Maskva. — Sovietų ko
manda šeštadienį pranešė, 
jog Raudonoji Armija ir or- 
laivynas sudaužo vieną po 
kito naciu pulkus atsiunčia
mus į frontus prieš Maskvą, 
Leningradą ir Kijevą; sako, 
jog vokiečiai visur faktinai 
taip sustabdyti, kad jie jau 
negali pasijudinti pirmyn.

Sovietų vyriausybės laik
raštis “Izviestija” nurodo, 
jog Raudonasis Laivynas 
pilnai užviešpatavo Baltijos 
ir Juodąsias Jūras, ir naciai 
negali nusiųst savo armi
joms pastiprinimų tomis jū
romis. Iki šiol Sovietų kari
niai laivai ir orlaiviai jose 
nuskandino apie 40 Vokieti
jos laivų; tarp jų buvo try
lika transportinių laivų pil
ni kareivių ir 20 ar daugiau 
karinių laivų įvairaus dy
džio.

Trokam Galima ir Naktį 
Pirk Gazolino

Washington. — Trokams, 
taxi-cabams ir kitiems auto
mobiliams vartojamiems bi
znio reikalais rytinėse vals
tijose vyriausybė leidžia 
pirkt gazolino ir naktį, tarp 
7 vai. vakaro ir 7 vai. ryto. 
Trokam galima ir naktį pir 
kt gazolino.

London. — Sužinota, kad 
Japonija telkia dideles karo 
jėgas j Manchukuo, turbūt, 
karui prieš, Sovietų Sibirą.

Tas daug ką pasako. Tas, 
būtent, 
kietijos fašistams prisieis pa
kariauti su Sovietų Sąjunga il
gai, tai sekamą rudenį arba 
sekamą žiemą būsime liudinin
kais milžiniškų įvykių visoje 
Hitlerio pavergtoje Europoje.

pasako, kad jei Vo-

Įdomu tas, kad, kuomet pa- (Daugiau žinių 5 pusi.)

vergtosios tautos ir demokrati
niai kraštai eina išvien su So
vietų Sąjunga, tai Amerikos 
lietuviški menševikai, klerika
lai ir fašistai garbina Hitlerį, 
bjaurio ja Sovietų Sąjungą, 
spjaudo ant visų prieš-fašisti- 
nių kovotojų!

Lietuvių visuomenė tą turi 
žinoti. Ji turi pasakyti tiems 
nenaudėliams savo žodį!

Maskva. — Po keturių 
dienų pobūvio Maskvoje, iš
skrido H. L. Hopkins, asme
niškas prez. Rooševelto po
litinis ir karinis pasiunti
nys.

London, rugp. 3. — Būriai 
Anglijos orlaivių bombarda
vo Berlyną, Hamburgą ir 
Kielį, taipgi įvairius pramo
nės miestus 
kietijoje.

vakarinėje Vo-

' ....... .A

Maskva, rugp. 1. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 
šiandien sakė:

Naktį liepos 31 į rugpjūčio 1 d. mūšiai tęsęsi linkmėse 
Novorževo, Smolensko ir Žitomiro.

Visose kitose linkmėsė ir fronto dalyse nebuvo žy
mių kovos veiksmų.

Raudonieji Lakūnai Nuskandino Nacių Naikintuvą
Mūsų orlaiviai, veikdami sutartinai su žemės jėgomis, 

uždavė smūgius motorizuotom ir mechanizuotom priešo 
jėgom, jo pėstininkam ir artilerijai, ir bombardavo prie
šo auto-sunkvežimių eiles su gazolinu užfrontėje.

Mūsų oro jėgos Baltijos Jūroj nuskandino vieną prie
šo karinį laivą naikintuvą ir labai sužeidė du kitus jo 
laivus.

Maskva, rugp. 2. — Sovietų Žinių Biuras šiandien pa
skelbė sekamą pranešimą:

Mūsų kariuomenė rugp. 1 d. vedė mūšius prieš vokie
čius kryptyse Porchovo, Nevelio, Smolensko ir Žitomiro. 
Neįvyko jokių svarbių permainų kariuomenės pozicijose 
fronte. . '

Mūsų oro jėgos, veikdamos išvien su žemės kariuome
ne, vis kirto smūgius motorizuotai ir mechanizuotai 
priešo kariuomenei ir jo pėstininkams ir orlaiviams pa
čiose jų stovyklose.

Sovietų Orlaiviai Sunaikino dar Du Nacių Laivus
Baltijos Jūroje mūsų orlaiviai nuskandino priešo sar

gybos laivą ir žibalinį laivą, turėjusį 5,000 tonų įtalpos; 
keturis kitus priešo laivus sunkiai sužeidė.

Liepos 31 d. buvo numušta žemyn 15 vokiečių orlai
vių. Mes netekome 7 lėktuvų.

Partizanų žygiai Prieš Vokiečių Orlaivius
Maskva, rugp. 1. — Partizanų būrys vardu Raudona

sis Sakalas sužinojo, kad vokiečiai įsitaisė orlaivių sto
vyklą praskintoje aikštėje miške už 15 kilometrų nuo 
miestelio S. Per kelias dienas partizanai tėmijo tą orlai
vių stovyklą, ir pasirinko tokį momentą jai užpult, ka
da daugelis orlaivių tupėjo be gazolino. Partizanai pa
degė mišką aplink stovyklą. Gaisras greitai apėmė di-

Kada vokiečių sargai skubiai nubėgo gesint gaisrą, 
partizanai įsiveržė į stovyklą ir sunaikino 15 fašistų or
laivių.

Raitų partizanų būrys, komanduojamas kolektyvio 
ūkio K pirmininko, pagrobė nedidelį fašistų tanką ir da
bar sėkmingai vartoja jį mūšiuose su priešu.

Traktorių vairuotojas Serdiukovas puikiai išmoko 
naujo amato — vairuoti tanką.

Anądien partizanų būrys užpuolė priešo orlaivių aikš
tę. Partizanai apmėtė tuos orlaivius buteliais gazolino 
su padegtais knatais, ir taip sudegino keturis orlaivius. 
18 fašistų lakūnų ir kareivių lavonų liko toj orlaivių 
stovykloj.

NACIAI NUDŪRĖ DEŠIMTĮ SENELIŲ
Politinis instruktorius Ignatovas, iš fašistų užfrontės 

parėjęs į savo raudonarmiečių vienetą, pasakė apie nau
ją baisūnišką žvėriškumą hitleriečių įsiveržėlių:

“Vokiečių kariuomenės dalis ėjo per kaimą Barsuki, ir 
kas tai nuo stogo šovė į vokiečius. Įnirtę fašistiniai žu
dikai tuojau apsupo kaimą, nuvarė dešimtį ten pasiliku
sių senelių į aikštę pryšakyje kaimo Sovieto ir visus juos 
nusmeigė durtuvais.”

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas visai už
draudė pardavinėt Ameri
kos orlaivinį ir motorinį ga
zoliną ir aliejų Japonijai. 
Kartu prezidentas patvarkė, 
jog ir kitų naftos-kerosino 
produktų Japonija galės iš 
Jungtinių Valstijų pirkt ne 
daugiau, kaip pirkdavo 
pirm karo, ir tai tik pagal 
specialius Amerikos vyriau
sybės leidimus.

Suprantama, jog prezi
dentas Rooseveltas todėl pa
darė šį žingsnį prieš Japoni
ją, kad jinai nusiuntė savo 
laivyną ir kariuomenę j pie
tinę Indo-Chiną, Francijos

koloniją. O iš Indo-Chinos 
japonai gali grūmot anglų 
Malajų pusiausaliui, Rytinei 
Rolandų Indijai ir net Fili
pinam.

Pirm pat prez. Roosevel- 
tui uždraudžiant gazolino ir 
motorinių aliejų pardavinė
jimą Japonijai, buvo gau
ta žinių, jog japonai reika
lauja sau karinių stovyklų 
Thailande (Siame), kuris 
rubežiuojasi su anglų kolo
nija Burma, Malajais ir In- 
do-China. O iš Thailando iki 
didžios anglų tvirtumos 
Singapore (Malajų pusiau- 
salyje) tėra tiktai 400 my
lių.

Sovietai Sunaikino 6 
Nacių Divizijas 
ir 300 Tanky

“Užšaldomas” Visas

Maskva, rugp. 3. — Sovie
tų vyriausybė oficialiai pra
neša, jog Raudonoji Armija, 
neatlaidžiai kontr-atakuoda- 
ma vokiečius Smolensko sri
tyje, sudaužė dar dvi nacių 
divizijas. — Vokiečių divizi
ja susidaro iš apie 15 tūks
tančių kareivių.

O pirm to, paskutinėmis 
dienomis, Sovietų kariuome
ne ir orlaiviai sukapojo į 
gabalus keturias pailsusias 
nacių divizijas.

Dabar raudonarmiečiai, 
supliekdami 253-čią vokie
čių diviziją per žiaurią ke
turių dienų kovą ties miestu 
“V,” užmušė 2,250 priešo 
kareivių, sužeidė daug dau
giau. Vokiečių likučiai bėg
dami paliko 53 kanuoles, 47 
sunkvežimius, 19 motorinių 
dviračių, 63 kulkasvaidžius, 
daug šautuvų ir divizijos 
dokumentus.

Vokiečių grumimasis lin
kui Maskvos, Leningrado ir 
Kijevo ne tik visur atmuš
tas, bet kai kuriose vietose 
jie dar gana toli atmesti at
gal, ir paskutinėmis 
mis sunaikinta 300 
tankų, kaip paduoda 
donoji žvaigždė.”

(Karinis New Yorko Dai
ly News rašytojas Lowell 
Limpus teigia sekmadienio 
numeryje, jog maršalo Simo 
Budionnio komanduojama 
kariuomene Ukrainos fron
te išdaužė dvi vokiečių ar
mijas—Aštuntąją ir Septy
nioliktąją—ir nuvijo narius 
50 iki 75 mylių atgal visu 75 
mylių ilgio frontu.)

Sovietų kariuomenė kerta 
pragaištingus smūgius ei
lėms vokiečių tankų, kurie 
buvo toliau pirmyn prasi- 
grūmę.

Dabar gi jau Sovietų tan
kai, kaip kokiais milžiniš
kais plieno pirštais, įsikerta 
į vokiečių fronto linijas ir

Amerikoje

dieno- 
nacių 
“Rau-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Karinės Gamybos 
Valdyba (OPM) uždraudė 
nuo pusnakčio iš šeštadie
nio i sekmadienį perdirbinėt 
žalią šilką į bet kokius pa
prasto vartojimo dalykus, 
kaip kad į kojines, marški
nius, sukneles ir kt. Visas 
tas šilkas sandėliuose ir fa
brikuose tampa “užšaldy
tas” ir skiriamas tiktai ka
riniams reikalams. Tai dau
gių daugiausiai iš Japonijos 
įgabentas šilkas. O kiek jo 
dabar yra Jungtinėse Vals
tijose, tai užteksią dvejiems 
metams šalies gynimo tiks
lams.

Rooševelto valdžia užšal
dė visą neapdirbtą šilką A- 
merikoj todėl, kad jo įveži
mą Amerikon gali bile kada 
sustabdyti japonai, keršy
dami už tai, kad preziden
tas Rooseveltas uždraudė 
jiem gavimą gazolino ir or- 
laivinių-motorinių aliejų iš 
Jungtinių Valstijų.

Šilkas yra vartojamas ga- 
mint maišiukus parakui su
pilti, užtaisant šaudymui 
didesnes kanuoles. Iš šilko 
taip pat dirbami parašiutai.

žalio šilko užšaldymas už
daro jo verpyklas-audyklas, 
kur iki šiol dirbo apie 175,- 
000 darbininkų.

tada atakuoja juos į šonus.
Sovietų užsienių reikalų 

vice-komisaras Lozovskis 
skaičiuoja, kad per šešias 
savaites karo vokiečiai pra
rado daugiau kaip pusantro 
miliono savo kariuomenės, 
skaitant užmuštus, sužeis
tus ir nelaisvėn paimtus.

Tebešėlsta įnirtę mūšiai 
linkmėse Nevelio, Smolens
ko ir Žitomiro.
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^Demokratinei” Suomijai
Nepatinka

Anglijos orlaiviai bombardavo Suomi
jos (Finliandijos) uostą Petsamo. Sako
ma, jie padarė daug nuostolių Suomijos 
ir Vokietijos fašistams.

Del to Suomijos “demokratinė valdžia” 
ir spauda pradėjo rėkti, Angliją niekinti 
ir Anglijai grūmoti. Natūralu!

Tuojau, kai Helsinkio valdžia, Hitle
rio įsakymu, nutraukė su Anglija diplo
matinius ryšius, atrodė, kad kas nors 
panašaus bus. Ilgai laukti nereikėjo.

Kaip greit dalykai keičiasi! Ar senai 
čia Anglija Suomiją ginklavo?! O da
bar, štai, toji pati Anglija yra priversta 
daužyti tuos pastatus, kuriuos Anglijos 
pinigais suomiai fašistai pasistatė!

Bet šiuo metu mes ne apie tai norime 
pakalbėti. Mums svarbu tarti žodis kitas 
pačiu anglų žygiu. Yra manoma, kad 
Anglija mananti išsodinti savo kariuo
menės dalis Suomijoj ir Norvegijoj. Ji 
tai mananti padaryti išvien su Sovietų 
Sąjunga. Todėl šis anglų orlaivių pasi
rodymas Petsame ir Norvegijoj buvo tik 
savos rūšies bandymas.

