
Vienas daugelio dalyku, ke-
liąs žmonėse keistu minčių, 
yra astuonių vokiškų šnipų-sa- 
botažninkų byla.

Tie nenaudėliai buvo pri
siųsti Amerikon submarinais; 
jie buvo prisiųsti su ginklais ir 
eksplioduojama m e d ž i aga 
tam, kad galėtų mūsų krašte 
griauti susisiekimo priemones 
ir, aišku, žudyti žmones.

Laimei, jie buvo sugauti. 
Prezidentas Rooseveltas pa
skyrė speciali karinį teismą 
tiems nenaudėliam steisti. Na, 
ir šiandien matome, kas iš to 
visko daroma!

Atsirado geradarių, kurie 
perdavė vsą dalyką aukščiau
siajam krašto teismui. Sušauk
ta nepaprasta teismo sesija — 
retenybė Amerikos istorijoje, 
— ir ten šiuo tarpu byla tiria
ma.

Norima prezidento paskir
tąjį teismą anuliuoti; norima 
suteikti mūsų krašto priešams 
habeas corpus teisę!

Tarybų Sąjungos premjeras 
Stalinas kadaise pasakė: jei 
nori priešą pasekmingai mušt, 
privalai išmokti jo neapkęsti.

Bet pas mus priešas — mir
tinas priešas — dar vis čiupi
nėjamas su šilkinėmis piršti
naitėmis. Tuo pačiu sykiu ta
sai priešas skandina mūsų lai
vus, žudo mūsų jūreivius ir 
pasirįžęs sunaikinti mūsų kraš
tą, mūsų visą demokratinį gy
venimą.

Greit sužinosime aukščiau
siojo teismo nutarimą; būtų 
gerai, kad jis supultų su pre
zidento žygiąis.

Skaitytojas bus, be abejo, 
pastebėjęs, kad pastaruoju lai
ku mūsų dienraštyj tilpo nau
jos poezijos ir rašinių, paga
mintų Lietuvos rašytojų.

Vienas tokių straipsnių til
po pereito šeštadienio “Laisvė
je.” Tai buvo įdomus ir svar
bus docento K. Korsako raš
tas: “Maironis Apie Vokiečių 
Okupaciją Lietuvoje.”

Šiame “Laisvės” numeryj 
mes talpiname daugiau naujo
sios poezijos, kurią sukūrė 
Lietuvos poetai, gyveną Tary
bų Sąjungoj.

Mes raginame mūsų skaity
tojus išsikirpti tuos eilėraščius 
ir nuolat juos skaityti. Be to, 
reikia duoti kitems žmonėms 
pasiskaityti. Susiėjus kur nors 
į būrius, jie galima garsiai pa
skaityti. Be to, vaikučiai gali
ma pamokyti juos deklamuoti 
didesniuose mitinguose.

Lietuvos poetai ir rašytojai, 
pasitraukę iš Lietuvos, kovo
ja su ruduoju žvėrimi, atodū
sio laikotarpiu kuria, rašo ir 
nepamiršta mūs, Amerikos lie
tuvių.

Pagaliau atsiliepė ir genero
las Vincas Vitkauskas. Jis pri
siuntė Amerikos spaudai (per 
ICN žinių agentūrą) specialę 
kablegramą, kuri vakar tilpo 
“Laisvėje.”

“Mylėdami savo brangią tė
vynę, Lietuvą,” rašo jis, “my
lėdami laisvę ir gindami kul
tūrą ir civilizaciją, mes, lietu
viai, drauge su visomis Tarybų 
Sąjungos tautomis maršuosi-' 
me petys petin su visais žmo
nėmis, kurie kovoja prieš 
šlykštųjį, žvėriškąjį, niekšiš
kąjį fašizmą.”

Tai tikro lietuvių tautos pa- 
trijoto balsas! Tai aukšto ka
riškio balsas. Jis privalo už
degti patrijotizmu kiekvieną 
lietuvį. Jis privalo padaryti 
kiekvieną lietuvį griežtu anti- 
naciu!

Tai jau ir rugpjūčio 1-moji. 
Vadinasi, vasara jau įpusėjo. 
Naktys vis darosi ilgesnės. Bet 
antrasis frontas Europoje dar 
vis neatidarytas.
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Quislingas Grūmoja 
Išžudyt Priešingus 
Naciams Norvegus

Stockholm, šved. — Kal
bėdamas per radiją Vidkun 
Quisling, nacių paskirtas 
ministeris pirmininkas Nor
vegijai, sakė, kad jeigu an
glai įsiveržtų į Norvegiją, 
tai kiltų joje “baisiausias” 
pilietinis karas, ir Quislin- 
go partija išvien su vokie
čiais “nušluotų nuo žemės 
veido visus priešininkus” jo 
ir nacių.

Quisling įspėjo, kad jis ži
no, jog priešingi vokiečiams 
norvegai “laukia, kad ang
lai įsiveržtų ir išlaisvintų 
juos.” Jis taip pat grūmo
jančiai užreiškė, jog “vokie
čiai nepakęs net dvasinio 
fronto” prieš juos Norvegi
joj-

DU FRONTAI SUMUŠTŲ 
VOKIETIJĄ

Maskva. —Praeitame ka
re Vokietija buvo sumušta 
todėl, kad turėjo dviem 
frontais kariauti. Šiame ka
re naciai taipgi būtų tikrai 
sumušti, jeigu talkininkai 
užpultų juos antru frontu 
Vakarinėje Europoje. Taip 
rašo sovietinėje spaudoje 
Eugenijus Varga, žymus e- 
konomistas ir politinis ži
novas.

Priešų Pranešimai apie 
Sovietų Frontą

Berlin. — Vokiečių ko
manda liep. 30 d. pasakojo, 
būk jie šturmu užėmę Pro
le tarskaja miestelį ir, girdi, 
keliose vietose perkirtę pa
skutinius svarbius geležin
kelio susisiekimus tarp 
Kaukazo srities ir Sovietų 
Sąjungos abelnai.

Naciai sako, būk jie toje 
srityje per dieną sunaikinę 
68 sovietinius tankus. Hit
lerininkai skelbia, būk jie 
Dono upės alkūnėje užkirtę 
sovietinei kariuomenei pa
sitraukimą į rytus, linkui 
Stalingrado.

Vokiečiai giriasi, kad Vo
ronežo fronte jie sudaužę 
18 sovietinių tankų, o nacių 
orlaiviai, girdi, smarkiai 
bombardavę Murma nsko 
uosto įrengimus.

Vichy, Franc. — Prancū
zų fašistų radijo stotis skel
bė, būk naciai perkėlę dali
nius savo kariuomenės iš 
Krimo Kerčo pusiausalio, 
per jūros siaurumą, į Ta
man pusiausalį Kaukazijoj.

(Vis tai yra priešų pra
nešimai, kurių niekas ne
patvirtina.)

5,000 Nacių Užmušta
Maskva, liep. 31. — Per 

penkių dienų kautynes vie
noje fronto dalyje sovieti
niai kovotojai užmušė pen
kis tūkstančius vokiečių.

Spėjama, kad jis bus atida
rytas šį mėnesį. Jis privalo bū-, 
ti atidarytas rugpjūčio mėne
sį, nes paskui bus pervėlu!

SOVIETAI ATMETĖ NA
CIUS ATGAL STALIN

GRADO FRONTE
Raudonarmiečiai Nukovė 2,000 Vokiečiu ir’Sunaikino 120 

Jų Tanku ties Kletskaja, 80 mylių nuo Stalingrado
Maskva, liep. 31. — Su

stiprinta Sovietų armija už
mušė 2,000 vokiečių ir at
metė priešus atgal į pietų 
vakarus nuo Kletskaja, 80 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Stalingrado, stambaus pra
monės miesto prie Volgos 
upės.

Sovietiniai kovotojai mū
šiuose ties Kletskaja sunai
kino ir 120 vokiečių tankų.

Raudonarmiečiai apstab-

dė vokiečius Bataisko srity
je, į pietus nuo Rostovo, ir 
nors hitlerininkai ten kiek 
pasivarė pirnįyn, bet jau 
mažai. '

Sovietų karjuomenė sulai
ko vokiečius, persigrūmu- 
sius per Dono upę į pietus 
nuo Cimliansko.

Voronežo srityje Sovie
tai atmušė naujas nacių ata
kas ir atėmė iš vokiečių dar 
kelis punktus.

Hitleris Stengiasi Įtraukt 
Švediją Karan

Maskva. — “Pravda” ra
šo, kad vokiečiai jau seniai 
stengiasi įtraukt Švediją ka- 
ran prieš Sovietus. O pas
kutiniais mėnesiais jie pra
dėjo provokacijas Baltijos 
Jūroje, kad sukiršint Šve
diją prieš Sovietų Sąjungą.

Nacių submarinas andai 
paleido torpedą į Švedijos 
laivą; paskui hitlerininkai 
atrado torpedos skeveldras, 
girdi, “pažymėtas rusiško
mis raidėmis.” Liepos 23 d. 
“keno tai orlaiviai” mėtė 
bombas arti Švedijos salos 
Elando. Ir po to naciai sa
kėsi atradę bombų skeveld
ras su “rusiškomis raidė
mis.”

• Bet tas raides ant savo 
torpedų ir bombų uždėjo 
patys vokiečiai, nukopijuo
dami jas iš savo padirbtos 
Berlyne neva .rusiškos abė
cėlės. Bent šiek tiek gra- 
motnas rusas lengvai pažį
sta, jog tai nėra tikros ru
siškos raidės, bet pačių na
cių suklastuotos.

Kariniai Vokietijos orlai
viai skraido f*‘ per Švediją, 
tartum per savo žemę.

Naciai turi savo šalinin
kų tarp švedų, ir kai kurie 
Švedijos laikraščiai išbubni- 
ja vokiečių daromas provo
kacijas neva kaipo tiesą 
prieš Sovietus.

Fašistai Sunaikino dar 
58 Miestelius ir Kai

mus Jugoslavijoj
London. — Vokiečių ir i- 

talų fašistai Slovėnijoj, už
imtos Čechoslovakijos daly j, 
neseniai sudegino ir suardė 
58 miestelius ir kaimus už 
gyventojų pasipriešinimus į- 
siveržėliams. Tuo pačiu lai
ku italai ir vokiečiai su
šaudė 1,474 įkaitus —belai
svius už tai, jog kiti jugo
slavai kuom nors kenkė 
tiem įsiveržėliam.

Be to, naciai ir italai de
portavo 290 tūkstančių ju
goslavų į koncentracijos sto
vyklas Lenkijoj, Vokietijoj 
ir kitur.Tarp deportuotų y- 
ra daug jugoslavų gydytojų, 
mokslininkų ir kitų intelek
tualų. Tokias skaitlines pa
skelbė jugoslavų vyriausybė 
Londone.

NACIAI SUŠAUDĖ DAR 
DEŠIMT FRANCŪZŲ

LONDONAS PILNAS KAL
BŲ APIE ANTRO FRONTO 

ATIDARYMĄ ŠIEMET
Atvyko Anglijon 4 Amerikos Orlaivyno Generolai; Sovietų 

Atstovas Slaptam Seimo F’osedyj Išdėstė Karinę Padėtį

Vokiečiu Orlaiviai iš 
Francijos Permesti Į 
Frontą prieš Sovietus
Maskva. — Naciai nese

niai persiuntė tris didelius 
būrius savo orlaivių iš 
Francijos, Belgijos ir Ho- 
landijos į frontą prieš So
vietus, kaip liudija du nelai
svėn paimti vokiečių lakū
nai, puskarininkai Fritz 
Klein ir Karl Korn.

Korn tarp tyitko, sakė:
“Kai kuriose vokiečių or

laivių stovyklose vakarinėje 
Europoje jau neliko nė vie
no lėktuvo. Tūlose stovyk
lose patupdyta tik orlaivių 
pavidalai — ‘domės,’ ” ap
gaudinėt Anglijos lakūnus.

Baigiasi Byla prieš Na
cių Agentą Pelley

Indianapolis, Ind., liep. 31. 
— Spėjama, kad šiandien 
pasibaigs teismas prieš- “si- 
dabramarškinių” fašistų va
dą Wm. D. Pelley, kaipo 
nacių propagandistą.

Į liudininkus buvo šau
kiamas ir lakūnas Lind
bergh, kaip įtariamas Pel- 
ley’o bičiulis; bet Lindber- 
ghas nepasirodė.
PARTIZANAI ATeMė 300

KAIMŲ Iš NACIŲ
Maskva, liep. 31. — Par

tizanai Smolensko srityje 
užmušė 6,000 vokiečių ir 
atkariavo 300 kaimų. r

285,690 Vokiečių Karių 
Persiųsta iš Vakarų 

į Sovietų Frontą
Maskva. — Sovietų žinių 

agentūra Tass paduoda var
dais ir numeriais devynioli- 
ką nacių armijos divizijų, 
kurios šiemet buvo perga
bentos iš Francijos, Belgi
jos ir Holandijos į rytinį 
frontą prieš Sovietus. Hit
lerininkai, be to, permetė 
kelis būrius savo orlaivių iš 
vakarinės Europos į sovie
tinį frontą.
Naciai Vakaruose Susilpnė

jo, O Ne Sustiprėjo.
Naciai paskutiniu laiku 

sukruto garsintis, būk jie 
sustiprinę savo apsigynimus 
vakarinėje Europoje. Tuo- 
mi jie stengiasi atgrąsint 
Angliją ir Ameriką nuo į- 
siveržimo į vokiečių užim
tus kraštus tenai. Tikrumoj 
gi jie labai nusilpnino savo 
pozicijas vakarinėje Euro
poje, išsiųsdami iš ten šim
tus tūkstančių savo kariuo
menės ir tūkstančius orlai
vių į frontą prieš Sovietus.

Hitlerininkai Nuskandinę 
5 Talkininkų Laivus

Berlin, liep. 31. — Naciai 
giriasi, kad jie nuskandinę 
penkis talkininkų laivus vi
durinėje dalyje Atlanto 
Vandenyno. Tie laivai turė
ję 41,000 tonų įtalpos.

Vichy, Franc. — Vokie
čiai užimtoje Francijos da
lyje sušaudė dar 10 francū- 
zų už priešingus naciams 
veiksmus.

Hitlerininkai areštavo 
francūzų policininką Ro
bertą Sarbierą už tai, kad 
jis mėgino perleist 17 žydų 
iš užimtos į neužimtą Fran
cijos dalį. Tie žydai taipgi 
suimti.

Siūlo Statyt Amerikai 
Orlaivius 70-200 Tonų ’f _ _ _

Washington. — Henry J. 
Kaiser, laivų ir tvenkinių 
statė j as, sakė senatorių ko
misijai, kad už 10 mėnesių 
jis galėtų jau daugmeniškai 
statyt Amerikai transporti
nius orlaivius, sveriančius 
70 tonų ir galinčius gabent 
20 tonų krovinių bei žmo
nių į Hawaii salas ir kitur 
per jūras. O po 14 mėnesių 
jis, girdi, galėtų būdavot 
jau milžinus sveriančius po 
200 tonų.

Kaiser perša Amerikos 
valdžiai tokius orlaivius 
kaip greičiausius pergaben- 
tojus kariuomenės ir kari
nių reikmenų.

Amerikiečiai Sunaikino 
12 Japonų Orlaivių
Chinija, liep. 31. — Ame

rikos orlaiviai per paskuti
nes 24 valandas sunaikino 
12 iki 17 japonų orlaivių ties 
Hengyangu, Chinijoj. Ame
rikiečiai neturėjo jokių nuo
stoliu, v

London, liep. 31. — Pla
čiai paskildo tarp anglų kal
bos apie ateinantį antro 
fronto atidarymą prieš Vo
kietiją.

