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Jau ir rugpjūčio mėnesio 8- 
ta. Vasara, vadinasi, vis eina 
artyn prie pabaigos. Diena vis 
trumpėja. O tai reiškia, 
pasekmingam kariavimui 
kas darosi vis sunkesnis.

Antrojo fronto dar vis
bėra. Mes‘ nežinome, kas šiuo 
tarpu yra tariama 
konferencijose.

KRISLAI
Jau ir Rugpjūčio Aštunta.
Bet Antrojo Fronto Dar

Vis Nėra.
Gera Žinia.
Vienui Viena.
Mūsų Garbingoji Ponia 

Rooseveltienė.
Rašo R. Mizara
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Maskvos

Bet vieną ži
nome, kad Tarybų Sąjungos 
žmonės, panašiai, kaip Angli
jos ir Amerikos žmonės, nori 
matyti kuo veikiausiai užsi- 

ropoję.
Juo jis greičiau atsidarys, 

tuo bus geriau.

Nereikia nei aiškinti, kad 
pereitą ketvirtadienį vyriausia 
ir svarbiausia žinia buvo ta, 
kad federalinis teismas Detroi
te nusmerkė Maksą Stephana 
pakarti.

Šis savo naujosios tėvynės 
išdavikas pareiškė, būk Vo
kietija neleisianti jį pakaiti.

Pažiūrėsime!
Aš manau, tačiau, kad Hit

leris negalės šito nenaudėlio 
išgelbėti, jei tik Amerikos 
teismai neatkeis savo nusista
tymo.

Garbės vertas yra teisėjas 
Mr. Tuttle, kuris nusmerkė 
Stephana pakorimui.

Detroit, Mich. — Federa- 
lis teisėjas Arthur J. Tuttle 
rugp. 6 d. nusmerkė pakart 
vokietį Maxą Stephaną kai
po Amerikos išdaviką. (Va
karykščiame greitame pra
nešime jo vardas buvo klai
dingai paduotas kaip “Tho
mas.”)

Stephan, naturalizuotas 
Amerikos pilietis, bus pa
kartas lapkr. IŠ d.

Jo išdavystė prieš šią šalį 
buvo štai kame. Stephan, 
valgyklos savininkas, slėpė 
ir gelbėjo nacių oro laivyno 
oficierių Hansą P. Krugą, 
pabėgusį iš Kanados belai
svių stovyklos. Krug turėjo 
tikslą sugrįžt iš Amerikos į 
Vokietiją, kad vėl galėtų 
kariaut prieš Jungtines 
Tautas.

Jis buvo suimtas San An
ar žmo-jtonio, Texas, ir liudijo val- 

savo patroną 
Stephaną.

Stephanas, būdamas kalė
jime, pirm teismo rėkavo su 
pasididžiavimu:

“Vokietija tikrai ir grei
tai laimės karą! Vokietija 
neleis mane pakarti. Perga
linga Vokietija nepaliks 
Stephaną kalėjime.”

Jeigu ne tas naciškas na- 
chališkumas, gal Stephanas 
būtų apsaugoję savo kaklą 
nuo kilpos, kaip matome iš 
teisėjo Tuttle kalbos:

“Išdavikas Stephanas,kaip 
buvo, taip ir tebėra Vokie
tijos mylėtojas. Jam rūpėjo 
tik Vokietijai tarnaut, kuo
met jis stengėsi padėt Kru- 
gui sugrįžt Vokietijon, kur 
jis ir vėl galėtų žudyt ir 
naikint mūsų talkininkus.” 

Kodėl teisėjas Tuttle sky
rė Stephanui mirties baus
mę, o ne kalėjimą? Šį klau
simą jis pats šitaip atsako: 

“Išdavikiški piliečiai pui
kiai žino, jog kaliniui, nu
teistam visą amžių kalėti, 
gali būt po penkiolikos me
tų dovanota liekamoji da
lis bausmės; jie taip pat ži
no, jog kariniai kaliniai po 
karo dažnai' būna sąlyginiai 
ar visiškai paliuosuojami.”
PIRMAS TOKS PAKORI
MAS 148 METAI ATGAL 
Pirmas Amerikoje buvo 

pakartas 148 metai atgal 
kaip “išdavikas”
Brown, kovotojas už negrų 
išlaisvinimą, ryšyje su va
dinamu Shay’s sukilimu, 
prieš taksus ant degtinės 
Pennsylvanijoj. Bet jis buvo 
nusmerktas Virginijos val
stijos teisme.

Teisėjas Tuttle teisingai pa
sakė, kad iki šiol Amerikos 
žmonės perdaug švelniai apsi- 
eidinėjo su visokiais mūsų 
krašto priešais ir nenaudėliais. 
Jie reikia imti griežčiau ir 
rūsčiau. Jie reikia bausti, kaip 
turi būti baudžiami 
kitoki mūsų krašto 
liai.

šnipai ir 
nepriete-

Tik pagalvokime:
gus nevertas būtu mirties baus- džiai prieš 
mės, jei jis slepia ir visokiais 
būdais gelbsti mirtinam prie
šui, atbėgusiam pas jį jieško- 
ti prieglaudos?

Kaip tik panašiai pasielgė 
ponas Stephan, atvykęs iš Vo
kietijos Amerikon ir čia pri
ėmęs mūsų krašto pilietybę.

Kai jis priėmė pilietybę, 
Stephan, kaip ir kiekvienas 
naturalizuotas pilietis, prisie
kė, kad jis visuomet mūsų 
kraštą gins. Bet štai, jis vie
toj savo kraštą ginti, bandė 
verti jam durklu į nugarą.

Viename angliškame dien
raštyje skaitome tokį antgal- 
vį:

“Tarybų Sąjunga dar vis 
tebekovoja prieš vokiečius pa
ti viena. .

Tai sujaudinąs pareiškimas. 
Tai kiekvienam žmogui turė
tų būti įsidėmėtinas pareiški
mas. Pagalvokime, šiandien 
vienintelis frontas, vienintelis 
naciams pasipriešinimas tebė
ra tik Tarybų Sąjungoje!

Visame pasaulyje, palygin
ti, ramu, nėra jokių mūšių. Mū
šiai verda tik Tarybų Sąjun
gos respublikų žemėje; tik 
Tarybų žmonės tebesimuša 
prieš •'vokiečius, italus, fran- 
cūzus, vengrus, rumunus, suo
mius ir kitų priešingų Jungti
nėms Tautoms kraštų jėgas.

Tai nėra normalus dalykas. 
Tai yra blogas dalykas, nepa
sakius jau prasčiau!

“Daily Workeris” kritikuoja 
ponią Rooseveltienę, kuri ne
seniai išstojo prieš Amerikos 
komunistus. Gerbiamoji po
nia Rooseveltienė pareiškė, 
būk tarp komunistų ir bendro 
darbininkų judėjimo negali 
būti vienybės, nes .komunistai 
imą ’“įsakymus iš Maskvos.”

“Daily Worker” pareiškia, 
kad ši teorija yra niekas dau
giau, kaip Blumų ir Daladie- 
rių teorija Francijoje, kur na
ciai taip lengvai laimėjo per
galę.

John

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

BŪSU NUMARINTI IR 
6 ĮGABENTI NACIAI 

SABOTAŽNINKAI
Neoficialiai Pranešama, kad Prez. Rooseveltas Dovanoja 

Gyvybę tik Dviem iš 8-niy Submarinais Įgabentų Nacių
Bus Pakartas Pirmas Asmuo per 148 Metus Kaip 

Amerikos Išdavikas; Tai Detroito Vokietys

PAKARS VOKIETĮ, HITLERIO BENDRADARBI AMERIKOJ
Prezidentas Atmetė Biliy 
Deki Gumos iš Grūdų

Washington, rugp. 7. — 
Neoficialiai pranešama, kad 
prezidentas Rooseveltas už- 
gyrė sprendimą savo pa
skirto karinio teismo, suda
ryto iš septynių generolų, 
nubaust mirčia šešis iš aš- 
tuonių vokiečių sabotažnin- 
kų - sprogdintojų, kuriuos 
Hitlerio submarinai įgabeno 
į Jungtines Valstijas birže
lio mėnesį.

Anot šio pranešimo, tie 
šeši niekšai hitlerininkai bū
sią numarinti elektros kė
dėje šį šeštadienį pirm sau
lėtekio. Jų vardai — Her
bert Haupt, Robert Quirin, 
Herman Neubauer, Hein
rich H. Heinck, Ed. Kerling 
ir Werner Thiel.

Karinis teišmas patarė ir 
prez. Rooseveltas sutiko do
vanot gyvybę dviem iš tų 
nacių įsiveržėlių, tai G. J. 
Daschui ir Ernestui P. Bur- 
gėriui.

Dasch, sakoma, liudijo 
teismui prieš savo-sėbrus, o 
Burger davęs Amerikos val
džiai svarbių žinių. Todėl 
jiedu nebūsią numarinti.

Visi tie aštuoni hitleriniai 
nenaudėliai buvo iškelti 
N. Y., ir į Floridą. Jie atsi- 
N. Y., ir į Floridą. iJe atsi
gabeno smarkiausių TNT 
sproginių ir bombų ardyt 
karinius Amerikos fabrikus, 
geležinkelių stotis, tiltus ir 
kitus kariniai-svarbius įren
gimus.

Federaliai valdžios agen
tai rado pas juos ir virš 160 
tūkstančių dolerių, kuriuos 
Berlynas jiem įdavė papir- 
kinėt tūlus amerikiečius 
taip, kad šie naciai nenau
dėliai tikriau galėtų vykdyt 
kriminalę savo misiją prieš 
Jungtines Valstijas.

Angly Orlaiviai Vėl 
Pleškino Duisburgą
London, rugp. 7. — Ang

lijos bombanešiai vėl smar
kiai bombardavo Duisburgą, 
svarbų nacių pramonės mie
stą, vakarinėje Vokietijoje, 
šeši anglų orlaiviai nesu
grįžo.

Man sunku yra įsivaizduoti, 
kaip tokia garbinga moteriškė, 
kaip ponia Rooseveltienė, ban
do piršti Amerikos žmonėms 
tai, kas privertė Franciją prie 
pražūties I

PAGYRŲ PUODAS... <
Berlin, rugp. 7. — Vokie

čiai skelbia, kad jie artinasi 
prie Kropotkino, geležinke
lio stoties Kaukazijoj. (Bet 
kelios dienos atgal jie gy
rėsi, būk užėmę Kropotki- 
ną.)

London, rugp. 7. — Slap
tas radijas pranešė, kad vo
kiečiai Holandijoj daro pa
siruošimus atmušt talkinin
kų parašiutistus.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas atmetė (ve
tavo) kongreso priimtą su
manymą dėlei gumos (robo) 
dirbimo iš grūdų. Tas suma
nymas reikalavo sudaryt at
skirą įstaigą, kuri rūpintų
si gurno dirbimu'tiktai iš 
farmų produktų, nepriklau
somai nuo jau veikiančios 
valdiškos įstaigos, kuri va
dovauja dirbtinės gumos 
gaminimui abelnai.

Ši veikiančioji gumos į- 
staiga yra padarius sutartis 
su žibalo kompanijomis ga- 
mint dirbtinę gumą dau
giausiai iš žibalo ir šaluti
nių jo produktų, nors ji su
tiko ir iš grūdų dirbt tam 
tikrą dalį gumos.

Jeigu prezidentas atmeta 
kongreso tarimą, o kongre
sas nori padaryt savo tari
mą įstatymu, nepaisant pre
zidento, tai kongreso atsto
vų rūmas ir senatas turi iš 
naujo bent dviem trečdaliais 
balsų padaryt tą patį tari
mą.

Menama, kad kongresma- 
nai ir senatoriai nesudarys 
tokios daugumos balsų; tai
gi tas tarimas būsiąs sumu
štas prezidentiniu atmeti
mu.

AMERIKOS, ANGLIJOS 
IR SOVIETU PA

SITARIMAI
Maskva, rugp. 7. — Čia 

eina pasitarimai tarp Ame
rikos ir Anglijos ambasado
rių ir Sovietų vyriausybės. 
Svarstoma kuo greičiausia 
Sovietam reikalinga pagal
ba prieš vokiečius.

(New York. — Ameriki
nis radijas teigė, kad ir An
glijos ministeris pirminin
kas 'Churchill esąs Maskvo
je.

Indai Kreipiasi į Sovie
tus ir Ameriką

Bombay, rugp. 7. — Vi
sos Indijos Kongreso parti
jos suvažiavimas atsikreipė 
į Jungtines Valstijas, Sovie
tų Sąjungą ir Chiniją, pra
šydamas šias šalis paveikt 
Angliją, idant anglai duotų 
Indijai pilną nepriklausomy
bę pirm karo pabaigos. Tuo
met, girdi, Indija kariautų 
išvien su Anglija prieš Japo
niją ar kitus įsiveržėlius.

Japsnai Užėmė Salas 
Netoli Australijos

*Australija, rugp. ,7. —
Generolas MacArthur pri
pažino, kad japonai užėmė 
Kai, Animbar ir Aroe sa
las, 225 mylios nuo Australi
jos ir 100 mylių nuo pusiau 
New Guinea salos.

Gillette ir kiti farmerių 
bloką atstovaują kongreso 
nariai su savo specialistais 
įrodinėjo, kad dirbimas gu
mos iš grūdų būtų greites
nis, pigesnis ir mažiau rei
kalautu vario ir kitu meta
lų, negu dirbant gumą iš 
žibalo produktų. Jie kaltino 
valdžią, kad jinai, girdi, 
perdaug palaikanti žibalo 
kompanijas, stodama už 
gumos gaminimą iš žibali
nių produktų. Sakoma, kad 
iš bušelio kviečių ar kornų 
galima esą padirbt 6 svarai 
gumos.

Prezidentas, atmesdamas 
farmerių bloko tarimą, pa
reiškė, kad jeigu toks tari
mas taptų įstatymu, tai 
“stabdytų karinės gamybos 
programą ir taip kenktų pa
čiam karo vedimui,” ypač, 
kad įrengimam fabrikų 
dirbt gumą iš grūdų, sako, 
reikėtų išeikvot per daug 
metalu, kurie būtinai reika- u 7 

lingi karui.
Atmesdamas tą grūdų 

gumos bilių, prez. Roose
veltas paskyrė savo komi
siją, kuriai pavedė ištirti 
visą gumos ir gazolino klau
simą šalyje.

RAUDONOJI ARMIJA 
ATMUŠA HITLERIO 

GAUJAS
Maskva, rugp. 7. —Nau

jausios žinios teigia, kad 
Sovietų kariai atmušė ir dar 
pastūmė atgal hitlerininkus 
Dono upės alkūnėje, į šiau-| 
rių vakarus nuo Stalingra
do. Taipgi pranešama, kad 
raudonarmiečiai atmušė vi
sas nacių atakas Kuščevkos 
srityje, Kaukazijos fronte.

Dar Tebegręsia Pavo
jus Stalingradui

Maskva. — Nors Sovietai 
laimėjo naujų pozicijų ties 
Kletskaja, į šiaurių vakarus 
nuo Stalingrado, bet vokie
čiai gręsiai pavojum tam 
miestui iš pietų vakarų, nuo 
Kotelnikovo srities, kaip tei
gia Sovietų spauda.

