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KRISLAI
Lai Mobilizuoja Visus.
Visi Jie Barbarai.
Vis Tiek Sugriešijo.
Lygūs su Jėzuitais.
Kodėl Taip Baisiai Bijo?

Rašo A. Bimba.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Iš Washington© eina gan
dai, kad valdžia ruošiasi su
mobilizuoti visus vyrus viso
kiems karo darbams.

Taip ir reikėtų tuojau pa
daryti. Be tokios mobilizaci
jos negali krašto jėgos Įsikin
kyti į darbą.

Beveik kiekvienas iš mūsų 
galėtumėme dar daug dau-
giau nuveikti karo laimėji
mui, jeigu būtų planas, pašau
kimas ir paskirstymas parei
gų. Vien tik savanoriškos prie
monės nepastatys viso krašto 
ant kariškų kojų.

Todėl juo greičiau šita vi
suotina mobilizacija prasidės, 
tuo geriau jausis visi nuošir
dūs patrijotai ir fašizmo prie
šai.

Japonų nelaisvėn buvo pa
kliuvę keletas Jungtinių Vals
tijų korespondentų. Kai kurie 
dabar sugrįžo ir pasakoja 
apie japonų terorą prieš juos. 
Jie buvo gąsdinami, 
ir kankinami.

mušami

Visi fašistai arba jų talki
ninkai yra barbarai. Japonai 
barbarai nėra geresni už vo
kiečius barbarus.

Bet kada nors tiems barba
rams ateis teismo diena.

Tie žmonių kankintojai yra 
didžiausi bailiai. Kai reikės 
jiems užmokėti už savo kri- 
minalystes, tai jie raitysis, 
kaip kirmėlė užmesta ant kar
štos skaurados.

“Keleivio” redaktorius sa
ko (liep. 29 d.), kad jis prof. 
Bacevičiui užmokėjęs už jo 
straipsnį, paimtą iš “šviesos,” 
apie Lietuvos muzikus. Ir tas 
girdi, paliuosuoja 1________
nuo atsakomybės už patalpi
nimą, nepažymėjus, 
straipsnis tilpo pirma 
le.

Michelsona I

kad 
žurna-

Prof. Bacevičius nebeturėjo 
teisės tą straipsnį niekam par
duoti, nes jau sykį jis buvo jo 
parduotas: žurnalas “Šviesa” 
nupirko ir apmokėjo.

“Keleivio” štabas neturėjo 
teisės pirkti, žinodamas, kad 
profesorius parduoda jau par
duotą straipsnį. Tas straipsnis 
priklausė nebe Bacevičiui, 
bet “šviesai.”

Todėl Michelsonas vis j,iek 
sugriešijo.

Galime paimti tokį pavyzdį, 
žmogus atneša Michelsonui 
kepurę ir parduoda. Už kiek 
laiko tas pats žmogus paima 
tą Michelsono kepurę ir vėl 
parduoda Stasiui Gegužiui. 
Gegužis žino, kad tai Michel
sono kepurė, bet vis tiek per
ka ir savinasi.

Tokiam atsitikime abudu 
būtų lygūs griešninkai: tasai 
žmogus ir ponas Gegužis.

Šiame atsitikime Michelso
nas sulošė tą Gegužio rolę: 
nusipirko straipsnį nuo žmo
gaus, kuris jau sykį buvo jį 
pardavę^ ir nebeturėjo teisės 
jį parduoti.

Michelsonas tą straipsnį 
matė “Šviesoje.”

Jeigu būtų 
pažinęs, kad 
tas, ir jeigu 
“Šviesą”, tai
ma jam atleisti. Bet dabar jis 
sušilęs teisina ir save ir auto
rių už netiesotą transakciją. 
Todėl jo nuodėmė pasidvigu- 
bina.

nematęs ir prisi- 
jis tapo apgau- 
būtų atsiprašęs 
būtų buvę gali-

Trockistą “Naujoji Gady
nė” (liep. 30 d.), kalbėdama 
apie Kanados Lietuvių Kong
resą, labai džiaugiasi, kad 
Montreal© jėzuitai atsisakė iš- 
rendavoti kongreso sesijoms 
svetainę.

Taigi, “N. G.” vyrai pasi
darė jėzuitų talkininkais.

Už tą, kada aną dieną šio- 
(Tąsa 5-tam pusi.)
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VOKIEČIAI VERŽIASI
Aukščiausias Teismas Užgyre 
Prezidento Įsakymą Atiduot 
Įsiveržėlius Sabotažninkus 

Kariniam Teismui
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Aukščiausias Teis
mas vienbalsiai nusprendė 
liep. 31 d., jog prezidentas 
Rooseveltas turėjo galią pa
skirt karinę komisiją teisti 
aštuonis nacius sabotažnin- 
kus, įgabentus vokiečių sub- 
marinais į Ameriką. Aukš
čiausias Teismas patvirtino 
prezidento patvarkymą, kad 
tokiems negali būt paprasto 
civilio teismo.

Aukščiausias Teismas at
metė tų sabotažninkų ape
liaciją, kurioj jie reikalavo 
sau habeas corpus teisės. 
Habeas corpus gi reiškia, 
jog asmenys, kurie sakosi 
nelegaliai įkalinti, turi tei
sę kreiptis į teismą ir teis
mas privalo svarstyti jų pa
siteisinimus.

Atmesdamas tą apeliaci- 
‘ l, Aukščiausias Teismas 
aplinkiniai užgyrė ir prez. 
Roose vėl to patvarkymą, at
imantį habeas corpus teisę 
ir visiem kitiem asmenim, 
kurie atvyksta į šią šalį, tu
rėdami tikslą kenkti kari
nėms Amerikos pastan-

goms. Taigi visi tokie ati
duodami kariniam teismui*

Septyni iš aštuonių Ber
lyno atsiųstų sabotažninkų- 
sprogdintojų apeliavo į 
Aukščiausią Teismą, kad 
pagal habeas corpus teisę 
jų byla būtų atimta iš kari
nio teismo ir pervesta į ci
vilius teismus.

Aštuntas sabotažninkas 
G. J. Dasch nesikreipė į 
Aukščiausią Teismą. Sako
ma, kad jis liudijo prieš sa
vo sėbrus; todėl, girdi, gal 
karinis teismas skirs jam 
lengvesnę bausmę. Regulia- 
rė gi bausmė tokiem šni
pam ir sabotažninkam karo 
laiku yra sušaudymas ar pa
korimas.

Šiuos žodžius berašant, 
karinė komisija, prez. Roo- 
sevelto sudaryta iš septynių 
generolų, panaujino tardy
mus. . . .

Prezidentas, skirdamas 
karinį teismą, patvarkė, jog 
teismo sprendimas turi būti 
perduotas jam peržiūrėti. 
Prezidentas galėtų pakeisti 
sprendimą.

Trys Nauji Kariniai Sovietų 
Ordinai: Suvorovo, Kutuzovo 

Ir Aleksandro Nevskio
Maskva. — Aukščiausio 

Sovieto prezidiumas praeitą 
savaitę įkūrė tris naujus ka
rinius ordinus: Suvorovo 
ordiną, Kutuzovo ordiną ir 
Nevos Aleksandro, arba 
Aleksandro Nevskio, ordi
ną. Šie ordinai bus duoda
mi Raudonosios Armijos ko- 
mandieriams už didelius pa
sižymėjimus vadovybėje ir 
priruošime karo veiksmų.

Tais ordinais bus pagerbti 
“geriausi Raudonosios Ar
mijos komandieriai, didvy- 
ringai ginantieji savo šalies 
garbę ir nepriklausomybę,” 
rašo garsus sovietinis rašy
tojas Aleksiejus Tolstojus:

“Rusai, kaip ir visos so
vietinės tautos, šiame žiau
riausiame ir kruviniausia- 
me iš visų karų kenčia pa
čius didžiausius smūgius 
nuo priešo, kuris yra apsi
ginklavęs pabūklais iš visų 
Europos kraštų. Pasakiška
sis Atlas laikė žemės rutulį 
ant savo pečių. Didvyringi 
Rusijos žmonės atlaiko visą 
pasaulinio karo sunkenybę.

Aleksandras Nevskis, Ku
tuzovas ir Suvorovas “užsi
tarnavo padėką savo ai
nių.”

Novgorodo kunigaikštis 
Aleksandras Jaroslavičius, 
vadinamas Nevskiu, sumu
šė 1240 metais švedus, ku
rie sykiu su vokiečių Teuto
nų Riteriais buvo užpuolę

je Nevskio 1242 metais su
pliekė vokiečių riterius kru
viname mūšyje ant ledo Čud 
(Peipus) ežero.

Aleksandras Suvorovas 
gale aštuonioliktojo šimtme
čio buvo komandierius Ru
sijos armijų, laimėjusių šau
nias pergales net vakarinėje 
Europoje.

Michailas Kutuzovas 
dovavo rusų armijoms, 
rios nugalėjo ir išvijo 
poleoną 1812 metais.

va- 
ku- 
Na-

Šimtai Angly Orlaiviu 
Atakavo Naciy Miestus

London. — 600 Anglijos 
orlaiviu bombardavo Dues- 
seldorfą, pramonės centrą 
vakarinėje Vokietijoje; už
kūrė daug didelių gaisrų ir 
padarė dikčiai nuostolių fa
brikams tame mieste. Kiti 
anglų orlaiviai atakavo Ha
noverį, Wilhelmshavena ir 
Frankfurtą prie Main upės, 
o dar kiti bombardavo gele
žinkelius šiaurinėj Franci- 
joj, Belgijoj ir Holandijoj. 
Žuvo 31-nas anglų orlaivis.

London. —- Teigiama, kad 
anglai nesipriešintų pasky
rimui Amerikos generolo 
Marshall vyriausiu koman- 
dierium anglų-amerikiečių 
armijų prieš vokiečius. Gen. 
Marshall yra galva Jungti-

ir užgrobę Novogorodo ku
nigaikštiją. Rusai vadovybė-

KAUKAZĄ; ATMUŠTI KITUR
STALINGRADO FRONTE
NACIAI ATMESTI KELIAS

MYLIAS ATGAL
Maskva, rugp. 2. — Vo

kiečiai pažygiavo pirmyn 
Bataisko srityj, į pietus nuo 
Rostovo linkui Kaukazo 
kalnų. Sovietų kariuomenė, 
spaudžiama kur kas skait- 
lingesnių priešų, pasitraukė 
toliau atgal palei geležinke
lius einančius iš Bataisko į 
Kruščevką ir į Salską. — 
Salskas stovi prie geležin
kelio iš Stalingrado į Kra- 
snodarą, esantį Kaukaze.

Raudonoji Armija su
daužė vokiečių tankų divi
zijas Kletskaja srityj, apie 
80 mylių į šiaurių vakarus 
nuo Stalingrado, ir atmetė 
priešus kelias mylias atgal. 
Sovietinė kariuomenė tame 
fronte tęsia kontr-atakas.

Raudonarmiečiai sulaiko 
nacius pietinėje pusėje Don 
upės ties Cimliansku ir su
stiprino savo pozicijas 
ronežo srityje.

Vo-

ko- 
jie, 

u žeme* Kruščevką,

&

Naciai taip pat giriasi, 
kad jie per dieną sunaikinę 
48 sovietinius tankus Sta
lingrado fronte ir kad vo
kiečių orlaiviai nuskandinę 
aštuonis prekinius Sovietų 
laivus Volgos upėje.

(Tai yra nepatikimi prie
šų pranešimai, kurių niekas 
nepatvirtina.)

UŽMUŠTA DAR TŪKS
TANČIAI NACIŲ

Maskva. — Salsko srityj 
sovietinė kariuomene per 
dieną užmušė 1,500 vokie
čių ir sunaikino kelis tuzi
nus jų tankų; ties Cimlians
ku raudonarmiečiai nukovė 
dar 800 nacių ir sudaužė 11 
jų tankų.

’■ Rugp. 2. —Raudonarmie
čiai užmušė 4,000 vokiečių, 
mėginusių pereit per Dono 
upę ties Cimliansku.

Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

Berlin. — Vokiečių 
manda pasakoja, kad 
girdi, 
Pešanokopskoje ir Salską 
ir daugelyje vietų perkirtę 
geležinkelį 
Krasnodaro, 
Stalingrado, 
upės.

einantį tarp 
Kaukaze, ir 
prie Volgos

PRANCŪZAI NUKIRTO 
ANGLŲ ORLAIVĮ

Vichy, Franci j a. — Prieš
lėktuvinėm kanuolėm Mo- 
rokkoj francūzai nušovė 
žemyn anglų orlaivį į jūrą 
ties Mazaganu. Sako, kad 
jis skrido virš francūzų že-

* mes.

TIK 10 NACIŲ DIVIZIJŲ 
TELIKĘ FRANCIJOJ

Maskva. — Per kelis pa
skutinius mėnesius Hitleris 
perkėlė keturioliką divizijų 
savo pėstininkų ir dvi divi
zijas tankų iš Franci jos į 
sovietinį Dono upės frontą, 
rašo Uja Erenburg, karinis 
Sovietų korespondentas, ir 
klausia: Ką tai reiškia?

Tai reiškia, jog Franci jo j 
vargu beliko dešimt divizi
jų tikros nacių kariuome
nės, — atsako pats kores
pondentas ir tęsia:

Tai reiškia, kad Hitleris 
turi siųst Dono frontan ka
rius, kurie dar tik vakar 
saugojo naciam Atlanto 
Vandenyno krantus. Tai 
reiškia, kad Hitlerio jėgos 
pradeda išsisemti. Tai reiš
kia, kad vokiečiai gali būt 
sulaikyti.

Hitleris permetė žymią 
dalį savo orlaivių iš Elgipto 
į Dono frontą. Ką tatai rei
škia? Ogi, kad sovietiniai 
lakūnai ir artileristai sunai
kino' daug vokiečių orlai
vių., Tai reiškia, jog Hitle
ris, begem bleriaudamas, 
pertoli nuėjo. Tai reiškia, 
kad vokiečių bombininkai 
gali būt nušluoti nuo Rusi
jos padangių.

Hitleris įveržia visas sa
vo jėgas. Jis suvarė į Dono 
pakrantes italų korpusus, 
likučius rumunų divizijų ir 
vengrų brigadų. Jis atgrū
do frontan net nelaiminguo-

vokiško “tavo-

skverbiasi, gal- 
briaujasi pir-

Dono pakrantėse. Vadinasi, 
jeigu naciai turi grūst fi
nus iš Karelijos į didžiąsias 
Dono pievas — lygumas, tai 
jau trūksta 
ro.”

Vokiečiai 
vatrūkčiais
myn. Jie skubinasi. Jų už- 
•nugarėje stovi baisi atker
šijimo šmėkla.

Visi žinome, kad italai y- 
ra specialistai bėgti. Laikas 
primint jiem tą jų specialu- 
mą. Jau labai laikas pribaigt 
tuos utėlius rumunus. Gau
jos girtų vengrų taipgi į- 
siveržė į mūsų šalį. Tas gir
tas brudas turi būti nušluo
tas. Bet svarbiausia tai ne
užmiršt vokiečių, kiek dar 
liko jų gyvų — jie turi būt 
sulaikyti ir sunaikinti.