Anglijon atvyko keturi 
Amerikos oro laivyno gene
rolai: Walter H. Frank, F. 
D. Hunter, Robert C. Can- 
dee ir Asa N. Duncan. O 
jau nuo pirmiau čia yra 
Amerikos generolas Carl A. 
Spaatz, paskirtas komandie- 
rium Jungtinių Valstijų oro 
jėgų Europoj.

Atplaukė didelis skaičius 
kanadiečių kariuomenės, la
kūnų ir technikų.

Kelios dienos atgal Sir 
Arthur Harris, komandie- 
rius Anglijos bombanešių, 
tvirtino, kad būriai Ameri
kos orlaivių išaugs į “visą 
orlaivyną” veikt iš Anglijos 
prieš Vokietiją.
Anglų Valdžia Sako: “Turi

me Intencijas Atidaryt
Antrą Frontą” Į

Sir Stafford Cripps, xni- 
nisterio pirmininko Chur- 
chill’io pavaduotojas seime, 
buvo užklaustas, ar valdžia 
atidarys antrą frontą prieš 
Hitlerį. Cripps atsakė: “Mes 
turime intencijas atidaryt 
antrą frontą.” Kartu jis už
reiškė, kad valdžia negali 
parodyt savo planų kas lie
čia antrą frontą net slaptai 
seimo sesijai. Nes tai 
perdaug pavojinga.”

Anglų seimo narys, 
bietis Leslie H. Guest,
liepdamas į tai, nupeikė val
džią. Sako, kad Rusija atsi
dūrė sunkioj padėtyj. Ang
lijos valdžia kiek pirmiau 
nudavė, kad ruošiasi atida
ryt antrą frontą, o dabar 
nieko nepraneš seimui apie 
tai pirm jo-išsiskirstymo 
vasaroti. Kad valdžia taip 
elgiasi, tai jinai parodo 
“panieką” seimui.

pos sausžemin” prieš vokie
čius?

60 procentų visų tų žmo
nių stojo už antro fronto a- 
tidarymą šiemet. 28 procen
tai sakė, kad jie nežiną, ar 
reikėtų šiemet daryt įsiver
žimą prieš Hitlerį ar ne. 
Tik 12 procentų išstojo 
prieš antro fronto atidary
mą šiemet.

Mėnuo atgal apklausinė- 
jant anglus, tik 49 procen
tai jų pasisakė už antrą 
frontą šiemet. 51-nas pro
centas anglų tada buvo pa
sitenkinę savo valdžios po
litika, vis atidėliojančia įsi
veržimą Vakarų Europon 
prieš vokiečius.

Taigi per vieną paskutinį 
mėnesį 11 procentų pakilo 
skaičius reikalaujančių už
pult Hitlerį antru frontu 
šiemet.

Vokietijos Orlaiviai Atakavo 
8 Anglijos Miestus

, Lpndon, Jiep..
eitą naktį didelis Skaičiuj 
Vokietijos orlaivių bombar
davo Anglijos pramonės 
miestą Birminghamą. Kiti 
nacių lėktuvi atakavo dar 
septynis miestus Anglijoj. 
Anglai nušovė žemyn 8 
priešų orlaivius Anglijoj ir 
vieną Francijoj.

f-....... .

SABOTAŽAS AUSTRIJOJ

Maskva. — Gauta prane
šimas, kad įvyko eksplozija 
vokiečių orlaivių fabrike 
Vienoje - Niestadte, Aus
trijoj. Kilo didelis gaisras 
dirbtinio gazolino fabrike 
ties Viena.

Paskutiniu laiku labai pa
daugėjo sabotažo veiksmai 
prieš nacius Austrijoj.

»O£

dar- 
atsi-

Trys Aukšti Nacių Vadai 
Užmušti Sovietu Fronte

Sovietų Ambasadorius Slap
tame Angly Seimo Posedyj

London. — Sovietų amba
sadorius Ivan Maiski slap
tame Anglijos seimo posė
dyje liep. 30 d. “išdėstė pil
nai ir atvirai visą karinę 
Sovietų Sąjungos padėtį,” 
kaip praneša United Press, 
amerikiečių žinių agentūra.

Ambasadorius M a i s k i s 
kuo atviriausiai atsakė į 
pastatytus jam klausimus ir 
“padarė labai gilų įspūdį 
visiem dalyviam, atvaizduo
damas karą” sovietiniame 
fronte.

Dauguma Angly Reikalauja 
Antro Fronto Šiemet

London. — Anglų Viešo
sios , Nuomonės Institutas 
apklausinėj o daug gyvento
jų įvairiose Anglijos dalyse: 
“Ar talkininkai turėtų mė
gint šiemet įsiveržt Euro

Berlin, liep. 31. — Sovie
tiniame fronte tapo užmuš
ti vokiečių generolas Geb
hard Florin, vyresnysis na
cių vadas Hermann Brau- 
negg ir Hesse’s kunigaikštis 
Wilhelm.

Japonai Užėmę Ameri 
kcs Pribilof Salas

Washington. — Kongres- 
manas Magnuson ir Alaskos 
delegatas A. J. Dimond ga
vo pranešimų, kad japonai 
užėmę amerikines Pribilof 
salas, už 200 mylių į vaka
rus nuo Alaskos.

Amerikos orlaiviai dažnai 
bombarduoja japonus užė
musius amerikines salas, 
Attu, Agattu ir Kiška, va
kariniuose Aleutuose; bet 
atrodo, kad tik durtuvais a- 
merikiečiai tegalėtų išvyti 
priešus iš tų salų. l.

w ’ • ’S 39 JAPONŲ ORLAIVIAI 
NUŠAUTI AUSTRALIJOJ

#---------------------------

Australija, liep. 31. — O-
»’o mūšyje virš Porto Dar- 
wino, Australijoj, Jungti
nių Tautų lakūnai nušovė j 
žemyn 9-nis japonų oriai- : 
vius, o savo prarado vieną.

Talkininkų lakūnai pade
gė dar vieną japonų laivą 
ties sala New Guinea.
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Reikšmingi Generolo Vinco 
Vitkausko Žodžiai

Vakar dienos “Laisvėje” skaitytojas, 
be abejo, negalėjo praleisti nepastebėjęs 
generolo Vinco Vitkausko pareiškimo 
Lietuvos išlaisvinimo klausimu. Tai svar
bus pareiškimas. Juo jis darosi mums 
svarbesnis, kai atsimename, kad tai yra 
aukšto kariškio žodžiai, — žodžiai bu
vusiojo Lietuvos kariuomenės vado, žo
džiai Raudonosios Armijos generolo, žo
džiai didelio lietuvių tautos patrijoto.

Generolas Vincas Vitkauskas ragina 
Amerikos lietuvius vienytis ir stovėti iš
vien su Jungtinėmis Tautomis. O tai rei
škia stovėjimą su lietuvių tauta, su Lie
tuva, prieš lietuvių tautos amžinuosius 
priešus.

Teisingai generolas Vitkauskas pažy
mi: “kai kurie mūsų turime skirtingas 
nuomones apie visuomenišką santvarką 
Lietuvoje; kartais skiriasi mūsų mintys 
kas liečia kelią, kuriuom jinai turėtų 
siekti gerovės. Tatai suprantamas daly
kas...” Ir ten gen. Vitkauskas pažymi: 
“Nes ir geriausi kūdikiai kartais ginčija
si dėl to, katras labiau myli savo motiną 
ir kas jai yra geriausia.”

Mes tą nekartą pabrėžėme. Mes nuo
lat sakėme ir sakome, kad šiandien nėra 
reikalo ginčytis dėlto, ’ kokią Lietuvos 
žmonės visuomeninę santvarką įsikurs 
po karo: socijalistinę' '’ar buržuazinę. 
Šiandien mums svarbu darbuotis, kad 
mūsų tauta juo greičiau išsilaisvintų iš 
neprieteliaus priespaudos, iš fašistinio 
žvėries nagų. Tą patį pabrėžia ir gene
rolas Vitkauskas, sakydamas:

“Visi mes suprantame, jog tie skirtu
mai nėra svarbiausias dalykas. Kas yra 
svarbiausia, tai kad < skaudančios mūsų 
širdys sako mums, jog mes mylime savo 
brangią tėvynę, kad mes trokštame jai 
puikios ateities; kad negalima leist ir 
nebus leista priešams ją kankinti.”

Sutinkame, — šimtu nuošimčių sutin
kame su gerb. generolo žodžiais! Mes no
rime, kad su jais sutiktų juo didesnis 
Amerikos lietuvių skaičius. Mes trokšta
me, kad visi tie, kurie iki šiol dirbo lie
tuvių tautos priešų naudai, atydžiai per
skaitytų šiuos gen. Vinco Vitkausko žo
džius ir pakeistų savo nusistatymą.

Prieš tūlą laiką katalikų spauda ge
nerolą Vincą Vitkauską nepaprastai gar
bino. Tegu tos spaudos redaktoriai turi 
pilietinės drąsos ir pagarbos šiam kovo
tojui prieš rudąjį žvėrį, ir tegu jie per
sispausdina jo pareiškimą; tegu parodo' 
savo skaitytojams, kad Vincas Vitkaus
kas kaip buvo taip ir tebėra lietuvių tau
tos patrijotas ir kovotojas dėl josios lais
vės.

Mes raginame mūsų skaitytojus šį gen. 
Vitkausko pareiškimą ne tik gerai per
skaityti, bet duoti savo kaimynams ir pa
žįstamiems jį skaityti!

Anglija Lauks Amerikos Armijos
Iš Londono United Press žinių agentū

ra praneša, kad jų gautomis'žiniomis An
glija nesirengia prie antro fronto atida- 
•rymo. Ji pateikė davinių, kad dar mėne

Didvyriai
Iš Maskvos rašo amerikietis korespon- 

dentas Mr. Ben Robertson, kad “rusai 
kovoja didvyriškai. Jie Dono srityje de
šimtimis tūkstančių užmuša vokiečių. Jie 
drąsiai gina kiekvieną pėdą, kiekvieną 
mastą savo žemės, bet vokiečiai vis eina 
pirmyn.”

Korespondentas sako, kad jis kalbėjosi 
su daugeliu sužeistų kareivių, kurie 
trokšta kaip galima greičiau pataisyti 
sveikatą ir grįžti atgal į frontą. Kal
bant apie kovas, jie sako: “Mes kaip nors 
ir vėl atsilaikysime per vasarą.;.. Mes 
manome, kad visgi Amerika ir Anglija 
atidarys antrąjį frontą, kuris reikalin
gas ne vien mūsų pagalbai, bet ir jūsų 
karo laimėjimui.”

Korespondentas sako, norėjo kalbėtis 
su jais apie tai, kaip New Yorke entu
ziastiškai buvo pasitikta kompozitoriaus 
Šostakovičiaus garsioji “Septintoji Sim
fonija,” bet jie,1 nors ir labai įvertina 
muziką, bet kalba apie tai, kaip daugiau 
išlavinti jėgų frontui, kaip daugiau pa
gaminti ginklų ir amunicijos, kaip dau
giau išnaikint žvėriškų užpuolikų, kurie 
degina jų namus, miestus ir žudo civi
lius gyventojus!

Ir kada Mr. Ben Robertson priminė 
jiems apie tai, kad Amerikoj ir Anglijoj 
lavina milijonines armijas prieš Hitlerį, 
tai sužeistas leitenantas sakė: “Taip, 
taip, mes tą žinome... Bet mes neturi
me kada lavintis, mes turime imti gin
klą į rankas ir gintis, nes priešas nelau
kia, kada mes išsilavinsime.”

Sužeistas Rašytojas L. Leonov
Garsusis Sovietų Sąjungos rašytojas 

Leonid Leonovas, autorius didžiulio vei
kalo “Bruski” ir eilės kitų, sunkiai su
žeistas kovos fronte ir neteko vienos 
akies.

Neseniai Sevastopoly j žuvo garsus So
vietų rašytojas Petrovas. Taipgi fronte 
žuvo labai talentingas judžių scenarinin- 
kas Michail Rozenbergas, kuris, tarpe 
kitų veikalų, buvo pagaminęs scenerijas 
veikalui “Muzikos Istorija.”

AR TIK NEBUS STOKA MOKSLO?
(Feljetonas)

Klausimai ir Atsakymai
Ar ištiesę pietinėse vaIstijo

jose žmonės negali dalyvauti 
rinkimuose ir balsuoti, jeigu 
jie neužsimoka1 taksų už/ bal
savimo teisę? Jeigu tas būtų 
tiesa, tai juk priešinga Ame
rikos konstitucijai ?

Skaitytojas.

Atsakymas:
Taip, išskyrus Floridą, vi-

$6.00
$3.25
$6.50
$3.50
$8.00
$4.00
$6.00
$3.25

sose pietinėse valstijose tebe
gyvuoja taip vadinama “poli 
tax” sistema. Balsuoja tie, 
kurie moka balsavimo taksus. 
Kad tas nesutinka su Jungti
nių Valstijų Konstitucijos dva
sia, tai visai nepaiso pietinių 
valstijų aristokratija.

O kaip šita sistema atima 
žmonėms teisę balsuoti, tai už
teks sekamų kelių pavyzdžių. 
Mes esame daug girdėję apie 
reakcionierių Martin Dies, tą

siai laiko prabėgs, kol prie jo bus prisi
rengta. Vyriausiai, ko Anglijos valdonai 
nori, tai kad daugiau Jungtinių Valstijų 
armijos atvyktų.

Atrodo, kad tūli Anglijos žmonės, sto
vį arti valdžios, laikosi seno nusistatymo 
—lai kiti už juos kariauna. Jie mano, 
kad Sov. Sąjungos arba Amerikos žmo
nės jiems karą išlaimės. Bet Anglijos 
darbo liaudis yra kito nusistatymo; .ji 
vis garsiau kalba už antrąjį frontą.

Jie Miršta, O Mes Tik Kalbame
Sovietų Sąjungos liaudis milionais 

miršta už jų ir mūs laisvę kovoj prieš 
barbariškus hitlerininkus ir jų sėbrus. 
Ten miestai, namai, fabrikai, dirbtuvės 
su tokiomis pastangomis, su tokiu 
džiaugsmu išbudavoti, paverčiami pele
nais. Ten upės pilnos lavonų ir kraujo! 
Ten antri metai Raudonoji Armija veda 
kovą už pasaulio laisvę!

Scripps-Howard laikraščiai spausdina 
tūlo Mr. Thomas L. Stokes straipsnius, 
kaip iš oro subombarduoti hitlerišką Vo
kietiją ir karą išlaimėti. Kitų laikraščių 
redaktoriai ir kolumnistai vėl nori pasi
rodyti ir išgalvoja kitokius receptus.

Bet visi tie ponai užmiršta tą faktą, 
kad jeigu ne Raudonosios Armijos ko
vos, tai mes neturėtume jau savo laisvės; 
Hitleris ir jo gaujos jau degintų New 
Yorką, Bostoną, Philadelphiją ir kitus 
mūsų miestus. Kaip dabar Sovietų Są
jungos liaudis masėmis žūva, taip tada 
mes žūtume.