ŽYMUS ADVOKATAS IR 
RAŠYTOJAS MĖGINO 

NUSIŽUDYTI

Westport, Conn. — Mėgi
no nusižudyt žymus advoka
tas ir rašytojas Amos R. E. 
Pinchot, 68 metų amžiaus, 
brolis buvusio Pennsylvani- 
jos gubernatoriaus Gif fordo 
Pinchoto. Jis prapjovė sau 
kelias rankų kraujagysles, 
bet pirma, negu išbėgo per
daug kraujo, jis tapo nuvež
tas ligoninėn, kur gal būsiąs 
apsaugotas nuo mirties. Ma
noma, kad dėl nesveikatos 
jis bandė atimt sau gyvy-

fiUtyhii M,i,

SOVIETAI ATSILAIKO
KLETSKAJA SRITY;

PASITRAUKĖ PIETUOSE
Raudonarmiečiai Laimėjo Vietinius Mūšius ties Briansku ir 

Kletskaja, bet Pasitraukė j Naujas Pozicijas Kaukaze
MASKVA, rugp. 7. —So

vietų kariuomenė kontr-ata- 
kavo vokiečius arti Kletska
ja, 70 mylių į šiaurių vaka
rus nuo Stalingrado, ir už
ėmė “vieną parankią apsi
gynimo liniją,” kaip sako o- 
ficialis pranešimas. Bet hit
lerininkai, atakuodami su 
kur kas skaitlingesnėmis jė
gomis tankų ir pėstininkų, 
įvarė kylį į sovietines pozi
cijas ties Kotelnikovu, 95 
mylios į pietų vakarus nuo 
Stalingrado, pramonės mie
sto prie Volgos upės.

Raudonarmiečiai pasi
traukė į naujas apsigynimo 
pozicijas į pietus nuo Bielo- 
glinos, šiaurvakarinėje Kau
kazijoje, apie 100 mylių į 
pietų rytus nuo Rostovo. 
Naciai Bieloglinos srityje 
buvo nuleidę savo karių 
grupes iš orlaivių į užnuga- 
rę Sovietų linijos. Raudon
armiečiai užpuolė juos, su
degino šešis priešų orlai
vius, sužalojo tris kitus ir 
užmušė bei nelaisvėn paė
mė nuleistus vokiečius.

Dono ir Kubanės kazokai 
ir raudonarmiečiai stipriai 
laikosi į pietus nuo Kuščev
kos, stovinčios 50 mylių į 
pietus nuo Rostovo. Jie kar
totinai atmušė hitlerininki 
atakas; kelis sykius įsiver
žė į vokiečių linįjas ir pa
darė jiem skaudžių nuosto
lių. Vien tik kazokai iška
pojo daugiau kaip 600 prie
šų.

Kotelnikovo srityje sovie
tiniai kovotojai sunaikino 
10 vokiečių tankų ir apie 
400 kareivių ir oficierių, 
nors paskui buvo priversti 
pasitraukt kiek atgal viena
me punkte.

Briansko fronte raudon
armiečiai, atakuodami na
cius, atėmė iš jų vieną ap
gyventą vietą, kurios gat
vėse liko užmušta virš 100 
priešų.

Berlin. — Patys vokiečiai I 
pripažįsta, kad jie šiuo tar-1 
pu veda apsigynimo kovą į į 
šiaurių vakarus nuo Stalin-' 
grado; bet sakosi atmuša 
ten smarkias atakas iš So-i 
vietų puses.

Naciai Perdaug Giriasi; ~y ~ - 
Naujais Laimėjimais £b£

Nacių komanda per radi
ją pasakoja, kad jie Kuban žvalgai iš anglų ir fašistų 
upės srityje užėmę svarbų pusių ir persišaudo artile- 
Kaukazijos geležinkelių ma- rija. Nėra kitokių veiksmų 
zgą Tichoretską ir pasiekę ant žemės.
ilgą geležinkelio liniją į 
šiaurių vakarus nuo to mie
sto.

London. — Karinė nacių
Hitlerininkai giriasi, valdžia Holandijoj grūmoja 

kad motorizuotos jų pėsti-, tuoj sušaudyt žmones išei- 
ninkų divizijos, girdi, mar- nančius gatvėn tuo laiku, 
šuoja toliau pirmyn į pie-i kai talkininkai darytų įsi- 
tus. | veržimą.

Vokiečiai skelbia, kad jų 
orlaiviai smigikai platina 
saviškiams tiltus per Ku
ban upę.

Naciai taip pat giriasi, 
kad į pietus nuo Vorošilovs- 
ko motorizuotos jų jėgos, e- 
są, atkirtę vieną didelį ge
ležinkelių mazgą tarp Juo
dosios Jūros ir Kaspijos Jū
ros.

Pasak hitlerininkų, tai jie 
per žiaurias apsigynimo 
kautynes Dono upės alkūnė
je būk išmušę iš veikimo 25 
sovietinius tankus. Jie, taip 
pat besigindami nuo stipriai 
atakuojančių rusų Rževo 
srityje, sakosi sunaikinę 28 
tankus ir atmušę Sovietų 
atakas ties Volchovo upe.

(Tai nepatikimi priešų 
pranešimai, kurių niekas 
nepatvirtina.

(Jau antradienį naciai gy
rėsi, būk užėmę pramonės 
miestą ir geležinkelių cent
rą Vorošilovską, šiaurvaka
rinėje Kaukazijoje. To pa
gyro jie jau nepakartojo 
trečiadienį, ketvirtadienį ir 
penktadienį.)

I

500 Milžiną Orlaivių 
Jungtinėm Valstijom
Washington. — Valdiška 

Karinės Gamybos Taryba 
užsakė pastatyt 500 didžiu
lių orlaivių, po 70 iki 200 
tonų. Jie bus vartojami ga
bent Amerikos kariuomenę 
ir karinius reikmenis.

Sovietai Nuskandino du 
Nacių Laivus

Maskva. — Sovietinis lai
vynas Barents Jūroj,šiaurėj, 
nuskandino žibalinį vokiečių 
laivą, 12,000 tonų, ir jo pa
lydovą, karinį nacių laivu- 
ka.

Fašistai Nuskandino 
Amerikos Laivą

Washington. — Fašistų 
! submarinai nuskandino dar 
vieną amerikinį laivą šios

—------------------
Egiptas. — Čia veikia tik

a
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Indija Reikalauja Laisvės
Eiliniam amerikiečiui, užsiėmusiam 

vyriausiai savo krašto problemomis, nėra 
lengva suprasti Indijos žmonių reikalai, 
nors apie juos mūsų spaudoje plačiai ra
šoma. Tačiau vienas kiekvienam turi bū
ti aišku: Indijos žmonės reikalauja lais
vės ir nepriklausomybės. Jie reikalauja 
laisvės dabar, tuojau.

Šie žodžiai rašomi išvakariuose svar
baus Visos Indijos Kongreso Komiteto 
posėdžio. Jame bus tartas bendras žodis 
ir griežtas žodis. Jame bus pareikalauta, 
kad Didžioji Britanija tuojau suteiktų 
Indijos žmonėms teisę savo reikalus 
tvarkytis, o ne laukti, kai karas pasi
baigs.

Indijoj daug įtakos turi Gandhi, su 
kurio teorijomis, su kurio politika mes 
niekad nesutikome ir nesutinkame. Ta
čiau Gandhi nėra viskas. Jo rezoliucija, 
kurioje jis stojo už tarimąsi su japonais, 
yra. atmesta; nauja reoliucija pasiūlyta. 
Ir tas faktas aiški parodo, kad ne Gan
dhi viską ten valdo.

Didžioji Britanija, mūsų nuomone, tu
rėtų sutikti su Kongreso Komiteto rei
kalavimu, jei jis nebus p r o-japoniškas, 
jei jis bus pareikštas tokioje dvasioje, 
kuri artintų Indiją su Jungtinėmis Tau
tomis.

Be abejo, šiandieninis Indijoje žmo
nių nepasitenkinimas Didžiąja Britani
ja pareina ir iš to, kad Britanija turėjo 
daug pralaimėjimų šiame kare. Indusai, 
matyt, nepasitiki Didžiosios Britanijos 
jėgomis. Kad tą pataisyti, tuojau turėtų 
būti atidarytas antrasis frontas vakarų 
Europoj. Kai fašistinė Ašis bus pradėta 
skaldyti, kai ji bus pradėta palaužti, 
tuomet ir Indijos žmonės kitaip žiūrės į 
visą dalykų eigą.

Laikas trumpas. Veikti reikia greit ir 
ryškiai. Kitaip gali būti padaryta ne
pataisomos žalos ne tik Britanijai, bet 
visoms Jungtinėms Tautoms!

Fašistas Pelley Surastas Kaltu
William Dudley Pelley, “sidabrinių- 

marškinių vilkėtojų” sąjungos vadas, ta
po surastas kaltu. Jis, kaip žinia, buvo 
teisiamas Indianapolis mieste, Indianoje. 
Jis buvo teisiamas federaliniame teisme 
ir kaltinamas “kriminaliniame sukilime” 
ir konspiracijoj.” Dvylika atskirų punk
tų, dvylika nusikaltimų jam buvo primes
ta ir džiūrė surado jį kaltu vienuolikoj 
punktų.

Prieš kelis metus šis žmogus, atviras 
fašistas, paskelbė, būk jis savo “sidabra- 
marškininkų” sąjungą uždarė, nes, gir
di, Diesas jų darbą dirbęs, tačiau savo 
fašistinės propagandos Pelley skleidęs 
nesiliovė. Pastaruoju laiku jis leido laik
raštuką “The Galilean” (Galilėjietis), 
per kurį bandė durti peiliu Amerikos vy
riausybės nugaron, kuomet mūsų krašto 
vyriausybė dėjo pastangų mobilizuoti 
žmones kovai su užpuolikais — su Ašies 
valstybėmis.

Prokuroras teisingai pastebėjo teismo 
eigoje: Pelley leido nuodus prieš savo vy-

Westville, Iii.
-------

Mūsų apylinkės mainieriai 
labai susirūpinę karo eiga. 
Jie mato, kad Sovietų Sąjun
gos Raudonoji Armija viena 
turi grumtis su viso pasaulio 
priešu, o Anglijos ir Amerikos 
karinės mašinos kol kas dar 
nepasileidžia darban. Todėl 
Vermilion County Industrial 
Union Council, CIO, pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui tele- 

. gramą, kurioje jis raginamas 
tuojau atidaryti antrą frontą

, A i »

šeštadienis,, Rugpj. 8, 1942

riausybę — nuodus, apsaldintus Jėzaus 
iš Nazareto mokymais.

Palley yra bjaurus anti-semitas. Tai 
kun. Coughlino bičiulis ir bičiulis visų 
izoliacininkų-fašistų, darančių viską, kad 
mūsų kraštas pralaimėtų karą.

Teismo eigoje buvo pašauktas Lind- 
berghas liudyti už šį anti-semitą ir buvo 
manyta, kad tas viskas gali paveikti į 
džūrę taip, kad ji ims ir išteisins šį fa
šistą. Tačiau džūrė pasirodė vyriškai. Ji 
surado Pelley kaltu. Be to, surado kaltais 
ir jo bendradarbius, Miss Hendersoniutę 
ir Mr. Brown.

Dabar teks palaukti ir pamatyti, kokią 
bausmę teisėjas paskirs, — tai bus tre
čiadienį.

Aišku, Pelley ir jo sėbrai pinigų turi 
ir jie galės apeliuoti į augštesnį teismą, 
jie galės bylinėtis. Bet tas — kitas jau 
dalykas.

Dabar reikėtų, kad vyriausybė paimtų 
už pakarpos ir kitus fašistus, anti-semi- 
tus, — kun. Coughliną ir jam panašius 
tipus!

Užsistojo Ant “Korno”
Kongresmanas Elmeris Holland (iš 

Pennsylvanijos) atliko gerą darbą, vie
šai kongrese pareikšdamas, kad dienraš
čiai New Yorko “Daily News” ir Wash
ingtone išeinąs “Times-Herald” tarnauja 
Hitleriui, kad jie skleidžia Hitlerio pro
pagandą Amerikoje. Kaip žinia, pirmąjį 
(“Daily News”) leidžia Mr. Patterson, o 
antrąjį — jo sesuo, žymi defytistė.

Negalėdamas nieko kito pasakyti, ne
galėdamas atmušti kongresmano Hollan- 
do apkaltinimo, Mr. Joe Patterson savo 
dienraštyj suriko, būk kongresmanas 
Holland esąs “melagis”!

Aišku, tik tokis argumentas, nėra ar
gumentas. Nes šiandien kiekvienas žmo
gus, sekęs ypačiai “Daily News” politi
nę kryptį, puikiai žino, kad tai yra hit
lerinė linija, hitlerinė kryptis ir ji labai 
kenkia Amerikos pastangoms karą lai
mėti. “Daily News” turi didelį tiražą ir 
dėlto jis yra dar pavojingesnis, negu tas, 
kurį mažiau žmonių skaito.

Bet kongresmanas Holland, matyt, ne
nusigando dėl to, kad jis buvo išvadintas 
melagiu. Jis žada ir ateityje daugiau pa
sakyti apie šituodu dienraščiu. Jis' žada 
pasakyti apie juos ir kongreso rūmuose 
ir už jo sienų. Su Mr. Hollandu stovi ir 
stovės plačioji Amerikos visuomenė, ku
riai rūpi fašistinę Ašį sunaikinti, kuriai 
rūpi karą laimėti ir taiką įsteigti.

Lietuviai Tebekovoja Prieš 
Hitlerininkus

Nors jau pas mus buvo nemažai rašy
ta, kaip Lietuvos žmonės kovojo prieš 
hitlerinius okupantus, čia dar paduosime 
porą žinelių, paimtų iš nesenai gautos 
“Tiesos,” Lietuvos Komunistų Partijos 
organo (kovo 15 d.), kurią nesenai ga
vome. Štai tie pavyzdingi mūsų tautiečių 
žygiai:

“Kaune, Žaliajame kalne darbininkas 
R., kuris anksčiau dirbo vienam Kauno 
metalo fabrike, o hitlerininkams įsibro
vus į Lietuvą, po kurio laiko iš fabriko 
atleistas, neva dėl nespartaus darbo, at
sidūręs drauge su 4 narių šeima bado pa
vojuje, kovo mėnesio pradžioje kirviu 
nuduobė fabriko vedėją — vokietį hitle
rininką ir pats pabėgo. Hitleriniai šunes 
norėjo suimti jo badu mirštančią šeimą, 
bet kaimynai laiku paslėpė jo vaikus ir 
žmoną.

“Vasario 23 d. per 4-5 kilometrus nuo 
Gargždų lietuviai patriotai užpuolė vo
kiškų plėšikų vežimą, važiavusį su pri
grėbtu turtu į miestelį. Užpuolimo vie
ta miškuota, ir hitlerininkai buvo už
klupti taip netikėtai, jog nesuspėjo išsi
traukti net savo mauzerių. Trys karei
viai ir viena feldfebelis krito nuo mūsų 
patriotų taiklių šūvių. Prie Gargždų jau 
nebe pirmą kartą nuo mūsų keršytojų 
žūsta hitlerininkai.”

prieš hitlerinę Vokietiją.
Visoje šioje apylinkėje žmo

nėse ūpas už atidarymą antro 
fronto yra labai pakilęs. Ne 
tik CIO unijos, bet ir Pro
gressive Mine Workers nariai 
siunčia prezidentui prašymus 
už antrą frontą. Tokį prašy
mą pasiuntė tos unijos loka- 
lai iš Virden, Gillespie ir Col
linsville, kurie atstovauja dau
giau, kaip 4,000 narių,Rep.

Boston, Mass.
Komunistų Partija ištraukė 

savo kandidatą į Jungtinių

Valstijų senatorius. Tokį pra
nešimą padarė tos partijos 
kandidatas James J. Green. 
Ištraukimas kandidatūros pa
darytas tam, kad nepadalinti 
Mass, valstijos pažangiųjų bal
sų. Pasirodo, kad kaip repu- 
blikonų, taip demokratų par
tijos nominacijose yra pažan
gių kandidatų. Todėl svarbu, 
kad darbo žmonių halsai nebū
tų padalinti. Padalinimas pa
sitarnautų tiktai reakcionie
riui Henry Cabot Lodge, kuris 
dabar yra senatoriumi ir žada 
vėl kandidatuoti. . Rep.