Jeigu anglai galėtų neužilgo išsodinti 
Suomijoj ir Norvegijoj savo karinių jė
gų, tai būtų gan svarbus dalykas. Visų 
pirmiausiai būtų galima iš vokiečių na- 

• cių atimti nikelio kasyklos, esančios arti 
Petsamo, kurias naciai naudoja kari
niams reikalams. Antra, toji kariuomenė 
galėtų užduoti smūgį Vokietijos nacių 
jėgoms, esančioms Suomijoj, atsuktoms 
prieš Sovietų Sąjungą. Trečia, visa vo
kiečių transportacija būtų dikčiai pažeis
ta ir neužilgo Suomijos fašistams ir ten 
esantiems Vokietijos fašistams būtų už
duotas galutinas smūgis.

Taigi būtų gerai, kad anglai pradėtų 
ką nors daryti konkretiškesnio. Islandi
joj jie savo kariuomenės turi. Toji ka
riuomenė jau yra aklimatizuota tokiam 
klimatui, kokis yra Suomijoj ir Norve- 

; gijoj. Anglų kariuomenės vietą Islandi
joj, kaip žinia, užėmė amerikiečiai.

Žymėdamas, kodėl kiekvienas LDS na
rys turėtų rūpintis LDS stiprinimu, o 
kiekvienas, kuris jam nepriklauso, turė
tų į LDS įstoti, dr. Kaškiaučius patiekia 
sekamus faktus:

“Finansiniai LDS tvirčiau stovi už vi
sus kitus lietuvių susivienijimus. Geriau
sios turi atsargos.

“Apsidraudimas LDS atsieina pigiau, 
negu kitose draudimo organizacijose. 
Kaipo LDS Centro Iždininkas, gerai ži
nau šios puikios organizacijos eigą, vidu
jinę jos tvarką.

“Visa kas eina sklandžiai, jaukiai, 
draugiškai. Stačiai malonu dalyvauti po
sėdžiuose, svarstyti įvairius organizaci
nius reikalus. Jeigu kur kokioje kuopoje 
atsiranda kokių painumų, centro valdy
ba gražiai, draugiškai dalykus atnarp- 
lioja, kad visai organizacijai išeitų ge
riausia.

“Nėra tų ilgų, nuobodžių formalumų, 
■tų biurokratiškų ‘red tape’ (raudonojo 
kaspino) tampymų, kuo pasižymi didžio
sios draudimo (‘insurance’) kompanijos.

“LDS apyvartos darbai ir raštinės pa
reigos atsieina pigiai. Pas mus nėra ko
kių profesionalų agentų, kokių didžiulių 
ofisų, bokštų, kokių aukštų valdininkų 
su tūkstantinėmis algomis. Visa kas ve
dama draugiškos kooperacijos keliu. To
dėl ir atsieina taip pigiai apsidraudimas 
LDS organizacijoj...

“Mūsų Susivienijimas gražiai auga ir 
turi augti. Jam augti padeda visi jo ge
ros valios nariai. Vajininkams už naujų 
narių prirašymą Susivienijimas duoda 
atlyginimą, iš išlaidų fondo. Kitos kuo
pos bei apskritys nuo savęs irgi paski
ria kokią dovaną žymesniam darbuotojui.

“Kaip gerai būtų, jei mūsų, darbuoto
jai dažniau naudotų puikias vasarmečio 
progas naujiems nariams prirašinėti. O t 
tik reikia kiek patvarumo ir nusistaty
mo. O mūsų Susivienijime vietos yra vi
siems, kad kuo daugiau žmonių krūvon 
sutraukus, gražion, sudarion LDS šei
mynom”

Kas čia pasakyta, — tikra tiesa, tik, 
deja, toli gražu ne visi Amerikos lietu
viai tą žino, nes jų nepasiekia aukščiau 
gerbiamojo dr. KaškiauČiaus pažymėtie
ji faktai.

LDS narių ir veikėjų pareiga, todėl, 
paskleisti juo daugiau žinių plačiojoj 
Amerikos lietuvių visuomenėje apie gar
bingąją savo organizaciją. Tuomet bus 
galima turėti didesnės naudos.

Paveikslas parodo dūmu kamuolius besiveržiančius iš laivu; tai buvo Roterdamo 
(Hollandijoj) prieplaukoj po to, kai anglu orlaiviai ten paleido nemažai bombų.

Kai Stalinas Kalbėjo
Angliško žurnalo “Soviet Russia Today” rugpjūčio lai

doje šiuo pavadinimu telpa straipsnis Anna Louise 
Strong, bene žymiausios amerikietės žurnalistės ir ra
šytojos. Anna Strong puikiai pažįsta Sovietų Sąjungos 
žmones ir vadus. Ji daug metų yra praleidus socialistinė
je šalyje ir plačiai studijavus jos žmonių gyvenimą ir kū
rybą. šis straipsnis rašytas po to, kai Stalinas pasakė 
prakalbą liepos 3 d. ir atsišaukė į Sovietų liaudį suglaus
ti savo eiles ir užduoti mirtiną smūgį kruvinajam hitle- 
rizmui.

Aš žinau, kaip jautėsi 
Maskvoje girdėdami Stali
no balsą per radiją.

Jis taria žodžius lėtai, pri
duodamas jiems svarbos.

“Draugai! Piliečiai! Bro
liai ir seserys! Mūsų Raudo
nosios Armijos ir Laivyno 
vyrai!”

Aš žinau, nes aš esu daug 
sykių girdėjus jį kalbant. 
Visuomet jautiesi, tartum 
tavo artimas draugas pasa
koja tau, labai paprastai, 
tuos dalykus, kuriuos tu tu
ri žinoti. Jis neturi “dikta
toriaus” balso, duodančio į- 
sakymus. Jis netgi neturi 
mūsų amerikoniško politi- 
kieriaus oratoriškų triksų, 
kuriais siektų čiukuro, su
jaudinimo, įspaudimo ir per- 
kalbėjimo. Tik vieną sykį jis 
pavartojo žpcjį; “aš,” ir pa
vartojo tiktai dėl artimes
nio kontakto. “Aš kalbu į 
jus, mano draugai,” jis pa
sakė. Palygink šį pabrėži
mą su pabrėžimais, kuriuos 
daro bet kuris kitas pasau
lyje valstybės vyras.

Aš atsimenu, kai Stalfrias 
aiškino naująją Sovietų 
Konstituciją Sovietų Kong-i^am tankinio karo susikirti-

mintingiausias jų šeimos 
narys būtų staiga uždėjęs 
ranką ant jų pečių, priduo
damas jiems stiprybės dar
be, kurį jie turi atlikti. O 
tas darbas ne mažesnis, 
kaip panešimas savo kūnu 
visoje istorijoje pragariš- 
kiausio užpuolimo smūgių, 
atlaikyti tą užpuolimą, su
laužyti jį ir sukriušinant jį, 
išlaisvinti pasaulį!

Tat šiandien, šitoje jų di
džioje ir baisioje valandoje, 
ant kurios rymo visa pasau
lio ateitis, Sovietų žmonės 
turi būti daugiau negu 
draugai ir piliečiai. Jie turi 
būti viena didelė šeima, 
tvirtai atsilaikanti prieš 
tamsybes jėgas, artimai su
rišta su gyvenimu ir mirti
mi.

“Raudonosios Armijos ir 
Raudonojo Laivyno vyrai!” 
Tūkstančiai, kurie šito bal
so klausės per radiją, žuvo 
karo lauke pirma, negu iš
aušo rytas. Jauni vyrai, 
smagūs vyrai, laisvi vyrai, 
mylinti savo meilužes ir sa
vo kūdikius! Ju kūnai bus 
sukriušinti tam p'ragariš-

LDS Pastogėje
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or- 

. ganas “Tiesa” (iš rugpjūčio 1 d.) prane
ša, kad nuo pradžios vajaus, “kovo 1 d., 

■ Centras priėmė viso 237 naujus narius, 
kuriuos įrašė 92 vajininkai-veikėjai.”

Vadinasi, dalykai neblogi, bet jie galė- 
I < tų (ir turėtų!) būti kur kas geresni. O

* jie geresni bus tuomet, jei visos LDS 
kuopos, visi veikėjai atkreips į auginimą,

. į stiprinimą LDS daugiau dėmesio.
į Tame pačiame “Tiesos” straipsnyje tel- 
f pa LDS iždininko, dr. X. J. KaškiauČiaus, 

įdomus straipsnis. Kaipo gydytojas, dr. 
Kaškia^čfus nurodo:

“Vis dėlto, bendrai imant, vasarą esa
me sveikesni. Daugiau pasilakstom, pa- 
simankštinam, lengvesni pasidarom, vik
resni. Jaučiamės geriau, sveikiau. Ir to
kiose apystovose rečiau mums užeina 

’ mintis apie kokią ligą, nelaimę, mirtį.
* Užmirštam, kad visuomet reikia būti

Bagočius ir Vėl Rašo
Andai mes nurodėme, kaip SLA prezi

dentas p. Bagočius pliaškina “Tėvynėje” 
ilgus straipsnius apie dalykus, kurių jis 

i nežino arba nenori žinoti. Tos mūsų pa
stabos, deja, nesulaikė p. Bagočiaus ir to- 
.liau pliaukšti niekus. Jis ir vėl parašė 
poros špaltų straipsnį, skelbdamas kitus 
“nemokytais” ir “negramotnais.” Bet jo 
tasai rašinys ir vėl parodo, kad ponas 
SLA prezidentas nemoka dorai išreikšti 
savo minties.

Tiek to!
Po daugelio tuščių žodžių, p. Bagočius 

žada: “sekančiuose straipsniuose mėgin
siu viską pilnai SLA nariams paaiškinti.”

“Aiškina” tasai vyras, “aiškina,” ir vis 
SLA nariams neaišku.

Mes sakėme pirmiau ir kartojame da
bar: Tegu mažiau plepa p. Bagočius, o 
tegu “Tėvynės” redakcija išspausdina ke- 
letos valstijų draudimo departmentų re
vizorių raportą. Tuomet bus visiems SLA 
nariams dalykai aiškesni!

ŽYMIAUSIA SOVIETU ŠOKI
KE ĮSTOJO SARGYBON 

| j PRIEŠ NACIU BOMBAS
Maskva. — Marina Fo- 

minična N e ž i nskaja, žy- 
• ' miausia baleto šokikė So

vietų Sąjungoje, įstojo į 
, tarnybą veikiančiųjų prieš 
•-vokiečių oro bombas Mas-

kvoje.
Kiekvieną naktį ši prima 

ballerina užima tam tikrą 
vietą ant stogo. Dvi naktys 
Iatgal jinai smėliu užgesino 
liepsnojančią padegančiąją 
bombą. Ji jau yra surinkus 
šovinių skeveldrų * ir vieną 
bombų nustatytoją ' kaip į- 
domybes.

Saigon, Indo-China. — 
Japonija atsiuntė daugiau 
kaip 20 tūkstančių savo ka
riuomenės ir 50 iki 60 kari
nių laivų į francūzų koloni
ją Indo-Chiną. — Francijos 
Petaino valdžia leido japo
nam “laikinai” užimt Indo - 
Chiną, sako, idant “apsau
got” ją nuo Anglijos ir A- 
merikos.

resui didžiulėj baltoj Krem
liaus Palociaus salėje. Du 
tūkstančiai žmonių sėdėjo 
svetainėje ir klausėsi jo: 
darbininkai, valstiečiai, ar
tistai, inžnieriai, viršinin
kai. Už Kremliaus sienų de- 
sėtkai milionų klausės jo žo
džių per radiją. Kiekvienas 
iš mūsų jautėmės, tartum 
mes sėdėtumėme prie židi
nio su keliais savo draugais 
— svarbiausias iš jų Stali
nas, — besiklausą neforma- 
liškai daromo labai protingo 
ir aiškaus analyzo didžių į- 
vykių.

Stalinas turi balsą moky- 
tojo, mokslininko, draugo. 
Jis visuomet kalba kaipo la
bai teisingas ir labai gabus 
žmogus, kuris stovėdamas į- 
vykių čiukure ir analyzuo- tinis, kruvinas užpuolimas 
damas praeitį ir ateitį, įieš
ko aiškiausių žodžių papa
sakoti paprasčiausiems žmo
nėms tai, ką jis mato ir su
pranta. Jis kalba lėtai, be
veik stapčio j ančiai, išbandy- 
damas kiekvieną žodį ir pa
pildydamas jį kitu žodžiu.
“Draugai!” 
čiai!” Taip 
deda.

Šį sykį buvo s daugiau. 
“Broliai ir seserys,” jis pri
dėjo. Pirmu sykiu mes iš
girdome tuos.( žodžius, taip, 
jog tartum artimiausias, iš-

ži- 
ži- 
žo-

me, bombų suplėšyti į ka- 
valkus ir liepsnos paversti 
į anglį. Pirma negu jie pa
siryžusiai mesis į tą praga
rišką naikinimą, kiekvienas 
jų turi žinot kodėl.

Žinoma, visi jie jau 
no j o šio karo priežastį, 
no j o ir be šių Stalino
džių. Nes per dvidešimt tris 
metus kiekvienas Sovietų 
mokyklos vaikas žinojo apie 
naikinimo pajėgas, kurias 
pagimdė dvesiantis kapita
lizmas, kuris turėjo apsu
pęs jųjų žemę ir jai grūmo
jo. Ypatingai paskutiniais 
devyniais metais, nuo to lai
ko, kai Hitleris įsigalėjo, pa
dedant visų šalių fašistams 
ir mąldytojams, Sovietų 
liaudis žinojo, iš kur pasku-

laikotarpį, kuriame naujoji 
Sovietų šalis galėtų išaugti 
tvirta ... Tam tikslui buvo 
padaryta Nepuolimo Sutar
tis su Vokietija, maršuota į 
Rytinę Lenkiją, 
galia išplėsta 
kraštuose.