Ir jeigu Jungtinės Tautos neatidarys 
antrojo fronto, jeigu jos neateis Rau
donajai Armijai į pagalbą mūsų visų ben
droj kovoj, tai galime ir susilaukti tos 
katastrofos. Tada visi tie ponai su savo 
“receptais” išnyks, kaip koki rūkai, o 
gal jie jausis atlikę savo darbą — su
trukdę Jungtinių Tautų bendrą veikimą 
už bendrą pergalę.

raganų gaudytoją ir pro-nacį. 
Jis pareina iš Texas valstijos. 
Tam distrikte, kuriamo jis iš
rinktas j Kongresą, randasi 
331,069 gyventojų. 1940 metų 
rinkimuose galėjo dalyvauti 
tiktai 43,597 piliečių, arba tik 
13 nuoš. Kiti piliečiai taip 
biedni, jog negalėjo pasimokė- 
ti tų specialių taksų ir todėl 
negalėjo dalyvauti rinkimuo
se. Saujalė turčių išrinko Die- 
są į Kongresą.

"Pravda” Už Antrą 
Frontą

Maskv. dienraštyj “Prav- 
doj” tilpo K. Velikanova 
straipsnys apie dabartinę 
karo frontų padėtį, užvar
dintas: “Kita Medalio Pusė 
Vasarinės Hitlerio Kampa
nijos.” Velikanov rašo:

“Laike pasiruošimo 1942 
metų vasaros karo kampa
nijai vokiečių spauda daug
kartiniai pabrėžė, kad 
sprendžiamieji įvykiai atsi
bus Sovietų-Vokiečių fron
te.

“Po to, kaip buvo pasira
šyta Sovietų Sąjungos-An
glį jos sutartis ir Sovietų 
Sąjungos - Jungtinių Vals
tijų susitarimas pamatiniais 
klausimais, tai hitlerininkų 
logeryj nusiminimas dar 
daugiau paaugo. Hitlerio 
baimė antro fronto prieš jį 
Europoj verčia fašistinę 
Vokietiją prie greito karo 
išsprendimo prieš Sovietų 
Sąjungą. Dideli Vokietijos 
nuostoliai žmonėmis, gink
lais ir medžiagomis Sovie
tų fronte neišvengiamai pa
kerta Hitlerio' karo mašiną 
ir paruošia Vokietijos karo 
pralaimėjimą. Joki peror
ganizavimai negali pakeisti 
pamatines priežastis Vokie
tijos karo mašinos sulūži
mo. Vokietijoj stoka žalia- 
daikčių ir darbo jėgos ne
leidžia pralenkti Amerikos 
gamybos tempus. Hitlerinin
kai naudoja visokius būdus 
paakstinimui savo kareivių 
ir aiškinimui jiems, kad 
Vokietijos likimas būk pri
klauso nuo dabartinių jų 
karo žygių.

“Jų karinis apžvalginin
kas pareiškė karo žurnale 
“Militarische Koresponden
te Aus Deutschland” seka
mai: ‘Kiekvienas jaučia, 
kad dabartiniai mūšiai, tai 
nėra tik pasiruošimas prie 
busimų karo kampanijų. 
Tai yra sprendžiamieji žy
giai, kurie arba atves prie 
pergalės, arba prie pralai
mėjimo.’

Goebbelis nesenai darė 
karinį pranešimą, kuriame 
jis reikalavo: “išlaimėti per
galę, nepaisant nieko.” Tas 
parodo, kad Hitlerio klika 
nusprendė nesiskaityti su 
jokiomis aukomis, kad at
siekti savo tikslą, kurio sie
kia karo kampanijoj prieš 
Sovietų Sąjungą.

“Iš priežasties didelių vo
kiečių nuostolių Sovietų 
fronte Hitlerio komanda jau 
įtraukia į mūšius savo pa
matinius rezervus ir išse
mia karo reikmenų sandė
lius. Tam įrodymu gali bū
ti ir šie faktai, kad šie mū
šiai įtraukė vyriausias Hit
lerio armijos jėgas.”

“Balandyj Hitleris parei
škė, kad už kiekvieną An
glijos lėktuvų bombardavi-

Kongrese taip pat yra pasi
žymėjęs reakcionierius Ran
kin iš Mississippi. Jo distrikte 
gyventojų randasi 263,367, 
1940 m. rinkimuose dalyvavo 
tiktai 19,330 piliečių, arba 7 
nuoš. Kitas garsus reakcionie
rius yra Cox iš Georgijos. Jo 
distrikte gyventojų yra 273,- 
436, 1940 m. rinkimuose daly
vavo tiktai 20,081, arba 7 
nuoš.

Kongresmanas Vinson iš 
Georgijos yra pasižymėjęs su 
priešdarbininkiškais biliais. Jo 
distrikte gyventojų yra 289,- 
400, balsavimuose dalyvavo 
tiktai 21,987, arba 7.6 nuoš.

Vadinasi, šitie reakciniai 
kongresui an ai n e a t s t o vau j a 
žmonių. Jeigu tose valstijose 
būtų taip laisvi rinkimai, kaip 
šiaurinėse valstijose, tai gal 
jie nei vienas šiandien nesė
dėtų Kongrese. 

mą Vokietijos, tai Vokieti
jos orlaivynas atsakys bom
bardavimais Anglijos cent
rų. Jau pusėtinai laiko pra
bėgo nuo tada, kada Angli
jos lėktuvai masiniai bom
bardavo Cologną ir vokie
čių lėktuvų pasirodymai 
virš Anglijos jokiame atsi
tikime negali prilygti tiems 
oro bombardavimų smū
giams, kokius anglai kirto 
gegužės ir birželio mėne
siais.

“Frankfurter Zeitung” 
bando paaiškinti, kad Vo
kietijos silpni bombardavi
mai Anglijos*yra iš priežas
ties, kad vokiečių karo lėk
tuvai yra užimti kituose 
frontuose. Kitais žodžiais, 
fašistų laikraštis yra pri
verstas pripažinti, kad Hit
lerio aviacija vienu ir tuo 
pat kartu neturi jėgų veik
ti prieš Sovietų Sąjungą ir 
kituose frontuose.

“Dabar jau yra aišku, 
kokių milžiniškų įtempimo 
jėgų iš Vokietijos reikalau
ja karas prieš Sovietų Są
jungą. Galima laukti, kad 
neužilgo hitlerininkams rei
kės atsisakyti ir daugelio 
kitų jų planų. Raudonoji 
Armija priversta atlaikyti 
pečius vyriausius hitlerinin
kų smūgius, bet tuo pat 
kartu ji naikina ir jų jė
gas.

“Dabartiniu momentu 
priešhitleriškos Jungtinės 
Tautos turi pilnai pirmeny
bę prieš hitlerininkus karo 
išlaimėjimui. Ir jos mokės 
laiku ir atatinkamame kie
kyj panaudoti savo jėgas, 
visas galimybes supliekimui 
hitleriškos Vokietijos; prieš 
jas stovi šie dienos uždavi
niai.”

Šypsenos
Didesnis Klausimas.

Tėvas (įtekmingai): — 
Daleiskim sau, jeigu aš ne
tikėtai numirčiau, kas tuo
met būtų iš tavęs, mano 
vaike?

Išlepintas sūnus. — Aš 
pasilikčiau gyventi čionai. 
Bet klausimas yra, kas tuo
met bus iš tavęs?
Pinigas ir Draugiškumas
— Antulis pasisiūlė pa

skolinti man pinigų.
— Ar tu paskolą priė

mei?
— Ne. Tokios rųšies drau

giškumas yra per daug ge
ras prarasti.

Prof. Krienas.

Šitie jauni vyrai yra sveturgimiai. Jie dabar randasi Jungtinių Valstijų armijoj 
ir priima šįos šalies pilietybę. Pagal naują patvarkymą, sveturgimis kareivis po 
trijų mėnesių tarnybos tampa šios šalies piliečiu. Šis paveikslas imtas Fort Mon
mouth Silpai Corps centre, New Jersey.

Rodosi nepritiktų daryt tokį 
spėliojimą, kad lietuviškų pro- 
nacių šeimoje galėtų pasireikš
ti trūkumas mokslo. Vienok iš
analizavus pastarųjų metų jų 
darbuotę ir jos pasekmes, ne
noromis turi prieiti tokios iš
vados. Daug darbuotasi, o nie
ko neatsiekta. Kaip jau visiem 
žinoma, gerbiami generolai, 
mūsų tikslu buvo, ir yra, pra
keikti Sovietų Sąjungą, pri- 
duot moralinės- paramos hitle
rininkam ir išgelbėti lietuvišką 
fašistinę veislę nuo išnykimo.

Tikslo pasiekimui nesigai- 
lim nei laiko, nei energijos, 
nei finansinių išlaidų. Kur ma
tom reikalo, nesidrovim pasi
statyt save žioplių pozicijon, o 
betgi nuo savo tikslo niekuo
met nebuvome toliau, kaip da
bar esame. Raminimas savęs 
tuomi, kad Molotovas Londone 
ir Washing-tone viską pralai
mėjo ir jau yra pilnas užtik
rinimas, kad Lietuvą tikrai 
valdys lietuviški fašistai, nėra 
niekas daugiau, kaip savęs ap
gavystė, užmerkimas akių 
prieš pavojų, ko niekuomet 
nedarys žmonės, kad ir labai 
mokyti, bi tik pajėgianti ma
tyt dalykus tokiais, koki jie 
iš tikrųjų yra.

Prisipažįstu, gerbiami gene
rolai, kad jūsų Paulius jaučia
si visai prastai dėlei to, kad 
jūs įdėjote tiek daug ir tokio 
sunkaus darbo, skleisdami pro- 
nacišką propagandą, bet tuo
mi nieko, o nieko neatsiekėt! 
Šio nepasisekimo negalima nie
ku kitu išaiškinti, kaip tik sto
ka mokslo, nežinojimu, kaip ir 
prie ko su kokiais reikalais 
prieiti. Pasimojote sukelti su
irutę Suvienytose Tautose, ko
vojančiose prieš hitlerinę pa
vietrę, išpletkavot vienų kitais 
nepasitikėjimą, kad hitlerinin
kam būtų lengviau kariauti 
prieš Suvienytas Tautas, o bet
gi niekas iš to neišėjo!

Iš šio fakto prisieina daryt 
išvada, kad nežiūrint, kaip ge
nerolai savo mokslu besidi- 
džiuotumėt, jum prisieina dar 
ir dar mokintis. Kitą pusę ver
tus, galima daleisti, kad da
romi jum priekaištai, kad sto- 
kuoja jums mokslo, yra per 
drąsus pasimojimas iš Pau
liaus pusės. Labai galimas 
daiktas, kad raudonarmiečių 
visą žmoniją stebinanti drąsa, 
žmogaus protu neįsivaizduoja
mas pasiryžimas, pasiaukoji
mas išvaduot svietą nuo hitle
rinio pasiutimo, jūsų visus žy
gius, sunkų darbą, išlietą pra
kaitą maišytą su tulžim, pa
verčia bjauriai dvokiančiu liū- 
gynu!

žinome užtektinai atsitiki
mų, kad paprasta pletkininkė 
kūma, neturinti nei kunigo, 
nei advokato mokslo, kuri ne
drįsta niekam davinėt savo 
prisakymų, kaip daro genero
las Grigaitis, visai neturėda

ma supratimo, kaip yra gar
binga gauti progą pasveikint 
“Lietuvių Tautinę T a r y b ą,” 
bet jei tik panori, tai savo plet- 
kais, kaip matai, tarpe kaimjr- 
nų sukelia tokius pekliškai aš
trius kivirčus, kad net pačiam 
velniui būna ko pavydėt! Mū
sų gi pro-nacių mokyti advo
katai, laikraščių redaktoriai ir 
kunigai, kurie taip artimai su
sigyvenę su pletkų specialis
tėm davatkom, niekaip negali 
išgalvoti ko nors tokio, kas ga
lėtų sukiršinti hitlerizmo prie
šus!

Kaip ten nebūtų, gerbiami 
generolai, bet man atrodo, kad 
jūsų vartojamos priemonės 
tikslo pasiekimui nėra užtekti
nai moksliškos ir tiek. Tokią 
spėką, kokią turi Sovietų Są
junga, tikėtis nugalėt su dvy
lika tūkstančių lietuviškai 
skambančių pavardžių, kurias 
jum hitlerininkai paaukavo, 
tai visai negali būt moksliškas 
supratimas. Suorganizavimas 
“Lietuvių Tautinės Tarybos,” 
jos pasveikinimas ir tuomi su
kėlimas armyderio pro-naciš- 
koje šeimynoje, manant, kad 
tas užtikrino lietuviško fašiz
mo nemirtinumą, irgi ne kažin 
kaip moksliška.
, Grigaitis, kaipo mokyčiau
sias už visus generolus, su di
deliu pamėgimu davinėja vi
sam svietui prisakymus, kad 
viskas turi būt veikiama pagal 
Grigaičio paliepimus, kurių, 
žinomas dalykas, niekas ne
pildo. Tas parodo, kad pas 
Grigaitį yra trigubai tiek sa
vim pasitikėjimo, kaip moks
lo. Asmuo, kuris pajėgia 
moksliniai suprasti savo padė
tį ir nujaučia, kad jo paliepi
mų nieks nepildys, nuo tokių 
išsišokimų griežtai susilaiko, 
kad neduot progos kokiam 
“glušui” tyčiotis iš jo mandru- 
mo.

Dar vienas menkniekis, ku
ris mokytą žmogų labai daž
nai suklaidina ir dažniausiai 
visai be reikalo: Grigaitis tur
tingoje savo kalboje nesiskūpi 
savo priešam žioplių, vėplų, 
glušų, rėksnių, kvailių, pieme
nų ir panašių mokslinio išsila
vinimo požymių. Mokytam 
žmogui turint garbės vadintis 
save advokatu, moksliškiausio 
lietuviško pro-naciško dienraš
čio redaktorium, da gi ir dak
taru, atitolusiam nuo papras
tų žmonių gyvenimo, atrodo, 
kad tie žodžiai liudija apie 
aukštą jo mokslingumą.

Pauliui būnant dar visai 
mažam, Lietuvos piemenukų 
kalba tokiais žodžiais, kokiais 
Grigaitis kovoja su savo prie
šais, buvo taip jau turtinga, 
kaip ir mokyto Grigaičio. Te
gu kuris piemuo nebūtų mokė
jęs žiopliuotis ir glušuotis, jis 
tarpe piemenų būtų užėmęs 
lygiai tokią vietą, kaip Kleo- 
fas Jurgelionis tarpe advoka
tų. Paulius.
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ne tik puikus meno 
ryškus feodalinės vi-

0 gražiausią beržo šaką 
Lyg kirste nukirto, 
Iš šaknų šalia išrovęs 
Kitą beržą tvirtą.

demaskuotojas
Šį Gogolį myli ir skaito

Purto jo šakas baltąsias 
Tai vakaris vėjas, 
O gražiausiąją šakelę 
Andai nugenėjo.

feodalinės
- šis Go-

Todėl jie dre- 
jis atidengs jų nu- 

pasitraukti iš šiltų

Ruja rudų plėšikų 
Netoli Utenos 
Daugiau nebesulaukė 
Išauštančios dienos.

Naujieji Lietuvos Poetų Kūriniai, Sukurti 
Karo Audroms Siaučiant

‘Mirusiųjų 
Gorkis at- 
Rašytojas 

cenzūros

Tragedija
Liepos 20 dieną Walter J. 

Kellener užmušė savo moterį. 
Jis buvo pamišęs.

šiais metais buvo daugiau 
tragiškų įvykių. Tai vis dide
lis girtavimas priveda prie 
tragingų įvykių. Pavyzdžiui, 
vienas brolis kėsinosi savo se
serį papjauti, bet laimė, kad 
policija laiku sučiupo.