KO

Nepasiduok i me
Karščiams

Vasarą turime gražią. 
Keletas karštų dienų, kiek 
iki šiol turėjome, dar ne- 
perdaug mus nuvargino. 
Tačiau rytuose, kur veikia 
gezalino racionalizacija, pa
sireiškia organizacijų veik
los nupuolimas. Labai sure
tėjo parengimai. Iš tos prie
žasties sumažėjo' “Laisvei” 
spaudos darbai, sumažėjo į- 
plaukos už parengimų pa
skelbimus dienraštyje ir su
mažėjo įplaukos nuo paren
gimų, kurie būdavo rengia
mi pačiam dienraščiui. Pa
rengimų sumažėjimas ilgai- 
nui atsiliepia ir į organiza
cijų finansus. Tuom reikalu 
reikia susidomėti. Negalime 
rankų nuleisti, negalime ap
leisti organizacijų dėl šilu
mos ir dėl pasunkėjusių ap
linkybių dėl karo.

Laimėjimui karo, prezi
dentas prašo mūsų atiduot 
Dėdei Šamui seną gumą ko
kioje tik formoje jis randa
si mūsų namuose ir atiduoti 
visokius metalus: geležinius, 
plieninius, varinius, alumi- 
ninius nenaudojamus daik
tus. Pasirodykime savo ša
lies patrijotai. Apžiūrėkime 
visus kampus ir kampelius 
savo namuose ir radę gumi
nių ir metalinių daiktų tuo
jau atiduokime jos valdžiai 
apsigynimo reikalui.

Valdžia prašo mus pirkti 
karo bonų už dešimtą nuo
šimtį savo įplaukų. Pirki
me už 10%, o kas gali už 
daugiau kaip 10%, pirkite 
už daugiau. Karo bonais 
taupote sau pinigus. Gauna
te geresnį procentą negu 
banke ir saugiausias įvest- 
mentas, nes pati valdžia ga
rantuoja. O svarbiausia tai, 
kad už mūsų pinigus, įves- 
tintus karo bonuose, yra 
gaminami laivai, tankai, ka- 
nuolės, orlaiviai ir kiti pa
būklai, kuriais bus sudaužy
tas fašizmas. Ar negražu 
prisidėt centu ir triūsu prie 
to gražaus civilizacijos ir 
žmonių laisvės apgynimo 
darbo ?

Mes taipgi turime žinoti, 
jog spaudos palaikymo dar
bas irgi yra mūsų pačių gy
vas reikalas. “Laisvė” yra 
lietuviams karo laimėjimo 
dvasios inspiracija, ji turi 
gyvuoti. Mūsų apšvietus ir 
pašalpos organizacijos ir 
draugijos neturi būt apleis
tos ir karo metu. Reikia 
ruošti parengimus spaude 
ir organizacijų finansinei 
paramai. Nei dėl karo, nei 
dėl vasaros karščių rankų 
nuleisti negalime, turime 
budėt.

Labiau negu bent kada 
anksčiau, turime rūpintis 
gavimu “Laisvei” naujų 
skaitytojų. Kiekvienas lietu
viškai kalbantis žmogus tu
ri būt paprašytas užsisakyti 
dienraštį “Laisvę.” Vasaros

šiluma negali sustabdyti 
darbo geram “Laisvės” pa- 
tri jotui.

Visiem dienraščio skaity
tojam gerai yra žinomas 
Antanas Stripeika, kaipo 
geras vajininkas “Laisvės” 
kontestuose gavimui naujų 
skaitytojų. Bet ir vajams 
praėjus Stripeika savo dar
bo Nepertraukia. Jis kas sa
vaitė gauna po vieną naują 
skaitytoją ir jis aplanko Eli
zabeth, N. J. tuos skaityto
jus, kurių prenumeratos iš
sibaigę. Vasaros karščiai 
Stripeikos darbo nesulaiko. 
Ir šią savaitę Stripeika pri
siuntė vieną naują prenume
ratą.

J. V. Stankevičius iš Wil
kes - Barre, Pa., jau senyvo 
amžiaus žmogus, bet veikla 
jis jaunas — gavo “Laisvei” 
naują skaitytoją.

Rojus židžiūnas irgi gavo 
savo dienraščiui naują skai
tytoją. židžiūnas yra “Lais
vės” darbininkas, linotypis- 
tas. Jis parašo daug eilių, 
po kuriomis pasirašo Prof. 
Krienas.

Antanas Bimba taipgi ga
vo naują saki ty to ją, aplan
kęs Waterbury, Conn.

Naujų skaitytojų gavi
mas yra labai svarbus daly
kas. Žmonėms “Laisvė” pa
tinka, tik kol dar nesusipa
žinę su jąja, reikia paagi
tuoti, kai kurius ir stipriai 
pakalbinti kol įtikini užsisa- 
kyt. Bet galima įtikinti.

“Laisvės” Popieros Fon
dui šiuom kartu paaukojo: 
Pranas Jočionis iš Detroit, 
Mich., $5. Antanas Beržinis, 
iš Bloomfield, Conn., taipgi 
$5.00; C.' Stashllienė iš Eli
zabeth, N. J., $2; J. Gru
žauskas, iš P h i ladelphia, 
Pa., $2; P. šiaulis iš Eliza
beth, N. J., $2; ir C. Millen, 
iš So. Brooklyn, N. Y., $1.- 
50.

M. Miliauskas iš Philadel
phia, Pa., aukojo $1.00 ir F. 
Balčiūnas, iš Easthampton, 
Mass., 75c. Balčiūnas taipgi 
prisiuntė vieną naują pus
metinę prenumeratą.

Naujais skaitytojais ir 
aukomis šiuom kartu pasi
rodymas gražus. Naktims 
ilgėjant ir orui atvėstant 
turime pasispausti, kad ga
vus kuodaugiausia naujų 
skaitytojų.

Aukos Popieros Fondui 
yra labai reikalingos. Dėko
jame visiems aukojusiems, 
kurių vardai aukščiau pa
duoti ir laukiame Popieros 
Fondui paramos iš visų 
dienraščiui “Laisvei” gero 
velijančių žmonių.

P. Buknys

Stockholm, Šved. — Pra
nešama, kad Finliandijoj 
plečiasi badas; daugėja mai
sto plėšimai iš krautuvių ir 
sandėlių.

Australijos įtariai pratimuose: skersuoja upę, nors po 
ją kojomis ėfcsplioduojančioji medžiaga pleška.
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Chinijos ginkluotu jėgų vadas gen. Čiang Kai-šekas 
su žmona laikinoje Chinijos sostinėje, kur buvo ce- 
lebruota Jungtinių Tautų Diena.

Neapykanta Priešui
Ir Laimėjimas

Aleksei Tolstojus, Žymiausias 
Sovietų Rašytojas, Rašo:

Tamsioje pasaulio bedugnė
je mūsų žemė padarė savo 
metinį apsisukimą ir atidengė 
savo kruviną kūną prieš sau
lę. Tie metai nepaliko nei vie
no ramaus kampelio ant visos 
žemės paviršio. Nėra tokios 
šeimos, kuri galėtų susirinkti 
ramybėje, jauni ir seni žmo
nės ir linksmučiai vaikai.

Paskutiniais metais žmonija 
pergyveno neapsakomai dide
lius sunkumus. Jinai įsitikino, 
kad apsigynimas nuo fašizmo 
yra būtinas reikalas ir kad ge
riausias apsigynimas yra už
puolimas ant priešo. Tai paro
do Sovietų-Britanijos sutartis 
ir susitarimas tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Valstijų.

Pulti priešą nepaisant nie
ko, kaip greitai galima, suvie
nytomis jėgomis ir pastango
mis, dar šiemet, 1942!

Kitas žingsnis, tai turi būti 
visuotinas supratimas, kad 
šiuo momentu mūsų didžiau
sias sentimentas turi susidėti 
iš neapykantos priešui. Kiek
vienas iš mūsų turime atsikel
ti iš lovos su atkakliausia ne
apykanta, su ta pačia neapy
kanta darbuotis ir kovoti per 
dieną ir vakare eiti gulti su 
neprisotinta neapykanta prie
šui.

Jūs mylite savo žmoną ir 
savo kūdikį. Jūsų priešas, ku
rio prakeiktu simboliu yra 
svastika, yra priešas visų my
limųjų. Jūsų pareiga nudėti 
šitą priešą, arba jis nųdės ta
vo kūdikį, išžagins ir nukan
kins tavo žmoną. Ji bus lai
minga, jeigu išsisuks su prista
tymu prie taisymo kelių ir 
skaldymo akmenų. Nes taip 
Hitleris išmokino savo karei
vius atsinešti linkui nevokiečių 
moterų, nežiūrint, kaip švel
nios, doros ir mylimos jos bū
tų.

žudyk tą žvėrį! Tokia yra 
tavo šventa tiesa. Tu tebesi 
jaunas. Tavo protas aštrus ir 
žingeidaująs. Tu nori įsigyti 
žinojimo. Tavo širdis atdara 
— taip plačiai atdara, jog ta
vo namai pasidaro per maži 
dėl tavęs. Tu norėtumei apka
binti ir prispausti prie savo 
krūtinės visą pasaulį.

Todėl sukuopk visas savo 
jėgas smeigti priešui į pat jo 
širdį. Išmok nudėti jį pilnu ne
apykantos įkarščiu. Laisvė ir 
džiaugsmas būtinai reikalauja 
nušlavimo fašizmo. Tavo šven
ta pareiga civilizacijai yra už
mušti tą priešą.

Gerbk savo neapykantą 
priešui. Didžiuokis tuomi — 
tai yra tavo pergalės vėliava.

Vienas Raudonosios Armijos 
komandierius neseniai papasa
kojo-man sekamą atsitikimą:

“Pereitą žiemą vieną naktį 
mūsų būrys žygiavo tokiam 
šalty j, jog tiesiog draskė mūsų 
plaučius. Mano kareiviai buvo 
visiškai pavargę, vos galėjo 
paeiti per gilų sniegą, ir buvo 
nusiminę. Viskas išrodė labai

prastai. Aš negalėjau įsivaiz
duoti, kaip mes galėsime at
likti savo pareigą. Mums buvo 
įsakyta užimti priešo okupuo
tą farmą. Aš galvojau, ką aš 
galėčiau daryti, idant padrą
sinti karius užpulti ir sunai
kinti priešą, bet mano lūpos 
užsičiaupė — kaip ten nebūtų, 
aš neturėjau ką jiems pasaky
ti.

“Neužilgo pradėjo švisti. 
Mes užėjome ant kelio ir pa
matėme visai mažytį nuogą 
kūdikį negyvą ant kelio. Mes 
paėjome toliau ir pamatėme 
kitą kūdikį negyvą gulintį ra
ve ant šono; paskui kitą, vėl 
kitą, kai kurie jų gulėjo ant 
paklodės sniege, kiti taip nu
mesti pakelyje.

“Mes supratome, kas čia at
sitiko. Vokiečiai varė mūsų 
moteris į užfrontį. Didesni 
vaikai, matyt, galėjo kartu ei
ti, bet jauniausi sušalo ant mo
tinų rankų. Kuomet jų moti
nos sustojo ir bandė savo kū
dikius apsupti, arba pamaitin
ti savo sausomis krūtimis, ar
ba gal tiktai sušildyti juos bis- 
kutėlį, vokiečiai atplėšė juos 
nuo motinų krūtų ir numetė 
šalin, o tuo tarpu motinas mu
šė šautuvų drūtgaliais ir šau
kė : ‘Eikite! Nesivilkite paskui, 
jūs rusiškos kiaulės!’

“Kuomet mano kareiviai 
pamatė tų vaikučių lavonus, 
pas juos staiga išnyko nuovar
gis. Aš nebegalėjau sulaikyti 
juos. Jie puolė minėtą farmą 
taip energingai, jog vokiečiai 
nebesuspėjo nei šautuvus pasi
griebti. Nuo to laiko mano bū
rys pagarsėjo savo vyrų drą
sumu.”

Per su virš metus laiko Rau
donoji Armija viena atlaikė 
visą nacių karo mašiną, su
teikdama Anglijai ir Jungti
nėms Valstijoms progą apsi
ginkluoti. Jinai atlaikė visus 
vokiečių armijos smūgius, ku
riuos jinai galėjo užduoti, tu
rėdama pirmenybę greito įsi
veržimo ir užpuolimo. Mes tu
rėjome perkelti karo gamybą 
trumpiausiu laiku, ir pakelti 
tą gamybą. Nors daugelis 
žmonių manė, jog tai negali
ma padaryti, bet mes padarė
me — kaip kad jie manė, jog 
pirmas Penkių Metų Planas 
negalimas, tačiau mes jį pra- 
vedeme.

Mano mielas drauge, ar tu 
būtum fronte ar užfrontyje, 
jeigu tavo neapykanta priešui 
pradėjo atvėsti, jeigu tu pra
dėjai su ja apsiprasti, tai pa
mąstyk apie savo kūdikį. Ta
da tu suprasi, kad jį išgelbėti 
negali be neapkentimo tavo 
priešo — vokiško barbaro. Lai 
tavo neapykanta jam dega ta
vyje, kaip koks nepagydomas 
skausmas!

Redakcijos Atsakymai
A. Totorėliui. — Apie tą 

lietuvį jaunuolį partizaną til
po rugpjūčio 6 dienos “Laisvė
je,” įvairumų puslapyj. Ačiū 
už iškarpą. < ■ i L ju
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Daugiau Naujosios Poezijos, Sukurtos 
Karo Liepsnų Akiregyj

Pereitam Literatūra ir Menas Skyriuj 
mes išspausdinome pluoštą eilėraščių, su
kurtų žymiųjų Lietuvos poetų, gyvenan
čių Tarybų Sąjungoj; žemiau talpiname 
daugiau jų kūrinių, apdainuojančių did
vyriškas laisvę ginančių didvyrių .kovas 
su žiauriais žmonijos neprieteliais, vo
kiškaisiais barbarais.—‘'Laisvės” Red.

Keturiasdešimt Du
(42 draugams, kovotojams dėl Lietuvos lais
vės, 1942 metų vasario 12 d., Kaune didvyrių 
mirtimi kritusiems nuo vokiškųjų budelių 
rankos.)

Iš tamsių lygumų užpustytų,
Iš šaltos ir bežvaigždės gilumos 
Brolių šauksmas, kurs ardo granitą, 
Šiurpiai aidi laukuos begalimuos žiemos, 

šaltas vėjas mums atneša skundą 
Iš sukaustytų ledo ir šalčio namų— 
Ir krūtinėje kerštas nubunda, 
Ir širdy taip sunku, taip šiurpu, neramu.
Juodą dvyliktą naktį vasario,
Kai tamsa taip šalta, kai ramu ir gūdu, 
Kauno žemėje, perverti vario, 
Krito žemėn draugai keturiasdešimt du.
Ir kiekvienas jų buvo mūs brolis, 
Ir kiekvienas jų buvo lietuvis šaunus, 
šūvių balsas kartojosi toly
Ties Nerim, Aleksotu, senuoju Kaunu.
Krito jie, kaip didvyriai, dėl laisvės 
Iškankintos skaudžiai ir žiauriai pavergtos, 
Ir paniekintos, vargšės belaisvės 
Lietuvos ir lietuvių bedalės tautos.
Už tėviškės ateitį žūti—
Tai amžiuos gyventi drauge su tauta.
Kovoti už laisvąją būtį
Pakilo ir vėl Lietuva pavergta.
Priešai juodina, šmeižia ir drabsto 
Ant jų veido šviesaus ir purvu, ir skrepliais. 
Jei pajėgtų, į kapą užkastų
Visą Lietuvą tie kruvinieji velniai.
Mes nežinom vardų jūs, didvyriai,
Mes nežinom jūs žodžių ant krašto duobės, 
Bet lietuviai taip miršta ir mirė,— 
Nedrebėjo nuo priešo jie ir nedrebės.
Tu drebėki, prakeiktas plėšike!
Tu drebėki, kraujais susitepęs baily!
Vieton žuvusių, kaimus palikę, 
Stoja šimtai drąsuolių kovos mūs kely!
Stoja šimtai ir tūkstančiai žengia 
Vėl kovon nemirtingų tautos karžygių! 
žiaurią pražūtį priešui jie rengia 
Tarp pusnynų žiemos ir tarp pelkių klaikių.
Sutrupės priešo jėgos ir ginklai,
Kaip verguvė sudužo ir kaip baudžiava, 
Pastatys širdyje jiems paminklą 
Vėl išlaisvinta mūsų brangi Lietuva.
Vėl nušvis laisva mūsų padangė— 
Daug žėrės partizanų, didvyrių vardų, 
Bet spindės, netgi saulę pridengę, 
Mums vardai keturiasdešimt du!
Jie- įkūnijo narsą ir drąsą
Mūs tautos, kuri laisvėn vėl laužia duris. 
Tegu budeliai duobę mums kasa— 
Į tą duobę jie patys lavonais sukris.
Amžinai minės tuos, kur apgynė 
Mūsų laisvę, palikus gyvent Lietuva! 
Mūs tėvynė žydės lyg jurginas, 
Mūsų žemė bus amžiais jauna ir gyva!
Maskva. A. Venclova.
1942-11-18.