Fricas labai narsus,
gauna gerą antausį. Tas 
Fricas gali taip pat bėgt, 
kaip zuikys. Jeigu bent 
kiek gailėtumčs Frico, tai 
jis surytų pasaulį, sutremp
tų visus jo žmones.

Riaudonosios Armijos ka
rys žino vieną dalyką: Jam 
įsakyta gint šią kryžkelę, šį 
namą, šį lauką. Kas liečia 
raudonarmietį, jis visiškai 
pasiaukoja gynimui to na
mo, tos kryžkelės, to kelio, 
to lauko. Tas namas jam y- 
ra šalies ženklas. Jam pave
sta apgint jį, ir raudonar-

kol

nių Valstijų generalio šta- siųs slovakus. Beje, ir 722- mietis gina ne štai tą mažą 
bo. ra finų brigada pasirodė namą, bet didžiąją Rusiją.
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Amerikos ir Anglijos Pasi
ruošimai Rodą, kad Antras 

Frontas Europoj Būsiąs
Šiemet Atidarytas .

London. — Amerika ir 
Anglija vis ryškiau ruošia
si užpuolimo veiksmams. 
Anglų ir amerikiečių aukš
tieji karininkai nuolat ta
riasi apie strategiją. Įvai
rūs kiti ženklai taipgi lei
džia spėti, kad Jungtinės 
Valstijos ir Anglija rengia
si atidaryt antrą frontą 
prieš Hitlerį šiemet.

Be to, sakoma, jog Sovie
tų Sąjunga “sudėjus savo 
kortas ant stalo ir pareiš
kus, jog dabar laikas užpult 
vokiečius ir tuo būdu at- 
liuosuot sovietinį frontą.”
Amerikos ir Anglijos stra

tegai taip pat atsižvelgia į 
faktą, kad labai sunku pri
statyt karinių reikmenų 
Sovietam į Murmanską, An
glų ir amerikiečių laivai, 
plaukdami ten su krovi
niais, yra nuolat atakuoja
mi vokiečių submarinų ir 
orlaivių.

Spėjama, kad Sovietų vy
riausybė ragina talkininkus 
atidaryt naują frontą prieš 
nacius, kol dar Sovietai tu
ri gana jėgų vesti kontr- 
ofensyva tuo pačiu laiku, 
kada talkininkai pradės už
puolamuosius žygius prieš 
Hitlerį.
NUŽIŪRIMA, KAD JAPO
NAI RUOŠIASI UŽPULT

SOVIETŲ SIBIRĄ
Amerikos ir Anglijos auk

štieji karininkai taip pat
kreipia dėmesį į tai, kad Ja- dijos ir Norvegijos; o pajū- 
ponija gali neužilgo užpulti rinės vokiečių tvirtumos, 
Sovietų Sąjungą. Anglų ka- tai, girdi, esančios daug sti- 
rininkai tvirtina, kad Japo- presnės už Maginot Liniją.

nija sutraukė beveik 400 
tūkstančiu savo kariuome
nės palei Manchukuo rūbe- . 
žiu su Sovietų Sibiru. Tas 
rubežius yra 1,000 mylių il
gio.

Sužinota, kad japonai 
skubotai tiesia sau karinius 
vieškelius per Manchukuo 
ir jo pasieniuose. Primena
ma, jog rugpjūčio ir rugsė
jo mėnesiai yra tinkamiausi 
karo veiksmams toj sritvj.

Vienas atsakingas anglų 
karininkas tvirtina, kad ja
ponai jau gatavai prisiruo- 
šę užpult Sovietinį Sibirą. 
Be kitko, jie naudoja ir di
delius skaičius chinų belai
svių keliams tiesti ir įvai
riem kariniam įrengimam 
statyti.
NACIAI BIJO ANTRO 

FRONTO, TAI GĄSDINA
SAVAIS PRISIRENGI- 

t MAIS
Naciai nujaučia, kad An

glija ir Amerika ruošiasi 
antro fronto atidarymui 
Europoj prieš vokiečius. 
Hitlerininkai stengiasi ang
lus ir amerikiečius atbaidyt 
nuo tokio fronto. Naciai 

4* • ' "'lį' ■ >

per radiją dabar nuolat pa
sakoja, kaip drūčiai jie esą 
prisirengę atremt amerikie
čius ir anglus. Hitlerininkai 
giriasi, kad jie pasistatę 
šimtus orlaivių stovyklų vi
sais Atlanto pakraščiais 
Franci jos, Belgijos, Holan-

&

Anglijoj Nesutilpsių Amerikos 
Orlaiviai, tai Reikia Antro

Fronto, Sako Lakūnas
Anglija. — Amerika at

siunčia vis daugiau ir dau
giau orlaivių ir lakūnų į 
Angliją; kaskart daugiau 
stovyklų budavojama ameri
kinėms oro jėgoms Angli
joj-

Amerikietis majoras Cass 
Hough sako: .

“Jeigu ir toliau taip gū
žės Anglijon mūsų orlaiviai 
ir lakūnai, tai pritrūks ten

10 Fašistų Laivų Nu
skandinta Baltijoj

Maskva. — Praeitą mė
nesį sovietiniai lakūnai nu
skandino 10 priešų laivų 
Baltijos Jūroje ir sužalojo 
dar dešimt.

London. — Oro kautynė
se ties Abbeville, Franci jo j, 
liep. 31 d. buvo nušauta že
myn 11 vokiečių orlaivių ir 
astuoni anglų.

vietos mūsiškėms orlaivių 
stovykloms; tad būtinai rei
kės atidaryt antrą frontą, 
kad gautume vietos įsteigt 
gana stovyklų saviem orlai
viam.”

Amerikos lakūnai Angli
joj nekantrauja ir vieni 
klausinėja kitų: “Kada gi 
mes gausime progą užpilti 
žarijų Fricui ant spran
do?” ‘

Chinas Ragina Ameriką 
Atakuot Vokiečius

Chungking.—Chinijos už
sienių reikalų vice-ministe- 
ris dr. P. S. Foo ragino 
Ameriką ir kitas Jungtines 
Tautas užpult vokiečius ir 
dėt visas pastangas pagel
bėt Sovietam atremt nacius 
Dono fronte.

 •. ■ .■ ■■

Eigiptas. — Amerikos ir 
Anglijos orlaiviai padegė 
du fašistų laivus Tobruko 
uoste, Libijoj.
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Dar Dėl Busimojo New Yorko 
Gubernatoriaus

Daug ginčų, — spaudoje ir visur kitur, 
— vedama dėl busimojo New Yorko 
valstijos gubernatoriaus. Republikonai 
yra pasimoję pastatyti kandidatu ir iš
rinkti Dewey. Reakcininkai demokra
tai, iš kitos pusės, dar vis laikosi įsiki
bę į skvernus Bennetto. Bet toliau nu- 
matą demokratai, demokratai, kurie sto
vi šimtu nuošimčių su prezidento . Roo- 
sevelto karine programa uoliai dirba, 
kad kandidatu būtų pastatytas senato
rius James M. Mead. Prezidentas Roose- 
veltas užgynė Meadą. Senatoriaus Mea- 
do kandidatūrą užgyrė ir Amerikos 
Darbo Partija, abieji josios sparnai.

Mums labai svarbu turėti valstijos gu
bernatoriumi tokį žmogų, kuris stovėtų 
šimtu nuošimčių su prezidento Roosevel- 
to karine programa. Na, o nei Bennet- 
tas, nei Dewey su ja nestovės. Bennet- 
tas, kaip jau buvo ne kartą nurodyta, 
yra pro-fašistinių palinkimų žmogus. 
Ispanijos karo metu šis ponas dirbo is
panų fašistų naudai. Tuo pačiu sykiu 
senatorius Meadas per tūlą laiką pasiro
dė pažangiu žmogum senate ir bendrame 
visuomeniškame gyvenime. Todėl jis 
būtų šimtą kartų geresnis gubernato
rius, kaip aniedu.

mūsų prezidentą tie redaktoriai atiduo
da rusams arba komunistams?

Bet eisime toliau.
Kada tarp fašistinių valstybių — Ja

ponijos, Vokietijos ir Italijos — buvo 
padaryta anti-kominterninė sutartis ar
ba paktas, ką tuomet sakė tie patys ne- 
dakepti redaktoriai ir visokį politiniai 
šarlatanai? Jie sakė, jog paminėtasis 
paktas nesąs nukreiptas prieš demokra
tinius kraštus. Jie sakė, būk jis nukreip
tas tik prieš rusus ir komunistus, tad 
tegu jie ir kovoja prieš tąjį paktą.

Gyvenimas parodė, kad tie peckeliai 
tuomet melavo.

Ispanijos republikos gynimas tiems 
redaktoriams buvo dalykas, kuris turi 
rūpėti rusams ir komunistams.

Municho išdavystės paktas tiems pa
tiems redaktoriams buvo tokis dokumen
tas, kuris grūmoja ne demokratijoms, 
bet “rusams ir komunistams.” Dėlto net 
tūlų kraštų socijal-fašistai sveikino tąjį 
išdavikišką dokumentą.

Gyvenimas, tačiau, parodė, jog tas 
viskas buvo atkreipta ne prieš rusus ir 
komunistus, bet prieš visas demokrati
nes šalis.

Šiąndien, kai Hitlerio gaujos puola 
Tarybų Sąjungą, kai padėtis Rytų Fron
te darosi kritiška, tai protaująs žmo
gus sako, jog tas sudaro milžinišką pa
vojų visoms demokratijoms — Amerikai, 
Didžiajai Britanijai ir kitoms. Jis sako, 
kad antrasis frontas šiandien reikalin
gas ne tam, kad išgelbėti Tarybų Sąjun
gą, bet tam, kad išgelbėti Ameriką ir 
Didžiąją Britaniją. Tačiau, nedakepti 
redaktoriai tebeplepa, būk antrasis fron
tas reikalingas tik “rusams ir komunis
tams.”

Tačiau milijonai Anglijos ir Amerikos 
žmonių su tais pusidijočiais arba sąmo
ningai Hitleriui tarnaujančiais redakto
riais nesutinka. Milijonai žmonių reika
lauja kuo veikiausiai atidaryti antrąjį 
frontą Europoje, kad Hitlerio jėgos bū
tų sunaikintos dar šiais metais!

Vieningai Greičiau
Karą Išlaimėt

ALDLD Reikalai

Mums atrodo, kad pažangiosios jėgos 
šiuo atveju išeis laimėtojomis, kad de
mokratų suvažiavime į gubernatorius 
bus nominuotas senatorius Mead’as.

Kongresmanas Marcantonio
Vienas iš žymiausiųjų Jungt. Valstijų 

kongreso buto narių, be abejo, yra Vito 
Marcantonio. Tai dinamiškas, pilnas 
energijos vyras. Jis ne tik kongrese, bet 
ir už jo sienų pasirodo stambiu gynėju 
darbo žmonių reikalų. Jis yra uolus tau
tinės vienybės šalininkas. Jis yra žymus 
anti-fašistas, žymus karo rėmėjas. O to
ki žmonės, kaip Marcantonio, šiuo metu 
kaip tik ir reikalingiausi mūsų krašto 
kongrese.

Bet štai, kada Marcantonio pasisakė, 
kad jis kandidatuos kongresmano vie
ton sekamam terminui, tuojau sukilo 
prieš jį visos tamsybės jėgos. Net ir de
šinieji ADP lyderiai pradėjo jį pulti, ne
kalbant jau apie Diesus ir kitus “apyse- 
rius.”

Reikia duoti kreditą majorui La Guar
di jai, kuris aiškiai pasisakė stovėsiąs su 
Marcantonio, — t. y., stovėsiąs už tai, 
kad Marcantonio būtų išrinktas. Be abe
jo, jis ir bus išrinktas, nes žmonės, gy- 

> veną tame distrikte, kurį Marcantonio 
atstovauja, gali tik pasididžiuoti tais 
darbais, kuriuos Marcantonio dirbo per 
pereitus du metus, kaipo kongresmanas.

“Tik Rusai ir Komunistai..
Karas pagimdo daug nenormališkumų 

ne tik visuomeniškame žmonių gyveni
me, bet ir paskyrių individualų galvose
noje. Štai, paimkim tūlus redaktorius ir 
pažiūrėkim, kokias “teorijas” jie pradė
jo pasaulin leisti. Jie skelbia, būk an
trojo fronto reikalauja “tik rusai ir ko
munistai.” Girdi, tik jiems rūpi antrojo 
fronto atidarymas, nes jiems svarbu iš
gelbėti Tarybų Sąjungą. Ir tokių redak
torių jau yra ir pas lietuvius!

Koks tai idiotizmas!
Milžiniškas skaičius Amerikos laik

raščių pakartotiniai pasisakė už antrąjį 
frontą, — laikraščių, kurie toli gražu nė
ra draugai nei rusų, nei komunistų.

Prezidentas Rooseveltas padarė su
tartį su Molotovu, kad antrasis frontas 
būtų atidarytas dar šiemet. Ar jau ir

Sekretai Apie Raudonąją Armiją
Kada Anglijos ir Amerikos liaudis vis 

griežčiau reikalauja antrojo fronto prieš 
Hitlerį sausžemyje, tai, aišku, kad tas 
gelbsti prezidentui Rooseveltui nugalėti 
tuos, kurie tą frontą nori atidėti iki 
1943, gal 11944 ar net 1948 metų ir tuo 
pražudyti milionus ir milionus Ameri
kos karių. Jeigu tuojau bus atidarytas 
antras frontas, kada Raudonoji Armija 
taip didvyriškai kaunasi, kada Hitleris 
nesuspėjo sunaikinti svarbius Sovietų 
Sąjungos gyvenimo centrus, tai karas 
bus trumpesnis, veikiausiai, dar 1942 
metais bus arti pabaigos, mažiau kai
nuos žmonių gyvasčių, mažiau kainuos 
pinigų, mažiau turėsime skolų!

Bet kada Raudonajai Armijai vienai 
yra persunku kautis prieš hitlerizmo jė
gas, kada taip labai reikalinga jai pagal
ba antro fronto, tai šiuo kartu spaudo
je pasirodė “raminančios” žinios, būk 
Sovietų Sąjungai pavojaus nėra, kad ji 
užtektinai dar galinga, būk kada Roose- 
velto pasiuntinys Mr. Harrimannas buvo 
Maskvoj, tai Juozas Stalinas atidengė 
jam slaptybes apie Raudonąją Armiją ir 
Sovietų Sąjungos jėgas.

Gerai, kad yra glaudus bendradarbia
vimas tarpe Stalino, Roosevelto ir jų iš
tikimų pasiuntinių. Bet tas padėties ne
pakeičia. Amerika ir jos talkininkės ka
rą galės laimėti tik pereinant prie ofen- 
syvo. Jau po to, kaip Mr.1 Harrimannas 
buvo Maskvoj, kaip buvo eilė kitų susi
tarimų padaryta, mūsų prezidentas Roo
seveltas, sausio 6 dieną pareiškė:

“Mes negalime vesti šį karą tik apsi
gynimo dvasioj. Mes privalome vesti 
atakas prieš mūsų priešą—mes privalo
me smogti jam ir smogti visur, kur tik 
galime pasiekti.”