Griaustinis*

Gogolio Kūryba
XIX amžiaus pirmosios pusės rusų poezi

jos viršūnė buvo Puškinas, o beletristikos — 
Gogolis. Gogelis savo kūrybinį darbą pradė
jo romantizmu. Betgi Gogolio didybė yra re 
alizme. “Revizorius,” “Mirusios Sielos”—šit 
Gogolio realizmas, šit Gogolio meninė bei idė
jinė viršūnė.

Boott Mill kompanijos dar
bininkai pradėjo organizuotis, 
šioje kompanijoje darbininkai 
yra daugiausia išnaudojami. 
Darbininkai o r g a nizuojasi į 
CIO uniją.

viršūnėje? Į. tai Maksimas 
“jis savo amžiaus auka.” 
užmirštas, persekiojamas 

gerokai

Hitleris surado madą — 
žengt į “pergalę’’ per badą. 
Kad tai duoda rezultatus, 
Ir dabar jau aiškiai matos.
Ko dar badas nepapiovė, 
Tam siurprizas kitas stovi. 
Tokį šiltine apleidžia,— 
Na, ir “pergalę” taip skleidžia 
Kas ir čia dar lieka sveikas,

“Tag Day” Sovietams
Liepos 25 dieną Komitetas 

Sovietams Gelbėti buvo suren
gęs “tag day” arba aukų rink
liavą. Ir miesto valdžia pritarė 
šimtu nuošimčių.

Pavyzdžiui, miesto gaspado- 
rius 'išleido atsišaukimą per 
vietinį dienraštį “The Lowell 
Sun,” kad visi piliečiai širdin
gai paremtų ir aukotų kuo- 
daugiausiai 
talkininkei, 
remti šiam 
te, kuomet

Lindo naftos čiulpt į Krimą, 
Ir dabar ten degti ima. 
Kojos šyla, galva šąla.
Ir dėl to reiks gauti galą.
Kokia gėda, koksai striokas— 
Gavo kelnėsna prūsokas.
Ir prūsoke, kiek tu losi, 
Tau jau galas po pat nosia.
Mūsų armija raudona 
Į skutus sukuls tironą, 
Ir šiais metais, tvirtint drįstu 
Lietuvoj nebliks fašistų!

J. Šimkus.

Ir degs, ir sprogs, ir žus 
Fašistinė ruja, 
Kad būtų sunaikinta, 
Kas surišta su ja.
O keršytojų mūsų 
Ir brolių mūs mirtis 
Naujus būrius didvyrių 
Tam kerštui pagimdys.

J. Šimkus

Liepos 9 dieną kilo gaisras 
ant Central St. Nušlavė visą 
bloką. Nuostolių padarė už 
$100,000. Du ugniagesiai mir
tinai apdegė. Tai baisi nelai
mė. Dar nesuranda gaisro 
priežasties.
CIO Veikia

Per “Revizorių” Gogolis atvaizdavo feoda
linės epochos žmones, dirbančius valdžios 
įstaigose. Jie vogė, sukčiavo 
bėdavo dėl “revizoriaus’1 
sižengimą, ir jie turės 
vietelių.

Prie Nemuno krantų, 
Tartum vapsvų kūlys, 
Išėjo į padanges 
Fašistų sandėlys.
Stotyje degė nafta. 
Ji degė tris dienas, 
Jie liepsnomis dainavo 
Atkeršymo dainas.
Prie Jonavos nuo bėgių 
Nuėjo traukinys.
Po kojom degant žemę 
Pajuto vok ietys.
Lietuvių partizanai 
Jį nuvertė nakčia 
čia laisva mūsų žemė! 
Mirtis fašistams čia!

žemiau telpa nesenai gauti Lietuvos poetų 
kūriniai, kuriuos jie sukūrė Sovietų-Vokiečių 
karo metu. Kaip žinia, kaikuriems Lietuvos 
poetams ir rašytojams pavyko pasitraukti iš 
Lietuvos podraug su Raudonąja Armija. Jie 
gyvena Tarybų Sąjungoj. Vieni jų mokyto
jauja, kiti yra Raudonojoj Armijoj, Lietuvių 
daliniuose, dar kiti kitokius svarbius darbus 
dirba. Tačiau, suradę progos, jie kuria, rašo. 
Ir nepamiršta mūs, Amerikos lietuvių.

Vėliausias žurnalo “šviesos” numeris yra 
beveik išimtinai užpildytas naujaisiais Lietu
vos poetų kūriniais. Sekamame “šviesos” nu- 
meryj taip jau tilps daug eilėraščių, nesenai 
gautų iš Tarybų Sąjungos.

Mes raginame mūsų skaitytojus ne tik pa
tiems skaityti šitą poeziją, bet ir kitiems duo
ti, raginant, kad ir jie skaitytų. Mes taipgi 
raginame tėvus, kad jie mokytų savo vaiku
čius deklamuoti šias puikias eiles.

Būtų gerai, jei atsirastų gerai anglų kalbą 
vartojąs talentingas žmogus, kuris galėtų 
bent tūlus eilėraščius išversti į anglų kalbą ir 
paskelbti juos angliškoje spaudoje. — “Lais
vės” Redakcija.

BERŽELIS
Stovi beržas ant kalnelio 
Lietuvos žemelėj, 
Panarinęs liūdnas savo 
Viršūnėlę žalią.

Mūsų Keršytojai 
(Kaune sušaudytųjų trijų partizanų garbei) 

Niūrus virš Kauno rytas. 
Dar rūkas ant stogų. 
Dangus švinu nuklotas. 
Gatvėj tartum baugu.
Girdėti skardūs dūžiai 
Fašistinių kulnių: 
Gatve fašistai ūžia 
Kaip dešimtys velnių.
Juos vakar vėl apšaudė, 
Apšaudė kaip šunis. 
Dešimt rudų hijenų 
Šio ryto neišvys.
Lietuvių partizanai 
Juos nudiegė nakčia, 
čia laisva mūsų žemė! 
Mirtis fašistams čia.

Jo kareivius muša šalty.
Baigia prie Maskvos sumalti 
Bet ir Krime kailin duoda, 
O ten karšta, tartum puode.
Dėl istorijos šitokios
Mano dėdė šitaip juokias: 
“Lindo jis užgrobt Uralo. 
Lindo, lindo ir... sušalo.

Ir šautuvą gniaužia tvirta mano kumščia.
Išeisiu šį vakarą aš į laukus, 
Kur vėjas dundėjimą plentu atpus.
Ten mano draugai prie kulkosvydžio rymo, 
Prie žemės prigludę ant pilko arimo.
Ir kai privažiuos ten plėšikų būrys, 
Draugai į juos ugnį staiga atdarys,—
Ir aš į banditų sumišusį pulką
Pasiųsiu velniams aštrią mirtiną kulką.

1942. I. 19. A. Venclova

Ištraiškė kaip prūsokus 
Juos šaunūs broliai mūs! 
Tai kerštas užu skriaudą 
Už išplėštus namus.
Gaisrai tarytum rožės 
Sužydi per naktis. 
Tai dega mūsų priešai, 
Tai dega vokietis.
Lietuvių partizanai 
Juos pakaria nakčia. 
Laisva čia mūsų žemė! 
Mirtis fašistams čia!

Gaus Jie Kulkų 
Iki Valiai

Hitlerio fašistų šaika 
Susilaukė baisaus laiko.
Fronte juos kaip šunis lupa 
Bet ir užfrontėj be ūpo.
Kituos miestuos ir Berlyne 
Verkia kiekviena šeimyna.
Nėr ko. valgyt, nėra duonos 
O kas fronte—tai lavonas.

Ak, tie rusai 
Aš juos jau senai sukūliau, 
Bet jie nesupranta šito 
Ir ant mano sprando ritas.
Gebelsiukas pasiklausė 
Ir pakreipė ilgą ausį.
Paskiau viens sau pagalvojo 
“Košė fiurerio galvoje.”
Hitleris kaip vilkas mėtos,— 
Nesuranda niekur vietos.
O iš frontų žinios eina, 
Kad teks pralaimėti vainą.•
Jis atstatė generolus.
Vieton jų pastatė kuolus.
Pats ant kuolų atsisėdo... 
Bėt mašina vis nerieda.

Tam dar kitą būdą taiko.
Kai ką šaudo, kai ką karia, 
O kai ką sušalt išvaro.
i *

Dar kaip žemė žeme stovi, 
Nieks pasauly taip neplovė 
Nieks tiek žmonių nekankino, 
Kaip fašistinė mašina.
Daug kryžiuočių Lietuvoje 
Mūs gyventojus teriojo.
Bet tokie, kaip nacių šaika— 
Pirmą kartą pasitaiko.
Todėl ši gauja banditų 
Gaus, kas jųjų nupelnyta. 
Net užtikrinti juos galim: 
Gaus jie kulkų iki valiai.

J. Šimkus

mūsų geriausiai 
Sakė, reikia ją pa- 
kritiškam momen- 
Raudonoji Armija 

kovoja už viso pasaulio žmo
niją. Taipgi minėtas dienraštis 
įdėjo atvaizdą merginų rinkė
jų ir puikiai atsiliepė, širdin
gai agituodamas už parėmi
mą. Aukų surinko $800. Rin
kėjų buvo 100, daugumoje 
merginos, puikiai pasipuošu
sios raudonais kaspinais ir 
raudonas gėles davė tiems, ku
rie aukojo. Tad puikiausiai 
viskas pavyko.
Išvažiavo Kariuomenėn

Liepos 15 dieną iš čia išva
žiavo 86 jaunuoliai tarnauti 
Dėdės Šamo armijoje. Jie yra 
pilni energijos laimėti prieš 
fašizmą. Ir taip kas mėnuo 
Lowellis duoda jaunuolių, kad 
sumušti priešus. Jų tarpe yra 
nemažai ir lietuvių.

Beje, mūsų miesto visuome
nė šimtu nuošimčių remia pre
zidentą Rooseveltą, kad ruda
sis pabaisa ir juodasis fašiz
mas būtų visai nušluoti nuo 
žemės kamuolio.

Vai, tas vėjas, tas vakaris, 
Būt jisai nekilęs!
Ką jis mūs šaly pridarė
Vieną dieną tylią!
Atpūtė jis, atbildėjo 
Tylų skaidrų rytą,— 
Ir rami šalis aplinkui 
Tuoj liepsnom sušvito ...
Nuo to ryto aliai dienai, 
Mėnuo jau kelintas,— 
Liūdi beržas svyrūnėlis, 
Ar tamsu, ar švinta.
Liūdi beržas ir tik žiūri
Į rytų šalelę, 
Kur tą dieną iškeliavo 
Daugel mūs brolelių.
žiūri, ilgisi ir laukia
Jų atgal sugrįžtant.
Lyg nujaustų, lyg žinotų
Tą jų tvirtą ryžtą.
Vai, berželi svyrūnėli, 
Neapsirinki tu!
Tai tikrai sulauksi jųjų 
Grįžtant vieną rytą.
Grįžš jie priešą nugalėję, 
Vokietį fašistą,
Kas su tanku, ant patrankų, 
Kas ant žirdo risto.
Vai, tur būt, tur būt, berželi, 
Nujauti tikrai tai,
Kad praeisim, pražygiuosim 
Pro tave mes greitai.
Kad, praeidami pro mielą 
Lietuvos berželį,— 
Kepures prieš jį nukelsim 
Ir prieš gimtą šalį.
Kad, pastatę žingsnį pirmą 
žemėj mūs gimtojoj,— 
Savo priesaiką priminsim, 
Kur kasdien kartojam.
Didžią priesaiką tą mūsų, 
Duotą darbo liaudžiai, 
Kad mes būsime jos kardas, 
Kurs skriaudėjus baudžia.
Kad iš mūs šventos žemelės 
Vokiečius iššluosim, 
Kad išnaikinsim lig vieno 
Banditus piktuosius.
O po to aukštai užžiebsiu!’ 
žvaigždę mūs raudoną,
Kad ant sprando mum nebūtų 
Niekad jokio pono.
Kad gimtoji mūsų žemė, 
Tėviškė graži mūs— 
Visad tarp pirmųjų būtų 
žmonijos arimuos.
Tai stovėk tvirtai, berželi,— 
Greit namie vėl būsim! 
Viršūnėlę savo žalią 
Į rytų suk pusę!
Kai atneš rytys vėjelis 
Karišką tau dainą,—■ 
Bus tau ženklas, svyrūnėli, 
Kar tai mes ateinam!

Rėk ant viso plačio svieto, 
Kad mes tebestovim vietoj! 
Daryk miną baisiai rimtą. 
Rėk, kad net velniai paimtų 

tai durnuliai.

cingi
“Revizoriaus” ir “Mirusiųjų Sielų 
kite jūs (buržuazija
jums priklauso. Nes visa tai išgalvota, ligota 
ir supuvusi!” (“Rusijos Literatūros Istorija” 
I t. — 136 psl.).

šiais žodžiais 1 Gorkis išreiškė marksistinę 
leninistinę pažiūrą į kultūrinį palikimą — į 
Gogolį. Visa, kas gera, priklauso socialistinės 
kultūros lobynui. Visa, kas bloga 
jos ribų.

Kodėl Gogolis pasidarė moralizatorium, ko 
dėl jis visą laiką negalėjo likti 
Sielų 
sakė: 
buvo 
(“Mirusios Sielos” gerokai nukentėjo nuo 
jos). Gogolis pasidavė laiko tekmei: jis vai
kėsi aristokratiškumo, savimeilės, garbės. 
Maksimas Gorkis rašo: “Revizorius” ir “Mi
rusios Sielos” buvo atsitiktinis jo gyvenimo 
tarpas: nutilo Puškinas. Gogolis prieš mirtį 
pajuto baimę: jis parašė “Mirusių . Sielų” 
II-ją dalį. Pagaliau pasirodė “Susirašinėjimo 
Rinktinės Vietos.” O kai visa galvojanti Ru
sija su Bielinskiu šią knygą prideramai įver
tino, Gogolis nusigando savo balso ir parašė 
vieną blogiausių savo kūrinių “Autoriaus Iš
pažintį.” (Ten pat

Gogolis satyrikas, neigiamų tipų kūrėjas, 
peizažų meistriškas vaizduotojas 
visuomenės dėmių 
golis nemirtingas, 
tarybinis žmogus.*

Kerštas
Saulėleidžiui žvilgant ant stogo šiaudų, 
Pagiežos tiek daug, taip sunku ir. graudu 
Ant tako sode šnera lapai nukritę, 
Ir primina koja numirusią bitę.
Grįžtu aš į tėviškės sodą, namus.
Prie kojų man unkščia tik šuo neramus 
Nebėr avilių, ir tuščiom akim švyti 
Išlaužytos durys, langai išdaužyti.
Namuos neradau nei mamos, nei sesers. 
Kas skaudamą sielvartą mano išgers?
Į šalį prakeiktą, į alkaną tolį 
Išsivežė vokiečiai tėvą ir brolį.

Rūdyja arklai ant laukų neartų, 
Siūbuoja lavonai tarp vartų aukštų. 
Padangėje vėtra tirštus rūkus drumsčia,

Galas Po Pat Nosim
Hitlerį ant Naujų Metų 
Beprotiškai pyktis kratė. 
Fiureris nuo smūgio tvirto 
Tikru bepročiu pavirto.
Jisai kviečiąs Gebelsiuką
Ir jo ilgą nosį suka:
—Pasakyk tu, paršo šmote, 
Ar dar moki bent kiek loti?