ATKERŠYTI!
Tik vienas, vienas žodis skamba nū aplinkui, 
Visi visur į vieną tikslą tepalinko.
Tik vienas žodis, veiksmas vienas tas pats: 

[Karas!
Tik jam vienam visi visur ir visa daro. 
Ir tu, širdie, tiktai juo vienu tealsuoki, 
Nebestatydama sau tikslo nū kitokio.
Tiktai viena mintim, vienų vienais siekimais 
Alsuok, gyvenk, ir plak, ir deki, nenurimus.
Mintim:—atkeršyti! Atkeršyti už viską 
Į šalį mūs -nelaimes atnešusiem fašistam. 
Gaisrais, mirtim, siaubu atkeršyt šimteriopai 
Už visa tai, kas mus ir slėgia nū ir sopa. 
Atkeršyt šimteriopai kraugeriam teutonam 
Už atimtą iš mūs pastogę, darbą, duoną. 
Už mūs vaikų lavonus, bombų sudraskytus, 
Už žydintį jaunimą, kur pakelėm parkrito! 

Už mūs merginų gėdą, už išguitą gatvėn 
Iš degančių namų palūžusią senatvę.
Už perskirtas klajūnes, perskirtas retežių 
Laimingas šeimas mūsų, mūs draugystę 

[gražią.
Už visa, ką turėjom ir ko nū nustojom, 
Už visa, ką grubiom pamynė priešas kojom. 
Už primestą mūs broliam pragaro vergovę, 
Piktesnę dar nei ta, kurią mes tik sugriovėm!
Už mūs tarybinių dienų kūrybą naują, 
Kurią fašistų gaujos ardo nū ir griauja.
Už pasėlius naujus, kur taip gražiai jau žėlė, 
Kur tiek žadėjo mumiem laisvės aušružėlėj. 
Už visa tai atkeršyt taip banditų gaujai, 
Kad niekad neatgytų jau gyvent iš naujo.
Kad ant nykaus jų kapo staugtų vien šakalai, 
Kad amžiams šiurpas liktų nuo gūdaus jų 

[galo!
Jie permirkę kraujuos ir ašarų upeliuos,— 
Pati ranka prieš juos kerštu šventuoju kelias. 
Bausmė jų teprilygsta didžiai mūsų skriaudai 
Lig pabaigos dienų te moterys jų rauda.
Terauda kruvinai už tai, kad užaugino 
Ne padermę žmonių—nuodingą gyvatyną. 
Tevarsto jas skausmai, daug skaudesni, nei 

[tieji,
Kuriuose gimdė tuos, ką jos pasmaugt turėjo. 
Tegu kasnakt, kai minga, ir rytais, kai bunda, 
Namų jų sienos klaikų tegirdi jųjų skundą. 
Tiems, per kuriuos visiems tiek tenka nū

[patirti, 
Už kraują kraujas tiems, mirtis, mirtis už 

[mirtį! 
Be gailesčio jie mums, širdies neturi jie.
Ir tu savy nustelbk jiems gailestį, širdie!

Diudas Gira.

Fliukas Nepaspruko 
(Autorius šito dialogo yra žymus Lietuvos 
literatas, buv. “Tarybų Lietuvos” redakto

rius; jis gyvena Sovietų Sąjungoje.)
Pas Kurmių kaimo valstietį Brūklį įsiver

žia perstipęs fašistinis vokiečių .kareivis. Ant 
slenksčio jį sutinka senis Brūklys.

KAREIVIS:—Ferfluchtęr žemaiten! Gib 
hir dein špek!

BRŪKLYS:—Kokį, ponali, špek?
KAREIVIS:—Dūmės ding! Duok lašinių!
BRŪKLYS:—Neturiu, ponali.
KAREIVIS:—Kaip neturi?! Duok grei

čiau !
BRŪKLYS:—Jei netiki — susirask! Sakau, 

kad neturiu.
KAREIVIS:—Duok šen buter, jei nėra 

špek!
BRŪKLYS:—Ir buferio, ponali, neturiu. 

Karvikę pereitą mėnesį vienas vokietis išjojo.
KAREIVIS:—Kaip tu sakai, ferfluchter 

žemaiten? Aš tau galvą išjosiu! Gražiau ne
moki pasakyti!

BRŪKLYS (gręžtelėjęs pečiais) :—Karvu
tę išvedė tikrai, ponuli! Buvo graži, su baltu 
plėmu kaktoje. Metų pradžioje iš valdžios bu
vau gavęs.

KAREIVIS:—Aha, aižo! Doner veter, už 
.ką tau valdžia ją davė?

BRŪKLYS:—Nesuprantu, ponuli. Visiems 
davė ir aš gavau.

KAREIVIS: (nerimdamas ir norėdamas 
greičiau gauti maisto)—Nesuprantu, nesu
prantu — (medžioja). — Duok šišion ejer. 
Aber šnel, šnel, Los! žemaiten!

BRŪKLYS:—Iš kur, ponuli, aš gausiu. Už
ruko. Keturias tokias tarataikas turėjau. Tris 
tavo kamarodai ana va prieš, tris savaites iš
kepė ir suėdė. Užruko, ponali!

KAREIVIS:— (įsiutęs) štil! Duok ir tą 
paskutinę.

BRŪKLYS:—Jei jau taip nori, pasigauk 
pats. (Kareivis stumtelėja senį į krūtinę ir 
pats bėga į kiemą. Apsidairęs po .kiemą ima. 

rėkti) :—Vo ist deine štinkhune! Parodyk viš
tą, tu seni!

BRŪKLYS:— (išėjęs į kiemą paskui vo
kietį) — Kas, kas, ponali?

KAREIVIS:—Ich žage, kur ta tavo višta?
BRŪKLYS:—Nu, vot, ten, po klėtimi. Apa

čioje .
KAREIVIS:—Išvaryk, seni, vištą į kiemą. 

Aber šnel!
BRŪKLYS:—Varykis pats.
KAREIVIS:—Los, ferfluchter! Varyk, ar

ba šausiu! (Senis pasilenkia prie paklėčio ir 
ima rėkti: štiš, štiš, štiš!)

KAREIVIS:—Aber nicht zo! Zag mal put, 
put, put.

BRŪKLYS:—Sakyk pats, put, put, put.
KAREIVIS:—(nusilenkia ir atsigulęs ant 

pilvo ima šliaužti po klėtimi)—Put, put, put. 
Put, put, put.

(Prie senio prieina jo 19 metų sūnus Jur
gis.)

JURGIS:—Duot velniui, kad jis daugiau 
nebeišlįstų.

BRŪKLYS:—Ką tu kalbi, vaike! Tegul jis 
sąu pasikaria. Vištelės jis nepagaus. Ji vo
kiečius jau pažįsta ir mokės pasislėpti.

JURGIS:—Duok, velniui, sakau, ir baigtas 
kriukis! Vienu žalčiu bus mažiau!

(Tuo tarpu nieko nepešęs iš po klėties iš
kiša galvą vokietis ir surinka) :

—Šveinerei! Aš tau parodysiu, kaip tyčiotis 
iš Trečiojo reicho! Ten jokios vištos nėra.

JURGIS:—O aš tau parodysiu, kaip plėš
ti mūsų lietuvišką žemę! Te tau tokią vištą, 
kad tu daugiau nieko nebenorėsi. (Tvoja buo
že vokiečiui per galvą. Vokietis palieka begu
lįs po klėtimi negyvas su sutrupinta galva.)

BRŪKLYS:—Vaikeli; ką tu padarei?
JURGIS:—O ką aš padariau! Gyvatę nudo

biau. Ir viskas. Vot tuoj pat jo nė smarvė 
neliks. Nė šuo nelos.

BRŪKLYS:—Vaikeli, kur nelos!
JURGIS:—Tai kas! Einu pas draugus į 

girias, eisiu į partizanus ir padėsiu mūsų 
broliams partizanams, mūsų Raudonajai Ar
mijai visus juos išjoti iš mūsų krašto.

Jonas Šimkus.

Fašistiškam Banditui
Atnešęs mumiem naikinimo ugnį, 
Prieš mus pakelti karą išdrįsai.
Tad, savo bombom išraustą bedugnę, 
Sayo lavonais ir užkask patsai!
Puolęs mūs šalį staiga, kaip banditas, 
Skirtų banditui lauk vaišių iš mūs!
Švininės kulkos kakton, nieko kito, 
Kad nebeplėštum svetimų namų!
Milijonai mūsų jau kėlės ir kelias, 
Visus juos veda vieninga valia.
Iš mūšių lauko jie tepasišalins 
Tik, kai puoliko ten išklos eiles.
Nuo mūs Šešupės, Neries ir Dubysos 
Lig pat Amūro tamsiųjų miškų— 
Kovai rikiuojas laisvos tautos visos, 
Aidi jų nuosprendis griežtas, ryškus.
Lemiamam žygiui milijonai ruošias, 
Šventojo liaudies keršto vedami.
Už visą piktą atpildą judošiui
Neš jų kiekvienas naujas sviedinys.
Veltui manei tu, Lietuvą pagrobęs, 
Kad jos likimą tu ir spręsi jau.
Ne tavo rankom išlaikyt šis lobis, 
Ne numarinti mūsų laisvės tau!
Ne vagies rankom subiaurintom tavo 
šventą mūs dvasios gabiją laikyt!
Tai, kuo tiek amžių liaudis alsavo 
Jau nebužgniauš galia tavo klaiki!
Išnešėm ją mes piligrimų rankom
Iš tavo bombų padegtų namų— 
Ir ją parvešim ant bokštelių tankų, 
Kai grįš į Vilnių divizijos mūs!
Kai grįš jos lauruos laimėjimo švento 
Su ordinuotom vėliavom pulkų,
Kai ant Neries ir ant Nemuno kranto 
LTSR vėl tvaskės iš šilkų!

LIUDAS GIRA.

Puikus Progresas
Gražusis mūsų jaunimas LDS organizacijo

je puikiai gyvuoja. Pradžia jų veiklos buvo 
sportas ir daina. Tačiau, LDS 6-tajame Sei
me Chicagoje, kaip ankstyvas pavasario žie-| 
das, gyvybės viltim džiuginantis kiekvieną, 
pasirodė drama.

Los Angeles, Calif.
Kova su Penktakolonistais
Kaip visur, taip ir čia, yra 

elementų, kurie darbuojasi 
Hitlerio naudai. Tame dau
giausia pasižymi tūlas sutvėri
mas Richard Franklin ir orga
nizacija vardu “American Un
ion Alliance.” šito Franklino 
fašistinė programa susideda iŠ 
sekamų punktų : Linčiuoti ko
munistus ir CIO unijų organi
zatorius; atimti negrams bal
savimo teisę ir išrinkti Califor- 
nijos gubernatoriumi republi- 
kona Earl Warren.

Kadangi Franklino ir Ame
rican Union Alliance veikla 
yra aiškiai fašistinė, tai fede- 
ralis teisingumo departmentas 
atkreipė savo dėmesį ir pasky
rė prokurorą William Fleet 
Palmer užvesti tyrinėjimą. Iš
kėlime aikštėn tos fašistinės 
veiklos labai daug pasidarba
vo pažangus laikraštis “Peo
ple’s World.”

Los Angeles miesto CIO uni
jų taryba savo susirinkime lie
pos 31 dieną vienbalsiai užgy
nė federalės valdžios užvestą 
tyrinėjimą. Taip pat pasielgė 
ir negrų organizacijos Natio
nal Association for the Advan
cement of Colored People vie
tinis skyrius. Rep.

, , .A   ——

Vis Apsnūdę Karo 
Veiksmai Egipte

Jauna moteriškė, Amerikoje gimusi ir au
gusi, Onytė Petrutienė, parašė scenai trumpą 
veikaliuką, užvardytą “FIFTY-FIFTY.”

Autorė gyvai ir realiai atvaizdina jauną 
intelektualų porą, kilusią iš lietuvių tėvų, kuri 
nuduoda taip stipriai amerikoniška, kad net 
sarmatinasi savo kilmės ir tėvų kalbos. Šie
du šeimininkai pyksta ant savo tarnaitės, 
kam ji kai kada prakalba į juos lietuviškai. 
Ypač tas nervuoja ponią, kuri viską supran
ta lietuviškai, bet nenorėdama išsiduoti lietu
ve, bando ignoruoti tarnaitės lietuvišką kal
bą. Bet ar toli nuo savęs pabėgsi? Kartą 
ponia užvedė .kalbą su tarnaite apie parėda- 
lus. Tarnaitė pradėjo lietuviškai girti ponios 
kepurę ir kaip ponia graži po ta kepure. Na 
ir ponia grožiu susidomėjus užmiršta artifi- 
cialį savo amerikonizmą. Ne tik, kad viską 
supranta, ką tarnaitė kalba, bet ir pati pra
kalba lietuviškais Susivokusi, jog ji ameri- 
konka, užpuola tarnaitę, kam ši kalbina ją 
lietuviškai.

Toliau, atvyksta pas šiuos amerikonus į 
svečius šeimininkės teta. Akyplėšiškai drąsi 
lietuvė. Angliškai nemoka ir skandališkai 
piktinasi savo giminių nutolimu nuo tėvų kal
bos. Ji sukelia tokį skandalą, kad suameriko- 

’ nėjęs šeimininkas, iš profesijos advokatas, 
gėdos priverstas išbėga iš namų. O šeiminin
kė, nerasdama kitokių būdų numalšinti įpy
kusią tetą, pradeda kalbėtis su jaja lietuviš
kai.

Sugrįšta šeimininkas jau gerame ūpe. Ran
da tetą berūkančią—ir dar cigarą, ši mote
riškė jo akyse darosi dar keistesnis sutvėri
mas. Gerai pasižiūrėjęs į ją advokatas užsi- 
kvatoja. Vėl prasideda aštri kova tarp tetos 
ir šeimininko. Pagaliaus teta laimi. Ameri
konai padeda savo unarą į šalį ir grabalioda
mi žodis po žodžio kalbasi su teta lietuviškai. 
Teta, kuri iš ‘karto šeimininkų akyse buvo 
keista žmogysta, pasidaro maloni viešnia jų 
namuose.

Veikaliukas turi gražaus humoro. O kadangi 
LDS jaunimo kuopa SPARKS puikiai jį su
vaidino, tai nuo publikos juoko ir audringų 
aplodismentų Lietuvių Auditorijos net sienos 
braškėjo.