Be ofensyvo, be bendro visų Jungtinių 
Tautų karo galimybių veikimo prieš ben
drą priešą nebus galima karo greitai už
baigti. Tokis bendras veikimas gali pa
sireikšti tik tuojau atidarant antrą fron
tą.

Atidarymas antrojo fronto ne vien pa
greitins hitlerizmo galą, bet ir. daugiau 
apvienys Jungtinių Tautų žmones, dau
giau įneš pas amerikiečius, pas rusus, 
pas anglus vieni kitais pasitikėjimo ir 
priartins mūsų karo laimėjimą.

Allegheny County—Pitts- 
burgho apskritys — pama
tė progą pasidaryti nauja 
“valstybe” senoj valstybėj, 
Civilio Apsigynimo reika
luose. Taip manydamas ėmė 
ir išsispausdino savotiškas 
blankas ir savotišką prie
saiką visiems tiems, kurie 
yra išsimokinę čionai dar
buotis, kada Amerikos prie
šų bombos kris iš dangaus 
ant šio miesto ir jo apygar
dos. Allegheny County blan- 
kose yra šitokia priesaika:

“Aš nesu nariu Komunis
tų Partijos, Vokiečių Bun- 
do ar bent kokios kitos ko
munistų, nacių ar fašistų 
organizacijos ir aš nesu na
riu bent kokios politinės 
partijos ar organizacijos, 
kuri skelbia nuvertimą mū
sų konstitucinės formos 
valdžios Jungtinėse Valsti
jose.”

Federalinis apsigynimo 
biuras — OCD — visai ne
reikalauja tokios “partiji- 
nės” priesaikos, — visai ne
mini nė komunistų, nė kitų 
partijų. Allegheny County 
vadinasi jo — OCD — dali
mi, bet nepaiso jo tvarkos, 
pasidarė savo tvarką — ti
kriau sakant, netvarką. Ma
tomai šitaip nusisprendė 
tvarkyti bombų darbų pa
sėkas (čia paduodu įsivaiz
duotą įvykį);:

Kuomet pilietis mokąs 
duoti pirmą pagelbą sužeis
tam piliečiui ims raišioti jo 
žaizdas, prieis Allegheny 
County Defense Council 
viršininkas ar viršininkėlis 
ir klaus:

— Ką tamsta veiki?
— Ap raišio j u ž a i z das. 

Pirma pagelba... Ar nema
tai?

— O ar turi First Aid 
ženklą?

— Yes. Juk matai — ant 
rankovės raudonas kryžius.

— Ar tu mokinaisi First 
Aid?

— žinoma.
— Kaip ilgai?
— Dešimts valandų... Ug- 

negesių Inžinų Stotyj No. 
3.

— Ar tu nesi Komunistų 
Partijos nariu, arba Vokie
čių Bundo?j

— Ne... Bet kam tamsta 
čia klausinėji? Ar aš nega
liu raišiot žaizdų to žmo
gaus? Matai, kraujas bėga 
iš penkių vietų! Kas tau y- 
ra?

— Never mind... Tu esi 
komunistas. Aš tave ma
čiau komunistų mass-mitin- 
ge, N. S. Carnegie svetai
nėje, praeitą sekmadienį.

— Tai buvo CIO unijos 
viešos prakalbos!

— Well, tos unijos vadai 
yra komunistai. Taigi buvo

k o m u n i stų susirinkimas. 
Lyg nežinai, kad taip sako 
Kongresas per savo Dies 
komitetą... Išrodo, kad tu e- 
si narys Komunistų, Bun- 
do, Fašistų.... eh? Eisi su 
manim, eh? (atvertęs atla
pą, parodo blekę). Tau ne
valia raišioti Amerikos pi
liečio žaizdų, kada esi ko
munistas....

Nacių bombos apdrasky
tas pilietis paliktas gatvėje.

Ųaimė, kad šis yra da tik 
įsivaizdavimas.

Laimė, kad da šiuo tarpu 
bombų nenukrito.

Kurie prjsaikdyti, kad jie 
nėra komunistų, Bundo, fa
šistų nariais, juos spėjo 
Washington’© OCD paliuo- 
suot nuo to. Partyviškumas 
išmestas. Išmesta ir Alleg
heny County “nauja valsty
bė.” Dabar Allegheny Coun
ty iš savo pasidirbtų prie
saikos blankų išbraukė žo
džius “the Communist Par
ty” ir “other Communist”. 
Kai tas blankas išbaigsią, 
tai naujos būsiančios be tų 
žodžių.

Tai esą darą prisitaikant 
prie Washingtono turimos 
priesaikos, nors, girdi, ją ne 
visą suprantam.

Ten yra pasakyta, kad 
prisiekė jas “rems ir apgins 
Konstituciją Jungtinių Val
stijų priešais visus priešus, 
svetimšalius ir naminius,” ir 
kad jis “neskelbia ir nuo 
gegužės 27 d., 1941 metų ne
skelbė nuvertimą mūsų 
konstitucinės formos val
džios Jungtinėse Valstijose 
su spėka ar prievarta, taip 
man Dieve padėk.”

• • •• • •
Valdžios rankos turėtų 

žinot viena kitą, ką kuri da
ro. Ypač dabar, karo laiku, 
reikia tos vienybės žinoji
mo.

Pittsburgh o majoras Scu
lly įsakė tam tikriems savo 
darbininkams surinkti iš 
visų biurų guminius padar
gus, kaip: kojų padėlkus ir 
t.t.

Atėjo į savo biurą miesto 
darbų viršininkas ir nerado 
savo kojoms padėlko ir kitų 
guminių daiktų. Well, kad 
taip reikia, tai nieko. Bet 
skaito laišką iš Akron,Ohio, 
nuo vienos guminės kompa
nijos: siūlo pirkti kojų pa
dėlkus ir kitus guminius 
daiktus. Viršininkas pasa
kęs, anot “P it t s b u rgh 
Press”, šiaip:

“Valdžios turėtų susižino
ti.”

Tai tiesa, turėtų susiži
noti... ruoštis vieningai 
greičiau karą išlaimėt!...

J. B.

Knyga Jau Spaudoje
Šių m e tų Literatūros 

Draugijos knyga bus labai 
svarbi, apie Ameriką, šalį, 
kurioj mes gyvename, ku
rios laisvę turime ginti 
prieš barbariškus hitlerinin
kus ir jų talkininkus. Ji va
dinsis “Amerikos Demokra
tijos Steigėjai”. Tai bus la
bai gera knyga, kokios dar 
iki šiol lietuvių kalboj ne
buvo. Ją ruošė apie tris me
tus mūsų geriausi rašytojai. 
Tai bus Amerikos Revoliu
cijos istorija, faktai apie 
mūsų šalies didvyrius, svar
biausi dokumentai.

Knyga jau paduota spau
dai. Ją spausdina dienraš
čio “Laisvės” įstaiga. Kny
ga bus gatava apie pradžią 
spalių mėnesio. Ją gaus vi
si Literatūros Draugijos na
riai, kurie bus pasimokėję 
pilnai už 1942 metus. Rei
kia, kad iki to laiko gautu
me duokles, kad vienu kar
tu galėtume pasiųsti kny
gas. Knygų persiuntimas du 
kartus pabrango nuo karo 
pradžios. Siunčiant vienu 
kartu susitaupys laiko ir 
kiek lėšų, siunčiant du kar
tus brangiau atseina ir dau
giau darbo. Todėl pasimokė- 
kite duokles, kurie dar ne
mokėjote.

Knygos Prenumeratos
Kadangi knyga yra labai 

svarbi, tai reikia ją pasklei
sti daug plačiau, kaip kitas. 
Todėl Centro Komitetas iš
siuntinėjo apie 500 laiškų— 
Literatūros Draugijos, Liet. 
Darbin. Susivienijimo kp., 
kliubams ir taip įvairioms 
draugijoms su tam tikromis 
blankomis.

Žmonės, kurie nėra Lite
ratūros Draugijos nariais, o 
nori gauti knygą, tai gali 
užsisakyti dabar po $1 už 
knygą. Tam pasiųsta ir pre
numeratų blankutės.Tas ga
lima tik dabar, nes karo są
lygose popieras yra brangus 
ir negalėsime daug knygos 
eks.tra spausdinti. Prašome 
užsakymus padalyti dabar, 
ąrba įstoti į Draugiją ir 
gauti tą knygą.

Kol kas užsakymų mes 
gavome labai mažai. Tik iš 
ALDLD 63 kp. iš Bridge
port užsisakė 5 kopijas ek
stra ir ALDLD 212 kp. iš 
Bayonne užsisakė 4 kopi
jas.

Aukos Apšvietos Fondui 
r

Liepos mėnesį Apšvietos 
Fondui aukų gavome tik 
$25 nuo Mass, draugų spau
dos pikniko surengto pelno 
dalį. Prisiuntė J. Jeskevi- 
čius. Draugams didelis ačiū. 
Prašome kitas kuopas, or
ganizacijas ir pavienius ne
pamiršti ir pagal išgalę pa
aukoti, nes Apšvietos Fon
das turi daug išeigų.

60 Kuopų Pilnai 
Pasimokėjo

Iki liepos pabaigos jau 60 
kuopų buvo pilnai pasimo- 
kėjusių už W42 metus. Iš 
pilnai pasimokėjusių bus di
džiausia kuopa, tai ALDLD 
20 kp., Binghamton, N. Y. 
Ji turi veik 70 narių. Tai 
stambi kuopa, o vienok jos 
draugai ir draugės pilnai 
sumokėjo duokles ir šiemet 
gavo dar 3 naujus narius. 
Yra ir dar visa eilė kitų 
gan stambių kuopų, kurios 
pilnai pasimokėjo.

Yra kuopų, kurios pamo
kėjo už nemažą narių kiekį, 
bet vasarai užėjus taip ir 
sustojo su duoklėmis. Pasi- 
stengkite pasimokėti, nes 
knygą baigiant reikės turė
ti daug pinigų.

Skolingos Kuopos
Iš sekamų kuopų negauta 

1942 metų duoklių nei už 
vieną narį. Štai tos kuopos:
Kp. No. Miestas

26 Collinsville
30 Chester
34 Rumford
48 Mahanoy City
53 Gardner
59 Akron
62 Stoughton
69 Lethbridge
75 Naugatuck
78 Fitchburg
91 Schenectady

107 Des Moines
131 Saginaw
139 Coleman
142 Riverside
143 Reading
144 Georgetown
147 So. Brooklyn
148 W. Frankfort
149 Phila
182 May Wood
184 Cudahy
1861 Beloit
194 Auburn
Draugai iš minėtų kuopų 

valdybų ir nariai pasirū
pinkite pasimokėti duokles 
ir prisiųsti jas į centrą, 
kaip galima greičiau.

“šviesa” No. 3
Mūsų žurnalas “Šviesa” 

No. 3 jau yra spaudoj ir 
neužilgo jis bus gatavas ir 
visiems nariams išsiuntinė
tas. Šis numeris turės daug 
labai svarbių raštų Lietuvos 
geriausių rašytojų, kaip tai 
Šimkaus, Karsoko, Liudo 
Giros, Petro Cvirkos, Solo- 
mėja Nėris ir kitų. Jis bus, 
kaip ir metų minėjimui iš
leistas nuo baisaus fašistų 
užpuolimo ant Lietuvos. Jis 
įtalpins daug svarbių raštų 
ir kitais klausimais.

Jeigu kuris narys persi
kėlė į naują vietą gyventi, 
tai prašome mums pranešti 
jūsų naują ir seną antrašą.

Mokėkite duokles, gaukite 
naujų narių į Draugijų, pa- 
dėkite visomis jėgomis mū
sų šalies vyriausybei karo 
reikaluose, pirkite karo bo
nus, remkite visąs karo 
laimėjimui kovas, platinkite

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY

SAVING fN 
WAR BONDS'

Tai apdaužytas Jungtinių Valstijų bomberis, kuris sugrįžo iš mūšio su japonais.
Jis dabar taisomas ir greitai vėl galės priešą mušti. . "i

mūsų literatūrą, stiprinkite 
silpnas kuopas.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

BRANGUS RŪKYMAS
NACIŲ GLOBOJ

London. — Holandų ži
nių agentūra praneša, kad 
pusė uncijos tabako, surink
to iš numestų cigarų galiu
kų gatvėse Holandijos mie
stų, yra pardavinėjama po 
dolerį. —Holandija yra vie
nas iš vokiečių užimtų kra
štų.

Washington. — Spėjama, 
kad baigiasi nacių žibalo at
sarga.
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HITLERIO KARO GEMBLERYSTE 
IR ANTRAS FRONTAS

Pereita žiema nešė vien 
smūgius Hitlerio “neįveikia
mai” armijai. Pavasario jo 
garsintą ofensyvą prieš So
vietų Sąjungą pasmaugė 
didvyriškas Sevastopolio ap
gynimas. Bet Sevastopolis 
po astuonių mėnesių baisaus 
apsupimo, liepos 3 dieną, 
buvo paimtas — jo didvy
riai pasitraukė į Kaukazą. 
Tas paliuosavo Hitlerio ga
lingas jėgas Kryme ir su
teikė jam progą veikti pie
tų fronte — Voronežo -Ro
stovo linkmėn.

Birželio pabaigoj galingo
mis jėgomis Hitlerio gene
rolas Von Bock puolė ir pa
ėmė Kupiansko miestą. Na
ciai naudojo prieš Kupians- 
ką apie 200,000 armijos, 
šimtus tankų ir lėktuvų, jų 
tarpe apie 400 bombininkų 
smigikų. Raudonoji Armija 
sunaikino tūkstančius faši
stų, tik vieną dieną supleš
kino per 100 tankų, bet' 
prieš skaitlingesnes jėgas, 
lėktuvus ir tankus negalėjo 
atsilaikyti.

Po šių žygių Hitleris pra
dėjo ant 100 mylių ofensy
vą, nuo Kursko iki Charko
vo. Naciai metė miliono ar
miją su tūkstančiais tankų 
ir lėktuvų. Raudonoji Armi
ja maršalo Simo Timošenko 
vadovystėj kalnus primušė 
priešų; vien liepos 1 dieną 
Associated Press rašė, kad 
raudonarmiečiai sunaikino 
virš 350 priešo tankų. Mr. 
Ralph Parker teikė davinių, 
kad kaip kurios Hitlerio di
vizijos neteko iki 70% savo 
jėgų, bet Hitleris gembleria- 
vo karo išlaimėjimui ir me
tė vis naujas ir naujas jė
gas. Raudonoji Armija trau
kėsi.

Kame Hitlerio Viltis?
Hitleris patyręs, kad An

glijos ir Amerikos valdžios 
ir armijos nesirengia grei
tai atidaryti antrą frontą 
Europoj, nesiruošia, reali
zuoti padarytą Molotovo, 
Churchillo ir Roosevelto 
nuoširdaus bendradarbiavi
mo sutartį, gembleriškai 
metė visas savo jėgas prieš 
Sovietų Sąjungą, kad ją 
parbloškus, kad Raudonąją 
Armiją sumušus, o paskui, 
jeigu reiks, tai prieš Ang
liją ir Ameriką skyrium.