“Olir Russian Front”

Šis judis rodomas vienam iš 
puikiausių teatrų, Keith Teat
re, per visą savaitę. Jame pa
rodoma, kaip Sovietų liaudis 
vieningai kovoja prieš 'tuos 
žvėris hitlerininkus. Moterys ir 
vaikai dirba dieną ir naktį 
fabrikuose, kasa tranšėjas. 
Parodo, kaip lėktuvai kerta 
naciškus barbarus, kaip milži
niški Sovietų tankai verčia fa
šistų tankus, šis judis parodo 
tikrą Sovietų liaudies gyveni
mą. šitą judį turėtų pamatyti 
taipgi visi Sovietų priešai, 
ypač kunigėliai, tai persitik
rintų, kad Sovietų žmonės nė
ra laukiniai, kaip jie piešiami.
Pietūs Veltui

čia valdžia duoda vaikams 
pradinių mokyklų pietus ir bus 
duodama per vasarą ligi mo
kyklos atsidarys. Dalykas, 
mat, tame: daug yra biednų, 
vaikų, kurių tėvai labai mažai 
uždirba, arba kurių motinos 
dirba fabrikuose ir negali sa
vo vaikus pamaitinti. Čia vai
kai gauna sveikus valgius.
Didelis Gaisras

Gogolio “Revizorius” 
kūrinys. Jis kartu yra 
suomenės puvimo dokumentas.

Marksistinė kritika labai aukštai vertina 
Gogolio poemos “Mirusią Sielų” pirmąją da
lį. Joje Gogolis atvaizdavo caristinės Rusi
jos XIX amžiaus pirmosios pusės miesto po
nus, aukštus valdininkus, aristokratus. Tų 
žmonių idealas —pilvas. Daugiau jie nema
tė ir nenorėjo matyti. Feodalizmas puvo. Či- 
čikovų rolė pasibaigė. Tokiam tamsiam laiko
tarpyje Gogolis perėjo iš romantizmo į rea
lizmą — jis sukūrė “Mirusias Sielas.” O 
“Mirusios Sielos” atskleidė feodalinės visuo
menės puvimą, morališką smukimą, karjeriz
mą, sukčiavimą, turtų grobstymą. Toks Gogo
lio poemos bruožas 
lys, pajėgęs nušviesti visą savo epochą.

“Mirusių Sielų” juokas!, satyra badė akis 
ir veidą tiems žmonėms,' kurie turėjo pasi
traukti iš istorijos scenos. Juos pašalinti atė
jo revoliucinis demokratizmas. Revoliucinis 
demokratizmas iškėlė gyvas sielas, didžiuo
sius žmones: kritiką Bielinskį, Dobroliubovą, 
petraševeus. Jie caristinėje Rusijoje atliko 
tą enciklopedistų, švietėjų misiją, kurią 
XVIII amžiuje Prancūzijoje atliko Volteras, 
Russo, Didro ir .kiti. Prie šios pažangos prisi
dėjo Gogolio poemos “Mirusių Sielų” I dalis. 
“Mirusios Sielos” — tai poezija apie feodali
nio pasaulio puvimą. Tiktai poezija be ritmo 
ir rimo. Tačiau tatai negalima pasakyti apie 
poemos antrąją dalį. Antroje dalyje Gogolis, 
tartum nusigandęs, jog per daug nunuogino 
čičikovus, per daug išjuokė “mirusias sielas,” 
—ėmėsi moralizacijos. Tatai reiškia: Gogolis, 
parodęs šių žmonių žaizdas, šaukė juos atgim
ti, pasidaryti “padoriais” žmonėmis. Tokią 
rašytojo tendenciją marksistinė kritika vadi
na moralizacija. O moralizacija idėjiniu po
žiūriu visada aptemdo rašytojo kūrinį.

šie Gogolio kūrybos elementai liudija, jog 
jo kūryboje glūdi du pradai: pažangos ir re
greso. Taip Gogolį įvertino didysis proleta
riato rašytojas Maksimas Gorkis. Jis rašė: 
“Gogolis buvo romantikas individualistas. Jis 
nuo vaikystės metų turėjo nesveiką polinkį į 
mistiką. Jis atsitiktinai, veikiamas Puškino, 
pagaliau atsistojo ant teisingo kelio. Eidamas 
šiuo keliu, jis buvo stiprus ir pajėgus. Eida
mas šiuo keliu jis sukūrė geriausius savo vei
kalus: jie priklauso mums (Tarybų žmonėms 

a), nes jie sveiki, teisingi ir revoliu- 
O visa kita, ką davė Gogolis, išskyrus 

palm-
A. L.), elgetos. Tatai
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42 -------- 61
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LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2686 has been issued to the .Jbidersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3428 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

(Tąsa)
Fašistai Vare Moteris ir Vaikus į Frontą

Sovietų garsus rašytojas Michail šo- 
lochov, kuris kartu su amerikiečiais ir 
anglais lankėsi Elnės fronte, rašo:

“Žiaurūs mūšiai buvo prie Elnės. Fa
šistai buvo pastatę tvirtumas ir apdrūti- 
nę kiekvieną namą ir žiauriai gynė. Ka
da Raudonoji Armija pradėjo puolimą, 
tai jie išvarė visas moteris ir vaikus iš 
miesto ir pastatė priešakyj. Taip elgėsi 
vokiečių kareiviai, kurių drąsą taip ne
išpasakytai gyrė Hitlerio propagandos 
radio. Puvėsiais ir laukine baime atsi
duoda tokia jų ‘drąsa’! Priverstas many
ti: jeigu nors kurie iš tų vokiečių karei
vių pasiliks gyvi, ar galės jie ateityj žiū
rėti į akis savo motinoms, žmonoms ir 
seserims ?

“Matyti, kad fašistų propaganda at
siekė savo ir galutinai iš jų sielos išnai
kino bent kokius žmoniškumo pėdsakus, 
įčiepijo laukinio žvėries jausmus. Neži
nau, kaip tą Goebbelis vadins savo pro
pagandos kalboj*, bet tą, ką atliko vo
kiečiai kareiviai prie Elnės, visi civili
zuoti žmonės vadins niekšyste.

“Kiekvienas sąžiniškas žmogus, kuris 
sužinos šiuos faktus, jaus tą begėdystę, 
kurią atliko Hitlerio kareiviai, kuri yra 
viena iš didžiausių karo begėdysčių.

“Sovietų liaudis veda kovą prieš faši
stinius žvėris ir tol ves kovą, kol priešas 
savo krauju užmokės už nekaltų žmo
nių kraują, kol visokioms jų niekšys- 
tėms bus padarytas galas, kol fašizmas 
bus išnaikintas.”❖ * *

Maršalas Timošenko Apie Kovas
Karo fronte Sovietų rašytojas Euge

nijus Petrovas apsilankė pas maršalą Si
mą Timošenko, kuris buvo vyriausiu ko- 
mandierium centralinio fronto ir pateikė 
sekamą aprašymą:

“Maršalą Timošenko, komandierių 
Sovietų jėgų, ginančių Maskvą, aš ra
dau nedidelėj valstiečio stuboj. Jis sėdė
jo už stalo, ant kurio gulėjo žemlapis su 
sužymėjimais karo veiksmų. Žemlapis 
buvo sumargintas vyličiomis, linijomis, 
ratais, o greta su juo gulėjo keli gerai 
užaštrinti aluvėliai ir dėžutė su ciga- 
retais. Ant sienos buvo tik barometras.

“Už stalo sėdėdamas maršalas buvo 
panašus į mokslinčių. Bet kada jis atsis
tojo, ištiesė savo milžinišką figūrą, pra
dėjo vaikščioti siauru taku tarpe sienos 
ir stalo, tai tuojau pasirodė jame seno 
raitelio užsilaikymas. Maršalo Timošenko 
platus veidas, didelė burna, skusta gal
va, siuros akys ir didelė vaga ties aki
mis kaktoj. Jis drąsus ir rūstus žmo
gus.

“Tuojau jis pradėjo kalbėti apie pa
dėtį fronte. Jis pabrėžė, kad karo fron
tas tęsiasi per visą Vakarinę Sovietų 
Sąjungą. Jis sakė: “Mes turime puikiau
sią armiją ir geriausius kovotojus. Jie 
užsiartavoję kovai.” Ir tą jis kelis ka' 
tus pakartojo, kad Raudonoji Armija 
pasiryžus ir išlavinta. Toliau sakė:

“ ‘Reikia tftrėti mintyj, kad į mūsų 
šalį įsiveržė armija, turinti apie dviejų 
metų karo patyrimą, tuo kartu kaip mf 
sų kovotojai, stojanti prieš ją, nepaisant 
kaip jie drąsūs būtų, faktiškai neturi ka
rinio patyrimo.

“ ‘Pradžioj vokiečių lėktuvų bombar
davimai darė didelę įtaką į mūsų karei
vius. Dabar mūsų kariai visai to nepaiso. 
Vokiečių mylima metodą, tai išgąsdin
ti priešą—sakė maršalas. — Ir toji tak
tika jiems sekėsi. Labai drąsūs jų tankų 
užpuolimai, puikiausias susisiekimas ir 
radio ryšiai, o paskui visokį jų ‘triksai,’ 
kaip tai, staugiančios bombos—visa tai 
davė jiems milžiniškų pasekmių Franci- 
joj, pasekmių, kurios net nustebino pa
čius vokiečius.

“Francijoj vokiečių komandieriai įgi
jo pilniausį pasitikėjimą savo armijai. 
Na, o dabar, kaip matome, jų Francijos 
patyrimai įvedė juos pačius į nusivyli
mą. Jūs jau patys žinote, kas iš to atsi
tiko. Po pirmų mūsų nepasisekimų vis
kas dabar keičiasi. Vokiečiai nepripratę 
prie pralaimėjimų.”

Maršalas Timošenko ilgai kalbėjo apie 
vokiečių jėgas ir jų taktiką. Jis neslėpė 
to, kad jie gerai organizuoti ir galingi:

“Vokiečių armijoj disciplina buvo pui
kiausia. Bet tai buvo tik pradžioj karo 
prieš Sovietų Sąjungą. Pastarais laikais 
vokiečių karių dvasia puola ir disciplina 
silpnėja. Vokiečių komanda bijosi senes
nio amžiaus rezervinius šaukti į armiją, 
nors rezervai labai reikalingi. Armija 
pasipildo vyriausiai jaunuoliais žemiau 
20-ties metų amžiaus.

“Vokiečiai bijosi eiti į mišką. Jie ži
no, kad jiems pavojus yra ir. iš užnuga
rio partizanų pusės. Pirm šio karo vo
kiečių komanda buvo išdirbus smulkme
nišką planą aprūpinimo fronto gazolinu 
ir kitais reikmenimis bei ginklais ir a- 
municija. Bet kovoj prieš mus tie planai 
pasiliko tik ant popieros. Šiandie vokie
čių kareiviai neturi apatinių drabužių. 
Daugelį jų ėda utėlės. Jie atrodo bjau
riais.

“Dabar aš galiu pasakyti be jokių per
dėjimų, kad išimant minosvaidžius, ku
riui vokiečiai puikiai naudoja, Raudono
sios Armijos ginklai yra daug geresni. 
Mūsų kulkasvaidžiai daug geresni. Mūsų 
šautuvai, tankai ir orlaiviai geresni, ne
kalbant jau apie artileriją, kuri daug ge
resnė yra ir technikiniai ir pataikyme 
ugnies... Priešo pasisekimai karo pra
džioj buvo pasekme jo pasalingo ir ne
tikėto ant mūs užpuolimo.... Dabar mes 
juos mušame ir tol mušime, kol galutinai 
išeikvosime vokiečių jėgas.?

Tokį fronto apibudinimą davė marša
las S. Timošenko po pirmų didelių smū
gių vokiečiams. Taip didelis nacių buvo 
pralaimėjimas prie Elnės, kad net ponas 
Hanson W. Baldwin, kuris visada sėmė 
žinias iš naciškų šaltinių, ir tik tamsias 
dienas matė Sovietų Sąjungai, pripažino, 
kad tai buvo didelis ir pirmas Vokietijai 
smūgis.

Smūgiai Naciams Smolensko Mūšiuose
— Mūšiai Smolensko ir Novai srityj 

tęsėsi per 30 dienų — rašė generolas - 
majoras J. Jaremenko. <— Vietos po ke
lis kartus perėjo iš rankų į rankas. Pra
džioj nacių užpuolimo ant Sovietų Są
jungos vokiečių generolai turėjo visur 
pirmenybę. Kovoj dalykai pasikeitė. Per 
ištisą mėnesį vokiečiai vedė puolimą, kil
nojo savo armijas iš vienos vietos į ki
tą, turėjo didelių nuostolių ir vis be pa
sekmių. Raudonoji Armija kirto jiems 
smūgį po smūgio, tai besiginant, tai 
pereinant į aktyvį užpuolimą.

Vokietijos fašistai padarę netikėtą ir 
iš pasalų ant mūs užpuolimą, galėjo pra
džioj pravesti tulus savo teorinius pla
nus... Pradžioj kampanijos jie turėjo už
tektinai ginklų, amunicijos ir kitų reik
menų. Mūšių eisenoj padėtis pasikeitė. 
Jie pajuto stoką reikmenų ir rezervų. 
Vokiečių komanda staigiai kilnojo fron
to jėgas iš vienos vietos į kitą ir vis darė 
puolimą, kol galų gale tos jėgos pavargo 
ir buvo priverstos pereiti prie apsigyni
mo.

Fašistų mechanizuotos jėgos gavo 
skaudų smūgį po smūgio pirmiau, kaip 
jų kitos dalys. Tankų įgulos dažnai buvo 
priverstos pasiimti iš tankų kulkasvai- 
džius ir eiti į apkasų kovą, arba pritru
kus tankams kuro paversti juos į “for
tus.”

Mūšių eisenoj1 vokiečiai savo taktiką 
turėjo daug keisti. Smolensko kovoje 
Raudonoji Armija naudojo taktiką išeik
voti priešo jėgas ir tada jas sunaikinti. 
Ir štai pavyzdžiai, kaip tas buvo at
siekta.

Sovietai Naikina Priešo Orlaivius
Pirmose mūšių dienose vokiečiai pla

čiai naudojo orlaivius kovoj prieš Sovie
tų oriai vyną. Vokiečių orlaiviai buvo pa
vesti tiesioginei divizijų komandierių 
valiai ir jų orlaukiai buvo 5 ar 10 mylių 
nuo fronto. Sovietų orlaivynas pasinau
dojo tokiu priešų orlaukių atstumu ir 
dieną ir naktį bombardavo orlaivius ant 
žemės, o vėliau ir mūsų toli šaunanti ar
tilerija prisidėjo. Tas privertė nacius 
pakeisti šią jų taktiką.

(Daugiau bus)'

EVERYBODY VHV SAVING fN 
EVERY PAYDAY WA R B 0 N D S:

Kaip jau spaudoje buvo ra
šyta, kad LLD 12-tas Apskri
tys rengiasi prie koncerto, ku
ris įvyks orui atvėsus, spalių 
18 dieną, tad kitos organizaci
jos malonėsit susilaikyt nuo 
parengimų tą dieną, šitai rei
kia gerai įsitėmyti.

Reikia prisimint dar apie 
piknikus, kur apskričio komi
tetas buvo nutaręs kokiomis 
dienomis tie piknikai turės 
įvykt ir spaudoje buvo rašy
ta ir prašoma kitų organiza
cijų susilaikyt nuo parengimų, 
bet vienok taip nebuvo. LDS 
7-ta kuopa tą dieną pasiskyrė 
savo parengimui.