Petrutienės veikaliuko motyvas, artinti čia 
augusius su ateiviais, .kaip pasakyta pačiam 
antgalvyje: FIFTY-FIFTY yra geras daly
kas. Geresni amerikonai yra tie, kurie čia 
gimę ir augę, tėvų triusu įsigyję mokslo, ger
bia savo tėvus ir, gražiai sugyvendami su 
ateiviais, padeda ir jiems amerikonėti. Kaip 
tik tą nuomonę autorė praveda savo kūriny
je “FIFTY-FIFTY.”

Mūsų visuomenė yra ištroškus teatro. Iki 
šiol pas mus visa dramos kūryba buvo iš Lie
tuvos žmonių gyvenimo. O kada ąutoriai, ne
matę Lietuvos per 30 ar daugiau metų, imasi 
rašyt scenai veikalus apie Lietuvą, tai dažnai 
išeina tik skurdus absurdas.

Per apie dvidęšimt penkerius metus, nuo 
Broniaus Vargšo laikų, Amerikos lietuviai 
dramos teatro srityje mažai kuom yra pasi
rodę.

Amerikos lietuvių gyvenimas yra gausus 
šaltinis medžiagos dramai. Džiuginantis ir 
karštai sveikinamas yra Onytės Petrutienės 
iniciatyvas kurti dramos teatrą iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo, kuris mums yra daug ge
riau žinomas negu Lietuvos žmonių . gyveni
mas ir daug ko galima sukurti scenai.

Mikas Rasoda—Mizara savo apysakose yra 
plačiai apibūdinęs lietuvių išeivijos gyvenimą 
Amerikoje. Iš jo raštų amerikinė ’ lietuvių 
jaunoji karta gali rasti apsčiai medžiagos 
dramos kūrybai.

Sportas yra reikalingas jaunimui ir LDS 
organizacijoje. Tačiau daina ir drama yra 
daug ^svarbesnis dalykas, apima platesnius 
visuomenės sluoksnius. Daugiau progų plėsti 
savo talentus jaunimui yra muzikos ir dramos 
meno srityse, negu sporte. Menas taipgi vai
dina svarbią rolę kultūros atžvilgiu. Mūsų 
visuomenė daug kartų labiau meną įvertina 
negu sportą. Taigi Chicagos jaunimas tą per
mato ir stojo į kūrybos darbą.

Už tai sveikiname juos ir linkime kuo ge
riausio pasisekimo.

P. Buknys.

Cairo, rugp. 6. — Tebėra 
aptilęs EI Alamein frontas 
Egipte. Šiek tiek veikia tik 
žvalgai iš anglų ir fašistų 
pusės ir kartais persišaudo 
artilerija.

Anglų orlaiviai bombar
davo fašistų uostus Tobru- 
ką ir Matruh ir priešų lai
vus pakraštiniuose Egipto 
ir. Libijos vandenyse.

Tokio, rugp. 6. — Japonai 
giriasi, kad jie nušovę že
myn aštuonis amerikiečių 
orlaivius virš Hengyango, 
Chinijoj.
r-*-**---—

Philadelphia, Pa.
Phil, pažangiųjų lietuvių 

organizacijų rengiamas 
didysis

PIKNIKAS
Rugsėjo-Sept. 6
Naudai Dienraščio

“LAISVES” f
Įvyks sekmadienį

Puiki Dainy Programa
'l •

[ Piniginės dovanos prie 
įžangos bilieto per- 

lĮ . kant iš anksto.

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

Piknikas bus naujoje 
vietoje:

DEERPARK
; DEER PARK, N. J.

Iš anksto įsigykite bi- 
; lietus ir rengkitės daly

vauti šiame piknike.
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LICENSESReikalas su V. Bacevičium
Pijanistas Vytautas Bacevi

čius tūluose laikraščiuose daro 
visokių priekaištų mūsų judė
jimui ir atskiriems veikėjams. 
Kas liečia mus, tai mes Vytau
tą Bacevičių neilgai pažįstame 
ir asmeniškai nieko prieš jį 
neturime.

Vytautas Bacevičius į Jung
tines Valstijas atvyko 1940 
metais iš Pietų. Amerikos. Da
bartiniai jo “prieteliai” jį 
buvo įskundę valdžiai, todėl 
jis buvo sulaikytas ant Ellis 
Salos. Ten būdamas, jis šaukė
mūsų įstaigas telefonu ir laiš
kais ir prašė padėti jam įkel
ti koją į Jungtines Valstijas.

Mes apie Vytautą Bacevičių 
tiek težinojome, kad jis yra 
lietuvis ir pijanistas. Mus ne
interesavo jo politinis nusista
tymas, kokiai partijai jis pri
tarė, kam simpatizavo ar kam 
ne. Mes atsinešėme linkui jo 
tik kaipo linkui muziko. Mūsų 
žmonės apsilankė pas jį Ellis 
Saloj. Išaiškinus visas kliūtis, 
buvo sukelta $500 pinigais ir 
užstatyta. Bacevičius buvo 
paleistas.

Kada Vytautas iškėlė koją 
Amerikoj, tai jam reikėjo gy
venti, kaip ir kiekvienam žmo
gui. Mes jam paskolinome 
$150 iš Literatūros Draugijos 
ir Meno Sąjungos. Viskas, ko 
mes norėjome, tai padėti žmo
gui. Ir padėjome. Mūsų pa
stangomis jam buvo surengta 
eilė koncertų. Veik visi kon
certai davė nuostolių. Mat, 
mūsų publika nėra pratus vie
no muziko koncertus lankyti. 
Tačiau Vytautui Bacevičiui vi
sur buvo atmokėta pagal susi
tarimą, nors eilėj vietų rengė
jai turėjo nemažai nuostolių.

Mūsų pastangomis Vytau
tas Bacevičius galėjo pamaty
ti Jungtines Valstijas, jų tar
pe Hollyvvoodą, Kaliforniją, 
ką ne visi turi tokią progą.

Kada Lietuvoj buvo tary
binė santvarka, tai Vytautas 
Bacevičius stengėsi nuoduoti 
jos šalininku. Kada Lietuvą 
Hitleris pavergė, tai Vytautas 
pradėjo pasirinkti kitą kelią. 
Niekas iš mūsų Bacevičiui 
siūlė pasirinkti bent kokią 
vę bei partiją.

Balandžio mėnesį, 1942 
tais, Vytautas Bacevičius 
darė pareiškimą katalikų, 
tautininkų ir socialistų spau
doj, kad “jis nėra susirišęs nei 
mi viena politine grupe, poli
tika neužsiima ir nenori jos ži
noti.” Ir ten jis sakė: “E»u 
lietuvis ir muzikas ir tai turi 
užtekti.” Mums to ir užteko. 
Betgi ta spauda, kurioj jis 
tuos pareiškimus darė, pusėti
nai išniekinus muziką, reikala
vo “atsimesti,” prakeikti tuos, 
kas jam pirmiausiai pagalbos 
ranką ištiesė. Ir Vytautas Ba
cevičius jau padarė eilę netei
singų mūsų judėjimui ir vei
kėjams primetimų.

Kas liečia mus, tai mums už
teko to, kad Vytautas Bacevi- 
čius yra muzikas. Mes padė
jome jam, suteikdami progą 
savo gabumus parodyti. Jeigu 
jis mano, kad jam smetoni
niai fašistai suteiks daugiau 
progų ir pasirinko jų kelią, 
tai jo dalykas.

Pas mus su Vytautu Bacevi
čium liko tik vienas dalykas 
neužbaigtas, tai padaryta jam 
Literatūros Draugijos pasko
la, kuri dabar yra devynios 
dešimts penki doleriai ($95). 
Kad taip yra, tai štai keletas 
ištraukų iš paties Vytauto Ba
cevičiaus laiškų. Gruodžio ^29 
d., 1941 metų, tarpe kitko jo 
laiškas skamba:

ne-
sro-

me-
pa-

Drg. A. Bimbai, “šviesa” 
Gerbiamas Draugei

Siunčiu jums pažadėtą 
straipsnį, temoje: “Apie Grožį 
įr 'Muzikos kūrybą.” Kadangi 
fituo metu jaučiu pinigų trū- 
įcumą, tai būčiau jums dėkin- 

i gas . .. kad pasistengtumėt pri- 
• siųsti honorarą už šį straipsnį. 
A įAnoma, pasitenkinsiu kukles- 

ntu atlyginimu kaip pepnai, nes 
I įį isobar visiems yra blogesni lai- 
A įni. Pereitais metais buvau ga- 

už savo straipsnį'“Lietuvių

S'

Šeštadienis, Kugpj. 8, 1942

Muzika ir Jos Kūrėjai,” tilpusį 
‘Šviesoj,’ $18.50 (už kuriuos 
nusipirkau Sovietų kompozito
rių gaidų), o šiais metais už
teks man $10. Tiesa pasakius, 
turėčiau tuo straipsniu apmo
kėti dalį skolos ALDLD $105, 
bet blogos sąlygos mane verčia 
skolų mokėjimą dar atidėti.

Reiškia, Bacevičius patsai 
pripažįsta, kad jis Literatūros 
Draugijai buvo skolingas $105. 
Kaip prašė už straipsnį $10, 
taip mes jam ir išskaitėme, tai 
liko skolingas $95.

Kaip žinome, Bacevičius, 
padaręs pareiškimą, kad jis su 
jokia politine grupe jokio rei
kalo. neturi, tuoj pradėjo ra
šinėti į pro-nacišką “Keleivį,” 
smetonišką “Vienybę” ir “Tė
vynę,” kurioms net pardavė 
raštus, tilpusius “šviesoj.” Bet 
mus nustebino jo laiškas iš ge
gužės 14 d., 1942 metų, kuris 
skamba:

PASIŪLYMAS
Gerbiamas Drauge Šolomskai!

Siūlau Jums sumažinti ma
no skolą Literatūros Draugijai 
ant $20.00 už apgynimą šosta- 
kovičiaus garbės ‘Keleivyje No. 
20 ir tuo būdu pripažinti, kad 
esu skolingas Literatūros 
Draugijai tik $75.00.

Laukiu malonaus atsakymo.
Very Trully Yours

V. Bacevičius.
žinoma, mes tokio jo pasiū

lymo negalėjome priimti, nes 
mes nesame kokie 
iždininkai, kad jo 
biams mokėtume, 
reikalas apmokėti
Šostokovičiaus “apgynimus.” 
Ir jam buvo pranešta, kad jis

“Keleivio” 
be nd rad ar- 
neigi mūsų 
kokius ten

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6442 has been Issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kinj/s, to bo consumed off the 
premises. I

JOHN E. MICHITSCH
176 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1486 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

419 Myrtle 
County of 
premises.

419 Myrtle
MAX FRIEDMAN

Ave., , Brooklyn, N. Y.

pasilieka ALDL Draugijai 
skolingas $95.

Dar keistesnis yra Bacevi
čiaus laiškas, kuris štai kaip 
skamba:
Dear Mr. Sholomskas!

Man '.rodosi, kad tu padarei 
politinę klaidą, reikalaudamas 
nuo manęs mokėti skolą šiais 
sunkiais laikais, nes įdek man 
žinoma, tai komunistai panai
kino skolų mokėjimą, tačiau 
nežiūrint to aš neatsisakau 
skolą mokėti ir taip man die
vulėliau padėk, kad aš šią skolą 
sumokėčiau iki ,š. metų gegužės 
15 dienos.

Respectfully Yours
M. Bacevičius.”

Tai matote, tai Bacevičius 
paskelbia, kad su politika nie
ko neturi, tai save pasistato 
didžiausiu politikos, kokios tai 
keistos politikos, žinovu ir net 
komunistų taktikos, idėjų, nu
sistatymų specialistu ir nori 
kitus mokyti. Paliksime politi
ką nuošaliai, nes mes nemato
me jokio reikalo ją rišti su 
Bacevičium. Tarpe mūsų pasi
likęs tik vienas dalykas 
jam 
rios

tai
ku-suteikta paskola $95

jis dar neatmokėjo.
D. M. Šolomskas,
ALDLD, CK Sekretorius

DETROITO ŽINIOS
Apie LLD 52 Kp. Veikimą

Įvyko mėnesinis susirinki
mas LLD 52 kp., liepos mene
sį, ir kiek aš pamenu, tai to 
mėpesio susirinkimas buvo 
mažiausias, atsilankė tik apie 
desėtkas narių. Tai labai peik
tinas dalykas, kad draugai pa
miršta lankyti susirinkimus 
mūsų kultūros ir apšvietos 
draugijos. Reikalų irgi turi
me visą eilę. Mažai narių su
ėjus, prisieina svarbius daly
kus praleisti arba per daug 
darbo ant kelęto narių sudėti, 
žinoma, gal būt tą sykį bus 
dovanotina, nes dėl svarbaus 
reikalo prisiėjo perkelti susi
rinkimą vieną savaitę vėliau. 
Bet toliau susirinkimai bus lai
komi reguliariai kiekvieno mė
nesio trečią sekmadienį.

Labai smagu girdėt, kad 
veik kiekviename susirinkime 
gauname naujų narių į LLD. 
Taipgi praėjusiame susirinki
me įstojo du nauji nariai, ir 
vienas persikėlė iš 
Barre, Pa.

Wilkes

yra smagu 
koope- 
veikia.

Man visados 
darbuotis, kada nariai 
ruoja ir kiek galima
Todėl kitame susirinkime,
rugpj. 16 d. skaitlingai daly
vaukite ir kurie skolingi su 
duoklėmis, stengkitės užsimo
kėti.

M. Alvinienė, Kp. Org.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2251. has been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1335 Myrtle Avenue. Boro,ugh of Brooklyn,’ 

theCounty of Kings, to 
premises.

be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10042 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
170-172 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 

the

1335 Myrtle
JOSEPH 
Ave.,

LERNER
Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 2361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1261 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN HEBBELER
1261 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE "s hereby given that License No. 
GB 10520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT BERKOWITZ 
206 Cortelyou Road, Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 6414 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1615 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ETHEL R. LERNER
1615 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2668 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
371 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed .off the 
premises.

SAM ROSENWASSER
371 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6486 has been issued to the undersigned- 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Church Avenue, Boroubh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premisos.

JOHN F. STEILEN. INC.
503 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 

theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

301 Church
JACOB J. KLANIT
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is
EB 1616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
Jay 
lyn, 
the

73
167

Alcoholic Beverage Control Law at 73 
St. & 167 Front St., Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed 

premises.
CHARLES REINHARDT 

Jay St. & 
Front St Brooklyn, N.

on

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 547 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
501 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JAMES FRANCIS BROLLRY 
501 Rogers Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 769 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
208 Rogers Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

TRESA FRUCHTBAUM 
Morris’s Delicatessen & Rest.

208 Rogers Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Vanderbilt Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

DANIEL 
Prospect Bar 

636 Vanderbilt Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

HUGHES
& Restaurant 

Brooklyn, N.
NOTICE !s hereby given that License No. 
EB 2400 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM GOLDSTEIN 
(G. & S. Delicatessen)

93 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

170-172 Rogers Ave., Euiuugii of Broo' 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS & IRVING GROSS 
Gross Bros.

170-172 Rogers Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License __
GB 2304, has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Rogers Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

141 Rogers

No.

GEORGE J. JOYCE
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is _____ „___ ___ ______ ....
GB 2120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section -107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

hereby given that License No.

the

256 Rogers
SARAH WILKOV

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is .
GB 6476 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2952 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the
kvUu X 141 tty 11 Utl Wvt vJI XJIVJxA

County of Kings, to be consumed oft 
premises.

2952 Fulton

SAM STOLL AR
Economy Dairy

St., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is . ..
GB 1361 has been issued to the undersigned 

I to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
4023 Church

SAUL KAPLAN
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.NOTICE is . _

GB 2069 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
694 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

694 New
SALVATORE MANZIONE 
Lots Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

Section 107
NOTICE 
GB 1737 .... . 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 Lewis 
County of 
premises.