Jie man sakė 
“Šioje kovoje rišamas visas 
žmogaus likimas. Ar žmoni
ja bus pasmerkta tūkstan
čiui metų priespaudos ir ka
rų? Arba, ar žmonija galės 
laimėti, suorganizuoti nau
jas socialines pasauliui for
mas, atitinkamas jos tech
niškiems sugabumams? Tik
tai Sovietų šalyje randasi 
toks pamatas. Tiktai čia 
mes statome tokias sociali
nes formas, kurios tinkamos 
civilizuotam, industriniam 
pasauliui.”

Pereitą gruodžio mėnesį 
jie man sakė Maskvoje: 
“Nemanykite, jog mūsų 
Nepuolimo Sutartis su Vo
kietija reiškia, kad mes pa
keitėme savo nuomonę apie 
fašizmą, arba liovėmės 
ruoštis pasitikimui jo neiš
vengiamo užpuolimo ant 
mūsų. Klausk, jei nori, bile 
kurį mokyklos vaiką. Visi 
jie žino.”

Taip, visi jie žinojo, bet 
jie norėjo, kad Stalinas 
jiems tai pasakytų. Nes jis 
gali pasakyti plačiau, giliau, 
aiškiau, negu kas kitas, — 
pasakyti tai, kas randasi jų 
visų sielose. Jis pradeda nuo 
didelio pavojaus, kuris grū
moja jų kraštui. Jis nurodo 
to pavojaus šaltinius ir kaip 
jis turi būti atmuštas. Jis 
nurodo jiems smulkmenas, 
kaip jie turi kovoti ir pa
kęsti. Ne tik kariai, bet ir 
ilgų pafrončių valstiečiai ir 
šeimos.

Jie nuvarys savo gyvulius 
krašto gilumon; jie sunai
kins javus ir namus, idant 
nepatektų priešui. Jie susi- 
nešdins į miškus su savo 
šeimomis, ten valgys šaknis, 
kovos ir mirs už savo tėvy
nę. Jų šalis gelbės jiems, su 
ginklais, su maistu, jeigu 
reikės. Bet paskutiniam ir 
galutiniam susikirtime su 
priešu jie patys yra kraštas. 
Nepaisant kaštų, jie turi 
veikti suvienytai, pagal vie
ną planą, ir laikytis išvien. ~

Šitaip jie laimės. Nes 
“istorija parodo, kad nėra 
nenugalimos armijos.” Nes 
“mūsų žmonių masės pakils 
milionais.” Nes jie kovoja 
ne tik už save, bet už “vi
sus Eūropos . žmones, ste-

sovietinė 
Pabalti jos

Maskvoje:

jis sako, “Pilie- 
jis dažnai pra-

ateis.
Pasitikimui if atmušimui 

šito užpuolimo, jie žinojo, nančius po vokiško fašizmo 
Penkių Metų Planas buvo jungu.” Nes “jie turės išti- 
tris sykius pakartotas. Tam kimų talkininkų tarpe žmo- 
tikslui jie atsižadėjo dauge
lio kasdieniniam vartojimui 
reikalingų daiktų, idant jų 
apsigynimo galia būtų tvir
ta. Tam tikslui jie steigė di
džiules, k o 1 e k tyvizuotas, 
mechanizuotas farmas ir di
delius maisto rezervus. Tam 
tikslui jų diplomatai j ieško
jo sutarčių, idant padarius 
kuo ilgiausiu atsikvėpimo

nių kiekvienoj šalyje.” Nes 
“mūsų reikalas yra teisin
gas” ir jis “turi laimėti.”

Kuri kita Europos kon
tinente valdžia šaukiasi į 
“teisingumą,” kaipo užtikri
nimą “pergalei?” Kaip at
rodo, tai tik vieni “bedieviš
ki” bolševikai.

Visi jie žinojo. Bet jie no
rėjo girdėti iš Stalino lū-

|pų. Nes Stalinas atstovauja 
visų jų žinojimą ir valią. 
Tai visa daug geriau, negu 
aš galėčiau, išreiškia vienas 
Kazakhiečių poetas:

Jis yra biedniokų stipry
bė.

Jis turi sukuopęs savyje 
šimtmečių ašaras.

Jis turi sukuopęs savyje 
šimtmečių džiaugsmą.

Jis turi sukuopęs savyje 
šimtmečių išmintį.

Jis turi sukuopęs savyje 
šimtmečių stiprybę.

Jis, kaip rytas, šviečia vi
sam pasauliui.

Pasaulis jį vadina Stalinu.
Šimtmečių d ž i a u gsmą, 

ašaras, išmintį ir stiprybę 
Stalinas sukuopė savo žo- 
džiuosna į Sovietų liaudį, 
kai jis nurodinėjo jiems 
sunkų ir disciplinuotą kelią 
į žmonijos pergalę.

Anna Louise Strong.

AMERIKA IR SOVIETAI PRI
PAŽINO TREMTINE ČE- 
CHOSLOVAKŲ VALDŽIĄ
Washington. — Jungtinės 

Valstijos pripažino pabėgė
lę Čechoslovakijos 
Londone su dr. Ed. Benesu 
kaipo prezidentu.
Sąjunga ir Anglija jau pir
miau pripažino tą tremtinę 
čechoslovakų valdžią.

valdžią

Sovietų

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Argi ne klaida agituoti, 

kad Amerika duotų pagelbą 
ir Anglijai šiame kare prieš 
nacius? Man atrodo, jog už
tenka obalsio: Visokia pa- 
gelba Sovietų Sąjungai!

Kaip jūs apie tai mano
te? \

Naujas Skaitytojas.
Atsakymas

Toksai obalsis dabar būtų 
klaidingas ir nepasitarnau
tų didžiajam tikslui, būtent, 
sukriušinimui h i t lerizmo. 
Sovietų Sąjunga ir Anglija 
yra sąjungininkės šiame ka
re. Suvienytomis spėkomis 
jos pasiryžusios nugalėti 
hitlerinę Vokietiją. Bandy
mas jas atskirti arba pada
linti šitoje kritiškoje valan
doje tiktai pasitarnautų hit- 
lerizmui.

Lygiai didelę klaidą daro 
tie, kurie sako: Visa pagel- 
ba tik Anglijai! Jie vis dar 
nepasitiki Sovietų Sąjunga 
ir nori Angliją atskirti nuo 
Sovietų Sąjungos. Kaip tik 
lygiai to trokšta ir Hitleris. 
Juk jisai pasiuntė Anglijon 
Hess, idant susitaikyti su 
Anglija ir bendrai pulti So
vietus. Nors tas jam nepa
vyko, bet jo tikslas tebėra 
tas pats, būtent, padalinti 
jo oponentų spėkas, sugriau
ti anti-fašistinį frontą, idant 
jis. galėtų pirma vieną šalį 
sumušti, paskui afisidlrbti 
su kita. Taigi, tie žmonės, 
kurie kalba apie davimą ka
rinės pagelbos tik Anglijai, 
o priešingi davimui pagel
bos Sovietų Sąjungai, ar są
moningai ar nesąmoningai, 
pilsto vandenį ant nacių ma
lūno.

Teisingas obalsis šiandien 
tėra vienas: Visokia Ameri
kos pagelba Sovietų Sąjun
gai ir Anglijai šiame kare 
prieš hitlerinę Vokietiją!

Ar tas reiškia, kad tai jau 
yra užgiriama Anglijos val
dančioji klasė ir jos viešpa
tavimas ant kolonijų? Žino
ma, kad ne.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų
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Kodėl Italas Karys Atsisako 
Kentėti ir Kariauti Drąsiai?

Siaučia Siaubas
Kodėl Mussoliniui nesiseka? Kodėl Italijos armija nie

kur nepasirodo drąsiai ir ištvermingai? Ar italai nemo
ka kariauti, ar nenori? šitie klausimai kyla kiekvieno 
galvoje, kuris seka šio karo eigą. Į juos plačiai ir nuo
saikiai atsako italas veikėjas Sergio Toscani, kuris dabar 
randasi Maskvoje ir korespondentauja “Inter-Continent 
News” agentūrai. Jis, tarp kitko, rašo:

Italas darbo žmogus yra 
blaivus, sunkiai dirbąs, drą
sus ir teisingas individua- 
las. Jeigu italas kareivis at
sisako kariauti, tai ne dėl 
bailumo, bet dėl to, kad jis 
pradeda suprasti, jog jo 
kraujas yra liejamas netei
singam reikalui, dar dides
niam sustiprinimui lenciū
go, kurį Mussolinio diktatū
ra yra užnėrus ant jo kaklo.

Praeityje, kur tik iškilda
vo tautų laisvei ir nepri
klausomybei pavojus, italus 
visuomet rasdavai pirmosio
se kovotojų eilėse, pasiren
gusius paaukoti savo gyvy
bę ir kovoti su energija ir 
supratimu.

Taip buvo, kai Garibaldi 
vedė karą už italų vienybę 
ir kuomet jis kovojo antroje 
pusėje okeano gindamas A- 
merikos žmonių nepriklau
somybę. Tas pats buvo ir ta
da, kuomet Santorre Di 
Santa Rossa nuvyko į Kretą 
apginti Graikijos nepriklau
somybę. Tas pats buvo tuo
met, kai karžygiška Ispani
jos liaudis griebėsi ginklo 
prieš savo šalies pavergimą.

Bet pardavikas Mussoli- 
nis padarė Italijos liaudį 
vergų tauta. Beje, Mussoli- 
nis tik neseniai savo kraš
to šaltinius pardavė krauge
riui Hitleriui.

Todėl Italijos žmonių dva
sinis stiprumas, pasiryžimas 
ir drąsa — tos ypatybės, 
kurios būdavo jų prigimties 
dalimi — pergyveno pama
tinį pasikeitimą. Dalykas 
yra tame, kad šiandien jau 
nebėra klausimo ginti ypa
tingus žmonių ir tautų inte
resus, bet interesus fašisti
nės klikos, kuri parsidavus 
svetimžemiui.

Šis kokybinis pasikeiti
mas labai demoralizuojan
čiai atsiliepė ant italo karei
vio ir Italijos ginkluotų 
spėkų abelnai.

Bet dar esama ir kitos 
priežasties. Italijos fašisti
nis režimas prastai maitina 
savo armiją. Dabartinė ar
mija maitinama daug pras
čiau, negu Italijos armija 
būdavo maitinama prie seno 
liberališko režimo. Tuo tar
pu Fašizmo Pretorian Gvar
dija naudojasi specialėmis 
privilegijomis ir užima pri
vilegijuotą poziciją. Paga
liau kariai žino, kad jų tė
vai namie vargsta ir skurs
ta, idant naciška Vokietija 
galėtų užviešpatauti visam 
pasaulyje.

Italai Kariai Laikomi 
Pusbadžiai

Pažiūrėkime į faktus. 
1915—1918 metais italas ka
rys gaudavo pakankamai 
kavos ir cocoa. Šiandien jis 
negauna nei kavos, nei co
coa. Tais laikais jis gaudavo 
kasdien po stiklą vyno ir 
galėdavo husipirkti dau
giau, jeigu norėdavo. Šian
dien vyno yra stoka ir por
cija tapo sumažinta dviem 
trečdaliais. Jis gaudavo kas
dien po 350 gramų mėsos ir 
po 75 gramus riebalų. Šian
dien jis tegauna 100 gramų 
mėsos ir 30 gramų riebalų. 
Jis gaudavo 150 gramų py
ragaičių ir kavalką šokola
do — du sykiu per savaitę. 
Šiandien tiek pat jis tegau
na du sykiu per mėnesį. Kas 
mėnesis jis gaudavo po aš-

tuonius pakelius cigaretų, 
arba aštuonius cigarus ir 
tobako. Bet nūnai jei jis no
ri pasirūkyti, jis pats turi 
nusipirkti.

Tai toks skirtumas iš eko
nominio taškaregio tarpe 
dabartinio karo ir karo 
prieš 26 metus.

Kas liečia dvasinį nusitei
kimą, padėtis mažai tėra 
geresnė. Į šį klausimą įei
na keturi elementai. Pir
mas, dabartinio karo nepo- 
puliariškumas — italas ka
rys negali suprasti, kokiems 
galams jis turėjo kariauti 
ant Francijos Alpų, arba 
Egipte, arba Graikijoje, 
kuomet jo kraštas dar tebė- 
|ra neatsigriebęs nuo žaizdų 
karo prieš Ethiopiją — ka
ro, kuris Italijai kaštavo 
74,000,000,000 lirų. Taipgi 
šalis tebėra neatsigriebus 
nuo blokados pagimdytos 
katastrofos.

Antras, stoka pasiruoši
mo karui E!gipte ir Graiki
joje. Tas privedė prie di
džiausių nepasisekimų ir 
baisiai pažeidė Italijos liau
dies patrijotinius jausmus.

Trečias, Mussolinio pra
šymas, kad Hitleris atsiųs
tų nacių armiją išgelbėjimui 
situacijos Albanijos ir Afri
kos frontuose. Šis Mussoli
nio žygis reiškia, kad Vo
kietija paima kontrolėn vi
są Italijos teritoriją ir gy
venimą. Be to, italai kariai 
pasiunčiami į o k u p uotus 
kraštus atlikti policistų dar
bą vardan Hitlerio.

Ketvirtas, kariuose išsi- 
auklėjęs neapkentimas fa
šistinei milicijai. Visi sun
kieji milicijos darbai palie
kami kareiviams. Susikirti
mas tarpe kareivių ir mili- 
cijantų yra labai aštrus. Mi- 
licijantai yra privilegijuota 
kasta Italijoje.