Nors Wilkes Barre apylin
kėje dabar nėra lengva su
rengti piknikai, bet vienok jei
gu ne 7-tos kuopos parengi
mas, tai būtume turėję pikni
ką.

Toliaus, draugės ir draugai, 
biskį daugiau veiklos kuopose 
gavime naujų narių. Yra žmo
nių, kurie nori priklausyt prie 
šios apšvietos organizacijos, 
tik reikia, juos pakviesti. 43 
kuopos kelios draugės, bei 
draugai pasidarbavo biskį 
pereitą susirinkimą prirašė 
naujus narius, tad galima 
kitur tą padaryti.

Kurie draugės-gai dar nepa- 
simokėjo už šiuos metus, bū
tinai kuopos valdyba turi pa
matyti tuos draugus-ges 
rinkt iš jųjų mokesčius 
greit galima, nes pinigai 
re yra labai reikalingi.

Kuopose nereikia pamiršt 
apie dienraštį “Laisvę,” sukelt 
kiek galint finansinės para
mos.. Taipgi, kitas labai svar
bus dalykas, tai pagelba So
vietų Sąjungos kovotojams 
prieš fašizmą. Jiems reikalin
ga šiltų drabužių dėl žiemos, 
kurie gali arba turi tokių pa
siųst, o kad ne, tai prisidėt su 
doleriu kitu tam svarbiam rei
kalui. Tad visžiM kuopas šiame 
apskrityj kviečiame prie dar
bo. 12 Apskr. Valdyba.

3428 Fulton
FRANZ FRIES

St., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is .____ _
GB 9281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under. Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2717 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENZO LA MAYE
2717 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6382 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 Fulton Street, Borough of Brooklyn,
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the
FRED WILKENS

2784 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
GB 6368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under. Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
529 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM G.
529 Ridgewood Ave.,

FELZMANN 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1990 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under, Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1094 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR KUNTZ
1094 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2099 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

910 .Liberty

NOTICE is

EMANUEL FELL
Ave., Brooklyn, N. Y.

ir 
4 
ir

hereby given that License No. 
Gli 2081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2311 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

2311

FRANK BOSCO
, (F. Bosco & Son)

(Italian-American Grocery) 
Pitkin Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1818 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

3061 Fulton
JOHN HARMS

St., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

Y.

No.NOTICE is _____ _
GB 1397 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3602 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE BORK
3602 Clarendon Rd.,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2925 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

2925

HARRY KRIGSMAN
Harry's Dairy

Avenue P, Brooklyn. N.

the

No.NOTICE is hereby given that License _ 
GB 1618 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5124 — 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

5124
CHARLES WEISS
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

9th
isNOTICE 

GB 1459 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2302 Cortelyou Road, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
2302 Cortelyou Road,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
J. JAFFE

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License __
GB 1428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
4120 — 10th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

4120
PHILIP

— 10th Ave.,

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BRINEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Lewis 
County of 
premises.

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

207 Lewis
ANNA BERL

Ave., Brooklyn, N. Y.

Nori.E is le>-by given that License No. 
GB 2441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

FRANK KUMM
210 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given th*. License No. 
GB 6418 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
46 Montrose Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD & LEONARD GUARDING 
(Guardino Bros.)

46 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10584 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1141 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

LOUIS 
(Louie’s American 
1141 Fulton St.,

to be consumed off the
WEINTRAUB

& West Indies Groceries) 
Brooklyn, N. Y.

I.Per..- No 
undersigned 
Section 107

NOTH E is hereby given that 
GB 1418 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9318 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ELIZABETH GROSS 
9318 Avenue K, Brooklyn, N.

the

NoN(,-l IC F is )<?tby given th«t Liccree 
GB 1518 has been issued to the undersigned 
to ” '__  „1
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

sell beer, at retail under Section 107

N'UltE is hereby given the* INo. 
GB 676 7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
521 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

ir is- 
kaip 
cent-

NOTICE is hereby given that License
2369 has been issued to the undersigned 

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

Ridgewood Ave.,

GB 
to 
of 
241 
County of Kings, to 
premises.

JOHN II.
241 Ridgewood Ave.,

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BAMMANN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE i.< hereby given that License No. 
GB 1741 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises, 

WILLIAM ROCHOLLA 
JEROME CALANDRINO 

104 Lewis Ave., Brooklyn,

off the

N. Y

156 Atlantic
JAMES KHOURY
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

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

JESSE GINSBERG 
(Ridgewood Food Market)

216 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 256 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the alcoholic Beverage Control Law at 

of Brooklyn, 
the

453 Dahill 
County of 
premises.

453 Dahill

Road, Borough
Kings, to bo consumed off

MEYER LOPATOW
Road, Brooklyn, N.

No.NOTICE is 
L 717 has 
to sell wine 
tion 107 of __  ______ __  ______
Law at 5 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

PHILLIP TRACHTENBERG 
(Remsen Court Liquor Store)

5 Utica Ave., Brooklyn, N.

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

the

No.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1899 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. __

ROSELENA CORP.
110 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 796 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control _ Law. at 
131 Harrison Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

SEVERINO
131 Harrison Avenue,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

BASILICO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1632 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IKE CHESSIN. ABE LIFSCHITZ AND 
BENNY GOLDBERG 

(Chessjn’s Del.
459 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

415 Sutter 
County of 
premises.

415 Sutter

the

BENJAMIN FARBER
Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2456 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AUGUST E. MARTENS
Ave., Brooklyn, N. Y.2456 Pitkin

No.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

107

NOTICE is
GB 1358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Hoyt 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage (į^ptrol Law at 
216 Avenue U, Borougtf of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIO GROCERIES. INC.
216 Ave. U. Brooklyn, N. Y.

No.

195 Hoyt

Street, Borough of Brooklyn.
Kings, to be consumed off the
SOPHIE MULLER

St.. Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6496 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7920-22 7th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HARRY 
(Foodland Self 

7920-22 7th Ave.,

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PANCER
Service Store)

Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License ___
GB 2359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM GOLDMAN
442 Lorimer St., Brooklyn, N.

No.

NOTICE is 
EB 693 has 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3449 Fultdn Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

3449 Fulton
WALTER GARŠVA

St., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.

NOTICE is hereby given that License __
E 303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn,, County 
of Kings.

HENRY MARKOWITZ
5 11 Cook St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7697 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1515 — 69th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED GUGLIELMELLI 
Homewood Bar & Grill

69th St., Brooklyn, N. Y.1515

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 486 has been issued to the undersigned 
to 
of 
495 
County of 
premises.

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

Grand Street, Borough of Brooklyn,

495 Grand

Kings, to be consumed on the

ANNA 
St.,

M. GINKUS 
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
EB 552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6504 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

6504 Bay
VITO GIANNINI

Parkway, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
EB 875 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2002 — 75th Street, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

2002
ANNA 

75th St..
WOLF

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID SUGARMAN
623 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 777 has ....................... ' '
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prosi>ect Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave.. Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned
107

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2084 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2909 Fort Hamilton 
Brooklyn. County of 
off the

Parkway. Borough of 
Kings, to be consumed

2909 Ft.

premises.
PETER

Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.
McEVOY

NOTICE 
GB 2353 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2146 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN D. SCHAARS 
2146 Fulton St., • Brooklyn, N.

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

at retail under Section 107

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 6774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4121 Avenue D, Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

D, - Borough 
Kings, to be consumed off the

4121 Ave.

BEN COHEN 
(C. & H. Dairies)

D, Brooklyn. N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GBi 6721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
406 Sumrer Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISRAEL BLITSTEIN 
406 Sumner Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 6411 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 East 32nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
158 East 32nd St.. Brooklyn. 'N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
1085 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

TILLIE E. ZLOBTNSKY
1085 Manhattan Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2755 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control_Law at 
81 Harrison Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS
81 Harrison Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
MESSINA

Brooklyn, N.

No.

NOTICE is
RL 7650 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 2434 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings ,to be consumed 
on the premises.

SAMUEL ABELOWITZ
2434 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2222Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 658 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail urtder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
598 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES PLACATZIS AND 
THOMAS PARASKEVAS

598 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10336 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
174 Harrison Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JOSEPH
174 Harrison Ave.,

CONTI
Brooklyn, N. Y.

premises.
ANNA

2222 Pitkin Ave.,
WOEIILKENS

Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1787 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 — 39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE J. SATTLER
40 — 39th St., ’Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1718 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

ROBERT W. CHAMBERS
1718 Fulton St., Brooklyn, N.

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Ave., Brooklyn, N.

5fPTICE J8 h,ereby given that License No. 
GB J48» has been issued to the undersigned 

r Wer’ nt retail under Section 107 
tbc Alcoholic Beverage Control Law at 

937 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the premises. •

CELESTINO UGOLINI
T 4 (.LAlberty Food Center)

i)37 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.«

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 73 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Empire Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

* TOOMEY’S GRILL, INC. 
252 Empire

NOTICE is hereby given that Lkense Nr 
GB 2044 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1035 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF
1085 Fulton St.. Brooklyn, N.

the

Y.

the

Blvd., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
2578 Pitkin Avenue. Borough df Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP GOLDBERG
2578 Fitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giver, that License No. 
GB 6475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1118 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE BROWN
1118 Fulton St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1553 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Ijaw at 
128 Rochester Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

MRS. BERTHA
128 Rochester Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

F. STEINBERG
Brooklyn, N. Y.

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

Estate of Giuseppe Angelino
398 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2517 has been, issued to the undersigned 
■ - • ..........................~ •• 107

at 
lyn. 

Kings, to be consumed off the

to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic • Beverage Control Law 
374 Lewis Avehue, Borough of Brookl: 
County of 
premises.

MORRIS 
374 Lewis

SURDIN & HYMAN ISRAEL 
Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6775 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
JOHN BEHNKEN & WILLI WINKLER 

560 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Marcy 
County of 
premises.

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

613 Marcy
LOUIS COHEN

Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE ts ____ _ ____  ___ ____
GB 2117 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 the 
premises.

MAURICE EGAN
161 Franklin St., Brooklyn. N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tha 
premises.

MORRIS GLASSER.
Administr. Estate Jacob Glasser 

(Great Ridgewood Dairy)
572 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2603 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
227 Wilson Street. Borough of Brooklyn.

Kings, to be consumed off the
Wilson 

County of 
premises.

227 Wilson
HENRY RUDOLF

St., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.NOTICE is _____ _____

GB 1888 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
279 Woodbine Street. 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JOSEPH
279 Woodbine St.,

KUEHN 
Brooklyn, N.

No.NOTICF is hereby given that License 
GB 2317 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
993 Manhattan Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oflį the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2305 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Woodbine Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the
HENRY WINTER 

Winter’s Bar & Grill
60 Woodbine Street. Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2079 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2173 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectloh 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2916 Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the
FRED CORDES 

2916 Avenue I, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License __ _
EB 2177 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3121 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

No,

YAUCHHAROLD J.
3121 Quentin Rd-.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!
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AMERIKIEČIAI LAIMĖJO ORO KARINIS HITLERININKU
MŪŠĮ PRIES JAPONUS PARADAS PARYŽIUJE

Oficialiai Amerikos Pranešimai
CHUNGKING, Chinija, liep. 30. — Amerikos genero

lo J. W. Stilwell’io štabas išleido tokį pranešimą:
Anksti šį rytą devyni japonų bombanešiai atakavo 

lėktuvų stovyklą Hengyange. Amerikiečių lėktuvai-ko- 
votojai atrėmė būrį japonų orlaivių ir nušovė žemyn 
tris jų bombanešius. Japonų bombos tik mažai nuosto
lių tepadarė. Amerikiniai lėktuvai neturėjo jokių nuo
stolių.

Majoras John E. Allison nukirto žemyn du priešų 
bombanešius, o kapitonas Albert J. Baumler nušovė 
trečią.

Vichy, Franci j a. — Na
ciai suruošė Paryžiuje savo 
armijos ir ginklų paradą. 
Tuom jie norėjo pasirodyt, 
būk esą pilnai prisirengę 
atmuš t kalbamąjį talkininkų 
įsiveržimą antru frontu 
prieš vokiečius.

Labai mažai francūzų te- 
stebėjo tą hitlerininkų para

būdavo seniaus. \ Mat, daug 
jaunų vyrų paėmė ir ima į 
kariuomenę. Kaip katra moti
na turi jau po 3 sūnus kariuo
menėj, gailestauja netekus sū
nų prie savęs. Keikia japoną 
ir Hitlerį, o vėlina Sovietų Ru
sijai, kad tuos bestijas smar
kiau pliektų su Amerika ir 
Anglija bendrai.

A. Čekanauskas.

Springfield, III

savo moteria. 
brangu pirkt, 
ar drabužiai, 
reikmenys iš

Easton, Pa

Penktas Puslapis

purvus ir dulkes. Visų automo
bilių priešakinė platformukė 
išklota su guma. O tą viską 
galima būtų lengvai pakeist 
kitoniškos rūšies klodais — 
divonais ar kitoniška padlagų 
medžiaga.

Paklausiau kurpiaus, ar jis 
užtektinai turi guminių kurkų 
batams? Atsakė, kad gauna 
kiek reikia. Wrigleys Co. 
kramtomąją gumą ir po Šiai 
dienai išdirba, nors ir mažes
niais kiekiais.
valdžia galėtų suvartot kariš
kiem reikalam. Jeigu valdžia 
per visą šalį surinktų-sukon- 
fiskuotų tąją gumą, tai susida- ' 
rytų šimtai, tūkstančiai tonų 
tos mindžiojamos gumos. Ir 
tiktai tuokart reikėtų imt nuo 
privatiškų. mašinų padangas. 
Tas gumos klausimas turėtų 
būt išaiškintas mūsų valdžiai 
pačiam centre, Washington,

.guriauti ir gazoliną su guma 
eikvoti. Išdiskusavus šitą gu
mos klausimą ir prisiklausius 
visokių kalbų, paaiškėjo iš 
žmonių plepėjimų, kad val
džiai būtų mažai naudos iš to
kių padangų, o gumos dar 
mažiau.

Dabar pas visus tokius žmo
nes kyla naujas klausimas, ko
dėl valdžia nesusirūpina taja 
guma, kurią visas svietas min
džioja be naudos? Einant bile 
kokia pramonine gatve, jūs 
tiktai gerai įsitėmykite, o pa
matysite, kad beveik visų 
krautuvių, valgyklų, bankų ir 
viešbučių prieangiai iškloti sto
ra guma. Eikite į teismabu- 
čius, paštą, policijos stotis ir 
šiaip valdiškas vietas, ir jūs 
pamatysite storus gumos klo
dus. Kožna privatiška stuba, 
savo prieangyj ir prie durų tu
ri pasidėjusi tam tikrą dalį 
gumos, į kurią visi nuzulina, 
nutrina nuo čeverykų, padų

O tąją gumą

Kur Be Reikalo Guma 
Mindžiojama

Nelabai seniai spaudoj bu
vo paskelbta mūsų šalies pre
zidento Roosevclto pasikalbė
jimas su spaudos reporteriais 
gumos klausimu. Prezidentas 
pareiškė, kad gal reikės kon
fiskuoti nuo visų privatinių 
automobilių padangas-taj erius 
kariškiem reikalam. Privatinių 
automobilių savininkam pri
darė daug strioko ir kalbų, 
ypač tiem, kurie myli perdaug 
be jokio tikslo važinėtis, sma-

prigėrimo vietos. Velionis pa
liko moterį liūdėti ir palaido
tas su bažnyčios patarnavimu.