J Washingtoną buvo at
važiavęs Anglijos premjeras 
Churchill, kur jis bendrai 
su prezidentu Rooseveltu 
išleido pareiškimą, kuriame 
tarne kitko sakė: “Mes pri
pažįstame ir delnais ploda
mi sveikiname Rusijos pasi
priešinimą svarbiausiai ata
kai, kokią daro Vokieti
ją...” Bet juk nuo tų delnų 
sveikinimų Raudonajai Ar
mijai nebuvo lengviau ir 
Hitleriui nebuvo sunkiau 
karas vesti. Hitlerio masinį 
užpuolimą ant Sovietų Są
jungos gali išaiškinti tik 
stoka Jungtinių Tautų tar

pe vieningumo ir vieni ki
tiems pagelbos.

Nacių Tankai Spąstuose
Kiekvienas s ą ž i n iškas 

žmogus atiduos pagarbą 
maršalui Simui Timošenko 
už jo gabų manevravimą ir 
karo vedimą, taip pat lygiai 
visiem kitiem Raudonosios 
Armijos vadams ir ka
riams.

Hitleris metė tūkstančius 
tankų, taip pat tūkstančiais 
lėktuvų pridengtų iš oro. 
Vietomis naciai prieš vieną 
Sovietų tanką turėjo 8 arba 
net 16 savo tanku. Panaši 
nelygybė buvo ore. Bet Rau
donosios Armijos komanda 
mokėjo manevruoti, kad į- 
leisti priešo tankus, apsup
ti, atkirsti juos nuo jų pa- 
drutinimų ir naikinti. Taip 
liepos 1 dieną pranešta, kad 
Kursko srityj panašiu būdu 
Raudonoji. Armija šimtus 
Hitlerio tankų sunaikino.

Naciai Eina Pirmyn
Bet nei ginklų, nei žmo

nių nuostoliai nesulaikė 
Hitlerį. Jis žino, kad jeigu 
1942 metais neparblokš So
vietų Sąjungą, tai jo karo 
gemblerystė pralaimėta. Vis 
vien Jungtinės Valstijos pa
siruoš karui ir jų komandai 
spaudžiant ir Anglija bus 
priversta veikti prieš Hitle
rį-

Todėl Hitleris visas Vo
kietijos, Italijos, Rumuni
jos, Vengrijos, Finliandijos, 
Slovakijos ir jų fašistinių 
talkininkų jėgas metė prieš 
Sovietų Sąjungą.

Vyriausias smūgis buvo 
nutaikintas prieš Voronežo 
miestą. Iš čia naciai manė 
apeiti visą Dono Raudono
sios Armijos apsigynimą 
per Griazi, Pavorino, Sta
lingradą, ir kitu smūgiu 
nuo Griazi ant Mičiurinsko 
sudaryti Maskvai pavojų. 
.Liepos 7 dieną naciai pa
prastu savo būdu paskelbė, 
kad jie jau paėmė Voronežo 
miestą, kad Raudonoji Ar
mija sumušta, “suskaldyta 
ir netvarkoj bėga.” Bet tai 
buvo paprastas nacių me
las! Voronežo srityj Raudo
noji Armija atlaikė baisiau
sias priešo atakas, nuklojo 
tūkstančiais vokiečių lau
kus, šimtais fašistų sudau
žytų tankų, šimtais numuš
tų ir supleškėjusių lėktuvų. 
Ir ne vien Voronežą atlaikė, 
bet toj srityj į vakarus nuo 
Dono upės įsitvirtino ir ma
siniai naikino Hitlerio jė
gas, persiveržusias į rytus 
nuo Dono. Voronežas virto 
visos karo kampanijos stra
teginis punktas, kuris ne 
vien gelbsti Raudonosios 
Armijos Dono apsigynimo 
linijai, bet sudaro pavojų 
kairiam Hitlerio sparnui.

Fašistai šliaužia į Dono 
‘ Lanką

Atremtos Hitlerio jėgos 
prie Voronežo pradėjo, kaip 
kokie šarančiai šliaužti že

Nacių lėktuvas Stuka krinta žemėn Egipte. Jį pakirto britų lėktuvas.

myn tarpe Dono ir Doneco 
upių linkui Stalingrado ir 
Rostovo. Raudonoji Armija 
traukėsi su kovomis dary
dama priešui nuostolių 
taip daug, kad nei barškan
ti Hitlerio propagandos pa- 
girūnai negalėjo didžiuotis 
greitu ėjimu ir šimtais tūk
stančiu belaisvių. Hitlerio 
armija, vedama to paties 
generolo Von Bocko, kuris 
1941 metais šimtus tūkstan
čių nacių paklojo prie Mas
kvos, šliaužė ir šliaužė į Do
no lanką. Dabar dar per- 
anksti daryti išvadas, bet 
atrodo, kad Stalino geniali- 
ška karo strategija uždarys 
juos ten.

Voronežas — Karo 
Malūnas

Smukdamos Hitlerio jė
gos į Dono upės lanką tuo 
pat kartu vedė pasiutusias 
atakas ant Voronežo. Visas i 
liepos mėnesis buvo mėne- 
sis baisių kovų Voronežo 
srityj. Naciai metė vis nau
jas divizijas per Doną į ry
tų pusę. Raudonoji Armija 
jas naikino. Taip iki liepos 
15 dienai Hitlerio jėgos prie 
Voronežo neteko iki 35,000 
užmuštų karių ir oficierių, 
157 tankų ir daugybės kito
kių ginklų! Taip liepos 18 
dieną Raudonoji Armija ten 
visai sunaikino vokiečių 
222-rą pėstininkų pulką. Ir 
taip diena iš dienos. Naciai 
vieną dieną atveža divizijas 
ir meta į mūšį, o kitą jau 
jos tiek išnaikintos, kad jie 
jas atitraukia į užfrontę ir 
kitas meta. Voronežas virto 
į Verdūną, į naują Sevas
topolį, į karo malūną, kur 
Hitlerio jėgos krušinamos.
Išnaikino 900,000 Fašistų

Liepos 17 dieną Raudono
sios Armijos komanda ir 
Sovietų Sąjungos Informa
cijų Biuras pranešė, kad 
nuo gegužės 15 dienos iki 
liepos 15 d., tai yra, į du 
mėnesius kovų, prie Sevas
topolio, Kerčio, Voronežo ir 
kituose punktuose Hitlerio 
govėdos neteko 900,000 nuo
stolių, tame skaičiuje 350.- 
000 užmuštų; 2,000 kanuo- 
liu, 2,900 tanku, 3,000 lėktų- 
vų ir daug kitų ginklų. So
vietų Sąjunga per tą patį 
laiką neteko 399,000 užmuš
tų, sužeistų ir dingusių; 
940 tankų, 1,354 lėktuvų ir 
1,905 kanuolių.

Didvyriški Jūreiviai
Raudonasis laivynas lie

pos mėnesį parodė didvyri
škumo, išveždamas iš Se
vastopolio jo įgulą, ginda
mas Kerčio Pertaką, veik
damas iš Juodos Jūros ša
lies apgynimui. Baltijos Jū
roj Sovietų jūreiviai nu
skandino visą eilę Hitlerio 
laivų, plaukusių į Finliandi- 
ją su įvairiais karo reikme
nimis.

Bet didžiausias žygis bu
vo, kada liepos 8 dieną So
vietų submarinas Šiaurinėj

Sovietų orlaivynas teikė 
neišpasakytos p a g e 1 b os 
Raudonajai Armijai, jos ko
vose, sunaikindamas šimtus 
priešo tankų, kanuolių, 
sunkvežimių. Vien liepos 
20 dieną sunaikino 48-nis 
didelius vokiečių oro lėktu
vus — transportus Vorone
žo srityj. Į savaitę oro mū
šių Sovietai neteko 136 savo 
lėktuvus ir per tą laiką nu
mušė 221 priešo lėktuvą.

Iki liepos 25 dienos So
vietų lakūnai net penkis 
kartus bombardavo Kara
liaučių, Rytų Prūsijoj, nai
kinant susisiekimo centrus, 
karo reikmenis, prieplauką. 
Liepos 20 dieną jie Kara
liaučiuje padarė net 38-nis 
gaisrus. O reikia atminti, 
kad Sovietų Sąjungos lėk
tuvai turi atlikti šimtus my
lių kelionę nuo savo bazių 
iki Rytų Prūsijos.

Partizanų Kovos
Hitlerio pavergtuose plo

tuose liaudis veda partiza
nų kovas už savo laisvę. 
Liepos pradžioj partizanų 
būrys Ukrainoj sunaikino 
ištisą hitlerininkų būrį ir 
apščiai tankų. Gi Leningra
do srityj partizanai aplaikė 
kelias pergales, kur užmu
šė per 2,600 fašistų. Liepos 
15 dieną, Lietuvoj, prie Gai
žiūnų, partizanai išsprogdi
no priešo ginklų ir reikme
nų sandėlius ir iš kulka- 
svaidžių užmušė per 150 fa
šistų. Nėra tos dienos, kad 
partizanai nepadarytų de
šimtis užpuolimų ant priešo.

Antras Frontas Yra 
Būtinas

Sovietų Sąjunga per try- 
liką mėnesių veda kovas 
prieš barbarišką fašizmą už 
žmonijos laisvę. Kovos prie 
Sevastopolio, Voronežo, Ro
stovo, vis tai buvo kovos ne 
vien už Sovietų Sąjungos 
laisvę, bet kartu Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų žmonių 
laisvę, už išlaisvinimą pa
vergtų kraštų, jų tarpe ir 
Lietuvos.

Trylikos mėnesių, rodosi, 
jau pilnai užteko Anglijai, 
kad ji su Jungtinių Valsti
jų pagelba atidarytų antrą 
frontą prieš Hitlerį Euro
poj ir dar 1942 metais jį su
muštų ! Už antro fronto ati
darymą stoja Anglijos ir 
Amerikos masės, jo laukia

Anglai kareiviai tiesia telefono vielas susisiekimui Egipto fronte.

Jūroj dviem torpedom su
žeidė didžiausį Hitlerio šar
vuotį “Von Tirpitz” ir na
cių laivyną privertė trauk
tis atgal į Norvegiją, tuo 
išgelbėjo Anglijos ir Ame
rikos didelį konvojų, su ka
ro reikmenimis, kuris plau
kė į Sovietų Sąjungą. Šiau
rinių Jūrų Sovietų karo lai
vai atliko visą eilę kitų žy
gių konvojų' pravedime ir 
atakose ant Hitlerio laivų 
Norvegijos pakraščiuose ir 
jūroj, kurie siekė prasimuš
ti su padrūtinimais prieš 
Murmanską.

Sovietai Bombardavo 
j Karaliaučių

pavergti kraštai, jo reika
lauja Sovietų Sąjunga,, jos 
masės ir' laikraščiai.

Sovietų Sąjungos visi lai
kraščiai diena iš dienos rei
kalauja, kad Anglija ir 
Jungtin. Valstijos atidarytų 
antrą frontą, kad ateitų 
Raudonajai Armijai į pagel- 
bą. Sovietų Sąjungos liau
dis stebisi, kad jau 8-nios 
savaitės prabėgo po Molo
tovo susitarimo Londone ir 
Washingtone atidaryti ant- 
trą frontą, o jo vis nėra!

Sovietų kapitonas Ivan A. 
Jegorevičius, atašė prie am

Bruožai iš LDS 6-tojo 
Seimo

Ką Veikė Delegatai Pirm Sesijų ir Pertraukomis
Liepos 18 ir 19 dienomis 

delegatai buvo suregistruo
jami dėl kambarių. Regis
travimas vyko “Vilnies” 
svetainėj, kur buvo surašo
mi delegatai ir tie chicagie- 
čiai, kurie turėjo kambarius 
pernakvyninimui d e 1 egatų 
laike Seimo.

Liepos 22 d. Seimo sesijos 
buvo pertrauktos, nes jau
nuoliai turėjo savo atskirą 
seimelį, kur dalyvavb ir kai 
kurie iš suaugusių. Jaunuo
lių seimelis atsibuvo Morri
son viešbutyje. Delegatai, 
turintieji visą dieną liuoso 
laiko a p ž v a Igė Chicagos 
miestą arba aplankė biznie
rius, kurie skelbėsi Seimo 
programoje.

Liepos 23 d. buvo suruoš
tas bankietas (vakarienė). 
Delegatams į bankietą įžan
ga buvo veltui, o pašali
niams įžanga buvo $1.25. 
Čia buvome vaišinami viš
tiena, rūkytu kumpiu ir ki
tokiais prieskoniais. Va
karienė buvo gera ir Brook- 
lyne už tokią vakarienę bū
tų reikėję mokėti nemažiau, 
kaip $1.50. Laike vakarie
nės buvo pakviestas buvęs 
garsus Mainierių Kvarte
tas, iš kurio čia radosi trys 
nariai: St. Kuzmickas, P. 
Grabauskas ir Judzentavi- 
čius, tai jie sudainavo trio; 
taip pat buvo duetų, solistų 
ir solisčių, kurių vardus 
teks išgirsti koncerto pro
gramoje.

Liepos 21 d. buvo dramos 
kontestas. Vaidinime daly
vavo sekamų miestų gru
pės: Brooklyno Aido Choro 
ir LDS merginų grupė su
vaidino veikalą: “Važiuo
jant j Chicagą.” Kaip pir
mą kartą vaidindami, tai 
neblogai pasirodė. Antrosios 
grupės veikalo vardą pa
miršau, kur dalyvavo iš 
Cleveland, Rockford, De
troit ir Chicagos vaidylos; 
tai buvo juokingas veika-' 
las, publikai patiko ir lai
mėjo antrą dovaną. Chica
gos grupė sulošė “Pusė ant 
Pusės.” Veikalas parašytas 
Petrutienės, choro mokyto
jos; čia buvo atvaizduota 
arba pajuokiama tie, kurie 

basados Washingtone, pa
reiškė: “Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos žmones turėtų 
išstoti karau Europoj kuo 
greičiausiai prieš barbariš
kus fašistus.”

Sovietų Sąjunga nuolatos 
praneša Hitlerio naujų, di
vizijų numerius, kurios at
vežamos iš Francijos, Ho- 
landijos ir Belgijos kovai 
prieš Raudonąją Armiją. 
Franci jo j Hitleris neturi 
daugiau, kaip 100,000 antra
eilės armijos. Dabar Angli
jai proga atakai.