Pagaliau kareiviai gauna 
laiškus nuo savo tėvų, bro
lių ir seserų, kurie gyvena 
didžiausiam varge ir skur
de. Tad kas gi galėtų ska
tinti italą kareivį kentėti ir 
drąsiai kariauti? Niekas. Ir 
štai kame yra priežastis 
Mussolinio armijos ištižimo 
ir italų kareivių atsisakymo 
kariauti.

Lawrence, Mass.
“Mūsų” Nacijušai, — Svarbus 
Pažangiųjų Piknikas. — Vo
kiečių Bažnyčia Prieš Hitlerį.

Lawrence’o nacijušėliai peč- 
kioja visokių nesąmonių per 
“Keleivį.” Mat, “Maikiui” vi
skas gera, kas tik eina nenau
dai darbininkų.

Suskaudo tų nelaimingų na- 
cijušų galvelės dėl Maple Par
ko “komisarų.”

Maple Parko “komisarai” 
gali važiuoti kur tik jie nori 
— net jūsų, ideologinį šefą 
Hitlerį mušti, ir jų už tai Ame
rikos valdžia netrukdys.

Kitaip gali atsitikti su ju- 
mi, penktakojukai. Vaktuoki- 
tės, kad Dėdė Samas kartais 
nepačiuptų už skiauturės. . .

Kiek liečia Staliną, tai jis 
yra tvirtas vyras ir su jūsų 
garbinama razbaininkų šaika 
jis apsidirbs.

Tie smeton-naciuoti žmogy
stos “Keleivy” tėplioja apie 
laišką iš Lietuvos. Jame, esą, 
rašoma neteisybė. Ar gi ne jū
sų draugutis skaitė tą laišką? 
Skaitė, kol priėjo prie tam ti
krų vietų ir užspringo, kai

MHBMiMaBMMMBHKi

Siaučia Hitlerio siaubūno 
Pragarinė mašina ...

Viskas griūna, viskas žūna ...
Pragaras pats ir gana!...

Žvanga kariški pabūklai, 
Žviegia tankai-kubilai...

Kas čia, broli, do stebuklai? - 
Ko gi tu taip pabalai ? ...

Kenčia nacišką terorą
Mūs’ tėvynė Lietuva, —

Priešo pikto ir nedoro
Tai tikroji velniava!

Jam dabar tai pats tas nerštas, — 
Plėšia, drasko kruvinai...

Prieš Tarybas verda kerštas ...
Bliauna nacių avinai...

Kraugerių dabar ten pilna —
Ir savų ir svetinių:

Lupa kailį, kerpa vilną,
Veža pilnu vežimu ...

Ten Ancevičius, ten Škirpa,
Ten Raštikiai, Skipičiai...

Laisvė Lietuvos sutirpo, —
Raitos naciški žalčiai.

Ką tik pažangesnį gaudo
Tie Gestapo — tie žvalgai, 

Žudo, mėsinėja, šaudo...
Bet tas bus netaip ilgai.

Šitą nacišką žudynę
Raudonieji suvaldys, —

Ir atgims laisva tėvynė,
Ir atgims laisva liaudis!

Jonas Kaškaitis.

radio valandą, atsiliepė su au
komis.

Aukavo sekamai: A. ir S. 
Matuliai $2; j. ir O. Kačer- 
giai $2;-Po $1: A. ir O. Ma
tulevičiai, J. Sulaitis, K. ir M. 
Kuzmickai, P. Kalanta, A. P. 
Yuškai, J. T. Augučiai, M. Sa
baliauskas ir J. A. Smithai.

Viso suaukauta $12.
Ačiū visiems už atjautimą 

ir pinigus.
Suėjus d. J. B. Paserpskį ir 

perstačius dalyką, jisai irgi 
davė $1. Tai tik pradžia dar
bo. Pinigų dėl naujos radio 
valandos ir į Radio Kliubo na
rių skaičių bus daugiau.

Tą pačią dieną pobažnyti- 
niam skiepe irgi buvo suruoš
ta balius varde Onų. Tačiaus 
to baliaus pelnas eina į kunigo 
kasą.

karštą bulvę prarijęs, čiulada 
turėjo paimt ir perskaityti 
žmonėms ta laiška.

Pasižiūrėkite į veidrodį, o 
pamatysite, kaip murzini esa
te!

Pažangiųjų Lietuvių Tary
ba rengia pikniką, kuris įvyks 
rugp.-August 10 d., Maple 
Parke, Methuen. Bus dainų, 
muzikos, prakalbų. Maple 
Parko Bendrovė jau paskyrė 
ir darbininkus dirbti tame pi
knike. žadama gražiai pasi
tikti svečiai-pribuvėliai iš ki
tur.

Daugiau žinių apie minėtą 
pikniką girdėsite sekmadienį, 
9 v. ryte, per pažangiųjų ra
dijo valandą. Dėdė Petras pa
pasakos visas smulkmenas.

Sakoma, kad einant alumi- 
ninių indų rinkimui, geriausiai 
pasidarbavusi presbiterijonų 
bažnyčia. Tatai daroma tiks
lu, kad padėt sumušti Hitlerį. 
Ši bažnyčia yra didžiausia 
Lawrence vokiečių bažnyčia 
ir ji priešinga hitlerizmui.

L. K. Biuras.

Hartford, Conn

pasaulyje
į naują

vienu ia itu 
link 
duo

I »

Literatūros Draugijos 
Narių Dėmesiui

Rugpjūčio 11 dieną, 7 vai. 
vakare, 68 kuopa laikys mė
nesinį susirinkimą, šis susirin
kimas bus ypač svarbus, nes 
bus renkami kandidatai į Cen
tro Valdybą, nuo kurių pri
klausys tolimesnis šios Draugi
jos veikimas. Todėl, nors da
bar, nariai turėtų atkreipti 
dėmesį — ypač šiuo svarbiu 
momentu, kuomet 
vyksta perversmas 
kryptį.

Pasikalbėjus su
šios Draugijos nariu kas 
pasirūpinimo užsimokėti 
klės į laiką, tai gauta atsaky
mas, kad, girdi, dar yra gana 
laiko. Girdi, gruodžio mėnesy
je, pasirodys, kad fašizmui 
galas priėjo ir jokio pavojaus 
nebėra.

Taigi, reiškia, tegul tuom 
tarpu visas mūsų judėjimas 
susiparalyžuoja, arba pasilie
ka užpakalyje.

Štai ir dar vienas reiškinys: 
kuomet vienu atsitikimu buvo 
renkamos aukos dėl vienos 
darbininkiškos spaustuvės pa
gerinimo, tai keliatas miela- 
širdingų draugų, vietoje kad 
padavus savo pavardes, pada
vė savo profesijos pavadinimą. 
Bet vėliaus, kuomet visi kiti 
net patys pasirašė pavardes, 
tai ir šitie mūs “drąsieji” su
grįžo ir pradėjo prašyti, kad, 
girdi, įrašykite mūs pavardes 
irgi. Yra sakoma, kad lietu
vių tauta didvyriška, bet pa
sirodo, jog esama ir už zui
kius bailesnių. . . Labai blogai 
yra į idėją tikėti ir susiėmus 
rankas drebėti!

Paprastai, parengimams ir 
šiaip svarbesniems dalykams 
yra renkamos komisijos. Kiek 
sykių tapo išrinkta į tas komi
sijas ypatų, kurios, vietoje 
kad atlikus reikalą, tik paken
kia jei ne šiokiu, tai kitokiu 
būdu. Tai leidimo negavo lai
ku ; tai supratimo apie tai ne
turėjęs; tai vėl kokia “kvara- 
ba” pasipynus. . . Kodėl gi 
nereikėjo apie tai prieš apsi- 
imant pagalvoti?

Biskj Patyręs.

V. Kunming
> C \ H

BORNEO(Helfi)

Žemėlapy} parodoma Prancūzų Indo Chiniją, kur šiuo 
metu Japonijos imperialistai išsodino savo kariuome
nę; jie mano pasigrobti ir Tailandą (Siamą), o paskui 
ir kitas svarbias pietiniame Ramiajame Okeane salas. 
Ar Anglija su Amerika bandys Japonijos imperialistus 
suvaldyti?

Cleveland, Ohio Jersey City, N. J

Bet gali būti ir kitaip; gali 
būt gudrus triksas. Hague 
jau daugumui yra įsipykęs, 
pasitraukti gražiuoju iš vado
vybės irgi nėra kaip. Ir čia, 
gali būt, pavartotas gudrus 
skymas.

ki ūsų va- 
yra silp- 
mes rasi-

dalis turi

Sakau, senstame, 
sariniai parengimai 
ni. Kodėl? Manau, 
me ir priežastį.

Mūsų tarpe gera
automobilius, šventadieniais, 
susėdę keli į kelis automobi
lius, patraukia girių link. Mo
terys atsiveža maisto, vyrai — 
gėrimų ir, susėdę, visi links
mai piknikauja niekam už vie
tą nemokėdami. Vakacijų pro
ga, turėjau ir aš laimės vie
nam iš tokių naminių piknikų 
dalyvauti ir, turiu pasakyti, 
patiko.

Mirė
Pora mėnesių atgal mirė 

Stasys Jankauskas, kuris gy-‘ 
veno Elizabeth, N. J. Jan
kauskas savo laiku, ypatingai 
buvusiam New Yorko ’ Politi
kos Kliube, daug darbo yra 
įdėjęs. .Vartant buvusio Kliu
bo knygas, paaiškėjo, kad 
kliubas perėjo į APLA ir vė
liau — į LDS 159 kuopą. Kny
goje randi velionio darbų re
kordą. Išsikalbant su dabar
tiniais LDS 159 kuopos na
riais, kurie velionį pažinojo, su 
juo veikė, tai visi jo visuome
ninį darbą giliai įvertina. 
Pažįsta daugumas ir Jersey 
City lietuvių velionį Jankaus
ką.

Gaila, kad žmogus dirbęs 
daug dėl organizacijų, ir jam 
mirus niekas apie jį neprisimi
nė. Gal todėl, kad paskutiniais 
laikais buvo atsiskyręs nuo 
viešo lietuvių veikimo ir mirė 
niekam nežinant.

Darau šią pastabą dar ir 
todėl, kad velionies Jankaus
ko buvę draugai žinotų, kad 
Stasio Jankausko gyvųjų tar
pe jau nėra.

K. Biuras.

Japonai Atlygins Amerikai 
už Bombardavimą šios 

Šalies Laivo

Washington. — Japonija 
ne tik atsiprašė Ameriką, 
kad japonų orlaiviai bom
bardavo ir sužeidė šarvuotą 
Amerikos laivą “Tutuila” 
ties Chungkingu Chinijoj. 
Japonija pasižadėjo ištirt to 
bombardavimo kaltininkus 
ir atlygint Jungtinėm Vals-/ 
tijom padarytus nuostolius.

Veikiantysis A m e r i kos 
valstybės ministeris Sumner 
Welles pareiškė, jog šiuomi 
ir užsibaigia tas nuotikis.

Pareiškimas
Mes, lietuviai,-virš 100 skai

čiuje, susirinkę į masinį mitin
gą liepos 25 d., 1941 m., ir 
išklausę D. M. šolomsko apie 
tarptautinius klausimus, pri
imame sekamą pareiškimą:

(1) Mes raginame Jungt. 
Valstijų valdžią ir prezidentą 
Rooseveltą tuojaus teikti viso
kią pagelbą Anglijai ir Sovie
tų Sąjungai jų kovoje prieš 
barbarišką Vokietijos fašizmą 
ir jos talkininkus. Tik sudau
žius fašizmo galią, Europoj 
bus išlaisvintos pavergtos tau
tos ir užtikrinta Amerikos 
žmonių laisvė nuo fašistų ka
ro užpuolimo.

(2) Mes pasmerkiame lie
tuvių pro-hitlerišką spaudą, 
kuri džiaugiasi kruvinais Hit
lerio žygiais ir Lietuvos paver
gimu, ir kuri Amerikoj kurs
to lietuvius vienus prieš kitus, 
skleidžia Goebelso propagan
dą ir tuomi silpnina Amerikos 
demokratines jėgas. Mes rei
kalaujame išvyti iš Amerikos 
Smetoną, tą Hitlerio agentą.

(3) Mes kviečiame visus 
darbo lietuvius ir pažangius 
profesijonalus ir biznierius į 
vienybę, kad bendromis jėgo
mis atremti fašizmą, kad pa
dėti Sovietų Sąjungai ir Ang
lijai sudaužyti Vokietijos bu
deliškus fašistus ir tuo išlais
vinti Lietuvą 
tas tautas.

Kartu, mes 
vius vienytis 
organizacijas,
fašistinę spaudą — “Laisvę” 
ir “Vilnį,” teikti visokią pa
gelbą Lietuvos žmonėms Jų 
sunkioj kovoj, kad jie galėtų 
išsilaisvinti iš po fašistų te
roro ir atsteigti savo žmonių, 
valdžią.

Mitingo

Pokilis; Aukos
Liepos 26 d. buvo Onų. die

na. Dvi Onos, tai yra, Kačer- 
gienė su Matulevičiene, suruo
šė varduvių pokilį.

Svečių dalyvavo vidutiniai; 
pokilis praėjo gražioje nuo
taikoje. Ir kad atžymėjus po- 
kilio svarbą, drg. J. Kačergius 
trumpai prisiminė, jog progre
syviai lietuviai ruošiasi prie 
įsteigimo radio valandos, ku
ri tarnaus visiems lietuviams 
su gražia lietuvių kalba ir dai
lia programa.