Birželio 28 d. mirė Charles 
Čėpla, 79 metų senelis. Paliko 
liūdėti moterį ir sūnų Joną. 
Tapo palaidotas su bažnyčios 
patarnavimu. Velionis per 
daugelį metų dirbo anglies ka
syklose kaip ir kiti vargšai, o 
dabar gavo pensijos, į mėnesį 
27 dol., ir iš to gyveno, kad ir 
vargingai, su 
Mat viskas yra 
ar, tai valgis, 
kuras ir visoki
tų 27 dol. per mėnesį. Tai ir 
gyvenk!

Sakau įnirusiems: ilsėkitės 
amžinai šaltoj Amerikos že
mėj. Jūs užbaigei savo kovą 
ir vargą, o mes likę gyvi tę
sinį tą kovą ir vargą, kad su
mušus tokius japonus, Hitlerį 
ir kitus užpuolikus mūsų ir 
dar norinčius mus pavergti ir 
demokratiją sunaikinti!

Liepos 19 d. visų lietuvių 
draugijų bendrai buvo pikni
kas surengtas. Pelną skyrė dėl 
Raudonojo Kryžiaus, 
patirti ar liko pelno 
Vėliaus paaiškės.,

Dabar pas mus
dienas esti karšta, kad siekia 
98 laipsnius karščio. Kam rei
kia dirbt, kur saulė kaitina, o 
ne pavėsyje, esti suvis prastai 
kepant it tam blynui karštyj.

Darbai eina gerai ir jauni 
žmonės, abiejų lyčių, darbus 
gauna netaip sunkiai, kaip tai

V. J. Stankus.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Lietuviui Rakandu Krautuve

bažnyčios patar-

ne kuri as

Nacių Skelbimai

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7964
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Neteko 
ir kiek.

85c
85c
85c
85c
85c

20c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c
25c

Tel, STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

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

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, 2 d. rugpjūčio, 1:30 v. 
dieną. Liet. Progr. Kl. Saiėje. Visi 
draugai dalyvaukite susirinkime lai
ku. — J. Vilkelis, sekr. (178-179)

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

d. mirė Juozas
63 metų. Velio- 

kasė

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 1 d. rugpjūčio, 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Draugės, kvie
čiame būti šiame susirinkime, ap
tarsime svarbius reikalus. Spaudos 
piknikas netoli. — V. K., sekr.

(178-179)

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. .
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS j
2-4 ir 6-8 vakare
Nekėliomis ir Šventadieniais t 
10-12 ryte

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 2 d. rugpjūčio, 2:30 vai. 
dieną, YMHA Svet., Walnut ir Fer
ry Sts. Malonėkite dalyvauti, nes 
bus išduotas raportas nuo pikniko. 
—Kom. (177-179)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, rugpjūčio 1 d., įvyks 

visų organizacijų narių ir “L.” skai
tytojų susirinkimas. Aptarsime 
“Laisvės” pikniko reikalus. Daly
vaus Antanas Bimba. Įvyks 8 vai. 
vakaro, 735 Fairmount Ave.—A. J. 
Smitas. (177-179)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

F. W. Shalins 
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.
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SOVIETAI TURĖJO PASISE
KIMŲ DONO UPES SRITYJ 

IR TIES VORONEŽU

MASKVA, liep. 31 vidunaktis.
Sovietų kariuomenė liepos 30 d. vedė mūšius su 

priešais Voronežo srityje ir taip pat srityje Cimlians
ko, į pietų rytus nuo Bataisko ir į pietų vakarus, nuo 
Kletskaja.

Kai kuriuose Kletskaja sektoriuose vokiečiai tapo 
atstumti atgal.

Voronežo fronte vokiečiai per kelias paskutines die
nas buvo išmušti iš eilės stiprių punktų. Jie meta į 
mūšį šviežius savo kariuomenės dalinius ir stengiasi pa
gerint savo pozicijas. Į šiaurių vakarus nuo miesto 
batalionas vokiečių pėstininkų, po artilerijos padarytų 
priruošimų, atakavo sovietines apsigynimo linijas ir 
buvo įvaręs kylį vienoj vietoj į jas. Raudonarmiečiai 
atidarė ugnį iš savo mortirų ir šautuvų. Vokiečiai ta
po atmušti ir paliko 200 saviškių užmuštų.

Visą dieną buvo vedamos kautynės dėl vienos ap
gyventos vietos, kurią mūsų kariuomenė vakar už
ėmė. Sovietiniai kovotojai atmušė keturias vokiečių 
atakas, sunaikino penkis jų tankus ir užmušė 900 prie
šų kareivių ir oficierių.

Į pietų vakarus nuo Kletskaja raudonarmiečiai at
mušė priešų atakas ir tūluose punktuose pastūmė vo
kiečius atgal. Kelios grupės priešų tankų ir du pulkai 
jų pėstininkų atakavo vieną mūsų poziciją. Sovietiniai 
kariai atmušė tas atakas, sunaikino devynis tankus ir 
kelis šimtus priešų kareivių ir oficierių. Mūsiškiai la
kūnai nušovė žemyn 14 vokiečių orlaivių per vieną 
dieną.

Sovietiniai orlaiviai sėkmingai atakavo vokiečių 
lėktuvų stovyklas ir jų susisiekimų centrus užfrontė
je. Venas sovietinis orlaivis nesugrįžo į savo stovyklą.

MASKVA, liep. 30. —.Keliose vietose Voronežo sri
tyje sovietinė kariuomenė pažygiavo pirmyn, įveikda
ma atkaklius vokiečių pasipriešinimus.

Kitame šio fronto sektoriuje raudonarmiečiai atmušė 
priešų atakas ir nukovė apie 450 vokiečių.

Bataisko srityje ties viena apgyventa vieta Sovietų 
kariuomenė per ištisą dieną atrėmė vokiečius. Arti vie
nos mūsų pozicijos priešai prarado 119 tankų ir 990 
karių, užmuštų.

Į pietus nuo Kletskaja tęsėsi įkaitę mūšiai prieš vo
kiečių tankus ir pėstininkus. Niekais buvo paversti vi
si vokiečių bandymai įvaryt kylį į sovietinius apsigyni
mus. Vienoje šio fronto dalyje sovietiniai tankai pa
darė ataką ir sunaikino 30 vokiečių tankų, užmušdami 
kelis šimtus priešų kareivių ir oficierių.

Cimliansko srityje sovietiniai orlaiviai atakavo gru
pes priešų besikeliančių iš šiaurinio Don upės kranto 
į pietinį; Sovietų tankai ir pėstininkai taip pat sėk
mingai kontr-atakavo vokiečius, užmušdami 700 priešų 
kareivių ir oficierių ir sunaikindami 17 jų tankų, 11 
kanuolių ir 27 kulkasvaidžius.

HITLERININKU NUOSTOLIAI 
BALTUOS JŪROJ

Maskva. — Vokiečiai iki 
šiol Baltijos Jūroje prara
do 92 karinius laivus, 90 
transportinių ir žibalinių 
laivų, kaip pranešė sovieti
nio Baltijos laivyno koman- 
dierius. Tuos priešų 
nuskandino kariniai 
tų laivai, orlaiviai 
krančių kanuolės.

Raudonojo Baltijos lai
vyno lėktuvai, be to, nušo
vė žemyn apie 1,000 nacių 
orlaivių ir sunaikino dau
giau kaip 700 jų tankų, di
delį skaičių šarvuotų auto
mobilių ir desėtkus tūkstan
čių Hitlerio karių.

laivus 
Sovie- 
ir pa-

Stockholm, Šved. —Pra
eitą mėnesį Norvegijoj buvo 
areštuota 22 darbininkai už 
sabotažą prieš vokiečius.

Liepos 25 d. mirė Patricia 
Šimkutė, 24 metų mergina. 
Bet žiauri mirtis kerta jauną 
ar seną it dalgė žolę, nepaiso 
tavęs, kad ir tu kažin kaip 
stengiesi ir trokšti gyventi. .Li
gų bakterijos užpuola jauną, 
pagyvenusį ar seną ir sunaiki
na tavo gyvybę. Paliko nuliū
dime tėvelius ir seselę. Tapo 
palaidota su 
n avim u.

Liepos 20 
Vasiliauskas, 
nis per daugelį metų 
anglį ir sunkiai dirbo savo gy
venime. Jau per daugelį metų 
gyveno kaip našlys. Paliko liū
dėti vaikus ir palaidotas su 
bažnyčios apeigų patarnavimu.

Birželio 28 d., Sangamon 
upėj prigėrė Charles Terresis, 
26 metų. Vandens srovė, nune
šė lavoną 7 mylias totiaus nuo

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Nutmeg Townsend Club No. 1 

ruošia Prakalbas ir Bazarą, pirma
dienį, 3 d. rugpjūčio. Laisves Choro 
Salėje, 157 Hungerford St. Baza- 
ras prasidės 3 vai. dieną. Prakalbos 
8 v. v. Kalbės kunigas Nicholas 
Waslleff ir rabinas Phillip Green- 
stein. Visas pelnas bus skiriamas 
Rusijos Medikalei pagelbai. Kviečia
me dalyvauti. — W. B. (178-180)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Skyriaus Medikalio Gel

bėjimo Komitetas rengia masinį 
pikniką, rugpjūčio 2 d. Todėl visi 
Worcesterio ir iš apylinukės lietu
viai dalyvaukite, bus gėrimų ir už
kandžių. (Vieta, laikas?—Adm.)— 
Komitetas.. (178-179)
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GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING i
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

mos taipgi aprūpinamo aliejum tuos, kurie savo namuose turite 
Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai 

Geriausios Rūšies Rakandų 
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI

Lietuvių Kūro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

Tru-Ember Fuel Co., Inc
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

■ Berlin, liep. 31. — Naciai 
pasiskelbė, kad jie užėmę 
Kruščevką, geležinkelių ma
zgą, 45 mylios į pietus nuo 
Rostovo. (Jau kelios dienos 
pirmiau jie gyrėsi Kruščev- 
kos užėmimu.)

Dabar naciai pasakoja, 
kad jie žygiuoją linkui Sal- 
sko, geležinkelių stoties, 
100 mylių į pietų rytus nuo 
Rostovo.

Pasak nacių, tai jie, ru
munai ir slovakai perėję per 
Dono upę 150 mylių frontu 
ir nužygiavę 112 mylių to
lyn į pietus nuo tos upės.

(Niekas nepatvirtina tų 
priešų pranešimų.)

Minneapolis, Minn. —Ar
mijos transporto orlaiviui 
sudužus, užsimušė 10 jame 
buvusių žmonių.

PARD AVIMAI
Bridgewater, Mass.

Tuojau turi būti parduota. Nauja 
stuba, susidedanti iš penkių kamba
rių, su maudyne. Visi kambariai ant 
vieno flioro. Fliorai kieto medžio. 
Apšildoma garu, balta sinka, sieno
je jbudavota prosinimui lenta, elek
tros mekanizmu varomas vanduo, 
cementuotas skiepas. Labai gera 
bamė ir vištinyčia. Nepaprastai ge
ras arklys, 45 akeriai žemės. Puiki 
vieta dėl žuvavimo ir medžiojimo. 
Kreipkitės po numeriu 319 Cross 
Street. Cross Street prasideda nuo 
South St., apie trys ir pusė mylios 
nuo Bridgewaterio - Centro.

(178-179)

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

vare laukan akmenėlius, pakelis 60c
Nervų Arbata .............................. i
Vyriškumo Pataisymas ............. !
Nuo Kataro bei Hay Fever .... ! 
Arbata nuo nutukimo ..............  I
Cukrinės Ligos (Diabetes)   < 
Palangos Trajanka, stambios ša

knys, 3 pakai už ..................$1.50
KNYGOS.

Aukso Altoriukas, Tilžės ..... 60c
Ta pati gražiais celuloido viršais 

su gražiais antspaudais ...$1.60
Vainikėlis, maža knygelė, mišių 

maldos su paveikslėliais ...... 50c
Ta pati minkštais viršais ........$1.25
Gydykla nuo mirties baimės, su 

paveikslais .......................... 50c
Saulei nusileidus arba graborių 

slaptybės, kaip jie mirusius 
prirengia pašarvojimui, balsa- 
mavimas, papročiai visokių 
tautų ir deginimai kūnų, 300 
puslapių ............................ $1.25

Apie dangų, saulę, mėnesį ir 
žvaigždes ..........................  10c

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai- 
ninkų .....................................

Kantri Alena .............................
Pranašavimai Mikaldos ............
Marių Duktė .............................
Duktė Pūstynėse ............ .........
Savizrolas, juokingi skaitymai : 
Neužmokamas Žiedas ..............  :
Gudrus Piemenėlis ....................  :
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Herodas Boba ir kitos 7 is
torijos ................................  35c

Sveikata Ligoniams, aprašo viso
kias žoles nuo įvairių ligų .... 25c

Marijos Sapnas ant Kalno Alyvų 15c 
Lengvas Būdas išmokt angliškai 35c 
1001 Naktis, dalis I  1.............. 50c
Karvės, iš jų naudą ir kaip pa

daryt sūriai .......................... 25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

tymas, 400 pusi...................... $1.25
Sapnų knyga su paveikslais, ap

daryta ................................... $1.25
Kabalas ..................................... 15c
Burykla ir Burtininkas, papasa

kojimas praeities, apibūrimas 25c
Sakinas, nedomas žydas, žingei

dus apskaitymas ................  25c
Gudrus Piemenėlis, graži apysaka 25c

M. ŽUKAITIS 
834 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE: 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinta

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ 

Ateikite pasimatyti su Givuds
Geriausias Alus Brooklyno

adresa8.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y 
Tel. EV. 4-8698
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Pereitą trečiadienį dar su-

Atostogauja Šiemet labai daug brooklynie- 
čių ten jieško atgaivos nuo šut- t 
ros mieste. 1

'Naujoji Gadyne” ir 
“Donosai”

Pro-h i 11 eriškoji “Naujoji 
Gadynė” nuolatos šaukia prieš 
“donosus“ ir “donoščikus.“ 
Tokiais savo, No. 30, apšaukė 
Brooklyno organizacijų dele
gatus, kurie dalyvavo ambu- 
lanso konferencijoj.

Kas gi yra “donoščikai” ? 
Caristinėj Rusijoj liaudis smer
kė “donoščikus,” tai yra, tuos, 
kurie pranešinėjo caro režimui

ji jaučia, kad yra joj tokių 
dalykų, apie kuriuos ji nenori, 
kad vyriausybė žinotų.. Ir jei
gu kas praneš apie jos pozici
ją, tai tas bus “donoščikas.”

Šis karas yra iš vienos pusės 
demokratijos, laisvės, kultūros 
šalininkų ir iš kitos pusės Hit
lerio razbaininkų, plėšikų, va
gių ir žmogžudžių. Darbinin
kai karo laimėjimui net nuo

•apie darbininkų judėjimą. Bet 
ar visi “donoščikai“—pranešė
jai yra vienodi ?

Ką gi turi mintyj “Naujoji 
Gadynė,” kada ji Amerikos 
vyriausybės rėmėjus vadina 

’“donoščikais“ ? Kokion gi po- 
zicijon pati “Naujoji Gadynė” 
atsistoja? Keno pusę ji gina? 
Pati “Naujoji Gadynė” sakosi, 
kad būk ji šimtu nuošimčių 

f esanti su Jungt. Valstijų vy
riausybe kare. Bet gi “Naujoji 
Gadynė” skaldo liaudies vie
nybę, skaldo bendras pastan
gas karo išlaimėjimui, talpi
na Hitlerio propagandą, šmei
žia Sovietų Sąjungą — tą ge- 
riausį kovotoją prieš Amerikos 
priešus. Ir “donoščikais“ va
dina tuos, kas visomis pastan
gomis remia Amerikos karo 
laimėjimo pastangas.