D. M. š.

sumaišo lietuvių ir anglų 
kalbas pusė ant pusės. Pats 
veikaliukas labai aiškus, o 
geri vaidylos j.į dar daugiau 
papuošė savo vaidinimu, 
kaip ir savo tinkamu apsi
rengimu. Ši grupė laimėjo 
pirmą dovaną;

Pasibaigus LDS 6-tajam 
Seimui, įvyko koncertas, ku
rio programos pildyme da
lyvavo geriausios lietuvių 
meno jėgos: Roselando Mo
terų Choras, vadovaujamas 
A. Kenstavičienės; Chicagos 
Lietuvių Moterų Kultūros 
Choras, vad., A. Petrutie
nės. Reikia pažymėti, kad 
šių Chorų mokytojos sumo- 
kino chorus labai gerai, 
taip pat ir jos pačios puikiai 
sudainavo solo. A. Dočkie- 
nė ir K. Abekienė sudaina
vo duetą, kas publikai labai 
patiko. Roselando Aido 
Choras ir Cicero Moterų 
Choras, abu vadovaujami 
D. Yuden, gerai dainavo ir 
buvo priimti gausiu rankų 
plojimu. P. Stogis, brookr 
lyniečiam žinomas iš “Lais
vės” koncerto, dainavo so
lo. Grenadierių Trio: F. Jo- 
kubauskas, A. Brazis ir M. 
Batutis dainavo kelias dai
nas ir buvo priimti gausiu 
rankų plojimu. Paskutiniu 

ant programos buvo Lais 
vės Kanklių mišyus choras, 
vad. J. Kenstavičiaus, sudai
navo gerai ir užbaigė pro
gramą sudainuodamas Star 
Spangled Banner. Beje, dar 
dainavo trio: P. Grabaus
kas, Judzentavičius ir Kuz
mickas, akompanuojant D. 
Judzentavičienei.
, Tai suminėtos meno jė
gos nustebino delegatus, su
važiavusius iš rytų ir vaka
rų. Turiu prisipažinti, kad 
tokį koncertą dar pirmą 
kartą tarp lietuvių man te
ko išgirsti ir pamatyti. Kre
ditas priklauso chorų vedė
jams už gerą sumokinimą ir 
parinkimą balsų. Jiems v 
tai publika atsimokėjo gau
siais aplodismentais. Kon
certas įvyko Lietuvių Audi
torijoje.

Tos visos pramogos buvo 
surengta iniciatyva 2-ro 
LDS Apskričio Komiteto:

Trečias Puslapis
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J. Gelgaudą, F. Abekas, J. 
Sakalas, J. Misevičius, A. 
Klaud, D. Remeikienė, A. 
Povilonytė, S. Juška, J. Ske- 
berdytė ir M. Sakalienė. 2r 
ro LDS Apskr. Komiteto 
pirmininku yra drg. S. Juš
ka; jis taip pat buvo ir vi
sų pramogų rengimo pirmi
ninku. Draugai chicagiečiai 
taip viską sutaisė, kad gali 
būti pasimokinimas kitų ko
lonijų draugams, kaip prisi
rengti prie seimų ir kitų iš
kilmių.

Draugai chicagiečiai, ypa
tingai “Vilnies” štabo na
riai, pasirodė labai vaišin
gais. Pav.: drg. L. Pruseika 
ir F. Abekas kelis kartus 
pavaišino brooklyniečius ir 
kitus delegatus, nusivesda
mi pas biznierius, kurie 
garsinosi seimo programo
je. Visi vilniečiai koopera
vo su 2-ro Apskr. Komitetu 
gavimui delegatams nakvy
nių ir pavaišinimu jų. Sei
mo bėgyje buvo susiorgani
zavus automobilistų grupė, 
kuri delegatus apvažinėda
vo po miestą ir apylinkę, ap- 
rodydami įdomias vietas ar
ba nuveždami kitur, kur de
legatai norėdavo važiuoti.

Draugai chicagiečiai nie
kados nebus užmiršti dėl jų 
svetingumo, delegatai vi
suomet atsimins chicagiecių 
rūpestingumą priimant sve
čius. Mes, Jurgis Kuraitis, 
Petras Kapickas, Petras 
Grabauskas ir Stasys Kuz
mickas, ypatingai tariame 
ačiū tiems draugams, kurie 
mus priėmė nakvynėn ant 
visos savaitės veltui — ne
imdami jokio atlyginimo.

Jurgis Kuraitis.

MENKI KARO VEIKS
MAI EGIPTE

Egiptas, liep. 31. —Fa- . 
šistų orlaiviai bombardavo 
Egipto didmiestį Aleksand
riją. šiuo tarpu susikerta 

1 tik anglų žvalgai su fašis
tais į vakarus nuo EI Ala- 
mein. Sakoma, kad smėlių 
audros sulaiko platesnius 
karo veiksmus ant žemės 
Egipte.

London, liep. 31.— Būriai 
Anglijos orlaivių dienos lai
ku bombardavo karinius vo
kiečių taikinius Boulogne 
srityj ir kitur šiaurinėje 
Franci jo j.

Philadelphia, Pa.
Phil, pažangiųjų lietuvių 

organizacijų rengiamas 
didysis

PIKNIKAS
Naudai Dienraščio

“LAISVES”
įvyks sekmadienį

Rugsė jo-Sept. 6
Puiki Dainy Programa
Piniginės dovanos prie 

įžangos bilieto per
kant iš anksto.

1-ma $15.00 Cash 
ir 2 po $5.00 Cash

•
Piknikas bus naujoje 

vietoje:

DEER PARK
DEER PARK, N. J.

•
Iš anksto įsigykite bi- 

lietus ir rengkitės daly
vauti šiame piknike.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
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(Tąsa)
Kaip dideli vokiečių orlaivių nuosto

liai buvo, tą galima spręsti pagal šiuos 
faktus. Du fašistų orlaukiai ties Y ir K 
sodžiais buvo subombarduoti mūsų toli 
šaunančios artilerijos ir ten žuvo apie 
100 vokiečių orlaivių. Oro mūšiuose Mo- 
gilevo-Oršos srityj Sovietų priešlėktuvi
nes patrankos, kurios labai gerai veikia, 
ir orlaiviai numušė 162 vokiečių orlai
vius.

Visi šie faktai privertė fašistų koman- 
dierius keisti jų taktiką. Jau yra žinoma, 
kad vokiečių pėstininkai neturi pasižy
mėjimų. Kada jie netenka orlaivių ir 
tankų pirmenybės, tai puola ir jų kovin
gumas. Vokiečių pėstininkai be oro pa- 
gelbos negali atlaikyti Sovietų pėstinin
kų ir artilerijos atakų, tuojau bėga. O 
čia reikia pasakyti, kad nacių ir tankų 
bei mechanizuotos divizijos jau panešė 
didelius nuostolius. Tas ypatingai žemi
no fašistų pėstininkų moralą.

Naikina Tankus
Vokiečių aukštoji komanda parinko 

geriausias jėgas ir vadovystėj geriausių 
generolų metė jas Smolensko - Novelio 
sritin. Šiandien daugelio tų divizijų jau 
visai nėra, kitos ant pusės nustojo savo 
jėgų. Daugelis vokiečių tankų pulkų iš
laikė tik savo vardus, bet ne savo jėgą.

Dvidešimta vokiečių tankų divizija, 
netoli sodžiaus K., paliko per 700 lavonų 
ir 200 sudaužytų tankų. Iki pabaigai lie
pos mėnesio ši divizija iš 400 ar 500 tan
kų jau turėjo tik 2 likusius tankus, o 19- 
ta tankų divizija neturėjo nei vieno tan
ko.

Netoli Vitebsko vienas tankų pulkas, 
iš 7-tos divizijos, buvo galutinai išnai
kintas; 12-ta vokiečių tankų divizija ne
teko pusę savo jėgų, o vienas jos pulkas 
buvo visai išnaikintas. Labai nukentėjo ir 
mokinimosi tankų brigada, kurią vokie
čiai metė į mūšį pritrūkę kitų jėgų.

Kiekvienas Sovietų žemės colis buvo 
padengtas vokiečių lavonais ir sudaužy
tais ginklais, kol fašistai prasimušė pro 
Smolenską. Žiaurįos kovos už Smolenską, 
kurių laiku miestas pereidavo iš rankų į 
rankas, tęsėsi per ištisą mėnesį laiko. Ne 
viena vokiečių divizija rado kapus pirm 
pasiekė Smolenską.

Kiekviena gatvė, kiekvienas namas bu
vo imamas tik po sunkių kovų ir fašis
tai brangiai mokėjo savo krauju ir me
džiagomis. Šimtai vokiečių kareivių ir 
oficierių rado mirtį Dniepro bangose. 
Fašistų aukštoji komanda įsitraukus į 
Smolensko mūšius jau negalėjo pasirinkt 
būdus manevravimui, bet turėjo grūsti 
ir grūsti naujas jėgas į tą mirties ma
lūną, dažnai tik atvežtas į frontą. Aiš
ku, kad tas silpnino jų jėgas kitose da
lyse fronto. Vokiečių rezervai išsisemdi- 
nėjo kruvinose kovose, o jie vis šaukė, 
kad Sovietai meta “paskutinius savo re
zervus.”

Pripažino Ūpo Puolimą
Baisius vokiečių nuostolius patvirtino 

visa eilė dokumentų, kurie pateko į mū
sų rankas. Tarpe jų štai raportas 3-čio 
bataliono, 53-čio vokiečių mechanizuoto 
pėstininkų pulko.

“Per pastarąsias keturias dienas mūsų 
pozicija begaliniai yra kritiška, padru- 
tinimų labai reikia. Dideli nuostoliai, 
kad batalionas negali toliau veikti, kai
po vienetas. Karių ūpas labai žemas. 
Oficierių vadovystė yra kritiškoj padė
tyj. Batalionas yra tokioj padėtyj, kad 
tik su ginklu galima priversti jį dar da
ryti užpuolimą.”

Šis dokumentas aiškiai parodė, kaip 
nacių jėgos panešė didelius nuostolius 
Smolensko mūšiuose, kur Raudonoji Ar
mija tai gynėsi, tai pereidavo į užpuoli
mą. Šimtai tūkstančių vokiečių užmušta 
ir sužeista, šimtai įvairiausių karo maši
nų sudaužyta,- didžiausi nuostoliai artile
rijoj, minų svaidytojų srityj ir pėstinin
kų eilėse ir įrankiuose.

Ir to pasekmėj Vokietijos komanda bu
vo priversta keisti savo “blitzkrigo” pla
nus. Prasidėjo pergrupavimas jėgų ir 
kimšimas į frontą rezervų, kurie jau ne
prilygo pirmesnėms armijos dalims. Tū
las divizijas kilnojo iš vietos į vietą. Ypa
tingai 13-tą, 14-tą mechanizuotas divi

zijas, grūdo, tai į rytus, rytus-šiaurius, 
tai į šiaurius.

Keičia Fašistai Toną
Fašistų komanda neišpasakytai ner

vą vosi, jos įsakymai taip pat pakeitė to
ną, tokie žodžiai, kaip “nesulaikomai” 
arba “žaibo veiksmai” išnyko, bet jau 
mirgėjo apie jų žmonių, įrankių ir gazo
lino nuostolius. Aukštesnieji komandie- 
riai sakė žemesniems, kad tie negali lau
kti daugiau rezervų, trokų, tankų ir a- 
municijos.

cGi kiekviena nauja diena atnešė šim
tus didvyriškų pavyzdžių Raudonosios 
Armijos kovotojų ir jų komandierių, ar
ba politinių veikėjų. Šimtai tų, kurie ko
vojo Smolensko ir Novelio srityse, buvo 
apdovanoti Aukščiausio Sovieto už drąsą 
ir kovingumą. Net 928 tokie didvyriai 
gavo pasižymėjimo dovanas.

Tarpe Sovietų komandierių aš sutikau 
žmogų, kurio tėvas įrašė lapus į istori
ją Piliečių Kare, atsižymėjo didvyrišku
me. Prie vienos baterijos, kuri tiesiogi- 
nia ugnimi krušino vokiečius, aš suti
kau kapitoną Čepajevą, sūnų Piliečių Ka
ro didvyrio Čepajevo.

Didvyris Stalino Sūnus
Neišpasakytos drąsos, Vitebsko srityj, 

parodė baterija, kuriai vadovauja koman- 
dierius Jack Džiugašvili (sūnus Juozo 
Stalino). Jis iki paskutinio kanuolės 
sivedinio naikino negailestingai priešus.

Nacių pranešimai pradėjo su pagarba 
atsiliepti apie mūsų artileriją, orlaivius 
ir partizanus. Mūsų kovingumas iškrėtė 
jiems “nenugalimų” pasididžiavimą. 
Partizanai dažnai padega namus, kur 
susirenka Hitlerio oficieriai, naikina 
traukinius su padrutinimais, maistu ir 
amunicija. Jie dirba ranka rankon su 
reguliarėmis Raudonosios Armijos dali
mis.

Mūsų jėgos auga su kiekviena diena. 
Priešas jau pradeda pajausti tas mūsų 
jėgas, jo jėgos silpnėja, bet jos dar nėra 
sumuštos. Jis atkaklus, žiaurus ir niek
šiškas. Jis naudos kiekvieną rezervinę 
jėgą savo pavergiškiems tikslams. Bet 
mūsų pergalė bus neišvengiama.

Sovietų šalyj Nėra Penktos Kolonos
“Fašistų aukštoji komanda paskelbė, 

kad jie sumušė 18-ką rusų divizijų Sta- 
raja Russa srityj, — rašė amerikietis ko
respondentas George White. — Bet kiek 
aš žinau, tai ten rusai jau du mėnesiai 
laiko Hitlerio panzerines divizijas, ku
rios taip nesulaikomai žygiavo Franci- 
joj.

“Iš kitos puses, Sovietų komanda pa
skelbė, kad jie visai sunaikino 8 fa
šistų divizijas Smolensko mūšiuose ir 
atėmė nuo fašistų 26 miestus ir sodžius, 
o kitoj vietoj Sovietai • dar sunaikino 4 
fašistų divizijas. Reiškia, mūšiai eina 
veik lygiomis.

“Fašistai paėmė Kijevą po trijų mė
nesių prie jo veržimosi ir Jcovų. Jie tą 
skaito dideliu pasisekimu. 1920 metais 
aš buvau Kijeve, kada jį paėmė Lenki
jos Pilsudskio armijos, kurios daug grei
čiau prie jo atžygiavo, negu vokiečiai'.

“Du faktai neginčijamai pakerta Hit
lerio strategiją ir jo pasididžiavimus. 
Vienas, tai. tas, kad rusai didvyriškai 
priešinasi, mušasi už kiekvieną pėdą že
mės, kas patvirtina, kad Sovietai' per 
savo gyvavimo 22 metus išbūdavo  jo tvir
tą karo jėgą, kuri gavo krikštą dar Pi
liečių ir Intervencijos Kare. Antras fak
tas, tai nebuvimas Sovietų Sąjungoje 
penktosios kolonos, to Hitlerio mylimo 
ginklo, kuris galėtų ardyti rusų užfron
tę... Bendra rusų valia ir fašizmo ne
apykanta visą liaudį apjungė. Rusų mo
ralas labai aukštas... Prie Leningrado 
naciai veržiasi, bet juk ten buvo 1919 
metais ir generolo Judeničio armijos, o 
kur jos dabar?...

(Daugiau bus)

Pittsburgh, Pa.
Prasidėjo Derybos Plieno Dar

bininkų Unijos
Liepos 31 dieną čionai 

United Steel Workers of Ame
rica, CIO, pradėjo derybas su 
United States Steel korpora
cija dėl algų ir darbo sąlygų. 
Unija reikalauja, kad šis plie
no trustas pakeltų darbinin
kams algas taip, kaip buvo 
pakeltos beveik dviem šimtam 
tūkstančių nepriklausomų plie
no kompanijų darbininkams. 
O jiems buvo pridėta po 44 
centus į dieną.