A. Matulis su K. Kuzmicku 
irgi tarė keletą žodžių tuo 
reikalu, pažymėdami, kad fa- 
šistuojanti radio vedėjai veda 
nešvarią kampaniją prieš pro
gresyvius lietuvius ir jų orga
nizacijas, negarsindami jų pa
rengimų. Ir čia tuojaus daly
viai, gerai įvertindami naują

Nauja Vaga
New Jersey valstijos demo

kratų. tarpe įvyko pasikeiti
mas. Buvęs ilgus metus demo
kratų lyderis Hague pasitrau-' 
kė iš vadovybės, pavesdamas 
vadovybę į gubernatoriaus 
Edisono rankas. Hague yra 
plačiai žinomas savo priešdar- 
bininkiškam nusistatyme. Ta
čiaus kivirčai išsivystė tarpe 
Hague ir Edisono, dėl Ediso
no politikos, — dovanojime 
gelžkelių kompanijai 21 mi
lijono dolerių užvilktų taksų. 
Hague kovojo, kad kompani
ja esanti turtinga ir turi vals
tijai visus užvilktus taksus su
mokėti; gi Edisonas su repu- 
blikonų didžiuma Trentono 
seimelyje Hague nugalėjo. 
Reiškia, gelžkelių kompanija 
laimėjo. Tačiaus, Hague pasi
traukdamas iš Demokratų 
Partijos vadovybės, sakoma, 
vesiąs kovą ir toliau, kad gelž
kelių kompanija valstijai tak
sus sumokėtų.

Well, politiniu atžvilgiu 
Hague pasidarė visuomenės 
akyse kovojantis už visuome
nės reikalus, gi Edisonas — 
visuomenės akyse stambaus 
kapitalo gynėjas.

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuoki!: 

J. BARKUS 
46 Ten Eyck St, .. 
Brooklyn, N. Y.
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. s STagg 2-8842

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Philadelphijos ir Apylinkes Liet. Atydai

ir kitas paverg

pirmininkė —
K. Romandienė.

kviečiame lietu- 
į darbininkiškas 
platinti prieš-

Kelrodis: Važiuokit Frankford 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 i 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 Salės Richmonde.

Suteikiam. garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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

$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS.
Pirma Dovana $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 “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ.

AT V-i* . 5J RugpjūčioNedehoj TX Mikolaičio Parke
Eddington, Pa.
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No. 357 PulaskiY.

Clement Vokietaitis
No. 2258

919 DeKalb

hereby given that License No.

the

No.

(Bus daugiau) the

Y.

No.

29 Wilsonmas.
v. .ii« j • i or tno žviconoiic jštai kokių atsitikimų yra su 478 smith street

239 Reid

is hereby given that License No.

JEWELER
701 Grand Street
Brooklyn, N. Y,consumed on the

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

N. NEWARK, N. J
SANDĖLIS VISOKIŲ1713

lauko, o jos yra labai svarbiosS3 fi Z

the 50c
turiu visokių sutaisytų4410-4412 the

S
No. 35c561 3rd Y.

No.

Tuojau siųskite dolerį “Laisvės” admi
the

NOTICE 
EB 2070

County of 
premises.

Street, 
Kings,

61
79

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& MICHAEL 
M. DINER

Brooklyn, N.

LOUIS 
St.,

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

JAEGER
Brooklyn, N. Y.

s?

1553 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Graham Ave., & 79 Moore St., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be con-

BRANDSTATER
Sweet Shoppe

Brooklyn, N.

ABRAHAM EDELSON 
(Small Profit Dairy)
St., Brooklyn, N. Y.

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

THOMAS RAFFAELE 
Domenick’s Bar & Grill

Ave., Brooklyn, N.

THOMAS HARRINGTON
Friendship B & G 

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

License No. 
undersigned 

Section 107

MINNIE KRINSKY
Famous Kosher Del.

Avenue U, ■ Brooklyn, N. Y.

FRANK ARCHIBALD
15th St., Brooklyn, N.

ROSE SALVATORE
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 107

issued to the undersigned 
retail under Section 107

JOHN MAHLSTEDT
Ave., Brooklyn, N. Y.

PAPPIANOU
Brooklyn, N.

is hereby given that License No.
695 has been 

sell

Borough of 
to be consumed on

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

at retail under Section

BRUSCA
Brooklyn, N. Y.

WILLIAM HEMI’E 
St., Brooklyn, N.

LOUIS BENINATI
St., Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under

beer at

WILLIAM SCHWARTZ
Ave., Brooklyn, N. DINABURG’S INC.

Ave., Brooklyn, N. Y.

License No.
undersigned

Section 107

FRANK MESSINEO
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 784 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
1713 Avenue U,

WEISSMAN
Brooklyn, N. Y.

KRAVITZ 
Brooklyn, N.

NOTICE 
EB 
to 
of 
29

1317 has 
sell 
the Alcoholic
De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn,

DAVID KATZ
Ave., Brooklyn, N.

EVA KANE 
Brooklyn, N. Y.

License 
undersigned

Section 107

STELLA KARP 
New Starlight Cafeteria 

513 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

STELLA DORAK
Ave., Brooklyn, N.

issued to the 
retail under 
Beverage Control Law at 
H, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

beer at retail under

Borough of 
to be consumed off

KATHARINE ZANDER 
Ave. H, Brookly, N.

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of 
be consumed off

at retail under Section 107

JOSEPH GARLO 
Service Food Store

St., Brooklyn, N. Y.

Street, Borough of
Kings, to be consumed on

beer at retail under Section 107
Law at 

Riverdale Avenue, Borough of Brooklyn,

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

Brooklyn, 
the

Avenue U, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
443 has been issued to the 

sell 
the Alcoholic 
Hudson

Brooklyn, 
the

been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 

Beverage Control Law at

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

beer at retail under Section 107

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

Street, Borough of Brooklyn,

sell beer at retail under Section 107

Avenue D,

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

CHARLES BINAeRT
Ave., Brooklyn, N.

JOSEPH 
St.

STEFFENS
Brooklyn, N. Y.

EMIL JUNKE
1147 Broadway, Brooklyn, N.

County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS BRODSKY
New System Food Store

161 Mcserole Ave., Brooklyn, N.

LAISVI

U

H

I

„...U.,,.,.'

Kaip Amerikos Komunistų Par NOTICE is hereby given that License No. 
EB 635 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
85 Johnson Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 834 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section , 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1906 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

P. & M. DELICATESSEN. INC. 
1906 Avenue M, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1779 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1440 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Pirmadienis, Rugp. 4, 1941

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1584 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1466 86th “ ’ - - - •
County of 
premises.

New Britain. Conn
Kas Girdėt Mūsų Mieste?

1'^

Pirmaisiais šio karo laipsniais, kuo
met kova ėjo pamatiniai tarpe dviejų im
perialistinių spėkų už apvaldymą pasau
lio, būtų buvę teisinga Jungtinėms Vals
tijoms laikytis neutrališkai, kaip kad lai
kėsi Sovietų Sąjunga. Tuo supratimu va
duojantis, Komunistų Partija turėjo iš
kėlus vieną iš savo pamatinių obalsių: 
“Išsitraukime iš karo ir nesikiškime į 
karą.” Bet Hitlerio staigus užpuolimas 
ant Sovietų Sąjungos pamatiniai pakeitė 
karo pobūdį. Dabar rimtai grūmojama 
laisvei visų žmonių, jų tarpe ir mūsų pa
čių. Apart to, tas faktas, kad Sovietų Są
junga yra įvelta į karą, duoda užtikrini
mą, kad kova bus vedama demokrati
niams tikslams ir teisingai taikai. Tuo 
būdu laisvę mylinti Amerikos žmonės tu
ri atlikti savo pareigą gynime Amerikos 
ir pasaulinės demokratijos.

Į klausimą, kaip toli mes turime eiti 
kovoje prieš Hitlerį, atsakymas turi būti 
griežtas: IKI PAT GALO! Negali būti 
jokių suminkštintų, pusiaširdžių priemo
nių. Jungtinės Valstijos turi mesti visas 
savo jėgas į šią kovą — amuniciją, fi
nansus ir, kai reikalas bus, taipgi ar
miją. Bile kokia kitokia politika vestų 
prie katastrofos.

Beje, turi būt padarytas galas idiotiš
kai politikai gabenti Japonijai žibalą ir 
kitus karo pabūklus. Japonijos užgrobi
mas Indo-Chinos ir iš to išplaukiąs kari
nis krizis su Anglija ir Jungtinėmis Vals
tijomis, aiškiai parodo, kad bandymas 
nuolaidomis numaldyti Japoniją yra taip 
jau pavojinga klaida, kaip bandymas nu
maldyti Hitlerį. Ko reikia, tai keturių 
spėkų anti-fašistinio pakto (sutarties) 
tarpe Anglijos, Sovietu Sąjungos, Chini- 
jos ir Jungtinių Valstijų, kokį neseniai 
pasiūlė didžioji Chinijos Komunistų Par-

kos žmonių pasmerkia Hitlerį ir stoja 
už davimą visokios pagelbos Anglijai ir 
Sovietų Sąjungai. Tiktai 5 nuoš. priešin
gi tokiai pagelbai.

America First Committee vadai — 
Hooveriai, Lindberghai, W h e e 1 eriai, 
Hearstai, Coughlinai, Fordai ir Norman 
Thomasai, — kurie visai paneigia mūsų 
žmonių didelės daugumos valią, kartu su 
tokiais valdžios palaikytojais, kaip Bul
litt, Cudahy, Kennedy ir Kaltenborn, yra 
Hitlerio penktosios kolonos maldytojai 
(“ąpyzninkai”) ir draugai. Nepaisant na
ciško pavojaus, jie darbuojasi dėl padali
nimo ir supa raly žavimo mūsų žmonių. 
Jeigu jie galėtų, Jie neleistų teikti jokios 
pagelbos Sovietų Sąjungai, sulaikytų vi
sokią pagelbą Anglijai, padarytų muni- 
chišką numaldymo taiką su Hitleriu ir 
baigtų savo darbą su įvedimu Jungtinėse 
Valstijose quislingisko fašizmo.

apima 
sudaro

NOTICE is .
EB 1521 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2882 Gcrrittsen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN II. MURPHY
2882 Gerrittsen Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1109 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID JAGERMAN
1050 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1599 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1419 Eighth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 1327 
to sell ___
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2703 Avenue Z, 
County of Kings, 
premises.

JOHN 
2703 Avenue Z,

NOTICE is hereby given that License 
EB 675 has been 
to sell beer ... 
of the Alcoholic 
1147 Broadway, 
County of Kings 
premises.

No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1522 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
651 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed, on the 
premises.

TILLIE SHAPIRO
651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1170 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6809 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 10112 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD PRENNER
169 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 
to ... ___ _ ______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 . ' - - - -
County of Kings, 
premises. 

HERMAN 
Margie 

80 Avenue O ,

NOTICE is hereby given that License ___
GB 6320 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
115 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to , be consumed off 
premises.

CATHERINE MAKAROW 
115 Grand St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6155 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS MASIELLO
243 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2074 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
414 Utica 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 797 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
896 Belmont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADAM SHINKUNAS
896 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 985 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
603 Grand 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2603 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Engert 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2221 has been issued to the undersigned 
to sell, beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1549 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO
1549 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 699 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
501 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES F. BROLLEY
501 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1678 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
328 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PASQUALE MARTONE
323 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. EB ‘ ... .
to 
of 
61 
of ... _ . __
sumed on the premises. 

AARON & HARRY POTOLSKY 
(P & S Delicatessen) 

Graham 'Ave., 
Moore St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1732 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
811 Grand 
County of 
premises.

Amerikos Liaudis ir Karas Prieš 
Hitlerizmą

Didysis mūsų darbas turi būti tas, kad 
sumobilizuoti visas milžiniškas Jungti
nių Valstijų spėkas bendram darbui su 
visais anti-fašistiniais žmonėmis dėl mi- 
litarinio sunaikinimo Hitlerio ir hitleriz- 
mo. Neseniai pravesti Gallup balsavimai 
parodė, kad mažiausia 75 nuoš. Ameri-

Union Mfg. Co. darbininkai, 
prigulinti prie CIO unijos 
antru kartu nori išeiti į streiką 
už žmoniškesnes algas ir žmo
niškesnes darbo sąlygas.

Darbininkai masiniame savo 
susirinkime atmetė kompani
jos pasiūlymą taikytis ant kom
panijos išlygų, — su 45c valan
dai iki trijų mėnesių nuo pra
dėjimo dirbti, o po trijų mė
nesių po 50c minimum į valan
dą. (Bet tai tik mašinistams, 
o 2c į valandą visiems darbi
ninkams). Nuo kavalkų dirban
tiems kompanija nesiūlo jokio 
pakėlimo algos.

Darbininkai šitą kompanijos 
pasiūlymą atmetė kaip negeisti
ną. CIO organizatorius N. J. 
Pommassetti buvo įgaliotas 
pranešti R. J. Steelemanui, 
streikų taikymo direktoriui ir 
Darbo Departmentui (Wash
ington, D. C.), kad bus šaukia
mas streikas, jeigu kompanija 
neišpildys darbininkų reikala
vimus.

Čionai likos miesto sutvertas 
komitetas su S. H. Fisher prie
šakyje dėl prižiūrėjimo, kad būt 
imama teisingos namų rendos. 
Nepartijinė Lyga (Non-partis- 
an League) per CIO, kuri yra 
vadovaujamas narys, pareikala
vo, kad ir negrai būtų priimti 
j tą komitetą; jie gyvena pras
čiausiuose namuose ir moka di
desnes rąndas, negu balti žmo
nės.