Tai kas gi yra “Naujoji Ga
dynė“? Ar ji yra ištikima rė
mime Amerikos vyriausybės 
karo reikaluose? Nieko pana
šaus! Logiškai dalykus svars
tant, tai “Naujoji Gadynė” 
niekina tuos, kas remia vyriau
sybę, kolioja juos “donošči
kais”—pranešėjais. Logiškai 
išeina, kad ji priešinga gaudy
mui Hitlerio agentų ir sabo- 
tažninkų, kuriuos Hitlerio sub- 
marinai iškelia Amerikoj žalą 
daryti. Juk jeigu kas pastebės 
tokį sabotažninką, praneš val
džiai, tai “Naujoji Gadynė” jį 
vadins “donoščiku” arba “blo
gu žmogumi.” Logiškai mąs
tant išeina, kad ir pati “N. 
G.“ bijo “donoso” apie ją, nes

W. Žilys Išeina Armijon
Pasižymėjęs veikėjas Walte- 

ris Žilys išeina į armiją rug
pjūčio 5 d. Visą laiką jisai gy
veno Brooklyne, o paskutiniu 
laiku apsigyveno New Jersey.

Dar nei metų laiko nėra, 
kaip ženotas; palieka viską ir 
važiuoja į armiją. Walteris 
dar tik 10 metų, kaip iš Lie
tuvos atvažiavęs.

Jo draugai jam linki daug 
laimės armijoje, — už kelių 
mėnesių sugrįžti kokiu oficie- 
riumi. J. J.

Brooklynietis Frank Davino 
antru kartu išvengia elektros 
kėdės Apeliacijų Teismui pa
tvarkius jį teisti iš naujo. Jis 
buvo nuteistas kaltinimu mir
tinai pašovus gaisragesį Tho
mas J. Hitter jo apiplėšime 
1940 m.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

ant vištų farrnos. Taipgi reikės 
melžt ir vieną karvę. Darbas geras 
ir nuolatinis. Alga, $25.00 j mėnesį, 
sykiu ir geras pragyvenimas. Pra
šome asmenų atsišaukti, kurie nori 
tokio darbo. Antanas Plaušinaitis, 
212 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

(178-179)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA JEWELRY 

KRAUTUVE.
Parsiduoda laikrodininko (jewel

ry) krautuvė, biznis ir tavorai. Ji 
yra labai geroj vietoj, arti nuo po
žeminių traukinių 14th St. Line,
ir Wyckoff stoties, ant didelės biz- 
niškos gatvės. Iš visur geras pri
važiavimas požeminiais 14th St. 
Line traukiniais ir viršutiniais Me
tropolitan - Broadway traukiniais, 
gatvekariais ir busais. Parsiduoda 
iš priežasties, kad laikrodininkas 
yra draftuotas į valdžios darbą. 
Kreipkitės pas V. Kazlauskas, 55-30 
Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. 
(Ridgewood Sekcija). (175-180)

streikų atsisakė. Jie, jų unijos, 
partijos visomis jėgomis remia 
vyriausybės pastangas ir nebi
jo jokių “donosų,” nes jie tą 
ištikimai atlieka.

Prileiskime, kad darbininkai 
dirbtuvėj suseks Hitlerio agen- 
tą-sabotažninką, kuris kenkia 
gamybai. Ką jie darys? Jie 
apie tai turės raportuoti unijai 
ir vyriausybei. Kito kelio 
jiems nėra, kad pastojus Hit
lerio žalotojui darbą. Kaip į 
tą raportavusių žygį žiūrės vi
si Hitlerio priešai? žiūrės, kai
po į patrijotinį, kaipo karo 
laimėjimo žygį. Kaip gi į tai 
žiūrės “Naujoji Gadynė,” ku
ri bijo vyriausybės, kuri išti
kimus karo laimėjimo rėmėjus 
vadina “donoščikais”? žino
ma, “Naujosios Gadynės” aki
mis žiūrint, bus blogi tie, ku
rie pastojo Hitlerio agentui ke
lią, kurie neleido jam “demo
kratiškai” padėti Hitleriui pa
vergti mūsų šalį.

štai ką reiškia šių dienų 
“Naujosios Gadynės” bjaurūs 
užpuolimai ant tų, kurie viso
mis pastangomis stengiasi ka
rą išlaimėti prieš Hitlerį ir jo 
gaują! štai prie ko atvedė 
“Naujosios Gadynės” hitleriš
kas nusistatymas, talpinimas 
Hitlerio propagandos, bjauri 
jos neapykanta linkui Sovietų 
Sąjungos, linkui darbininkų, 
taip, kad “Naujoji Gadynė” 
nei nepajuto, kaip pati paro
dė, kad jai tik Hitleris prie 
širdies, o Amerikos vyriausy
bės bijo, nes turi dėl ko bijoti.

Amerikos Pilietis, 
e

Dr. A. Walmus Išeina 
Kariuomenėn

Už dviejų savaičių dantų 
gydytojas Dr. A. Walmus, iš 
So. Brooklyno, išvyksta į Ame
rikos kariuomenę. Jis išvyks į 
Georgia valstiją ir kariuome
nėje gaus leitenanto laipsnį.

Laimingo jaunam, energin
gam gydytojui pasisekimo!

Brooldynietė Motina 
Rasta Nužudyta

______
Mrs. Yolanda Stroncone, 35 

m., trijų vaikų motina, savi
ninkė krautuvės prie 176 Avė. 
U, atostogavus netoli High
land, N. Y., rasta šalykelėj 
nužudyta, su 14 pjūvių, pada
rytų penkiacoliniu peiliu ir le
do skaldytuvu.

Kaip pasakojo policijai va
sarnamio Tuckers Corners sa
vininkė Mrs. di Giovanni, Mrs. 
Stroncone vasarnamin atvažia
vus pereitą šeštadienį ir keti
nus atostogauti keletą savai
čių. Pereitą trečiadienį ji ga
vus nepasirašytą telegramą iš 
Newburgh ir išėjus. Už 6 va
landų rado jos kūną pusės my
lios- atstume nuo stubos. Me
nama, kad ji buvus kitur kur 
nužudyta ir ton vieton atve
žus išmesta. Telegrama, poli
cija susekė, buvus išsiųsta iš 
alinėj esamos stoties, kur ga
lima pasiųsti įmetant registe- 
rin atatinkamą sumą pinigų. 
Jieško siuntėjo.

Tyrinėtojai sako, kad žiau
rumas jos nužudyme rodo, jog 
būta kerštinčiaus, nors ji ir 
apiplėšta.
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Biznieriai Dejuoja, Kad 
Jiems Sunku Verstis

Pas biznierius, ypatingai 
smulkiuosius, pastaruoju laiku 
girdisi dejavimų ir stiprokų 
skundų dėl apmažėjimo biz
nio. Priežasčių tam, pasidai
rius aplink, randame kelerio
pų,:

Svarbiausia bene bus pra- 
tuštėjimas miesto. Reguliarių 
gyventojų šimtai tūkstančių 
išėjo armijon. Tūkstančiai kitų 
išvažinėjo į apylinkes karo 
darbuosna. Gi dabar, vidurva
sariu, daugelis miestiečių išva
žiuoja į užmiestį savaitei kitai, 
o tūli ir visam sezonui, nors 
pastarųjų nedaug. Dar kiti 
šimtai tūkstančių ištikti nedar
bo, skū-piau verčiasi.

Prie visko prisideda stoka 
gazolinos. Ant kiek newyor- 
kiečiai išvažinėdavo į užmiestį 
atostogų, tiek miestui atsimo
kėdavo trumpiems pobūviams 
atvykstanti iš užmiesčių sve
čiai. Ypatingai jaunimas per
pildytomis mašinomis traukda
vo miestan pąsidairyti įvairy
bių, tuo pat sykiu apsilankyti 
pas gimines. Buvo svečių, bu
vo priimtuvių.-išleistuvių, buvo 
sąjūdis ir daugiau biznio.

Kalbuosi su prabanginių 
gražmenų pardavinėtoju:

—Kaip einasi ?
—Beveik nėra kas veikti. 

Kol buvo vaikinai, tol mergi
nos puošėsi, o vaikinai jomis 
susižavėję joms dovanų pirk
davo. Dabar jos nepaiso puoš
tis.

— Kaip gyvuojate?—klau
siu valgomų daiktų krautuvės 
savininko.

—Gerai. Tik biznio mažiau.
—Kas atsitiko ? Pasnikas, o 

gal “rediūsinimo” gadynė?
Nei vienas, nei kitas, bet 

užsakymai mažesni būna. Pa- 
vyzdin, Mrs. X kas šeštadienį 
pirkdavo pilną krepšį provizi- 
jų, o dabar du “čiapsu” sau 
su vyru pasiima. Kol buvo vai
kai, tol stiprių valgytojų, na
miškių ir svečių, netrūko. Su
laukę šventės, šeimyna maši
noj važiuodavo su kaimynais į 
laukus, o tai reiškė ir skrynią 
provizijų. šeimynos sudaro di
džiumą mūs kostumerių.

—Bet likusieji dar nebadau
ja, nebadausime ir mes,—pri
dėjo apsukrus biznierius.

—Kaip drūtas? — klausiu 
užeigos savininko.

—Drūtesnis, kaip visada. 
Mažiau darbo, tai lašinius au
gini, — mirktelėjęs atsirapor- 
tavo jis.

—Dėlko mažiau, juk dabar 
žmonės dideles algas uždirba?

—Uždirba, tai sau uždirba, 
bet pas mane neatneša. Juk 
matai, kad aplink mus fabrikų 
nėra, o parėję iš darbo vėlai 
būna perdaug pavargę, kad

toliau trankytis. Prie to bijo, 
kad ilgiau pabaliavojus nesu- 
skaudėtų galvą ir nereikėtų iš
likti iš darbo. O kurie čia tan
kiai sėdi, tie mažiausia teturi 
ko praleisti.

Tūlas nusiskundė, kad per
sunkia! dirba, nes pasunkėjo 
gavimas darbininkų dirbti ma
žose įstaigose.

Daugelio kitų skundai lietė 
kainų rubežių — ne dėlto, kad 
uždėta, bet kad nedėta ant vi
sų produktų pastovios kainos. 
Nebuvimas pastovių kainų, 
skundžiasi jie, pasunkina atsi
laikymą prieš taisyklių nesilai
kančius prekėjus ir apsunkina 
santikius su kostumeriais.

Pasiskundę, vienok, didžiu
ma jų, atsidusę, prideda:

—Kaip yra, taip yra, kad 
tik greičiau sumuštų Hitlerį, 
viskas būtų geriau.

Smulkusis biznis gana ryš
kiai atjaučia ir parodo mūsų 
šalies pulsą. Jis bujoja, kada 
susiedijoj gyvenimas eina pil
nu tempu ir kenčia, kada su
siedijoj truk ūmai arba kai ji 
susikaupus kokiam svarbiam 
tikslui atsiekti atsisako nuo 
prabangų ir nuo daugelio 
bėgamų reikmenų, be ku
rių kaip nors gali apsieiti. 
Susiedijos biznis tampriai su
rištas su bendru susiedijos gy
venimu. Dėlto susiedija reika
linga glaudžios savo biznierių 
kooperacijos, o biznieriai rei
kalingi susiedijos draugišku
mo. G-s.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

medžiota devyni svetimšaliai. 
Tarpe tų randasi, pirmu kartu 
laike šio karo, ne vien tik vo
kiečiai, italai, japonai, bet ir 
iš kitų tautų — vienas veng-
ras ir du rumunai.

Šių areštuotų grupėje ran
dasi ir Mrs. Maria Kerling, 
žmona vieno iš aštuonių sabo- 
tažninkų, dabar teisiamų Wa
shingtone.

Iš Pittsfield, Mass., brook- 
lyniečių moterų ir menininkų 
veikėja U. Bagdonienė rašo:

“Viešėjausi Minersvillėj pas 
Ramanauskus, o dabar atosto
gauju Massachusetts valstijoj, 
čia labai gražu.“

Atrodo, kad Naujoji Angli
ja vis daugiau ir daugiau pra
deda newyorkiecius vilioti.

Gretchen Laird, 24 metų 
modelis, palikus notą “Lau
kiau tavęs, nesulaukiau,“ atsi
suko gasą savo kambaryj, 514 
Madison Ave., N. Y. Bet ją 
atgaivino ir nuvežė Bellevue 
ligoninėn.

Pagelbėkit savo tautai pirkda* 
mi bonus ir štampas

Ar Plunksna Laimės?
Veikalų rašytojas William 

Saroyan perėjo armijos egza
miną ir pripažintas imtinu. Jis 
žadėjęs prašyti atleidimo nuo 
tarnybos ginkluotose jėgose iš 
to atžvilgio, kad jis bus nau
dingesnis šaliai rašydamas vei
kalus, negu su šautuvu ranko
se.

Įdomu, ar plunksna laimės 
prieš šautuvą. Aną syk viena 
drafto taryba buvo patvarkiu
si, kad labai sėkmingo prieš- 
fašistinio laikraščio PM redak
toriaus plunksna nedaro išim
ties. Nelaukęs a p e 1 i acijos 
nuosprendžio, redaktorius nu
ėjo armijon liuosnoriu.

PENKTA DIDŽIOJI SAVAITĖ

'This is the Enemy!'
(Nuotikiai iš žmonių Karo prieš Hitlerį)

“Tai yra tuojautinė pareiga kiekvieno amerikono pamatyti 
‘This is the Enemy’ ’’— Arthur Winchel, N. Y. Post.

—Daily News.
Ir dar nepaprasta įdomybė: “YELLOW CAESAR,“ smagi 

trumpa anglų pašaipa iš niekšiško Benito . . .
Taip pat: “DOVANŲ LAIMĖTOJAI,”—judis rodąs Stalino dovanų 
teikimą atsižymėjusiems darbuotojams meno ir mokslo srityse r;.

IR NAUJAUSIOS JUDŽIŲ ŽINIOS

Nuolat nuo 9 A.M.—25c iki 1 P.M., apart Šešt., Sekm., šventad.

STANLEY THEATRE 7,h A e Ste-N'
(Oru Vėdinamas)

IRVING PLACE arti 14 St. & Union Sq.
GRamarcy—5-9879

Vėlai Rodoma 
Kas šeštadienį

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Sales dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

✓

A- LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

J0SEPH ZE1DAT, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje“!

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITE!
Giliai Sujudinanti Sovietų 

karo Filmą

“Red Tanks”
“Rusiškas Baletas ir Liaudies

Dramatiška Francijos filmą 
su lošėju Raimu 

“Harvest”
Šokiai” ir “Voltures.”

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 'XVJi 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir Žalių

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzamiūuoja
AKIS

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
/ naujus 

lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

^dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 6-6191

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas 1 a i kro- 
džių, 1 a ikrode- 
lių. deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.
DAIKTAIS IR 

KAINOMIS

BŪSITEVERI-THIN RYTHM .. . 
Yellow gold filled case, 
17-jewol Precision move- 
meni .... $33.75

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yellow gold case, 
17-įewel Precision move
ment .... $42.50

or yellow gold filled case with PATENKINTI 

Guildite back, 15 jewels. $29.7$

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsakomybe 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, sufiguruojame, pa
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga 'TVJl

660

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. elevelterlo stoties.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

■ir'irtiiraaMaasr-

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

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043
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