Apart pakėlimo algų, unija 
dar reikalauja palaikymo uni
jos narystės ir išrinkimo duok
lių iš algų. Reiškia, kad dar
bininkas, neužsimokėjęs duok
lių į uniją, heprivalo pasilikti 
dirbtuvėje. Jeigu jis įstoja į 
uniją, tai turi joje ir pasilaiky
ti. Dabar unijos duoklės yra 
išrenkamos pavieniai iš darbi
ninkų susirinkimuose ir t.t. 
Unija reikalauja, kad kompa
nijos unijos duokles išskaitytų 
iš algų ir paskui tuos pinigus 
perduotų unijos iždininkui. 
Tas labai palengvintų duoklių 
rinkimą ir padarytų unijos na
rius pastovesniais.

United States Steel korpo
racija dar turi penkias pagel- 
bines kompanijas, kaip, pa
vyzdžiui, Carnegie - Illinois 
Steel Corp., National Tube 
Co., American Steel and Wire 
Co., Tennessee Coal, Iron and 
Railroad Co., ir Columbia 
Steel Co.

Šitos derybos paliečia 250,- 
000 darbiniūkų. United Steel 
Workers of America unija pa
sitiki, kad jos reikalavimai 
bus išpildyti. Unijos preziden
tu yra Philip Murray, kuris 
taipgi yra prezidentas CIO.

Pagal dabartinį kontraktą, 
tai minėtos plieno kompanijos 
moka savo darbininkams pa
matinę algą $5.80 į dieną. 
Pridėjus 44 centus, pasidarytų 
$6.24. Tai yra nedidelis rei
kalavimas ir plieno kompani
jos gali jį lengvai išpildyti.

Rep.

LICENSES 
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 kw 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 bedn issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SEVERINO BASILICO
131 Harrison Avenue. 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 LTFSCHlTZ AND 
BENNY GOLDBERG 

(Chessin’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 
415 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. .

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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
2456 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control ’Law at 
3449 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER GARŠVA
3449 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is heyeby givėh that License No. 
GB 16112 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, th be Consumed off the 
premises.

ANNA WOEHLKENS
2222 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
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 Alcėholic Beverage Control Law at 
120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Nikolaus muller
120 Autumn Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
GB 1)485 hAs been issu'ed to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lhw* at 
937 Liberty Avenue, Borodgh of Brooklyn, 
County of Kings, to bė consumed off the

■ ’ GELESTINO UGOUNI
(Liberty Food Center)

087 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2686 has been issued to the Jvrdersigned 
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 the 
premises.

FRANZ FRIES
3428 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 0281 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 Fultoh Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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 under1 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. FELZMANN
529 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

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 Uw 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.

EMANUEL FELL
910 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GBi 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 the 
premises.

FRANK BOSCO 
(F. Bosca & Son) 

(Italian-American Grocery)
2311 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2369 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. BAMMANN
241 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.
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 
453 Dahill Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER LOPATOW
453 Dahill Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 717 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILLIP TRACHTENBERG 
(Remsen Court Liquoa Store)

5 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.
) --------------------------

NOTICE is hereby given that License No. 
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

1515 — 69th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 486 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
495 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA M. GINKUS
495 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

VITO GIANNINI
6504 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 875 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
2002 — 75th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA WOLF
2002 — 75th St.. 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 been issued to the undersigned 
to sell bee.r, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage COntrol Law at 
1151 Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 658 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
598 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the
» \ m rvn 1 CJZ1 Ct

JAMES PLACATZIS AND 
THOMAS PARASKEVAS

598 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.

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. 
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 the 
premises, 

TOOMEY’S GRILL, INC.
252 Empire Blvd., Brooklyn, N. Y.

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

PHILIP GOLDBERG
2578 Pitkin A»e., Brooklyn, N. Y.*

.
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LICENSES
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 the 
premises.

JOHN HARMS
3061 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1397 hasi 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 the 
premises.

HARRY KRIGSMAN 
Harry’s Dairy

2925 Avenue P, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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.

CHARLES WEISS
5124 — 9th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1459 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2302 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
Couhty of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES J. JAFFE
2302 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4120 — 10th Avenue, Borough of Brooklyn, 
Courity of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP BRINEN
4120 — 10th Ave., 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 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BERL
207 Lewis Ave., 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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6496 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7920-22 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY PANCER
(Foodland Self Service Store) 

7920-22 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

ABRAHAM GOLDMAN
442 Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2084 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2909 Fort Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PETER McEVOY
2909 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2146 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN D. SCHAARS
2146 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4121 AvCnue D, ’ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN COHEN
(C. & H. Dairies)

4121 Ave. D, Brooklyn, N. Y.

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

ISRAEL BLITSTEIN
406 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
158 East 32nd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I^w at 
1085 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

THOMAS MESSINA
81 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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.

JOSEPH
174 Harrison Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CONTI
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 the 
premises.

ROBERT W. CHAMBERS 
1718 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Nc. 
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 the 
premises.

JOSĖPH HERSHCOPF
1035 Fulton St.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given 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.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

LICENSES
NOTH E Is l-e? rby 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
premises. _FRANK KUMM
210 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given That 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 Iaw at 
1141 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

LOUIS WEINTRAUB
(Louie’s American & West Indies Groceries) 
1141 Fulton Stv Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li'ir. •-> No. 
GB 1418 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9318 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELIZABETH GROSS
9318 Avenue K, Brooklyn, N. Y.

NO’IICF is )<>cby given th<t License No. 
GB 1518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
80 Rockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

N'HlCE is hereby given that I 'iwy Nn. 
GB 6717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
521 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN STAMP FL
521 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
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 Uw at 
104 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM ROCHOLLA 
JEROME CALANDRINO

104 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.
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 Control Law at 
216 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MARIO GROCERIES. INC.
216 Ave. U, 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 tho Alcoholic Beverage Control Ixrw at 
128 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MRS. BERTHA F. STEINBERG 
128 Rochester Ave., 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 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS SURDIN & HYMAN ISRAEL 
374 Lewis 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 Ixrw at 
560 Morgan Avenue, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.
JOHN BEHNKEN & WILLI WINKLER 

560 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10G16 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS COHEN
613 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 tho 
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 heer, 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 the
premises.

MORRIS GLASSER.
Administr. Estate Jacob Glasser 

(Great Ridgewood Dairy) 
572 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is her*by 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 Ixiw at 
227 Wilson Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

HENRY RUDOLF
227 Wilson St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1888 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
279 Woodbine Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

HENRY WINTER 
Winter's Bar &.GrllJ

60 Woodbine Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2079 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 167 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523 Avenue S. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SANDQUIST TAVERN, INC.
3528 Avenue S. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2173 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2916 Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

FRED CORDES
2916 Avenue I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 Rond. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HAROLD J. YAUCH
8121 Quentin Rd., Brooklyn, N.
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Oficialiai Amerikos Pranešimai
CHUNGKING, Chinija, liep. 31. — Generolas Stil

well praneša:
Yra patvirtinta, kad Amerikos lakūnai nušovė ketu

ris iš devynių Japonijos bombanešių, kurie skrido ata- 
kuot Hengyang orlaivių stovyklą ketvirtadienį iš ry
to. Amerikiečių lėktuvai kovotojai nuvijo šalin japonų 
bombanešius pirma, negu jie pasiekė savo taikinį.

Po pirmo susikirtimo su japonų orlaiviais, vienas 
amerikinis lėktuvas netyčia atsimušė į kitą saviškį lėk
tuvą, pradedant leistis žemyn j savo stovyklą; nukri
to ir sudužo, bet jo lakūnas išgelbėtas.
Sovietų oficialiai pranešimai

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 1, vidunaktis.
Sovietų kariuomenė liep. 31 d. vedė mūšius su prie

šais srityse Kletskaja ir Cimliansk ir į pietus ir pietų 
rytus nuo Bataisko.

Sovietinės jėgos Barents Jūroje nuskandino priešų 
transporto laivą 15,000 tonų.

Į pietus nuo Voronežo vokiečiai darė dvi kontr-ata- 
kas. Juos atmušė sovietinė artilerija ir mortirų ugnis; 
padarė priešams skaudžių nuostolių.

Cimliansko srityje buvo tęsiamos kautynės prieš gru
pes vokiečių, kurie buvo perėję iš šiaurinio Don upės 
kranto į pietinį. Tapo sunaikinta 9 priešų tankai, 15 
kanuolių, 23 kulkasvaidžiai ir aštuonios baterijos mor
tirų. Vokiečiai prarado daugiau kaip 1,000 kareivių ir 
oficierių.

Į pietus ir pietų rytus nuo Bataisko mūsų kariuome
nė vedė didelius apsigynimo mūšius prieš vokiečius kai 
kuriuose sektoriuose. Po kruvinų kautynių mūsiškiai 
kariuomenės daliniai pasitraukė į naujas pozicijas. Vo
kiečiai prarado 13 tankų, 18 kanuolių ir daugiau kaip 
600 karių.

Leningrado fronte vokiečiai bandė atgriebti atimtas 
iš jų pozicijas. Jie su parama savo orlaivių - smigikų 
du kartu atakavo mūsų pozicijas. Vienas dalinys so
vietinės kariuomenės pasitiko priešus galinga ugnim iš 
kanuolių, mortirų, kulkasvaidžių ir šautuvų. Vokie
čiai, praradę apie 300 savo kareivių ir oficierių, pasi
traukė atgal.

Priešlėktuvinės Sovietų kanuolės nušovė žemyn pen
kis vokiečių orlaivius. Būrys Leningrado partizanų iš
vertė du priešų traukinius iš bėgių, ir tapo užmušta 
apie 300 vokiečių oficierių ir kareivių.

MASKVA, liep. 31. — Šiandieninis Sovietų praneši
mas sakė:

Sovietiniai orlaiviai per dieną sunaikino 12 vokiečių 
tankų ir 81-ną troką, nutildė penkias baterijas priešų 
kanuolių ir septynias baterijas priešlėktuvinių patran
kų, susprogdino tris amunicijos sandėlius ir išblaškė, 
dalinai sunaikindami, pusantro bataliono vokiečių pės
tininkų. Jie taip pat nušovė žemyn šešis vokiečių lėk
tuvus kovotojus ir išmušė iš veikimo dar tris.

Į vakarus nuo Kletskaja mūsų kariuomenė atmuša 
priešų atakas ir daro didelių nuostolių vokiečiams. Tik 
vienoje šio fronto dalyje per kelias paskutines dienas 
buvo sunaikinta 120 priešų tankų ir užmušta virš 2,000 
vokiečių kareivių ir oficierių.

Kitame sektoriuje vokiečiai atsiuntė į mūšį finų (suo
mių) šaulių brigadą su tankais. Sovietinė kariuomenė 
atmušė tą ataką ir nukovė tam tikrą skaičių finų.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

je vietoje pacitavau Art 
Shield straipsnį apie lietuviš
kus pronaciškus laikraščius, 
“N. Gadynė” apšaukia mane 
donosčiku. Girdi, “Bimbai lie
žuvis niešti mus įtarti ir šau
ktis policijos prieš mūsų laik
raštį.”

Tiesa tik tiek, kad man lie
žuvis niešti ir negaliu tylėti 
prieš “N. G.” skleidžiamą na
cių propagandą tarpe lietuvių.

Bet policijos niekados prieš 
jokį laikraštį nešaukiau ir ne
manau šaukti. Ilgainiui, tikiu, 
“policija” (valdžia) pati pa
tirs apie tai ir tuos nacių pro
pagandistus pašauks atsako
mybėn.

“New York Enquirer” 
daktorius-leidėjas Griffin 
eilė kitų panašių gaivalų 
pakliuvo.

re- 
ir 

jau

štai 
šta-

Tačiau labai įdomu 
kas: Kodėl “N. Gadynės 
bas taip jau baisiai įsigandęs, 
kad kas nors nesupažindintų 
valdžios su to laikraščio turi
niu ?

Jeigu viskas tvarkoje, jeigu 
jame nėra jokios naciškos pro
pagandos, nieko prieš Jungti
nes Tautas ir ją karines pas
tangas, tai kam ta didelė bai
mė ?

Mobile, Ala., liep. 31. — 
Nukritus kariniam orlai
viui, žuvo 8 Amerikos lakū
nai.

-

Great Neck, N. Y
Buvo jau seniau “Laisvėj” 

trumpai minėta apie mūšius 
baltų su juodais. Manyta, kad 
tuomi viskas ir užsibaigs. Bet 
dalykas pakrypo daug plates
niu maštabu, įvyko jau du ma
siniai mitingai apsvarstymui to 
klausimo, kurie buvo labai 
skaitlingi juodais ir baltais 
dalyviais. Buvo vietinių laik
raščių reporterių, kurie plačiai 
aprašė spaudoje, net ir New 
Yorko “PM” atžymėjo svar
bumą tokių mitingų savo sek
madienio laidoje.

Abiejuose susirinkimuose 
buvo gerų kalbų ir pageidavi
mų skleidimui apšvietos ir su
sipratimo sumažinimui rasinės 
neapykantos ir už panaikini
mą abelnos diskriminacijos 
prieš negrus. Tai demokratiš
kai kultūringi būdai išsprendi
mui antirasinių nesusipratimų. 
Bet tas nepatiko fašistuojan- 
čiam elementui, kuris dalyva
vo tuose mūšiuose, kaip įma
nydami bėgioja po žmones su 
visokiais išmislais apšmeižimui 
jiems nepatinkamų už tiesą 
kovojančių asmenų, sėja dar 
ddesnę neapykantą vienu prieš 
kitus.

Kada žmonės prisimaukia 
fašistinio raugo, tada jokios 
tiesos ir žmoniškumo nemato. 
Jie persisunkę veidmainystė
mis, švaistosi piktais žodžiais 
prieš viską, kas kultūringa ir 
dora. Biznį daryti su negrais, 
pardavinėti jiems prekes, tai 
gerai. Nekurie įsileido į savo

stubeles negrus randauninkus 
(kaip baltų negavo), tai ir ge
rai. Darbe sykiu dirba pas turr 
čius, taipgi eina sykiu su neg
rais į smuklę, geria per visą 
vakarą prie to paties baro, tai 
linksma ir gera. Bet jei kultū
ringai kas pastebi, kad negra
žu ir nepridera žiaurius' mū
šius ir kraujo 
vėse vykdyti, 
pabaiga.

Atsiminkite,
laisvoj šalyj, yra čionai demo
kratiniai būdai, kaip išspręsti 
tokius klausimus, norite ar ne, 
bet turite priimti šios šalies 
tvarką.

praliejimą gat- 
tai jau svieto

kad gyvename

Visos Great Necko lietuvių 
draugijos rengia bendrai dide
lį pikniką, kuris įvyks rugpjū
čio 9 d., sekmadieni po pietų, 
Kasmočiaus parkutyje - svetai
nėje. Pelnas šio pikniko ski
riamas Raudonojo Kryžiaus 
vietiniam skyriui prigelbėti 
nupirkimui ambulanso. Tikslas 
labai puikus, kiekvienas turė
tume dalyvauti ir prisidėti, 
kad ir su menka dalimi prie 
savo šalies 
Bus puiki 
taipgi gera 
Įžanga 50c.

išlaimėjimo karo, 
dailės programa, 
muzika šokiams.