Darbo Unijų Role
Darbo unijų judėjimas, kuris 

dešimts milionų darbininkų ir 
tautos nugarkaulį, turi atsistoti 
siose eilėse mobilizavime Amerikos žmo
nių prieš Hitlerį. Kaip Amerikos Dar
bo Federacija, taip Industrinių Organi
zacijų Kongresas (CIO) turi parodyti 
didesnį supratimą savo didžiosios atsa
komybės išvystyme šios kovos. Neužten
ka, kad Roosevelto administracija pasi
sakė prieš Hitlerį. Federalinėje valdžio
je knibždėte knibžda pro-hitleriniai ele
mentai, kurie panaudoja kiekvieną progą 
suparalyžavimui kovos prieš nacių Vo
kietiją. Tiktai Amerikos žmonių didžio
sios masės, pačios pravesdamos ir rem
damos visus anti-hitlerinius žygius, galės 
paversti į nieką viršminėtų elementų pa
stangas. Tiktai taip elgdamosi masės už
tikrins ryžtingą kovą prieš Hitlerį iš 
valdžios pusės, Amerikos prisidėjimą 
prie tarptautinio anti-fašistinio žmonių 
fronto, nugalėjimą visų Hitlerio apyznin- 
kų, kaip valdžioje, taip už valdžios sienų. 
Pagaliau užtikrins, kad ši šalis panaudos 
savo įtaką teisingai ir demokratinei.tai
kai po šio karo. Šis karas yra liaudies ka
ras ir tiktai tokiam laipsnyje jis pasieks 
savo tikslą, kokiam jį, kaip čia Ameriko
je, taip užsienyje, žmonės parems ir kon
troliuos.

kad teisingai būtų vedamas tas 
darbas — rendų prižiūrinėji-

rendomis: Moteris S. Kaminski 
gyvenanti 36 Silver St

I NOTICE is hereby given that License No.
I EB 2490 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107

Į of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
;, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

Mrs. 478 Smith St.,

V. So.kolski name. Sokolski pa- i NOTICE is hereby giv m that License No. 
i -i- (Mo J_____:___ ’_____ i EB 787 has been issued to the undersignedkele net (laukiau lendos į to sell beer at retail under Section 107

Beverage Control Law at 
M, Borough of Brooklyn,

the
mėnesį, 
anksto, 
negalėjo 
turėjo j 
klausima

Ir dar nedavė žinoti iš 
S. Kaminski su tuomi 
sutikti. Net policija' 

įsimaišyti, kad išrišti

_ at 
of the Alcoholic 
1103 Avenue 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HYMAN & MAX LIEBERMAN 
1103 Avenue M, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 828 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5705 Eighth Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given th|at License 
EB 615 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

beer at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE 
EB 2261 
to sell 
of tho Alcoholic 
.1234 E. 15th Street, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107 
Control Law at 

of Brooklyn, 
the

NOTICE 
EB 2209 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage 
4115 Avenue J, Borough 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CORNELIUS D. SULLIVAN 
Sullivan’s Bar & Grill

4115 Avenue, J, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6143 has been issued to tht undersigned 
to sell 
of the 
200 Lawrence Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
200 Lawrence Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB ............................................ ‘ ’
to 
of 
949 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is . _____ .
GB 1475 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1302 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5909 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

SIDNEY
5909 Avenue N,

NOTICE is hereby given that License 
GB 6277 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2277 McDonald Avenue, Borough of Brookljn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT E. FREY
2277 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1652 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
113 Pros]>ect Place. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WERNER MEYER
113 Prospect Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1672 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Mcserole Avenue .Borough of Brooklyn, 

th’e

NOTICE is hereby given that License No. 
EB813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2258 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARMINE CUCURULLO 
Roosevelt Bar & Grill

Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ?s hereby given that License No. 
GB 1801 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2602 Gerritssen Ave., 
County of Kings, to 
promises.

WILLIAM 
2602 Gerritssen Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law .at 
151 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL HERTWECK & JOSEPH NESSLER 
151 Furman St., • Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 

Section 107 
Beverage' Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
io be consumed on

EB 
to 
of 
50 
County of Kings, 
premises.

VINCENT KRAUCUNAS 
50 Hudson Ave., Brooklyn, N.

the

No.is hereby given that 
599 has been issued to the 

sell 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Wilson 

County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ■ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd., Brooklyn, N.

the

No.

NOTICfc is hereby given that License 
EB 433 has been issued to the undersigned 
to 
of 
457 . ___
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERNSTEIN
457 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1731 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
808-810 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2210 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
357 Pulaski Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOE FRIEDMAN
808-810 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Graborius-Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

LIETUVIS ADVOKATAS
66 Court Street

Brooklyn, N. Y.
Tel. Triangle 6-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

TeL Evergreen 8-7179

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 8-9770

Namų ir renetų klausimas 
šiame miestelyj yra vienas iš 
opiausių. Darbininkų reprezen
tacija yra rimtas reikalas, to
dėl, kad tik darbininkai tur mo
kėti dideles rendas.

J. Balsys.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 715 has been issued to the undersigned 
to sell, beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7409a \ .
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

PASQUALE OREFICE 
7409a Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 822 ha» been issued to the undersigned 
to sell beer .at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1022 Atlantic Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.

ANTHONY TABAKA 
KRUPNICK. M. & 

1022 Atlantic Ave.,

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 735 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2658 Gerritsen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK G. TANGNEY
2658 Gerritsen Ave., Brooklyn, N. Y,

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

NOTICE is hereby given that 
EB 671 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
4410-4412 Avenue 
County of Kings, 
premises.

NOTICE
EB 
to __ ___ _  _____ ___
of the Alcoholic Beverage Control 
263 . .. . . . ‘ '
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

ISRAEL STEINER
263 Riverdale Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 672 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
561 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kipgw, to be consumed on 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
513 Leonard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that 
EB 515 has been issued to the 
to sell beer at retail under __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

is hereby given that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
York Ave., Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE 
EB 691 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
1768 East New 
Brooklyn, County 
on the premises .

NOOLAS & DEMETRI CO.. INC. 
1768 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1364 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
258 Prospect Park W. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TREASURE FOOD MARKET
258 Prospect Pk W. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1530 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1250 St. Johns Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TEDDY DIETZ & ABRAHAM M. 
KOPPĘLMAN

1250 St. Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1330' has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
353 17th Street, Bdrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH M. CHODKOWSKI 
353 17th St., Brooklyn,

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

85c
60c
60c
60c
60c

NOTICE is hereby given that License 
EB 676 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
239 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE . _____  _ - -
EB 491 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
900 Saratoga Avenue, Borougr of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS FEINMAN
900 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

Robert Lipton
Tarn Graham ir Manhattan A ves

Laisvė" už $1.00
VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

$
§

“Laisvė” kasdien atneš į jūsų namus 
naujausias žinias iš visų pasaulio dalių 
“Laisvė” teisingai paduoda žinias iš karo

N. J. Tommassetti, reprezen- 
tatorius Nepartinės Lygos, pri
siuntė laišką S. H. Fisheriui, 
reikalaudamas, kad tas komite
tas dirbtų išvien su Nepartine 
Lyga, ir visoms darbo unijoms,

1 Montague
JACOB GULDIN 
St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given .that License No. 
EB 674 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail .under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Havemeyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed on the 
promises.

LOUIS FREEDMAN
172 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolčs, trukžolės, valeri- 
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

Dabar, vasaros karščiais galite užsisa
kyti “Laisvę” už $1.00 šešioms savaitėms 
0 vėliau jūs galėsite užsisakyti ant ilgiau 
nes mes žinome, jog kartų pabandę skaityti 
dienraštį “Laisvę,” be jo negalėsite būti

a
TILŽĖS SPAUDIMO

Aukso Altoriukas, paprastu ap
daru ...........  ...........  ...

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ...............................
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............................. $1.35

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ..............................

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie

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

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už .. ..........

M, žukaltis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c 
15c

R
nistraeijai ir prašykite siuntinėti jums 
“Laisvę” už $1.00 per 6-šias savaites

25c
60c

$1.50 “LA/SVĖS” ADMINISTRAC1JANo. NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6093 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SIGMUND R. 
818 Franklin Ave.,

License 
undersigned

Section 107

hereby given that 
been issued to the 
at retail under

NOTICE is 
EB 
to ... ___ ... _____ ____ ______ __
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
674 ~ ‘ ‘ ‘ •
County 
premises.

778 has 
sell beer

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

EDWARD LUBY
671 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

Borough ot Brooklyn, 
be consumed off the

TURCZANY
Brooklyn, N. Y.

M. ZUKAĮTIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y 427 Lorimer St Brooklyn, N. Y



irmadienis, Rugp. '4, 1941 ! Penktai puslapliLAISVE

the

Sovietuose 417 Lorimer St, Brooklyn521 Graham
Y.

NOTICE is No.

the

Y.

sell

tne

IRVING BRECHER 
bt., Brooklyn,

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

premises.
SOLOMON &

sell beer at retail under Section 107

beer at retail under Section 107

to 
of 
^66 
vuunty
premises.

JOE WE1N1GER
Ave., Brooklyn, N. Y.

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas' Ave., Brooklyn, N. Y.

__________  _ MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores)

1411 Avenue J, Brooklyn, N.

BASIL FEDORYK
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

sell beer at retail under Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1411 Avenue J,

to 
OL 
oUl 
vouniy oi Kings, to 
premises.

DORA CHERASHNY
301 Church live., Brooklyn, N. Y.

Normalus Gyveni
mas, Aukštas Ūpas

Maskva. — Bepusiškų 
svetimų šalių diplomatai at
važiavę į Maskvą nuo Tur
kijos rubežiaus sakė liepos 
30 d., kad jie buvo nuste
binti visišku normalumu gy-

Sovietą Žmonės Šiltai 
Sveikina Sutartį su 

Lenkijos Valdžia
---------------- 1—

Maskva. — Sovietų dar
bininkai miestuose, kolekty
viai ūkininkai savo farmose 
ir kazokai šiltai ir su dide
liu pasitenkinimu sveikina 
sutartį tarp Sovietų ir Len
kijos valdžios. Savo kalbose

venimo viduje Sovietų Są-sako, jog šia, sutarčia ap
jungęs. sivienija slavų tautos bend-

Jie; 10 dienų keliavo per įrai kovai Prieš fašistus bar- 
Kaukazą ir rytiniu pakraš- karus- 
čiu Juodosios Jūros, per
Dono upės sritį ir rytinę kijos žmonės, vaitojantieji 
Ukrainą iki Maskvos, ir sa-.po fašistų 
ko, jog niekur nematė ženk-'taps 
lų karinio įveržimo

“Su musų pagalba, Len-

šaikos jungu, 
laisvi. Kriušinkime 

j Hitlerį ir jo šunų rują vi- 
Šie bepusiški diplomatai sur, visuomet, visuose fron- 

pažymėjo, jog visuose stam-j tuose!” pareiškė kazokas 
biuose miestuose atrodo i Skilkovas, žymus galvijų 
gausingai maisto, kad jis 
nėra porcijomis apribotas, 
ir valgyklos ir teatrai atda
ri reguliarėmis valandomis. 
Valstiečiai prie stočių pa
kelėse laisvai siūlo savo 
produktus.

Orio geležinkelio stotyje, 
pusiaukelėje tarp Charkovo 
ir Maskvos, tie diplomatai 
kalbėjosi su sužeistais rau
donarmiečiais, siunčiamais į 
rytus. Raudonarmiečiai sa
kė, jog vienintelis jų troški
mas tai sugrįžti į karo fron
tą ir dar kartą kirst Hitle-

augintojas, Aukščiausio So
vieto atstovas, gyvenąs kai
me Migulinskaja.

Amerika Duosianti
Sovietam Tanky ir 
Kitų Karo Pabūklą

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 61'14 has been issued to tne undersigned 
to sell beer at retail under Section iu7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
024 Granam .avenue, uurougn oi BrooKlyn, 
vuumy oi Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7555 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 965 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LAWRENCE HALL
965 Broadway, Brooklyn, N. Y.

RESTAURACIJA
“Laisves” Name

____ __ hereby given that License No. 
mi)! mis ueeu issued to me undersigned 
soil beer at retail under Section iui 
the Alcoholic beverage Gontroi Gaw at 

Du.vugu oi Brooklyn, 
ue consumed on me

NOTICE is hereby given that License 
GB 10952 has been issued to the undersigned 
to 
of
286 Brighton Beach Av., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
Kubrick Stores

286 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1375 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 St. -Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kiiba- 
8 ai

NOTICE is hereby given that License No. 
iv.145 nas uevn io.-»uvu lo me Undersigned 
soil beer at retail under Section nil 
the Alcoholic beverage Gontroi Law at 

ųuincy Btrcei, borough qi Brooklyn, 
oi Kings, to lie consulted on

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2073 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
283 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7027 has been issued to the undersigned 
to ' “
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
108 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM MACKIN
108 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI 
VfiLAI VAKARO.

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

266 Quincy Y. 283 Bedford

hereby given that License No.NOTICE _ .. . _
66 iUu38 ims been issued to me undersigned 
to sell beer al retail under Section io / 
of the Alcoholic beverage Control Law at 
•ii 23 Ghurcn 
county oi 
premises.
ALBMtr

soil beer at
the Alcoholic

Avenue.
Kings, to

Borougn oi Brooklyn, 
be consumed oil the

& MAX HOFFMANFEEDMAN
Blue Star Dairy

4723 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
gB i0fti2 has been issued to the undersigned 
to 
of 
268 Wyckoff 
County of Kings, 
premises.

sell beer at
the Aicohouc

Avenue,
lo

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borougn ot BrooKlyn, 
be consumed off the

JOSEPH
268 Wyckoff Ave.,

BLYMAN
Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1813 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic
268 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, lo be consumed off the 
premises. __

LOUIS & IRVING GROSS 
Gross Bros.