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

Brooklyn, 
the

40 Lewis

MICHAEL FAZIO
(Mike's)

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

GB 1703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

41 Lewis 
County of 
premises.

41 Lewis

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

JOSEPH FITELSON
Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF H. STEINER
61 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2197 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
148 Noble Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. ,

HENRY CHARLES McERLEAN 
118 Noble St., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1228 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.)

12281 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 167 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

4123 
County of 
premises.
4123 Ave.

GAETANO VOLPE
T, . Brooklyn, N.

hereby given tftat License

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
139 Stuyvesant Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM PRESENT
139 Stuyvesant St., Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that License No. 
E 113 has been i.ssued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ALEXANDER LEWIS
705 Hart St., Brooklyn. N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2051 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
229 Hopkins Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kihgs, to be consumed off the
-'“v a * J\ 111 o 014 vCl| V/L 1X1 V/W.

County of Kings, to be consumed off 
premises.

SOLOMON GLUCK
229 Hopkins St., Brooklyn, N. Y. (G)

No.

License No.
undersigned

NOTICE Is hereby given that 
E 314 has been issued to the 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JACK LETOWSKY 
248 Floyd St., Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that License
GB 1968 has been issued to the undersigned 
to “ '___  ... _ ‘ ‘ J..
of the Alcoholic Beverage Control Law at 3 ’ ‘ ~ " - - - -

sell beer, at retail under Section 107
Moore 

County of 
premises.

Street, Borough of
Kings, to be consumed off

The
3 Moore St.,

SAM 
Atlantic

HOFFER
Coast Food

Brooklyn,

Brooklyn, 
the

Store
N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that 
GB 1758 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HUTTNER 
258 Sumner Ave,, Brooklyn, N. Y.

No.License 
undersigned 
Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
435 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

435 Wilson
CHRIST MAIER

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____ .
GB 2212 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section l<»7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

263 Wilson
THEODORE FUGEL 
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.NOTICE is _____ .
GB 1975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Foster 
County of 
premises.
332 Foster

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the
RUBY MAIDANICK
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1412 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 197 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

3401 
County of 
premises.
3401—Ave. S,

SAM TOFSKY
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 1665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
3516 Avenue S, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HYMAN NAIDICH & DAVID SLAPIKOFF 
3516—Ave. S, Brooklyn ,N. Y.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2118 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2821 
County of 
premises.

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

2821—Ave.
MICHAEL CADDEN

U. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB9653 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control_Law at 
804 Knickerbocker ’
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH 
804 Knickerbocker

issued to the undersigned
retail under Section 107

Av., Borough of Brooklyn (

D.
Ave.1,

ENGELMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1488 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1«»7 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
1238 Hancock. Street, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MORRIS
1238 Hancock St.,

COHEN 
Brooklyn, N.

No.

NOTICE is hereby given that 
E 251 has been issued to the 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

JOE SHLOMKOWITZ
5-11 Cook St., Brooklyn, N. Y. (G)

License No. 
undersigned

NOTICE Is hereby given that License No. 
E 214 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, from house to house at retail, 
undei- Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

HYMAN DEIBER
58 Gerry St., Brooklyn N. Y. (G)
NOTICE is hereby given that 
E 297 has been issued to the 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

License No. 
undersigned

79 Steuben St..
JOE MILLER

Brooklyn, N. Y. (G)
hereby given that License No.NOTICE is , ___ _____ _____

E 309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

838 Park

NOTICE 
E

HYMAN GELMAN
Ave.. Brooklyn, N. Y. (G)

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

to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 
Control Law. 
of Kings.

107 of the Alcoholic Beverage 
Borough of Brooklyn. County

A

705 Hart St.,
SAM ERRERA

Brooklyn, N. Y. (G)
NOTICE is hereby given that Licens« No. 
E 298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

79 Steuben
JACK FR1SHBERG

St., Brooklyn, N. Y. (G)
NOTICE is 
E 200 has 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

79 Steuben
SAMUEL BEEBER

St.. Brooklyn, N. Y. (G)

hereby given that I.icense No.NOTICE is
E 184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at r.tait, 
under Section 
Control Law. 
of Kings.

107 of the Alcoholic Beverage 
Borough of Brooklyn, County

705 Hart St.
JOE MILLER 

Brooklyn. Y. (G)
NOTICE is hereby given that License No 
E 30 has been issued to the underrignod 
to j>ell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SAMUEL KONIGSTEIN
90 Hooper St., Brooklyn, N. Y. (G)
NOTICE is hereby given that License No. 
E 63 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

HYMAN SCHAIKOWITZ
4th St.. Brooklyn, N. Y. (G)397 So.

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

NOTICE 
RL 7604 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 574 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID FITZGERALD
574 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

Kuopos veikimas tuo laiku 
nedidelis, bet nariai, kurie tu
ri paėmę kokį darbą, visi at
lieka gerai savo pareigas. Pri
sieina duoti pagyrimas mūsų 
protokolų raštininkui J. Šir- 
vinskui. Jis gerai darbavosi 
platinime spaudos pikniko ti
ll ietų 
jam 
mai: 
105;
kp. ir 21 nuo LDS 21 kp., viso 
63; V. Smalstienė irgi nuo 
abiejų kp. viso 63; A. Mazla- 
veckienė — 30; J. Ginaitis, 
P. Žilinskas, M. TvasRienė, A.

J. Gugas, N. As- 
J. Liminskas,

J. Rudzevičius 
pardavė po 21 
viso sykiu 471

NOTICE is hereby given that License No. 
ĘB 2458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1904 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
SAMUEL BARNETT 

1904 Church

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Ave.
& WILLIAM 

Brooklyn,
COHN
N. Y.

NOTICE is
GB 6742 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2501 — East 19th St., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
855 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 665 has been Issued to the undersigned 
to sell beer; at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
3917 
County of 
premises.

13th Avenue, 
Kings, to

3917—13th
JOSEPH 

Ave.,

2501 East
ARCHIE ALWEISS

19th St., Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn 
be consumed on the

HIRSH
Brooklyn, N,

hereby given that License No.

ir geros valios nariai 
pagelbėjo platinti seka- 
V. širvinskienė išplatino 
M. Alvinienė—42 nuo 52

Petraitienė, 
trauskienė, 
Juodaitis, 
G. Nausėda 
kietą, arba
kietų tik per mūsų kuopos na
rius.

ir 
ti- 
ti-

Pramogų darbas: šią vasarą 
tik turėjome Vieną pikniką, 
kuris, girdėt, gerai pavyko — 
turėsime pelno.

Kuopa gerai darbuojasi dėl 
Sovietų Karo Pagalbos. Kele
tas narių darbavosi rinkime 
aukų “tag day” ir prie kiek
vienos progos yra renkamos 
aukos tam tikslui kiekviena
me susirinkime ar parengime.

Kuopos narių jau yra užsi
mokėjusių duokles virš 120, o 
dai* didelė eilė nėra mokėję 
už 1942 metus. Todėl, drau
gai ir draugės, būtinai visi na
riai turi būti pilnai užsimo
kėję iki 1 d. spalio

To- 
lau- 
lai- 

pik-

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
EB 432 has...........................................................
to sell beer, at __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4813 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 
NATHAN MECHNICK & PHILIP ALPERIN 
4813 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
628 Wythe 
County of 
premises.

been issued to the undersigned 
retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2196 has been issued to the undersigned 
In sell bear, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
95 Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN PIETRASZKO
95 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Stction 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HELEN NORDMANN
424 Central Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is
EB 1894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1(>7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Ten Eyck Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

the

No.

PETER KAPISKAS
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.Vakarinis Piknikas

Rodosi, šiemet dar pirmas 
įvyks vakariniu piknikas mū
sų tarpe, o mes žinome, kad 
šiuo laiku vakarai malonūs ir 
medžiai ir žolynai dar visur 
maloniai žaliuoja ir žydi, 
dėl kiekvienam smagu 
kuose arba pikniko darže 
kas praleisti, štai šaunų
niką rengia Lietuvių Moterų 
Pažangos Kliubas, labai ge
rai lietuviams žinomoj vietoj, 
Beech Nut Grove darže, ant 
Middlebelt Road. Pradžia nuo 
.3 vai. po pietų, iki 3 valan
dos nakties. Įžanga 30c. Todėl 
kiekvienas, kuris tik laiko tu
rime, privalome būti minėtam 
pažangiečių vakariniame pik
nike šį šeštadienį, rugpjūčio 
8 dieną. O draugės moterys 
visus kviečia ir žada visus ska? 
niai pavaišinti su visokiais gar
dumynais ir blynais.

Apie Seną Draugą
Praėjusį sekmadienį netikė

tai sutikau savo seną drau
gą Joną Walterį, kuris gyvena 
po num. 4452 Humboldt St. 
šį draugą nebuvau matęs per 
keletą metų ir aš maniau, kad 
jo nėra mūsų mieste. Mes lai
ke bedarbės daug veikėme ne 
tik lietuvių tarpe, bet ir tarp
tautiniai. Todėl buvo malonu 
su juo# susitikti.

Tik dabar sužinojau, kad 
draugas Walteris buvo susižei
dęs, krisdamas nuo kopėčių. 
Dar ir dabar negali gerai 
vaikščioti. Todėl ilgą laiką 
sirgęs ir niekur negalėjęs da
lyvauti. Jis yra LDS narys ir 
gaila, kad'draugai apie jį vie-

628 Wythe

Avenue, 
Kings, to be consumed on

JOSEPHINE PONCE
(McArthur Shop) 

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the ' Alcoholic Beyerage Control Law at 
345 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRANK DOLANSKY
345 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control 
3414 Tilden Ave. & 334 E. 35th St., 
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed off the premises.

ERNEST WALTHER 
Ave. & 
St.,

3414 Tilden
334 E. 35th

Law at 
Borough 
be con-

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is ...
GB 1694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3324 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kihgs, to be consumed off the
0064 ZlVVBUt!, JJUlUUjįll Ul AJ1VV

County of Kihgs, to be consumed off 
premises.

DAVID ZIN DM AN
3324 Tilden Aye., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 2239 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2608 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KAPLAN
2608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2389 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3218 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
3218 Tilden

LENA GROSS
Brooklyn, N. Y.Ave'.,

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1646i has been issued to the undersigned 
to sell beer,. at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Cornelia Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS HILLMAN
233 Cęrnelia St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License __
GB 2673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control La^v at 
268 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

‘LOUIS & IRVING GROSS 
Gross Bros.

Brooklyn Ave., Brooklyn, X.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
469 East 38th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN E. OVERBECK
469 East 38th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
506 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
371 Oakland Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JEAN KASPRZAK
371 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

the 506 Wilson
OTTO HUNSICKER
Ave., Brooklyn, N.
hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License 
GB 9970 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1031 East 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

1031 East

No.

Kings, to be consumed off the
MAX PRELLER

92nd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1595 East 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN KUNOFSKY
1595 East 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2183 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Greenjjoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI
117 Greenpoint Ave., . Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given" that License No. 
GB 1508 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2023 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 

theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH SCHNEIDER
151 Franklin St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 10524 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
?£. Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

472 Union 
County of 
premises.

472 Union

Avenue, 
Kings, to

HARRY
Ave.,

KIMMEL
Brooklyn, N. Y.

the

(G)
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1678 has been, issued to the undersigned 

Section 107

No.
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS BREIMAN
424 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is _____ „
GB '.>011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Central Avenue, Borough of Brooklyn/ 
County of Kings, to be consumed off 
premises. '

BENJAMIN GARFINKEL 
(Rosebud Dairy & Grocery)

408 Central Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2329 has been ' issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 167 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5!:6 Central Avenue. Borcjugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

536 Central
WILLIAM CORDES
Ave., Brooklyn, N.
hereby given that License

the

No.NOTICE is
GB 1-660 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 Central Avenue, Borough of Brooklyn,
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the
MAX KRISSOFF

365 Central Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.
GB 2232 has been issue dto the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bb consumed off the 
premises.

432 Central
' MAX BOLLTG , 
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 761 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
2601 — Avenue,

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
U, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on 
premises.

the
PAULINE ROSS 

(Ross Delicatessen Lunch) 
2601—Ave. U, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License I^K 
EB 1884 has been issued to the undersign^ 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control "Law at 
2001 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

2001—Ave.
KARL REICHBACH
U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is . ... ..... ______ ....
EB 2418 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

hereby given that License No.

CHAS. COHEN
413 Broadway, Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License __
EB 601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1980 “ ‘ ~ ’
County of 
premises.

86th Street, 
Kings, to

1980—86th
VICTOR 

St.,

Borough of Brooklyn, 
lx; consumed on the
COHEN

Brooklyn, N. Y.

. (Tąsa ant 5-to pusi.)

I! WthWlWlJtM*

NOTICE is
GB 1786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER
678 Evergreen Ave,. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9048 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
450 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2420 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
159 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS COY
159 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
590 Albany Avenue, 
Cnu”tv of 
premises.

Kings, to
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

County of Kings, to be consumed 
premises.

HERMAN B. TEICHMAN
450 Evergreen Ave., Brooklyn,

off

N.

590 Albany
LYNNE 

Ave.,
LASSER 
Brooklyn, N. Y. <G)

hereby given that License ..
undersigned

Section lf»7

No.NOTICE is hereby given that 
GB 2351 has been issued' to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby\given that License No. 
GB 10255 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EVERGREEN DELICATESSEN. INC. 
434 Evergreen Ave., Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
E 64 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house, at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of ^Brooklyn, County 
of Kings.

PHILIP COHEN
135 Cook St., ’ Brooklyn, N. Y. (G) ’

98 Kingston
BESSIE BLACK

Ideal Food Stores
St., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License

the

(G)
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4723 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ALBERT FELDMAN & MAX HOFFMAN 

Blue Star Dairy
4723 Church A« Brooklyn, N. Y. (G)

No.

.. .. 1:.A.'

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!



šeštadienis, Rugpj. 8, 1942 LAISVA 1’enk t as Puslapis

Dviejuose Frontuose Sovietai Pasitraukė 
Atgal; 2-se Punktuose Laimėjo Mūšius;

Kitur Laikosi prieš Vokiečiu Atakas
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 7. — Vakar nakties pranešimas 

Sovietų Žinių Biuro sakė:
Mūsų kariuomenė rugp. 6 d. vedė žiaurius mūšius sri

tyse Kletskaja, Kotelnikov, į pietus nuo Bieloglina ir į 
pietus nuo Kuščevka. Kituose sektoriuose nebuvo svar
bių atmainų.

Kletskaja srityje ir į pietus nuo šio punkto tęsiasi 
nuožmios kautynės. Keliuose sektoriuose sovietinė ka
riuomenė sudavė didelius smūgius priešui. Į pietus nuo 
Kletskaja vienas mūsų kariuomenės dalinys, su tankų 
parama, atstūmė priešus atgal ir užėmė vieną patogią 
apsigynimo liniją; paėmė nelaisvėn kiekį priešų.

Kotelnikovo srityje vienoje vietoje hitlerininkai pra
dėjo įnirtusias atakas tankais. Priešams pavyko įvaryt 
kylį į sovietinius apsigynimus. Mūsų kariuomenė, po 
įveržtų kautynių, pasitraukė į naujas apsigynimo pozi
cijas. Šiame mūšyje buvo sunaikinta 10 vokiečių tankų 
ir užmušta apie 400 jų kareivių ir oficierių.

Į pietus nuo Bieloglinos sovietinė kariuomenė vedė 
įkaitusius apsigynimo mūšius prieš vokiečių tankus ir 
motorizuotus pėstininkus. Keliose šio fronto dalyse mū
sų kariuomenė pasitraukė į naujas pozicijas.

Vokiečiai mėgino iš orlaivių nusileist užnugarėn mū
sų kariuomenės. Viename sektoriuje 10 priešų orlaivių 
Junkers-52 rūšies nuleido savo karius. Sovietiniai ko
votojai užpuolė jų nusileidimo vietą, padegė šešis ir su
žalojo tris vokiečių orlaivius; jie taip pat sunaikino bei 
suėmė nusileidusius priešų karius.