Koresp.

Jersey City, N. J.
Šeimininkiškas Išvažiavimas

Atostogaujant turėjau pro
gą su gerais kaimynais išvykti 
į girias, pasigrožėti vasaros 
gamtos gražumu. Susitarę keli 
Jersey City ir Newark o drau
gai patraukėme Summit, N. 
J. linkmėje. Vieta graži, pie
va prie tekančio upelio, prie 
kurio mūsų draugės moterys 
patiesė paklodes, sudėjo mais
tą, vyrai alučio ir taip prie 
valgių išsigeriant eina disku
sijos dienos klausimu. Tie, ku
rie pavargsta diskusuoti, trau
kia į girią grybų rinkti. Gry
bų esą girioje pakankamai ir į 
pavakarę kuomet grybautojai 
sugrįžta prisirinkę beskes gry
bų, tai draugai A. Kazakevi
čius ir J. Stanionis, abu new- 
arkiečiai, pataria, kad atžymė
jus mūsų draugišką sueigą su- 
mestume pagal išgalę Rusijos 
karo nukentėjušiems, ir kaip 
bematant suaukavo sekamai:

A. Kazakevičius, J. Kreivė
nas, . P. Kazakevičius, A. Ma
tulis, J. Stanionis, J. B. Pa- 
serpskis po $1; J. Augutis ir 
M. Sabaliauskas po 50c.; drg. 
J. B. Paserpskis pridavė $5.25 
nuo LDS trečio apskričio pik
niko, likusio stalo, tad viso 
susidaro $12.25. Graži parama 
ir geram tikslui. Ačiū visiem!

Mirė
Liepos 13 d. likosi palaidoti 

du LDS 133 kuopos nariai. 
Jonas Budravičius sudegintas 
krematorijoj ir Sadauskas už
kastas Dėdės Šamo žemėje. 
Sadauskas buvo nevedęs ir sa
vo pomirtinę aprašęs LDS 133 
kuopai, bet jį palaidojo jo 
įnamiai, pas kuriuos jisai gy
veno ir dirbo ir kuopa turės 
apmokėti jo dalį laidojimo iš- 
kaščių. Sirgo visai trumpai. 
Budravičius sirgo sunkiai ir 
ilgai. Mirė ligonbutyje. Paliko 
moterį ir sūnų, • vedusį. Abu 
buvo seno amžiaus.
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PRANEŠIMAI 
Iš KITUR 

HARTFORD, CONN.
Nutmeg Townsend Club No.

ruošia Prakalbas ir Bazarą, pirma
dienį, 3 d. rugpjūčio. Laisvės 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)

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Ir taip šiais metais palaido
jome tris LDS 133 kuopos na
rius. Balandžio mėnesį mirė 
A. Barauskas, mirė turėdamas 
angliakasių, dusulį, išgulėjo 
keletą mėnesių ligonbutyje ir 
kuomet mirė, visai buvo su
džiūvęs. Jo laidojimu rūpinosi 
jo vaikai.

Šiomis dienomis mirė para
pijos vice-pirmininkas. Pavar
dės neteko sužinoti.

K. Biuras.

Los Angeles, Cal.
Iš Lietuvių Organizacijų Ben

dro Komiteto Veikimo
Bendras komitetas matyda

mas gyvą reikalą pagelbėti 
Sovietų Sąjungai ir nesurasda
mas kitokio būdo, pagamino 
blankas dėl rinkimo aukų per 
vieną mėnesį laiko.

Viso buvo išdalinta 9 blan
kos, draugam ir draugėm, kad 
parinktų aukų dėl Sovietų Są
jungos medikalės pagelbos.

Ant pereito susirinkimo B. 
K. priduota 7 blankos
$187.50. Kada mes su draugu 
Ig. Levanu kalbėjom, kad rei
kia padaryti blankas ir surinkt 
kiek nors Sov. Sąjungai pagel
bos, tai jokiu būdu netikėjom, 
kad turėsime tokias geras 
sėkmės.

Pirmučiausia aš nuėjau 
Bušus ir sakau, kad mes

tai draugė 
sako, kodėl 
Ir iš tikrų- 
jeigu mūsų 
pirmaeiviai

su

pirmaeiviais ir turi prisipirkę 
nuosavybių ir gerai uždirba.

Tokiem draugam, rodos, 
prasižengimas atsisakyti prisi
dėti prie tokio garbingo tikslo.

Blankas pridavė sekančiai:
O. Levanienė su $60.70.
P. Repecka su $50.
Julia Rufienė su $20.
M. Pūkis su $20.
John Pupis su $17.
M. Levišauskienė su $11.
S. Šmitienė su $4.35.
O. Bernatienė su $4.
Dar 2 blankos nesugrįžo. I. 

Bobicz sakė turįs $5, o gal ir 
daugiau. Uršulė Davienė sakė, 
kad blanka kur tai užsimetė, 
bet žadėjo surast ir paaukoti 
pati, o gal dar kiek ir parinks. 
Tai tokiu būdu mes ir turėsi
me apie $200.

Pas mus, Los Angeles, už
viešpatavo toks nusiminimas ir 
toks apsileidimas, kad pa
kalbėjus su draugais apie ko
kį nors surengimą, tai nenori 
pritarti, sakydami, kad tai nie
kas neišeis, nebus pasekmių. 
Aš manau, kad klaidinga taip 
manyti. Tokis mūsų apsileidi
mas neveda prie laimėjimo. 
Dabar ,mes turim būti drąsūs, 
gyventi ar mirti.

kia pora metų, kas 
žmogus nusiskūsdavo, 
prastai gyventi.

antras 
kad

Aukavusiųjų Vardai

Draugystės aukavo: 
Angeles Lietuvių Moterų 
švieta $15 ir ALDLD 145 kuo
pa $10.

Pavieniai aukavo: P. Repec
ka $20, S. F. Smith $11, A. 
I. Levanas $10, Karolina Re
peckienė $6.

Po $5 aukavo: A. L. Repec
ka, A. ir M. Bush, K. Dawson, 
Julia Pupienė, Dr. Max Offen- 
berg, W. Gisbert Parker, M. 
O. Pūkis, John J. Pupis. N. 
Back $3, National Dollar 
Store $2.50.

Po $2: Mrs. Russ, Mrs. Sher, 
Sam Benueon, V. Savis, Eng
lunds Bakery, Lucky Auto 
Supply Co., St. Petravich, Hal 
Repecka, W. Virbickas, Pau
lina Pupis $1.50.

Po $1: Elzbieta Babicz,

Los

M 
D

pa-

pas
tu-

rim sukelti $200, 
Bušienė nusijuokė, 
ne du tūkstančiai, 
jų, nesijuokiant, 
Los Angeles visi
atjaustų tikrai iš širdies, kad 
Sovietai kariauna ne tik už sa
vo laisvę, bet ir už mūsų sy
kiu, tai būtų lengvai galima 
sukelti $2,000. Bet vistiek Bu
šams kainavo tas juokas $5!

Nuvažiavau pas Levanus ir 
sakau: Levanai, jūsų pareiga 
be jokių išsisukinėjimų surink
ti $50. Levanas irgi skaniai 
nusijuokia, o Levanienė Išraus
tos apie šėpą ir tyli. Ji manė, 
kad galima, ir kaip matysite 
žemiau, ji išpildė savo kvotą 
su kaupu.

Bendras komitetas širdin
giausiai ačiuoja draugam ir 
draugėm už pasidarbavimą.

Rodos, kad niekas negalė
tų atsisakyti tokiam svarbiam 
ir kilniam tikslui paaukoti. Bet 
renkant aukas, pasitaikė užei
ti tokių, kuriuos kai pakalbi
nus sakė: Aš jau daviau perei
tais metais arba neturiu. Vie
nok tie žmonės vadina save

pašarvojimui, balsa- 
papročiai visokių 

deginimai kūnų, 300 
............. $1.25 
menesj ir 

.. . 10c

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

varo laukan akmenėlius, pakelis 60c
Nervų Arbata .............................. 85c
Vyriškumo Pataisymas ............. 85c
Nuo Kataro bei Hay Fever .... 85c 
Arbata nuo nutukimo ..............  85c
Cukrinės Ligos (Diabetes) ..... 85c
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 
mavimas, 
tautų ir 
puslapių

Apie dangų, saulę, 
žvaigždes ........

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai- 
ninkų ..............................   20c

Kantri Alena .............................  25c
Pranašavimai Mikaldos ............  25c
Marių Duktė ...............  25c
Duktė Pūstynčse ...................... 25c
Savizroląs, juokingi skaitymą! 25c 
Neužmokamas Žiedas ............  25c
Gudrus Piemenėlis ....................  25c
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 .....  50c
Karvės, iš jų nauda 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
884 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

*

Paul Ivan, Pete žaunis, Anna 
Bemot, J. Daneli, S. Kaplan, 
O. Berkovitz, Al Clerk, B. 
Brook, Chapmanai, J. Ron- 
blatt, C. W. Davis, S. Kviet- 
kauskas, Daves Jonas, C. P. 
Levišauskis, Y. Radas, L. 
Nydleman, M. Arminienė, P. 
Petrulis, Ivano Giminaitis, 
Pupienė, P. S., H. Siegel
Spaner, C. N. P. Willis, Moc- 
kūnas, St. Alask, W. Brook.

Po 50c.: J. Daugšienė, Mrs. 
Bates, C. L. Roberts, D. K. 
Peal, Cecil Gray, Katz, Ben 
St. Sobel, Jackson Soffa, C. J. 
Lozner, C. J. Wah, Benson 
55c., Ceciles, Eal Fuller, C. 
R. Friend, Goldstein, Mrs. 
Sofya, Baginskas, Leo Leva- 
nas, V. Vassel, U. Port, J. 
šmulkštis, B. ir S., A Friend, 
John Hughes.

Mažiau negu penkiasde
šimts centų, neminėta.

Ačiū losangeliečiam gana 
daug.

i
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Pupis su 
Albertas 
Drendel. 

jaunave-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—-HA vemeyer 8-1188

-

vhgwwra

miiiim-Anį

BROOKLYN, N. Y
Tel. EV. 4-8698

F. W. Skolins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Pasidairius Tarpe Lietuvių
J. E. Bobičiai nusipirko 

gėrimų krautuvę (liquor 
store). Patys nei į burną ne
ima jokių svaiginančių gėrimų, 
o kitiem turės pardavinėt. 
Good luck jums, geri draugu- 
čiai, tik bežiūrėdami nepradė
kite patys ragauti, katros 
rūkštesnės, katros saldesnės.

Geros mūsų draugės Pečiu
lienė ir Repeckienė buvo smar
kiai susirgusios, bet abidvi ei
na geryn ir tikimės, kad tuo
jau vėl bus sykiu su mumis.

Susivedė Joana 
David McClean ir 
Repecka su Eleonor 
Gero sugyvenimo 
džiams.

Mūsų gerų draugų Arminų 
sūnus Charles išėjo į kariuo
menę. Charles priguli prie 
LDS ir L.L. Kliubo. Laimingai 
jums, drauge Chuck, sugrįžti 
ir vėl dalyvauti su visais.

Draugai J. J. Pupiai ir M. 
O. Pūkiai išvažiavo ant vaka- 
cijų į St. Bernard miškus pa
gyventi primityviškai.

Pas mus gyvenimas eina pil
nu smarkumu, kaip darbai 
taip ir bizniai.

Visi turi pinigų ir niekas ne- 
bėdavoja, kad blogai gyvent. 
Kaip, rodos, neseniai, tik ko-

J. GARŠVA
Graborius-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

Lietuvių Rakandu Krautuvė

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 Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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 patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Givteis
Geriausias Alus Brooklyn©S tai
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NeKMĮrto^ė^^Zliilof
rašė bonus per minėtų organi
zacijų Williamsburgo kuopų 
išrinktus “Minute Men.” Kas 
liečia žmonių Tipų padėti ta
me darbe, būtų buvę galima 
keleriopai daugiau padirbėti.

Rūsčiai Atsiliepė Apie 
Kongresmaną Fish

New Yorko valstijos polici
jos viršininkų konferencijoj, 
įvykusioj pačiame kongresma- 
no Fish atstovaujamame cent
re — Poughkeepsie, vyresny
sis generolas William H. Has
kell, šios valstijos Civilinių 
Apsigynimo direktorius, rūs
čiai kritikavo trukdytojus 
kongresmanus, kurie silpnina 
Amerikos pasiruošimą karui.

Nors gen. Haskell, vardu ne
minėjo nei vieno, tačiau vietos 
laikraščiai, pagal žinomus dar
bus, tas pastabas pritaikė sa
vo kongresmanui.

Gen. Haskell savo kalboje 
informavo policijos viršinin
kus, kad jų pareiga apsaugoti 
civilinius reikalauja atsiminti 
ir išsireikšti prieš defytistus ir 
trukdytojus, lygiai, kaip kad 
ir išlavinti policiją apsaugai 
gyventojų atakose iš oro.

Gen. specialiai smerkė tuos 
“sujaugtai galvotojus” ir “per- 
sipenėjusius neigėjus,” kurie 
“savo balsavimu neprileido 
fortifikuoti Guam ir tuomi gy
rėsi” ir kurie priėjo “iki vieno 
balso atstumo nuo paleidimo 
mūsų dalinai pralavintos armi- 

. jos ir pasiuntimo jos namo tik
tai keliais mėnesiais pirm 
dviejų didžiulių užpuolingų 
šalių — Vokietijos ir Japoni
jos — begėdingo ir pasitikin
čiai paskelbto karo ant mūsų.” 

Kongresmanas Fish nesenai 
buvo gyręsis, kad jo balsavi
mas prieš fortifikavimą Guam 
ir prieš pratęsimą drafto bu
vęs teisingas, ir supuolantis su 
norais jo atstovaujamųjų.

Žmonės, kurie stoja už Fi- 
šės sumušimą rinkimuose, pri
taria gen. Haskellio kalbai, 
bet ją laiko dar daug nedasa- 
kyta, kas liečia Fišės pobūdį 
ir dąrbus. Jie sako, kad jo pa
vadinimas “izoliacininku” ne- 
atatinka, kadangi jis buvęs la
bai “intervencionistu,” tik ne 
prieš, bet už Hitlerį ir jo Ašį. 
Jie primena faktą, kad jis ta
rėsi su Ribbentropu 1939 m., 
kada lankėsi Vokietijoj, o po 
to Vokietijos reiklavimus iš 
Lenkijos vadino “teisėtais.”

Išrinkimo tokio kongreso, 
kuris karą laimėtų, šalininkai 
atsimena ir tą “America First” 
mitinge Fišės pasakytą prakal
bą, rugpjūčio 20-tą, 1941 m., 
kurioje jis sakė, kad jeigu na
cių Vokietija laimės, “jos algų 
skalė ir perkamoji galia pa
kils ir ji pirks daugiau mūsų 
produktų,” kad jos pralaimėji
mas mums sumažintų kostu- 
merius.