268 Brooklyn, Ave., Brooklyn, N. Y.

sell beer at retail under Section 107 
Beverage Control Law at

given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 

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

NOTICE
GB 993 
to sell 
of the 
170-172
County _
premises.

LOUIS, PHILIP & IRVING GROSS 
Gross Bros.

170-1,72 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

riui.
Sovietų vyrai, moterys ir 

vaikai yra susimobilizavę 
padėt karą laimėti.

Milionai žmonių dabar 
saugo fabrikus, dirbtuves, 
kasyklas, elektros stotis ir 
ūkius, kolektyvius ir pavie
nius, nuo vokiečių šnipų ir 
sabotažuotojų, kurie galėtų 
būt parašiutais nusileidę ar 
kitaip pralindę užfrontėm

Washington. — Aukštieji 
Amerikos valdininkai su 
Anglijos atstovais svarsto 
planą greitu laiku perleist 
Sovietų Sąjungai tam tikrą 
daugį tankų, kanuolių, gal

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control 
317 Wilson Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

317 Wilson
FREI)

Law at 
Brooklyn, 

the
Borough 
be consumed off

HOYER
Brooklyn, N.

hereby given that License

Y.

No.

Raudonieji Lakūnai Su

'taipgi orlaivių ir kitų karo 
pabūklų, kurie pradiniai bu
vo užsakyti J u n g tinėms 
Valstijoms ir Anglijai. Tuo
met Amerika ir Anglija iš 
naujo užsisakytų tokius ka
ro pabūklus šios šalies fa
brikuose.

Sovietai turi įvalias aukso 
ir kitų pasauliniai vertingų 
pinigų tuojau užsimokėt už 

I tuos pabūklus.

NOTICE i .
GB 10845 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off- the 
premises.

258 DeKalb

FRANK McHUGH
Clinton Food Market
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
undersigned 

Section

NOTICE
GB 6172 has been issued to the
to sell heer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1290 Sutter
ELLIS LEVENSON
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE i
GB 2093 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Highlawn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

naikino Rumunijos
Žibalo Įmones

Auga NorvegŲ Maištai 
Prieš Nacius; Naciai

JOHN TREUEL
132 Highlawn Ave.. Brooklyn, N. Y.

Įvedė Karo Stovį

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 975 has been 
to sell 
of the 
1348 
County of Kings, 
premises.

beer at 
Alcoholic 

Broadway.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

LOUIS PAPRIN
1348 Broadway, Brooklyn, N.

the

No.

Berne, Šveicarija. — Čia 
atvykęs vienas Rumunijos 
politikas sako:

“Jau keturios savaitės, 
kai nuolat dega Ploesti ži
balo šaltiniai Rumunijoj, po 
to, kai Sovietų orlaiviai kar
totinai juos bombardavo.”

Šis politikas padavė žino
vų žodžius: “Jeigu tie žiba
lo šaltiniai ir nebūtų dau
giau bombarduojami,” vis 
tiek Rumunijoj būtų gauna
ma tik pusė vidutinio dau
gio žibalo bent per penkis 
ar šešis mėnesius.

Dabar Rumunijos žibalo 
fabrikai pagamina tik tūlą 
dalį žibalo, palyginus su tais 
laikais, kada jie buvo sveiki, 
sako tas Rumunijos politi
kas, kaip praneša United 
Press, a m e r i k onų žinių 
agentūra:

“Rusų orlaiviai sukriuši- 
no žibalo dirbyklas, sunaiki
no daugiau kaip milioną to
nų žibalo ir sugadino įren
gimus jo šaltinių,” kaip kad 
jis nurodę*

Stockholm, Švedija.
Naciai įvedė karo stovį 
so j e Norvegijoje, kad suval
džius norvegus. Nes jie ar
do kelius, gadina karines 
vokiečių įstaigas, abelnai vi
saip kenkia naciams ir de
monstruoja prieš juos.

VI-

VOKIEČIAI SUŠAUDĖ 
190 JUGOSLAVŲ

Berlin. — Oficialė vokie
čių žinių agentūra praneša, 
jog šiaur-rytinėje Jugosla
vijoje naciai sušaudė 90 
žmonių kaipo “komunistus,” 
kurie vadovavę sabotažui 
prieš vokiečius. Kelios die- 

Inos pirmiau vokiečiai Bel
grade, Jugoslavijos sostinė
je, sušaudė daugiau negu 
šimtą žmonių kaipo “komu
nistus ir žydus” už priešin
gus naciams veiksmus.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas 

trečiadienį, 6 d. rugpjūčio, pas dd. 
Gluoksnius, 1256 Diamond Avė., 8 
v. v. Prašome draugų dalyvauti, už
simokėti duokles. Apart to, turime 
atlikti nominacijas Centro viršinin
kų, nes baigsis nominacijos su rug
pjūčiu 15 d. — Sekr.

įvyks

(181-183)

WILKES-BARRE PA

NOTICE is hereby given that License 
GB 6152 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ’ 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law .at 
5124 Ninth Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

5124 9th

NOTICE

CHARLES WEISS
Ave., Brooklyn,' N.

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

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

DIETRICH LEHMKUH
157 Baltic St., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 9766 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

PHILIP MILANO
Paramount Fruit & Veg. Market 

2917 Avenue I. Brooklyn,' N.
________________ _ ... ■ ,, .........../

NOTICE is hereby given that License 
GB 987 has been issued to the undersigned 
to 
of 
680

No.

beer at retail under Section 107 
Beverage Control Law at

sell
the Alcoholic
Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. MONTELEONE
680 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6094 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control -Law at 
1601 Tenth /______ Z___ _Z __ ____ 1"
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN BACHMANN & SON 
1601 100th Ave., Brooklyn, N.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License
1602 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Sumpter Street, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

No.

JUGOSLAVAI PARTIZA
NIŠKAI TEBEKA-

| RIAUJA
Ankara, Turkija. — Čio- 

naitiniai diplomatai teigia, 
kad Vokietija pasiuntė dar 
25 tūkstančius savo kariuo
menės į Jugoslaviją, kad 
slopintų partizanus, kurie 
vis kariauja prieš vokiečius.

GB
to 
of
385 . ... ___
County of Kings, 
premises.

MICHAEL CHASANOFF
385 Sumpter St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1955 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ISADORE
1955 Flatbush Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

BARRIS
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6266 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
116 Underhill Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

prakalbas,ALDLD 43 kp. rengia 
rugpjūčio 5 d., LPK Svet., 325 E. 
Market St. Pradžia 7 v. v. Kalbės 
D. M. Šolomskas iš Brooklyn, N. Y. 
Jis aiškiai nušvies dalykus apie Lie
tuvą ir abelnai apie dabartinį karą 
kuris siaučia Europoje, taipgi ir 
apie kitus dalykus. Todėl pasinau
dokite proga, išgirskime plačiai pa
garsėjusį kalbėtoją antradienį. 
Kom. (180-182)

Rooseveltas Sutinkąs Per 
leist Sovietam Aliumino
Washington. — Praneša

ma, kad Sovietų vyriausybė, 
be kitko, nori iš Amerikos 
pirkt du milionus svarų 
aliumino, kuris reikalingas 
orlaiviams statyt. Preziden
tas Rooseveltas tam prita
riąs, bet OPM (karinės ga
mybos valdyba), girdi, su 
tuom nesutinkanti.

JULIUS
116 Underhill Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6635 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MAURICE EGAN
161 Franklin St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 6176 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the _ Alcoholic Beverage Control Law at 
3324 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

3324 Tilden
DAVID ZINDMAN
Ave., Brooklyn, N.

3NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

hereby given that License No.NOTICE is . _
6596 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Imw at
Throop

GB 
to 
of 
372 
County of 
premises.

372 Throop

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

ALMA WINKLER
Lve., Brooklyn, N. Y.

1739 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH
1739 Broadway,

Borough of 
to be consumed off

DEBARBIERE
Brooklyn, N.

No.
MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11022 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic

sell beer at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

MURRAY GORMAN 
Municipal Grocery Store

535 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1219 hajs been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga
43 Hicks 
County of 
premises.

Hicks

Street, Borough of
Kings, to be consumed off

DANIEL HANAWAY
St., Brooklyn, N.

is hereby given that License

Y.

No.

Vietos ir importuo-
tos degtinas ir vy-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1687 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5012 Third 
County of 
premises.

retail under Section 
Beverage Control Law 

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

NOTICE _____  _
EB 546 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
180 West 
County of 
premises.

retail under Section
Beverage Control

Street, Borough of
Kings, to be consumed on

197
Law at 

Brooklyn, 
the

tiie 180 West
JOHN KOTULAK

St., Biooklyn, N. Y.

5012 3rd

NOTICE 
GB 
to 
of 
485

nai, geriausių bra-
vorų alus ir ėlius.
Kada būsite Brook-

FRED FIXSEN
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License 
9512 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to bo consumed off 
premises.

NATALE GANDOLFO
485 Evergreen Ave., Brooklyn, N.

No.

No.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 9525 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

301 Jefferson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NATALE GANDOLFO
301 Jefferson St., Brooklyn, N.

sell beer

Law at 
Brooklyn, 
off the

the

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

Sumner Ave., Borough of 
to be consumed

No.NOTICE is 
L 1030 has 
to sell wine 
tion 107 of

132 A 
County of Kings, 

premises.
NATALIE KULBOK

132a Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 
to 
of 
316 
County 
premises. 

SGT. 
316 13th

121 
sell 
the

has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law at 
13th Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

HARRY WM. STENECK POST 
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 7689

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 93a 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JERRY 
Ave.,

3rd Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

93a

NOTICE 
RL 7681

FEMIANI
Brooklyn, N. Y.

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107. of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 304 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY TUOHY
304 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2111 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2738-85 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS MEHRBERG 
2783-85 Fulton St., Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1880 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
390 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn," 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANNE WILLIAMS
390 Tompkins Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Newkirk 
County of 
premises.

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

6 Newkirk
DAVID KESSLER

Plaza, Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE 
GB 6198 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
495 Myrtle Avenue, 
County of 
premises.

485 Myrtle

Kings, to

JOSEPH 
Ave.,

BROWN
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____
EB2066 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic 
478 Kings 
County of 
premises.

107 of
Beverage Control Law at 

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

478 Kings
ANTHONY PALAZZO
Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 719 has been issued to the undersigned 
to 
of 
631 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MICHAEL DOHERTY 
Park View Tavern

631 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N.

beer at retail under Section 107 
Beverage Control Law at

sell
the Alcoholic 
Vanderbilt Aveune, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 645 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2212 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RUDOLF LOUIS
2212 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 
to 
of 
626
County 
premises.

684 
sell 
the

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
92nd Street, 
of Kings, to

Section 
Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

626 92nd
JOHN A.

St.,
MALLEN

Brooklyn, N.

lyne, užeikite susi 
pažinti.

Kiekvieną su batą
karšta
Atskiras
užėjimui
rimis

vakarienė
kambarys.
su roote-

Nedėliomis
atdaras nuo 1 vai
dieną iki vėlai,

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y,
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

No.

Y.

No.

y

B

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

the

is hereby given that License 
EB 772 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic 
161-3 43rd 
County of 
premises.

NOTICE

sell beer at retail under Section 
Beverage Control 

Borough of
be consumed on

161-3 43rd

Street, 
Kings, to

MARY 
St.,

107 
Law at 

Brooklyn, 
the

KANE
Brooklyn, N.

hereby given that LicenseNOTICE . _
EB 886 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4501 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER MANOS, PETER SOUMAK1S, 
JAMES KALAMARAS & JAMES SOUMAKIS 

Dion Rest.
Ave., Brooklyn, N. Y.4501 4th

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

beėr at retail under Section 107

NOTICE 
G<J 1750 
to sell beėr at retail 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Palmetto Street, 
County of Kings, to 
premises.

MARTIN 
299 Palmetto St.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SOMMER
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given chat License No. 
GB 1232 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic 
356 Sumner Avenue, _
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MOLLIE & MARY LEVINTON 
356 Sumner Ave., Brooklyn, N.

sell beer at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License 
GB 6342 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3624 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

3624 Church
HYMAN 
Ave.,

Liūdėsio valandoje kreip
kitės pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

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

1113 Mt Vernon Street $
PHILADELPHIA,

Telefonas Poplar 4110

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

No.

No.

Borough of Brooklyn, 
Ixj consumed off the

LAKRITZ
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 6287 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
742 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
CASH1S KING MARKETS SYSTEM, INC. 
742 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10134 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1796 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

IRVING BRATSKEIR 
Better Dairy

1796 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

the

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

NOTICE is 
L 1006 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 24 Alabama Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

S RUTH JACKMAN
24 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y.

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

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi
Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir Įvairių Bankietų.

the

Y.

No.

the

BARRIS
Brooklyn, N. Y.

THE BAKERS*

No. • UNION LABEL

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

the

Y.

NOTICE ia
GB 1390 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. ,

ANNIE ROBKOFF
14 Stone Ave. Brooklyn, N.

hereby given that License No.

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

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

the

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

STEAMBOAT INN
GREAT NECK, N. Y89-91 STEAMBOAT RD

Telephone Great Neck 1546

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

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

pumo Tyrimai
ligos pažinimą
Serumo ir Ciepų, 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 PI.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.

L&aaui
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Šeštas puslapis

NewWto^K^zfellnlOT

Elektros darbininkai, dirbą Consolidated Edison Kompanijai, Niujorke, nusitaria 
eiti į streiką dėl didesnių algų. Jie pri klauso ADF unijai.