Į pietūs nuo Kuščevkos sovietinė kariuomenė atmu
šė priešų atakas. Mūsų kariai kelis kartus prasiveržė 
į vokiečių eiles ir padarė jiem sunkių nuostolių.

MASKVA, rugp. 6 — Šiandieninis Sovietų praneši
mas, tarp kitko, padavė sekamas žinias:

Vienoje dalyje Kletskaja srities sovietiniai tankistai 
atakavo hitlerininkus užnugarėn, sumušė ir nuvijo at
gal motorizuotą priešų eilę ir sunaikino 38 jų trokus, o 
užmušė bent 250 vokiečių.

Į pietus nuo Kuščevkos prieštankinė Sovietų artileri
ja ir tankų daužytojai sunaikino aštuonis vokiečių tan
kus, keturis šarvuotus automobilius ir 21-ną trOką. Ki
tame sektoriuje kazokai užklupo vieną apgyventą vie
tą, ką tik vokiečių užimtą. Kazokai raiteliai iškapojo 
daugiau kaip 600 hitlerininkų.

Briansko fronte mūsų kariuomenė viename punkte 
atakavo priešus ir atėmė iš jų vieną apgyventą vietą. 
Daugiau kaip 100 vokiečių buvo užmušta per kautynes 
gatvėse.

Sovietiniai žvalgai naktį užnugarėje priešų linijų su
sprogdino du fortukus ir užmušė kiekį priešo karių.

Baltgudžių partizanai užpuolė vieną svarbią geležiu-- 
kelio stotį, užmušdami tam tikrą skaičių vokiečių polici
jos ir kariuomenės. Jie sudegino stoties pastatus ir 
susprogdino keturis geležinkelio vagonus, gyvenamus 
vokiečių oficierių, ir 42 trokus, prikrautus amunici
jos.

Pasadena, Md.
Kaip žmonės sako, “nelai

mės visur mus sekioja.“ Taip 
ir čia atsitiko. Marė šeiperie- 
nė atvažiavo pas savo tėve
lius ant vakacijų. Atsivežė sa
vo du vaikučiu — sūnelį Vi
liuką ir dukrelę Maredžin 
septynių, mėnesių. Sekmadie
nį mažytė mergaitė prarijo 
nesusegtą špilką. Tuojau tapo 
nuvežta Baltimorėn į ligoninę. 
Daktarai padarė jai operaci
ja-

Gaila tokios mažytės mer
gaitės, kad turėjo eiti po pei
liu. Ale kitaip negalėjo pa
gelbėti.

Vėlinu tai mažytei greito 
pasveikimo ir jos tėveliams ir 
seneliams suraminimo. Mažy
tė yra mano proanūkė.

M. Janonienė.

PLYMOUTH, PA.
LLD 97 kuopa turėjo savo 

susirinkimą pas draugą R. 
Dzervį. Raportas buvo išduo
tas iš parengimo, kuris įvyko 
birželio 28 dieną pas draugus 
B. Navickus darže. Parengi
mas buvo mažas, bet labai 
linksmas ir pasekmingas. Pel
no davė $19.56. Tad kuopa 
nutarė paaukot $10 Rusijos 
Medikaliam Fondui.

Prie to, draugė O. Krutulie- 
nė parinko ir aukų $10.50 ir 
sykiu pasiuntė.

Sekanti aukavo: LLD 97-ta 
kuopa $10; Joųas ir Ona Kru

tuliai $2; Jean Raguckienė 
$2.

Po $1: Julia Dzervienė, B. 
ir M. Navickai, A. Stravinskas, 
Lillian Zeveney, P. Paplaus
kas, J. Osheroff. J. Rozanskas 
—50c. Viso $20.50.

LDS 60-ta kuopa nutarė su
rengi vakarienę ir pikniką 
darže pas B. Navickus sek
madienį, rugsėjo (September) 
6 dieną, 1942. Pusė pelno bus 
paskirta į Rusijos Mcdikalės 
Pagalbos Fondą. Kviečia vi
sus apylinkės draugus daly
vauti. Linksmai laiką pralei
site ir paremsite svarbią orga
nizaciją.

M. O. N.

Gimimo Laikas, Am
žius ir Gabumai

Dr. Allan Roy Dafoe sa
kosi ištyręs, kad žmonės gi
mę vasaryj, kovo mėnesį ir 
balandyj gyveną trimis me
tais ir .devyniais mėnesiais 
ilgiau, negu gimusieji vi- 
durvasaryj, liepos mėnesį. 
Dr. Dafoe taip pat tvirtina, 
kad gimusieji pavasarį esą 
gabesni negu vasargimiai.

Bet tai gal tik spėjimas.

Berlin, rugp. 7. — Nacių 
orlaiviai bombardavo du 
Anglijos miestus, Edinbur- 
ghą ir Cambridge.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos laikinai įsileis tam 
tikrą skaičių meksikiečių, 
kaipo farmų darbininkų.

Oakland, Calif.
Pavyzdingos Vestuvės

Liepos 25 d. draugai Bur- 
dai sukvietė didelį būrį lietu
vių ir svetimtaučių į savo du
krelės Annies Rakauskaitės ir 
Bob Turney vestuves, kurios 
atsibuvo tėvų stuboj, Annie ir 
Bob ėmė civilį šliūbą.

Draugų Burdų vieta yra vi
siems gerai žinoma. čion 
įvyksta lietuviški piknikai, ku
riuose' yra sukeliama šimtai 
dolerių dėl įvairių darbinin
kiškų tikslų. Čion ir jų dukre
lė apsivedė. Svečiai buvo pui
kiai priimti, linksminosi iki 
vėlumos.

Ne tik kad buvo smagios 
vestuvės, bet ir neužmiršo 
taip svarbaus reikalo, tai pa
ramos Sovietų medikalei pa
galbai. Užkviesta drg. Karo- 
sienė pasakyti prakalbą. Ka- 
rosienė pradžioje linkėjo jau
navedžiam laimingai gyventi. 
Sako, mes čion susirinkę ant 
vestuvių, atsiminkime ir kas 
dedasi po pasaulį. šiandien 
beveik visas pasaulis kariauja, 
žvėriškas hitlerizmas žudo 
žmoniją, demokratinės šalys 
kovoja, kad sutriuškinti hitle- 
rizmą. Nurodė, kaip Japonija 
užpuolė • Ameriką 7 d. gruo
džio Nurodė, kaip šiandien 
mes turime remti demokrati
nes šalis. Kurie gali duoti 
kraujo dėl sužeistų kareivių ir 
aukoti medikalei pagalbai, 
privalo pasidarbuoti.

Aukojo: $2 A. B. Burdai, 
$1.17 Karosai.

Po $1: K. J. Yankauskai, 
Sutkui, S. A. Šlegeriai, Ečiai, 
Senutai, Leming, Aukščiai, 
Radai, Pakrosnis.

Po 50c: Piežai, Herzog, Ad
cock, Mugianienė, McGregory, 
Mr. & Mrs. Geiser.

Po 25c: K. šlegerienė, Prok- 
šaitienė, Palšienė, McCorey. 
Smulkių sudėta Š3c, viso $17. 
Puiki parama dėl medikalės 
pagalbos.

Draugė Rakauskienė (da-

“Laisveje’* galima gauti 
Apsigynimo Bonai

i Hartford, Conn, i
• Conn. Valstijos Lietuvių 
; Progresyvės Draugijos 
! Rengia Didelį

PIKNIKU
Naudai Dienraščio

LAISVĖS
• •

Įvyks Sekmadienį

Rugpj.-Augiist 30
Bus

LIETUVIŲ PARKE
LIGHTHOUSE GROVE

Glastonbury Rd., Sta. 24 
EAST HARTFORD, CONN.

Laisves Choras duos gra
žią dainų programą. Ge
ra orkestrą gros šokiams. 

Įžanga 25 c.

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

bartinė Burdienė) būdama 
našlė su dviem mažom dukre
lėm, po jos vyro mirties, sun
kiai dirbo, pakol užaugino jas. 
Ji stengės duoti joms gerą 
mokslą. Annie baigė aukštą 
laipsnį slaugės mokslo, Amili- 
ja pabaigė privatines sekreto
rės kursą. Keli metai atgal 
drg. Rakauskienė apsivedė su 
drg. Burda. K. M.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WINNIPEG, MAN., CANADA
Šiuomi pranešam visiems Sūnų 

ir’ Dukterų Draugijos 7 kp. nariams, 
kad kuopos sekretorė ir iždininkas, 
Amilė ir G. Paliliūnai pakeitė savo 
adresą. Todėl visi kuopos nariai, tu
rintieji reikalą su Draugija, kreip
kitės sekamu antrašu: Amilė Pali- 
liūnienė, 638 Williams Ave., Winni
peg, Man., Canada. Taipgi prane
šu, kad kurie nariai dar neprisiun- 
tė narių patikrinimo blankas, pra
šome prisiųsti, nes laikas grąžinti 
blankas Centrui. Neatidčliokite, sių
skite sekretoriai, po viršminėtu ant
rašu. (185-187)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 1<P- susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 9 d. rugpjūčio, 10 vai. 
ryto. Mainierių Svetainėje, kampas 
Main ir Oak Sts. Prašome visų na
rių dalyvauti šiame susirinkime, 
bus svarbių dalykų aptarti. Taipgi 
išduosime raportą iš Seimo. . Užsi
mokėkite užvilktas duokles. — S. 
Kuzmickas, sekr. (184-185)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks rugpjūčio 10 d., Liet. Svet., 
29 Endicott St., 7:30 v. v. Malonė
kite visos narės dalyvauti. — A. W.

(184-186)

WATERBURY, CONN.
Watcrburio Lietuvių Šviesos 

Draugijos metinis piknikas įvyks 
sekmadienį, 9 d. rugpjūčio. Lietu
vių Parke, už Lakewood Ežero. Vie
ta visiems gerai žinoma. Šokiams 
gros Merry Makers Orkestrą. Įžan
ga 25c. Pradžia 1 vai. dieną. Kvie
čiame visus dalyvauti, kaip vietinius 
taip ir iš apylinkės miestų.

(184-185)

DETROIT, MICH.
šeštadienį, rugpjūčio 8 d., Lietuvių
Moterų Pažangos Kliubas rengia

PARDAVIMAI
Bridgewater, Mass.

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

(184-185)

SANDĖLIS 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
Cukrines 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 pašarvojimui, balsa- 
mavimas, papročiai visokių 
tautų ir deginimai kūnų, 300 
puslapių ............................ $1.25

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

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

Kantri Alena .............................  25c
Pranašavimai Mikaldos ............. 25c
Marių Duktė .............................  25c
Duktė Pūstynėse ...................... 25c
Savizrolas, juokingi skaitymai 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
384 DEAN ST.» 

SPENCERPORT, N. Y.

DETROITO ŽINIOS
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

šai nieko neparašė. Gerai su- 
sveikti linkiu draugui Walte- 
riui.

Tarptautinis Piknikas
Darbininkų Dienoje arba 

Labor Day Detroito tarptauti
nes darbininkų organizacijos 
rengia didelį pikniką ant Hor- 
vat Park, W. Warren ir Gul
ley Rd. Kalbės Robert Minor 
ir “Daily Workerio” redakt. 
ir bus tarptautinio sporto ir 
muzikalė programa. Todėl pa
tartina kiekvienam dalyvauti 
tam piknike ir iš anksto įsi
gykite tikietus, kurie yra tik 
25c. Prie įžangos bus duoda
ma dovana — apsigynimo

vakarinį pikniką, Beechnut Grove 
Darže, Middlebelt Rd. Pradžia 3 
vai. dieną iki 3 vai. ryto. Gera or
kestrą gros šokiams, turėsime ska
nių valgių ir gėrimų. Įžanga 30c.— 
Kviečia Rengėjos. (184-185)

WORCESTER, MASS.
šeštadienį ir Sekmadienį, rugpjū

čio 8 ir 9 dd., Regent Teatre, (Elm 
St.) bus rodoma Sovietų Sąjungos 
Filmos ir Karo žinios. Dvi filmos 
bus: “Vieną Dieną Sovietų Sąjun
goje” ir “Tanya.” Prirengime šių 
filmų parodymui worcesterieciams, 
rūpinasi vėlesniais laikais susidaręs 
Intelektualų Komitetas, supažindi
nimui amerikiečių su Sovietų Są
jungos žmonių gyvenimu, kultūra ir 
jų vaidinamą milžinišką rolę šiame 
kare. Jie šios filmos garsinimus 
šiaip pradeda: “Every Alert Ame
rican Should Know More About 
Russia, Our Fighting Ally.” Dekite 
pastangas pamatyti, ir paraginkite 
kitus. Paveikslai bus rodomi nuo 
1-mos vai. dieną iki 11 vai. vakaro 
per abi dienas. (183-185)

GREAT NECK, N. Y.
Visos vietinės Lietuvių Draugys

tės rengia bendrai pikniką. Sekma
dienį, rugpjūčio 9 d., A. ir J. Kas- 
močių Salėje — Parke, 91 Steam
boat Rd. Pradžia 3 vai. dieną.-Pro
grama 6 v. v. Įžanga 50c asmeniui. 
Vaikams 25c. Geo. Kazakevičiaus 
orkestrą iš Brooklyno gros šokiams. 
Pelnas nuo šio parengimo bus ski
riamas paramai Amerikos Raudono
jo Kryžiaus, prisidėti prie nupirki
mo Ambulanso. Programoj dalyvaus 
Pirmyn Choras ir atstovė nuo ARK, 
vietinio skyriaus, Mrs. LeBoutillier, 
ji kalbės angliškai. Prašome vieti
nius ir iš apylinkės svečius daly
vauti. — Kom. (183-185)

Dr. John Repshis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kumpas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedoliomis ir Šventadieniai*: 
JO-12 ryte

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—HAvemeyer 8-1158

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. 

ė •
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto, 
Tel. Virginia 7-4499

bondsas.
Gražuolių Kontesto Piknikas

Praėjusį sekmadienį įvyko 
Detroito Radio Kliubo pikni
kas ir rinkimas gražuolių lie
tuvaičių. Kiek aš mačiau, tai 
buvo nepaprastai daug jaunų 
ir gražių lietuvaičių šiame pik
nike. 13et į kontestą užsire

gistravo tik 15. Apie gražuo
les, manau, kas geriau nusi
mano, tas galės daugiau pa
rašyti, nes aš nenoriu tą da
lyką spręsti. Bet trys mergai
tės laimėjo titulą Detroito Lie
tuvaičių Gražuolių. Piknikas 
buvo labai linksmas.

Alvinas.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir Žalių

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

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS 
itSF Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga 
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 4-9508

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kil basai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

anglių pristatymas į miestus

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

Telefonas EVergreen 7-1661



šeitas Puslapis *

Iš Švento Jurgio Drau
gystės Mėnesinio 

Susirinkimo

Nuteisė Priešų Sabo- 
tažninką

Rugpjūčio 5 d. įvyko šv. 
Jurgio Draugystės susirinki
mas. Apsvarsčius draugijos 
bėgamus reikalus ir laiškus, 
tarp kurių buvo vienas laiškas 
nuo advokato Stepono Brie
džio pranešant, kad jis rezig
nuoja iš 50 Metų Draugijos 
Jubilėjaus Komisijos, būk tai 
jį įžeidęs Jubilėjaus Rengimo 
Komisijos pirmininkas. Ir laiš
kas ir rezignacija priimta, o 
tas klausimas palikta sekan
čiam susirinkimui išrinkti į jo 
vietą kitą narį.

Eita prie raportų. Ambu- 
lanso komisijos narys J. Kai
rys pranešė, kad komisija tu
rėjo draugijų atstovų konfe
renciją ir einama prie pirkimo 
ambulanso vežimo ir jau au
kų turi ant rankų ir kaip tik 
turės virš $1,000, tai duos už
sakymą daryti ambulansą. Ir 
mano komitetas, kada apie 
rugpjūčio pabaigą turėti gata
vą ambulansą ir jį šventinti.