Apart kitų tokių Fišės nuo
pelnų, jo oponentai dar prime
na, kad dviem dienom prieš 
Perlų Uostą jis argumentavo 
kongrese, kad Vokietijai rei
kia leisti veikti laisvai, kadan
gi ji esanti didžiausia atspa
ra prieš komunizmą. Tas ar
gumentas, kaip žinia, buvo ir 
tebėra Hitlerio katechizmo 
svarbiausia dalimi. O po Per
lų Uosto, kada ėjo nacių pro
pagandisto Viereck’o teismas, 
Fish bandė pridengti to pro
pagandisto darbus.

S-s.
—

Nugriauti nevartojami Long 
Island Motor Parkway tiltai 
virš Little Rock Parkway, kad 
išimti metalą. 

____________________________

PARDAVIMAI
PARSIDUODA JEWELRY 

KRAUTUVE.
Parsiduoda laikrodininko (Jewel- 

I z 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 1 valdžios darbą. 
Kreipkitės pas V. Kazlauskas, 55-30 
Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. 
(Ridgewood Sekcija). (175-180)

Prašo Padėti Pietiniu
L*

Valstijų Žmonėms 
Atgauti Teises

Kada eina žūtbūtinė kova 
už apgynimą demokratijos 
nuo fašizmo, žmonės už tai 
deda gyvastis karo lauke, tai 
mūsų pačių pietinėse valstijose 
dar tebegyvuoja dolerinė pi
lietybė, dolerio valdžia — 
balsuoja, renka valdžią tik 
tas, kuris turi pinigų.

To pasekmėje iš tų valstijų 
gavosi priešdemokratinis Dies 
ir eilė kitų aršių reakcininkų 
ir apyzerių. Dies buvo išrink
tas kongresai! gavęs tik apie 7 
nuošimčius visų valstijos bal
sų. Jeigu ne pinigas nustatytų 
teisę, jeigu visi kiti 93 nuošim
čiai piliečių būtų galėję bal
suoti, aišku, Dies nebūtų kong
resai! patekęs.

Atėmimas balso iš biednuo- 
menės, kuri sudaro didžiumą, 
atiduoda kongresą ir šalies 
faktiną valdymą į neatstovin- 
gų, apyzeriškų elementų ran
kas, kurie nenori laimėti ir 
niekad nelaimėtų karo, kol 
jiems bus leista gaspadoriauti.

New Yorke yra įsisteigęs 
Pergalės Komitetas su Ferdi
nand Smith, Nacionalės Jūri
ninkų Unijos sekretoriumi, 
priešakyje. Komitetas prašo, 
kad newyorkieciai paragintų 
savo kongresmanus pasirašyti 
už Geyer anti-poll tax bilių, 
kurie dar nepasirašę. Tas bi- 
lius panaikintų pietinėse vals
tijose dolerinius balsavimus, o 
įsteigtų visų piliečių lygius 
balsavimus. Reikia 148 kong
resmanų parašų, kad tas Di
lius būtų svarstytas kongrese. 
Parašų jau turima 120, trūks
ta 28.

Komitetas su apgaila prane
ša, kad nepasirašiusių skaičiu
je dar randasi ir 7 newyorkie
ciai. O ju-k šis metropolis lai
koma vienu iš demokratiškiau
sių centrų visoje šalyje. Komi
tetas ragina organizacijas ir 
atskirus piliečius mobilizuoti 
delegacijas, r e z o liucijomis, 
laiškais, telegramomis, raginti 
savo distrikto kongresmanus 
pasirašyti, o jeigu jau pasira
šę, tai pasidarbuoti tarp kitų 
kongresmanų už biliaus prave- 
dimą. Jis nurodo, jog nuo pra- 
vedimo to biliaus priklausys, 
ar bus išrinktas Pergalės 
Kongresas, kuris norės ir ga
lės laimėti šį karą.

Tarpe nepasirašiusių New 
Yorko miesto kongresmanų 
buvo šie: Martin J. Kennedy 
iš 18-to ir Joseph Gavagan iš 
21-mo kongresinio distrikto.

Charles A. Buckley iš 23-čio 
distrikto, Bronx.

Thomas Cullen iš 4-to, John 
J. Delaney iš 7-to, Donald 
O’Toole iš 8-to ir Eugene J. 
Keogh iš 9-to distrikto, Brook- 
lyne.

Turės Samdyti Moteris 
Ir Senesnius Vyrus

Ames T. Brown, Parenka
mosios Tarnybos direktorius 
šioj valstijoj, liepos 29-tą pa
reiškė, kad industrialistai tu
rės pakeisti taikos laiku buvu
sią samdymo praktiką.

Drafto amžiaus vyrai, sakė 
jis, negalės būti paliuosuojami 
nuo karinės tarnybos vien tuo 
sumetimu, kad fabriko savi
ninkas ar vedėjas nenori sam
dyti moterų ar virš 45 metų 
amžiaus vyrus. Jis sakė, kad 
geriausiame atsitikime:

“Atidėjimas karinės tarny
bos dėl darbo negali būti duo
tas ilgesniam laikui, kaip še
šiems mėnesiams. ’ Tuo laiku 
samdytojas turi stengtis gauti 
jo vieton kitą ir pratęsimas 
gali būti duotas tik tuomet, 
kada samdytojas bus iš tikrų
jų dėjęs pastangas gauti ar 
pralavinti pašauktojo vieton 
kitą, bet būtų nepavykę.”

Sportininkai Veikia 
Armijos Paramai

Paskilbusieji m e t r opolio 
basebolės tymai — Brooklyno 
Dodgers ir New York o Giants 
— susikirs ši pirmadienį Polo 
Grounds, kad savo talentu, 
apart davimo newyorkieciams 
populiaraus, mėgiamo spek
taklio, paremti Armijai Pagal
bos Fondą.

Kaip kad buvusio tymų su
sirėmimo pereito gegužės mė
nesio 8-tą, Ebbetts Field, pel
nas buvo skiriamas laivyno 
paramai, taip šio busimojo 
rugpjūčio 3-čią, Polo Grounds, 
visas pelnas skiriama armijos 
paramai.

Tikimasi sutraukti tūkstan
čius publikos pamatyti tų pa
skubusių tymų žaismę ir ta 
proga sukelti virš šimtą tūks
tančių dolerių armijos para
mai. Tai būtų rekordinė auka 
tam fondui.

Kadangi tai yra rengiama 
svarbiam tikslui, tad niekas 
nebus įleidžiamas su pasais, 
be tikieto. Spaudos atstovai, 
patys žaidėjai, tymų viršinin
kai ir net “šuniukų” pardavi
nėtojai turėsią užsimokėti, 
žaidėjams nebus mokama jo
kios mokesties, jie aukauja 
savo talentą, kad paremti fon
dą, iš kurio teikiama parama 
karių šeimynoms. Tikietai iš 
anksto parduodami Giants 
raštinėj, 104 West 42nd St., 
N. Y., ir prie Polo Grounds.

Laiškai per Raudonąjį 
Kryžiy

Amerikos Raudonasis Ęry- 
žius yra sudaręs sąlygas čio
nai gyvenantiems asmenims 
gauti nuo saviškių ir pasiųsti 
saviškiams naciais užimtuose 
kraštuose laiškus, bet tik iš 
25 žodžių. Tam yra suplanuo
ta ir formos. Pagal jas galima 
parašyti tik svarbiausius šeimą 
liečiančius klausimus, be jokių 
šalutinių pasakojimų ar išva
dų.

Pastaruoju laiku brookly- 
niečiai yra gavę tokių laiškų 
ir iš Lietuvos.

Grįš Kariauti Prieš Tuos, 
Kurie Atėmė Tėvus

Nuo nacių pabėgėliai vai
kai, dabar jau paaugėję į jau
nuolius, skaičiuje 33, įstojo į 
Jungtinių Tautų armijas, kad 
mušti nacius. Didžiumoje naš
laičiai arba vaikai sugrūstų į 
koncentracijas p r i ešfašistų, 
jaunuoliai čion buvo atvežti ir 
auklėjami karo vaikams glo
boti draugijos.

Iždinės Departmentas 
Dėkojo Lietuviams

Už Talką
Šiame skyriuje jau buvo mi

nėta, kad Moterų Apšvietos 
Kliubas, Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir Liet. Darbininkų 
Susivienijimo 1-mos kuopos 
buvo pakviestos ir dalyvavo 
kampanijoje gauti pasirašy
mus pirkti karo bonus-stam- 
pas.

Po vajaus, organizacijoms, 
per jų “Minute Men” kapito
ną, Iždinės Departmento vieti
nis skyrius atsiuntė padėkos 
laiškutį, kuriame sako:

“Kaip jau žinote, Jungtinių 
Valstijų Karo Bonų Pasirašy
mo Kampanija buvo baigta 
sėkmingai. Mūsų English Kills 
Distriktas davė arti 20,000 pa
sižadėjimų ii- mes išėjome 11 
tarp 28 Brooklyno distriktų.

“Sunkus ir sąžiningas dar
bas mūsų Minute Men’ų, su
jungtas su patriotiška ir in
teligentiška vadovybe vado
vaujančių asmenų, buvo atsa- 
komingi už tas geras pasek
mes šiame vajuje.

“Jūsų ištikima atyda tai 
svarbiai pareigai, kurią jūs 
liuosnoriai priėmėt, yra tipiš
ka faktui, kad amerikiečiai 
įvertina ir naudojasi abiejo- 
mis, atsakomybe ir pirmeny
bėmis demokratijos. Malonė
kite priimti mūsų asmenišką 
padėką už jūsų puikią koope
raciją.”

Po laišku pasirašo James 
Karp, distrikto kampanijos 
vedėjas, ir Edwin T. Maynard, 
valstijos administratoriaus pa
dėjėjas Kings apskrityje.

Iš tų 20,000 apie 200 pasi-

Ko daugeliui lietuvių trūko, 
tai laisvo vartojimo anglų kal
bos ir rašto, o dar daugiau 
trūko drąsos. Tūli manė, kad 
čia kokių specialistų knygve- 
džių .darbas, patys negalėsią 
tinkamai atlikti, nors jų mo
kėjimo kalbos ir rašto būtų 
užtekę aprūpinti visą miestą 
bonais.

Kalbant apie buvusį vajų, 
reikia priminti, kad nors spe- 
cialė kampanija užsibaigė, už- 
sirašinejimas - pirkimas bonų 
nesibaigs, kol nebus sumuštas 
fašizmas. Tad visi, kurių “Mi
nute Men’ai” gal nerado na
mie, ar dėl kokių kitų prie
žasčių neatlankė, arba gal tuo 
laiku neturėjot ištekliaus už
sirašyti, pirkite dabar. Stam- 
pos yra po 10c, 25c, 50c, $1 
ir $5. Bonai — nuo $25 iki 
$1,000. Boną, kuris už 10 me
tų bus $25, dabar pirksite už 
$18.75.

Kuriems paranku, stampas- 
bonus galite pirktis dienraš
čio Laisvės raštinėj. Laisvės 
gaspadorius ir raštinės darbi
ninkės yra mielai patarnavę 
tuo reikalu šimtams lietuvių 
ir kitataučių kaimynu, patar
naus ir jums. Galite pirktis 
visą boną vienu pirkiniu, gali
te pirkti ir dalimis, reguliai’ė- 
mis sumomis kas savaitę ar už 
kiek kada išgalite.
Bonų Kampanijos Kapitonas.

Policija paskelbė pajieškoji- 
mą 17 metų jaunuolės Jean 
Edith Loeb, kuri dingus iš na
mų, 346 New York Avė., lie
pos 18-tą.

Kings County ligoninėj pa
baigta įrengti nepaprastos pa
dėties skyrius su 200 lovų. Jį 
vartos tik karo atakų aukoms.

Turi Gerus Liūdymus, 
Bet Negauna Darbo
Negrų Darbo Komitetas per

eitą trečiadienį pasiuntė dele
gaciją pas Jacob Baker, Jung
tinių Valstijų Maritime Komi
sijos Samdymo ir Viršenybės 
Divizijos vedėją, su nurody
mais, kad Hugh Mulzac, neg
ras jūreivystės kapitonas, tu
ri aukščiausio laipsnio liūdy
mus ir leidimus, kokius tik val
džia išduoda jūreivystės eks
pertams, bet negauna darbo. 
Delegacija reikalavo, kad jam 
būtų duodama pareigos kapi
tono, sulyg jo laipsnio.

įstaigos vedėjas žadėjo per
duoti delegacijos pageidavimą 
admirolui Land. Jo depart
mentas, sakė jis, negalįs nieko 
veikti “be admirolo Land už
tvirtinimo.”

Neišpūstos Padangos 
Labiau Dėvisi

Valstijinė Transportacijos 
Taryba pataria automobilis
tams kas savaitė patikrinti pa
dangų (tires) stovį. Ji nurodo, 
kad pilnai išpūstų padangų 
gumas beveik visai nesieikvo- 
ja, bet juo tuštesnės, tuo la
biau dėvisi gumas.

Tarybos skaitlinės rodo, kad 
tik 80 nuošimčių pripūstos dė
visi 30 nuošimčių, pripūstos 70 
nuoš. dėvisi 52 nuoš., o tik 60 
nuoš. išpūtų dėvėjimosi nuo
šimtis pakyla iki 65 nuoš.

Fort Schuyler Statybą 
Paves Unijistams

Po kelių mėnesių atskirų 
bandymų per unijos viršinin
kus ir po savaitės pasitarimų 
pavedus dalyką spręsti laivy
no ir unijos viršininkams ben
drai, pranešama, kad prieita 
prie susitarimo.

Ginčas buvo kilęs, kad prie 
projekto buvo pastatyta dirb
ti 1,100 WPA darbininkų tik 
už trečdalį iki pusės unijistų 
algos. Sulyg dabartinio susita
rimo, WPA darbininkai baigs 
kai kuriuos mažiau techniškus 
darbus, o paskiau bus perkelti 
į kitus projektus, gi didžiumą 
darbo prie forto padarys uni- 
jistai, AFL statybos darbinin
kų unijų nariai.

Ginčas buvo priėjęs prie to, 
kad buvo grasinta sulaikyti 
darbus laivyno projektuose, 
kad privesti prie sutvarkymo 
šio darbo. Darbo sustabdyti 
nereikėjo, kadangi problemai 
pasiekus aukštesnes įstaigas 
tuojau buvo pareikšta noras 
ją išspręsti susitarimo keliu.

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės 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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

■

Pagelbčkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

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.

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
[padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion' St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

* LIETUVIŠKA *

U ž E I& A
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokiu
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
rnų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barsčiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS168 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 8-7179

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yollow gold filled caio with 

Guildite back. 15 jewel* . $29.71

DAIKTAIS JR
KAINOMIS 

BOSITE 
PATENKINTI

VERI-THIN RYTHhf ... 
Yellow gold filled caro, 
17-jewel Precision move
ment .... $33.75

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yollow gold case. 
17-jewol Precision move
ment .... $42.50

Krautuvėje yra 
dideliu pasirin- 
kimau I a i kro- 
džių, 1 a ikrodė- 
lių, deimantinių
žiedų, auksinių 
ir 8 i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.

Išegzaminuoja
AKIS

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.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th St.

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovano*

ra

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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