Apie Susisiekimą 
Su Lietuva

Pasiteiravus pašte gauta at
sakymas, kad paprastus laiš
kus, siunčiamus į Lietuvą, paš
tas priima, ir paprastam laiš
kui, kaip ir pirmiau, prideda
ma 5 centų pašto ženkliukas. 
Tačiau paštas neužtikrina ar 
laiškas pasieks adresantą. Tas 
pats ir su “Oro Pašto” laiš
kais. Vienok už “Oro Pašto” 
laišką jau reikia pridėti 70 
centų ženklelis, kur pirmiau 
buvo 30 centų.

Telegramų kontoros priima 
kablegramas, siunčiamas į 
Lietuvą ir kitas Pabaltijos 
valstybes, bet jie pastebi, jog 
neima atsakomybės už jūsų 
negavimą atsakymo nuo adre- 
santo, kuriam jūs siunčiate. 
Taipgi jie neužtikrina, ar tik
rai jūsų kablegrama pasieks 
adresantą.

Petras.

J. Karpavičius Dar 
Silpnas

Užvakar teko aplankyti Jo
ną Karpavičių, kuris yra dar 
gana silpnas, tačiau namiškius 
ir artimus jau pažįsta, kadan
gi per kiek laiko po operaci
jai nepažinojo nei namiškių.

Jis randasi Roosevelt ligo
ninėje, kuri yra ant 59-tos gat
vės, tarpe 9-tos ir lOtos Ave- 
nios, New Yorke. Kambario 
num. 5, ir ant 5-to aukšto. Ap
lankyti Joną galima nuo 9 ry
to iki 9 vakare.

Petras.

Šauks Stern’s Streiką

įvykusiame Departmentinių 
Krautuvių Darbininkų Unijos 
Lokalo 5-to, CIO, narių susi
rinkime pereitą trečiadienį, 
viešbutyje Diplomat, New Yor
ke, nutarta, ir komitetas įga
liota skelbti streiką prieš 
Sterns Bros. Dept. Krautuvę, 
42nd St., jeigu firmos virši
ninkai nepasirašys su unija 
sutarties, liečiančios visus dar
bininkus. Iki šiol sutartis ne
padengė pardavinėtojų, kurie 
sudaro didžiumą darbininkų 
krautuvėj.

Unija pradėjo derybas nuo 
gegužės 14-tos, bet firma vil
kina jų užbaigimą. Darbinin
kams pritrūko kantrybės lauk
ti.

Reikalauja visiems darbinin
kams 5 dienų, 40 valandų sa
vaitės, po $2 pakelt algas ir 
uždaros šapos. Unijinės šapos 
darbininkai ypatingai pageida
vo — balsavimuose geg. 14-tą 
6 balsais prieš 1 pasisakė už 
uniją.

Gavo Pakėlimą Algų
Hospital Supply Co. darbi

ninkai per Elektristų, Radio ir 
Mašinistų Lokalą 1225, CIO, 
gavo pakėlimą algų po $3 per 
savaitę, 2 apmokamus šventa
dienius ir kitų pagerinimų.

Tarp lietuviu
Al Purvėnas buvo išvykęs 

savaitei atostogų kempėsna. 
Jo ir kitų tą savaitę turėjusių 
atostogas pusėtinai apgadino 
lietūs.

J. Šimėno, lietuvių kriaučių 
kontraktoriaus šapa perkrau
styta į Long Island City, 49th 
Avė. 21st St.

Pas gerus “Laisvės” kaimy
nus ir rėmėjus L K. Levanus 
vieši Z Mažeikienė, clevelan- 
dietė veikėja.

Masės brooklyniečių ruošia
si busais traukti į “Laisvės” 
pikniką Philadelphijoj šio mė
nesio 31-mą. Važiavimas į 
tuos piknikus broo^klyniečiam 
jau patapo tradicija. Patys 
važiavimai būna smagūs, 
draugiški. O nuvažiavus vi
suomet susieini per metų me
tus nematytų senų draugų ir 
pažįstamų, tūkstančiais suva
žiavusiu iš arti ir iš toli.

Ž. R.

Tolima Viešnia
Ketvirtadienį aplankė “Lais

vės” įstaigą panelė Natalija 
Nagulevičiūtė, kuri atvažiavo 
iš Argentinos, laivu “Brazil,” 
28 d. liepos. Į “Laisvę” užė
jo su panele Venckūnaite. At
vežė gerų linkėjimų iš Buenos 
Aires laisviečiams ir prof. Ba
cevičiui. Panelė Nagulevičiūtė 
dirba Argentinos Konsulate. 
Jungtinėse Valstijose gyventi 
turi leidimą dviem metam. Ar
gentinoje buvo veikėja Mote
rų Draugijoje.

Gimbels Streikas 
Atidėtas

Firmai panaujinus derybas 
su unija, Gimbels krautuvių 
darbininkų iššaukimas strei- 
kan atidėtas, šauks rugpjūčio 
6-tą, jei iki tol nebus pasira
šyta sutartis.

Schappes Išleistas 
Po Kaucija

Morris U. Schappes, suspen
duotas Miesto Kolegijos mo
kytojas, išleidžiamas iš Tombs 
kalėjimo po kaucija Vyriausio 
Teismo teisėjui Felix C. Ben- 
venga išdavus liūdymą, kad jo 
byloje galėjo būti paklaidų ir 
turįs teisę apeliuoti.

Schappes išlaikytas kalėji
me nuo liepos 1-mos teisėjui 
Jonah Goldstein patvarkius 
neišleisti jo po kaucija. Dabar 
išleidžiamas po $10,000 kau
cija. Jis buvo nuteistas pasek
mėj jo kamantinėjimo per 
Rapp-Coudert komitetą, kuris 
kaltino, kad Schappes turėjęs 
žinoti daugiau komunistų, bet 
neįvardinąs. Už tai jis buvo 
patrauktas teisman kaltinimu 
neteisingai liūdijus ir nuteis
tas nuo pusantrų iki 2 metų 
kalėti.

Bensonas Kalbės 
Darbiečiams

Brook lyno progresyvių dar- 
biečių rengiamame masiniame 
rinkimų kampanijos atidary
mo mitinge, rugsėjo 4-tą, Co
ney Island Velodrome, pasiža
dėjęs kalbėti Elmer Benson, 
buvęs Minnesota valtijos gu
bernatorius.

Lankėsi “Laisvėje”
Penktadienį lankėsi Jurgis 

Grybas iš Hartford, Conn. Iš
sikalbėjus apie hartford iečių 
veikimą, svečias teisėtai pasi
džiaugė savo kolonijos pui
kiais lietuviu kliubais bei salė
mis. Pasakius, kad “L.” kai
mynuose, tik už bloko, randasi 
gražus lietuvių kliubas, išvy
ko aplankyti. Svečiavosi pas 
brooklyniečius Mankus ant 
Halsey St.

Taipgi lankėsi “Laisvėje” 
Ona Markalynienė iš Port 
Washington, Wis., vidurvaka- 
riuose esančio lietuvių liaudies 
dienraščio “Vilnies” skaityto
ja ir rėmėja. Jinai su dukrele 
Izabele Vasiliauskaite viešėjo 
pas brolį-brolienę, J. K. Ru- 
šinskus, brooklyniečius veikė
jus. Viešnia paaukojo $1 išlei- 
simam žurnalui Moterų Balsui.

Delegacija Protestuoti 
Prieš Aukštas Kainas

Darbo unijų išrinktas Komi
tetas Kovai prieš Aukštas Kai
nas planuoja siųsti delegaciją 
į Washingtona rugpjūčio 4- 
tą, kad ten pasimatytų su Do
nald Hendersonu, valdiškos 
kainoms reguliuoti įstaigos vir
šininku.

Nancy McLeod, komiteto fi
nansų, sekretorė sako, kad 
“Mūsų tyrinėjimai parodė, jog 
reikmenų trūkumo nėra.”- De
legacija įrodinės, kad kainos 
keliamos ne dėl trūkumo pro
duktų, bet tik dėl pelnagrobys- 
tės ir kad to kaltininkai turi 
būti patraukti atsakomybėn. 
Jinai, taipgi Josephine Tims iš 
Am. Susisiekimų Sąjungos, ir 
Ruth Young iš CIO elektristų 
unijos vadovaus delegacijai.

Apart unijų, komitete yra 
atstovaujama eilė kitų stambių 
ir svarbių organizacijų, kaip 
Rendauninkų, Taryba, Work
ers Alliance, Negrų Kongre
sas, ir kitos.

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

Nariai Atmeič Pažangiąją 
Kandžiotojus

Auksorių Unijos Lokalo 1- 
mo, AFL, įvykusiuose virši
ninkų rinkimuose nariai at
metė kandžiotojus pažangiųjų, 
raudonąja silke bandžiusius 
skaldyti unijistų vienybę. Iš
rinkta visi progresyvių, sleito 
kandidatai. Balsavimuose da
lyvavo 928 nariai, daugiau
sia, negu kada nors pirmiau 
lokalo istorijoj.

Rinkimu Fronte
New Yorko apskrityje, ti

kriau žinomame kaipo Man
hattan, užvirė partijų lenkty
nės už išrinkimą saviškio į 
New Yorko prezidentus.

Esamasis prezidentas Stan
ley M. Isaacs, buvęs išrinktas 
esant oficialiai ant republiko
nų ir ant darbiečių balotų, šie
met republikonų viršininkų 
numestas nuo tos partijos ba
loto. Bet didelė dalis republi
konų tuo nepasitenkinę. Sako
ma, jie surasią būdą nominuo
ti Isaacs, 30 metų toj partijoj 
išbuvusį įžymų narį.

Patsai Isaacs, visai neišsi- 
! gaudęs “nukryžiavojimo” per 
viršylas už jo, kaip jį kaltino, 
atsisakymą persekioti progre- 

isyvius, aiškiai leido suprasti, 
| kad jis stoja už paramą An- 
jglijai, Sovietams ir Chinijai 
kovoje prieš fašizmą.

Thomas Dewey, kuris buvo 
spekuliuojama būsiant repu
blikonų kandidatu, atsisakė 
kandidatuoti. Bet jis pasiža
dėjęs remti oficialių republi
konų manomą išstatyt Paul E. 
Lockwood, jo pagelbininką.

Dešinieji darbiečiai renka 
parašus išstatyt Paul Davier,

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuve, už

pakalyje randasi 3 kambariai. Par
davimo priežastis — turiu išvykti j 
kitą miestą. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Prašau kreiptis: Antoinette 
Shirmulis, 58 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. Tel. EV. 4-8061.

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

Iš senų padarau
n a u jus 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 
jvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191 

i

Sta/

Tel. Ev. 4-8698

kad pakenkt Progresyvių Ko
mitetui laimėt partijos nomi
nacijas ir paskui atiduot par
tijos balotą bile kuriam kitos 
parti j os reakcioniškiausiam 
kandidatui.

Progresyvių Komitetas, ku
ris dabar tame apskrityje yra 
oficialė partija, darbuojasi no- 
minuot Nathan Dembroff ir 
gauti didžiumos darbiečių bal
sus, kad ir toliau liktis oficia
liaisiais darbiečiais.

Elektristai Pakviesli 
Derybą

Po keturių dienų sėkmingo 
streiko, kuriame dalyvauja 

I arti 8,000 elektristų ir apie 
15,000 kitų statybos amatų 
darbininkų, atsisakiusių eiti 
darban pro pikietus, Elektris
tų Brolijos Lokalas 3-čias pa
šauktas deryboms pereitą šeš
tadienį. Streikas ir pikietas 
nenutraukiama, kol nebus su
sitarta.

Firma Įkaitino Bučeriu 
Lokalus Boikote

T ū k s t antis streikuojančių 
Armour Co. darbininkų, ir jų 
šeimų .savo mitinge Manhattan 
Center, liepos 31-mą, baubimu

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti, gražiai 

naujais baldais įruošti, kambariai. 
Parlor rūmas su virtuvėle, tinkantis 
porai arba 2 pavieniam. Kiti kam
bariai įrengti pavieniam vyram ar 
merginom.

Išrandavojame vienai parai, sa
vaitei, mėnesiui ir ant ilgiau. Nuo
ma nuo $5.00 į savaitę ir augščiau. 
Privatinės maudynės ir kiti pato
gumai.

Prašome kreiptis šiuo antrašu: 
219 West 78th St., New York City. 
Tel. Tr. 4-9381.

(181-182)

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn
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Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

sutiko pranešimą, kad mėsos 
paruošimo firmą išėmė pa
šaukimus teisman ir įkaltini- 
mus boikote prieš tris bučerių 
lokalus, AFL.

Lokalus kaltina antraeilia
me boikote, kuris firmai jau 
lėšavęs ketvirtį miliono dole
rių. Įkaitintais lokalais* yra 
streikierių lokalai 640 ir 334, 
New Yorke, ir Brooklyn© ir 
Queeens Bučerių Lokalas 342, 
kuris remia streikierius atsi
šaukimu nepirkti firmos pro
duktų, kol darbininkai randa
si streike.
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I SUMNER—HART LIQUOR STORE į
I 132a Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuve. Jų 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. L1030
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SKELBKITĖS “LAISVĖJE"

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

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!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

Protestui prieš firmos ataką 
ant lokalų teismais, rugpjūčio 
1-mą streikieriai suruošė ma
sinį pikietą prie Armour & 
Co. centralinės raštinės, kuri 
randasi Woolworth Bildinge, 
120, Broadway, N. Y.

Streikas prasidėjo liepos 
15-tą aštuoniem šimtam darbi
ninkų metus darbą Armour & 
Co. šapoje llth Avė. ir 40th 
St., N. Y., reikalaujant pakelt 
algas 10 nuošimčių, garantuot 
40 valandų darbo savaitę, il
giau išdirbusiems privilegijų, 
ir unijinės šapos.
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