Draugijos iždininkas A. Čer
niauskas pranešė, kad dakta
ras Antanas Stalionis buvęs 
parvykęs pasiviešėti pas savo 
tėvus ir įteikęs auką dėl am- 

Jililanso $50. Pinigai tapo per
duoti komitetui pirkimo am
bulanso.

Drydock Co. laivų budavoji- 
mo fabrikuose, Kearny, buvo 
areštuotas vokietys Frederick 
W. Bilgehouse už sabotažą. 
Jis sulaužė skyles mušimo 
mašinos ir dar kelis ki
tus prietaisus. Tas žmogus at
liko kenkimo darbą, kad ne
būtų taip sparčiai statomi ka
ro laivai. Teismas pripažino 
jį kaltu ir jam gręsia 30 me
tų kalėjimo ir $10,000 pinigi
nė bausmė. Tokius žalotojus 
reikia bausti visu griežtumu. 
Jie gyvena mūsų šalyje, daro
si pragyvenimą, o tuę pat kar
tu padeda Hitleriui pavergti 
pasaulį ir grąžinti tamsiausių 
laiku režimą, c •

Važinėkite su Auto. Pritem- 
dintomis Šviesomis

New Yorko majoras F. La
Guardia sakė kalbą ir reika
lavo griežtai iš automobilistų, 
kad po miestą važinėtų tik su 
mažiausiomis šviesomis (“par
king lights’’), o kurie tokių 
šviesų neturi, tai turi šviesų 
stiklus taip užtaisyti, kad ne 
daugiau būtų šviesos, kaip iš 
parkinimo šviesukių.

Roosevelto “Kritikas”

Naujas Judis iš Sovietų 
Sąjungos Apsigynimo 

Karo
Rugpjūčio 15 dieną Globe 

teatre, New Yorke, bus pradė
tas rodyti istorinis judis iš So
vietų Sąjungos apsigynimo ka
ro, kuris vadinasi: “Moscow 
Strikes Back” (Maskva Smo
gia Atgal).

Tai nėra kokis suvaidini- 
mas, bet tikri paveikslai, ku
riuos per 100 paveikslininkų 
nutraukė karo fronte ties 
Maskva, kaip Raudonoji Ar
mija ten sudaužė Hitlerio jė
gas. Aiškins amerikietis Ed. 
Robinson.

Užsienio korės pondentai, 
kurie tą judį matė Maskvoj, 
sako, kad tai vienas iš labiau
siai teisingų istoriškų judžių. 
Bus‘parodoma ir tie nacių 
žiaurumai, kuriuos Raudonoji 
Armija surado Volokolamske 
ir kitur išvarius nacius, tai 
yra, nužudytas moteris ir vai
kus, sudegintus namus ir iš
niekintas istorines vietas.

Kitaip šis judis yra vadina
mas : “Sunaikintos Vokiečių 
Armijos prie Maskvos.” Šis ju
dis paruoštas Hollywoode, 
Amerikoj rodyti, vadovystėj 
Nicholas Napoli, iš tikrų fron
te nuimtų paveikslų.

Smarkiai Išsikoliojo
Dr. Antanas Stalionis prieš 

ėjimą į Dėdės Šamo tarnystę 
buvo Šv. Jurgio Draugystės 
daktaru, o dabar, būdamas 
kariuomenės daktaru, supran
ta vertybę Draugijos pradėto 
darbo ir nusitraukdamas nuo 
savęs aukoja tam. Tai turėtų 
būti pavyzdys ir kitiems, kad 
mokėtų suprasti ir įvertinti 
ambulanso nupirkimo svarbą.

Komisijos Narys.

■ Piktadaris Padegė Laivą
Jūreivis Tom Bannister ant 

vieno Jungtinių Tautų laivo, 
stovinčio Brooklyno prieplau
koj, naktį apie 4 valandą, pa
stebėjo, kad tūlas karpenderis 
Daniel Davis padeginėja lai
vą. Kada jūreivis puolėsi pa
kenkti, tai tas elementas kir
to jūreivį plaktuku ir patsai 

,■ šoko į vandenį. Policija išvil
ko piktadarį be sąmonės, o 
jūreiviai užgesino jo padegtą 
laivą. Aišku, kad tas elemen
tas dirbo priešų naudai.

Moses Elisberg, kuris sakė: 
“Roseveltas negeras ir nėra 
kokis dievas’’ ir tvirtino, kad 
“mes karą jau pralaimime,” 
nubaustas 30 dienų kalėjimo 
už skleidimą paskalų ir nepa
matuotą kritiką. Jis ketina 
kreiptis į ankštesnį teismą, nes 
buvęs kareivis Pirmam Pasau
lin. kare. Teisėjas Cahalan, 
sakė, peržiūrėjo teismo proto
kolus ir mano, kad magistra
tas R. P. Lewis peraštrų pa
darė sprendimą.

Plėšikai Nušovė Žmogų

Numažins ant Automobilių 
Apdraudų Kainas

New Yorko valstijos seime
ly} įneštas pasiūlymas, kad 
būtų numažintos kainos ant 
automobi’ių apdraudos. Mat, 
dabar, kada gazolinas taip la
bai suvaržytas, tai ir važinėji
mas sumažėjo. Ypatingai tie 
automobilistai, kurie turi “A” 
kortas, tai nedaug gali važi
nėti, o tokių yra vien New 
Yprke arti 600,000. žinoma, 
jie nemokės po kelis desėtkus 
dolerių ateityj už apdravdas, 
nes vis vien mažai važinėja. 
Tai ir valstijos apdraudos ve
dėjas Mr. Louis H. Pink pa
sisakė už numažinimą apdrau
dų kainos.

PAJIEšKOJIMAI
Pajieškau brolių Motiejaus ir Sta

nislovo Kilinskių. Paeinančių nuo 
Alytaus Apskr., kaimo Radžiūnų. 
Jeigu dar gyvi, kur esate, prašau 
greitai atsišaukt. Arba kas žinote 
apie juos, prašau pranešti už tai aš 
būsiu jumis labai dėkingas. Joseph 
Kilinskis, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (184-189)

įj SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13kp. susirinkimas jvyks 

rugpjūčio 7 d., 8 v. v. Buzelio sa
lėje, Atlantic Ave., kampas Cres
cent St. Visi nariai dalyvaukite. — 
M. Misevičienė, Sekr. (182-184)

* - •

Du plėšikai užpuolė groser- 
ninką Philip Hochman, 53 me
tų amž. žrpogų, 3112 Wilkin
son Ave.,. Bronx ir nušovė, ka
da jis jiems priešinosi. Užpuo
limą matė 12-kos metų mer
gaitė, kaip jie atstatė į žmogų 
ginklą, kaip jis pakėlė rankas 
ir žengė linkui jų, tada jie šo
vė ir pabėgo.

Daug Skaudančiomis Kojomis 
Vyrų Netinka Darbui

Daktaras Irv. Soloway at- 
sibuvusioj kojų daktarų kon
ferencijoj raportavo, kad iš 
senesnių žmonių, kurie taip 
būtų tinkami darbui prie ka
rinių darbų, yra nuo 40 nuo
šimčių net iki 60 nuošimčių 
kojomis sergančių arba silpnų 
vyrų.

Labai Baus Visus Tajerių 
Vagis

Areštuoti Alfred Walker ir 
Charles Cannetti, brooklynie- 
Čiai kurie kaltinami numovi- 
me dviejų ratų su tajeriais 
nuo W. Canavan automobi- 
liaus. Jie pastatyti kiekvienas 
po $10,000 kaucijos. Sakoma, 
kad visus tajerių vagis labai 
skaudžiai baus.
♦_________________________

Traukinys Užmušė Kareivį
Ant Stilwell ir Surf Avės., 

Coney Islande, BMT viršutinis 
traukinys užmušė kapralą Ro
bertą McDowell, 29 metų am
žiaus, kuris tarnavo Hamilton 
forte.

Washingtone kongresmanas 
E. J. Holland pareiškė, kad 
“The Washington Times-Her
ald,” kurį redaguoja sesuo Mr. 
J. M. Patterson, ir “New Yor
ko Daily News,” kurį reda
guoja patsai Mr. J. M. Patter
son, tarnauja hitlerininkams. 
“Daily News” redaktorius at
sakydamas išvadino kongres- 
maną “melagiam.”

Miestas Mažina Šviesų Stip
rumų ir Taupo Kūrą

New Yorko miestas turi per 
1,400 gatvių valymo sunkveži
mių. Pagal naują patvarky
mą nudažo jų šviesų stiklus, 
kad taip smarkiai nespindėtų. 
Taipgi bus naudojama 200 
sunkvežimių kasdien mažinu, 
kaip pirmiau buvo naudojama 
ir tuo sutaupys gazolino. Per 
metus šie sunkvežimiai sunau
doja 9,000,000 galionų gazo
lino.

“Potiomkin” Rodomas 
Irving Teatre

Irving teatre, Irving place, 
14th St. ir netoli Union Sq., 
yra rodomas Sovietų gamintas 
iš 1905 metų revoliucijos ju
dis “Potiomkinas” ir francū- 
ziška drama “Port of Sha
dows.”

DAUGIAU AREŠTAVO 
MŪSĮJ PRIEŠŲ

Nors Jungtinių Valstijų vy
riausybė seniai jau įsakė Vo
kietijos, Italijos, Japonijos ir 
jų talkininkų piliečiams, gyve
nantiems Amerikoj, tuojau 
atiduoti paveikslų traukimo 
mašinėles, binoklius (žiūro
nus), trumpų bangų radio pri
imtuvus, ginklus ir kitus pana
šius dalykus, bet pasirodo, kad 
naciški elementai ir jų talki
ninkai nesiskaito su vyriausy
bės įsakymais.

Tarpe vokiečių, rumunų, ja
ponų ir vengrų areštuotų yra 
veik visi nesiregistravę, kaipo 
ateiviai nepiliečiai, jie nesire- 
gistravo ir į Jungt. Valstijų 
armijos pašaukimą, pas juos 
randa kamerų, žiūronų, gink
lų ir kitų draudžiamų dalykų.

Bronx ir Mount Vernon, 
Manhattan ir Brooklyne val
džios žmonės padarė nemažai 
kratų ir vėl areštavo 15-ką 
priešų. Areštuotų tarpe yra 
12-ka vokiečių.

Veik visi jie nesiregistravę 
pagal šalies patvarkymą dėl 
armijos drafto. Visi naciai tei
sinasi, kad jie nesiregistravę 
todėl, kad buvo pas Hitlerio, 
konsulą užsiregistravę kaipo 
kandidatai į Hitlerio armiją.

Pas vieną atrasta ne vien 
trumpų bangų radio priimtu
vas, bet ir prietaisai siųsti 
signalus Į orą ir savo rūšies 
laboratorija. Pas vieną iš jų 
rasta $16,000 vokiškų markių, 
kurios, žinoma, geros tik Vo
kietijoj. Matyti, jis rengėsi 
greitai vykti pas Hitlerį.

Du iš italų yra nariai fašis
tinės organizacijos, į kurią or
ganizavosi Mussolinio pasekė
jai tarnavę Italijos armijoj.

Iš tų davinių, kuriuos pa-

- -' - - - ' - '__ j ,

skelbė vyriausybės žmonės 
spaudoj, jau matosi, kad dar 
daug reikės mūsų šalies vy
riausybei ir visiems piliečiams 
padirbėti, kad išrankiojus tuos 
piktšašius — Hitlerio, Musso- 
linio ir jų sėbrų agentus, ku
rie visaip kenkia mūsų šalies 
ir jos talkininkų karo laimėji
mui.

šeštadienis, Rugpj. , 1M2

Serga M. Zakarauskienė

Kilus gaisrui valgykloj, 98 
Court St., liuosnoriai piliečiai, 
besimoką pagelbėti ugniage
siams, gerai pasirodė darbe.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Maspeth, L. L
Nepamirškite Mūsų 

Išvažiavimo
Maspethiečiai ir brooklynie- 

čiai prašomi dalyvauti mūsų 
gražiam išvažiavime, kuris bus 
sekmadienį, rugpjūčio 9 die
ną. Jis įvyks gražioje giraitė
je prie Alley Pond Parko, kur 
mes jau ne kartą turėjome sa
vo išvažiavimus.

Atvykę čion, jūs gražiai pa
silsėsite, pasišnekėsite, — o 
šiandien pasikalbėjimams yra 
daug temų, — pasišoksite ir 
galėsite sočiai užkąsti ir išsi
gerti.

Visus kviečia. Komisija.

Girtas N. Jordan jau pen
kis kartus pirmiau baustas už 
netvarką, vėl gavo tris mėne
sius kalėjimo už kėsinimąsi 
sumušti laivyno oficierių.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

BROOKLYN

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 2-3842

* LIETUVIŠKA *

V Ž E / G A
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių o
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

JOSEPHIeTOAT, Sav. į
411 Grand St., Brooklyn

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

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas 1 a i kro- 
džių, I a ikrodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin- 
K«.
DAIKTAIS III

KAINOMIS
VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled case, 
17-jewel Preciiion move
ment .... $33.75

MERCEDES ... 14 kt. 
tolid yellow gold cate, 
17-jewel Precision move
ment .... $42.50

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled caie with 

Guildite beck, 15 jeweli. $29.71

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N. Y

BOSITE 
PATENKINTI

701 GRAND ST.,
DžIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanom

Sunkiai serga Margareta 
Zakarauskienė. Turėjo ant 
inkstų operaciją.. 3 savaites 
išbuvo Lutheran ligoninėje. 
Po operacijos jaučiasi gerai, 
bet daktaras sako, kad apie 
šešis mėnesius dar turės leng
vai užsilaikyti. Ligonė dar 
mažai tevaikštinėja, vis dar 
guli lovoje. Patartina drau
gams aplankyti ligonę, mora- 
lis sustiprinimas daug padeda 
sustiprėti ir fiziniai. Zaka
rauskienė yra “Laisvės” skai
tytoja ir gera jos rėmėja.

William Keiber iš Glendale 
nubaustas 60 dienų kalėjimo 
už gembleriavimą kauliukais. 
Jis kauliukus buvo pripildęs 
švino.

Sveikina iš Vakaciju
Mūsų dienraščio vietinių ži

nių redaktorė šią savaitę yra 
vakacijose, gyvena ant ūkės 
pas savo seserį, Webster, N. 
Y. Ji rašo:

“Sveikinu visus. . . Gyvenu, 
kaip ir visi farmeriai, o šešta
dienį tikiuosi pasimatyti su 
miestiečiais Rochesteryj.

S. Sasna.”

Nubaudė už Slaptą Pardavi
nėjimą “Fireworks”

Keturi krautuvininkai iš Lit
tle Neck nubausti pa $25 pi
niginės bausmės ir vienas $50 
bausmės. Pirmieji keturi su
gauti vieną kartą parduodant 
“fireworks” liepos 3 ir 4 die
nomis, o vienas buvo du kar
tus sugautas, tai dvigubai ir 
nubaustas. Taip ir reikia.

<♦>

<f>

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

Vėlai Rodoma
Kas fieštadlenj

Sergei Eisensteino Triumfas! Franci jos Drama

‘POTEMKIN’ “Port of Shadows”
Sovietų Judžių Klasika , su Jean Gabin ir Michel Morgan

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

d>

d>

<♦>

<♦>

<♦>

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

Linksma Parį Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

A teikite pasimatyti su Givuiis
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

® ta/ 
a,^esas.

<b
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<♦>
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<♦>
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Lietuviui Rakandui Krautuvė

409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8461

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI

STENGER & STENGER

IšegzaminuojaAKIS
OPTOMETRISTS PritaikoAKINIUS

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 2-8842. BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas <
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