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SOVIETŲ ORLAIVIAI IR VĖL BOMBARDAVO BERLYNU
JOS

bombomis

Vokiečiai Sakosi Simai- Sovietai Nuskandino 24

Sovietų Oficialiai Pranešimaiir 30 tran-
Pastarieji 

pabūklų ir 
buvo gabe-

Hit-
visą

Aštunta Savaitė.
Rabindranath Tagore.
Jo Kūrinių Yra ir Lietuvių 

Kalboje.
Pirmadienį, 9 v. v.
Subliūško Smeton-nacių Ne

priklausomybė.

Rašo R. MIZARA

leris buvo “sunaikinęs

Prasidėjo 8-ta didžiausio 
pasaulio istorijoje karo savai
tė.

Negalėdamas nugalėti Rau
donosios Armijos ginklu, Hit
leris pradėjo ją “tačyti” žo
džiais. žodžiais jis sunaikino 
visą Raudonąją Armiją ir jam 
pasiliko tik “sugramdyti 
likučius.”

Berlin. —.^Naciai nenori 
pripažinti, kao tai Sovietų 
orlaiviai jau dviem atvejais 
bombardavo Berlyną. Jie 
tvirtina, kad tai buvę Ang-
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orlaivynas po septynių savai
čių atgyja ir bombarduoja 
Berlyną!

Bet tie “likučiai,” atrodo, 
nebus jam taip lengva sugrai
byti. šiandien jau visi ženklai 
rodo, kad Hitleris gali gauti 
tokią pirtį, kokios jis niekad 
nesitikėjo!
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Senatorius Pepper kritikuo
ja mūsų krašto karo depart- 
mento militarinius ekspertus. 
Tuojau, kai Hitlerio govėdos 
įsiveržė Sovietų Sąjungon, tie 
“ekspertai” buvo pareiškę, būk 
Raudonoji Armija negalėsianti 
laikytis ilgiau, kaip šešias sa
vaites !

Aišku, šitokis tų “ekspertų” 
nusistatymas puldė moralą 
pačių amerikiečių, pačios Jun
gtinių Valstijų kariuomenės.

Bet tokių “ekspertų” buvo 
ne tik kariniame departmente, 
—jų buvo visur. Jiems dabar 
dėl to tenka skaudžiai nusivil
ti.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams
v

Amerika Jau Siunčia 
Karinius Lėktuvus

Sovietų Sąjungai
Washington. — šeštadie

nio žiniomis, J u n g t inės 
Valstijos jau siunčia Sovie
tam lengvuosius, greituo
sius kovos lėktuvus, o neuž
ilgo pradės siųsti ir viduti-

nio dydžio bombinius orlai
vius. Anglija sutiko perleist 
Sovietam žymų skaičių vi
dutinių bombinių orlaivių, 
kurie baigiami statyt Ame
rikos fabrikuose.

kinę 25 Sovietų Divi
zijas Ukrainoje

Karinius Nacių Laivus 
ir 30 Transporty

ŠĮ PIRMADIENĮ 
VAKARE-LA IŠVEŠ 
RADIJO PROGRAMA

Sprogdino ir Degino 
Nacių Fabrikus ir 

Stotis Berlyne

Berlin. — Naciai šeštadie
nį paskelbė, kad jie, girdi, 
išdaužę Sovietų kariuomenę, 
kuri buvus apsupta 60 my
lių į pietų rytus nuo Smo
lensko ir paėmę nelaisvėn 
38,000 raudonarmiečių. (So
vietai praneša, jog tęsiasi 
mūšiai tenai.)

Vokiečių komanda teigia, 
j kad jie sunaikinę 25 Sovie
tų divizijas, kurias buvę ap
supę tarp Kijevo ir Odesos, 

! Ukrainos fronte. Anot vo- 
ręs veikalų. Piešti jis pradėjo I kiečių, tai Sovietai čia pra- 
jau sulaukęs virš 60 m. am-į radę 200,000 savo kareivių, 
žiaus.

1913 metais Tagorė buvo 
apdovanotas Nobelio premija 
už pasižymėjimą literatūroje; 
visus gautuosius pinigus jis su
naudojo kultūrai ir apšvietai 
plėsti savo gimtoje šalyje.

šiomis dienomis Indijoje mi
rė žymusis to krašto poetas, 
išminčius, piešėjas Rabindra-, 
nath Tagore. Jis turėjo 80 me-! 
tų amžiaus.

Tagorės raštai yra pilni hu
manizmo; jis daug yra suku-i

Maskva. — Sovietu oro ir 
laivyno jėgos ir minos per 
44 pirmąsias karo dienas 
nuskandino 14 vokiečių sub- 
marinų, 10 jų karinių lai
vų naikintuvų 
sportinių laivų, 
buvo pilni karo 
kareivių, kurie
narni per Baltijos Jūrą. 
Taipgi sunaikinta keliolika 
mažesnių priešo laivų.

Pagaliaus, išsipildo New Yorko apylinkės pažan
gių lietuvių troškimas — Laisvės Radijo Programa 
prasidės šio pirmadienio vakare, 9 valandą, radijo 
stotyje WBYN. Radiją reikia užstatyti ant 1430 nu
merio.

Pirmoje programoje girdėsime Aldoną Klimaitę, 
Brooklyno lakštingalą, dainuojant solo. Jai pianu 
akompanuos Elsie Gasiūnienė. Taipgi girdėsime Jono 
Butėno gražią dainelę.

Antroj dalyj programos girdėsime “Laisvės” vy
riausią redaktorių Rojų Mizarą gvildenant naujau
sias žinias apie karą. Vedėjas (anaunseris) pirmoj 
programoj bus Jonas Ormanas.

Prašome pranešti, ypatįngai iš toliau nuo Brook
lyno, kaip programa girdima.

Maskva. — Didžiuliai So-1 Maskva, rugp. 9. — So
vietų orlaiviai vėl bombar
davo Berlyno f a b r ikus, 
elektros ir geležinkelių sto
tis ir kitus kariniai svarbius 
punktus, kaip šeštadienį 
pranešta iš Maskvos ir Lon
dono.

London. — Trys būriai 
didžiųjų ketur-motorinių so
vietinių orlaivių pirmą kar
tą bombardavo Berlyną 
naktį iš praeito ketvirtadie- 

Inio į penktadienį, kaip pra
nešė anglai ir švedai. Tie 

į orlaiviai pakilo nuo Gesei ir 
Dagoe salų Baltijos Jūroj, 
netoli Estonijos pakraščio, 
praskrido pro vokiečių apsi
gynimus, atakavo Berlyną
ir paskui visi sveiki sugrįžo lijos orlaiviai. — Anglų ko- 
namo. Jie vienu pradėjimu manda griežtai ir kartotinai 
atliko l,20(fThylių kelionę į užginčijo, kad jų orlaiviai 
abi puses. šiuo tarpu nebombardavę

vietų orlaiviai 
padegė kariškai svarbius 
pastatus Berlyne, kaip Mas
kvos radijas pranešė šešta
dienį. Bombarduodami Ber
lyną, tuomi jie keršijo na
ciams už kartotinus Mas
kvos bombardavimus iš oro.

Didelėmis s m a r k iomis 
bombomis Sovietų orlaiviai 
padarė sprogimų fabrikuose 
ir kituose kariškai svarbiuo
se pastatuose Berlyno prie
miestyje.

Tagorės raštų yra išversta į 
visas kultūriškas kalbas. Lie
tuvių literatūroje jo tūli raši
niai pasirodė dar prieš 25 me
tus (“Baras”).

1930 metais Tagorė važinė
jo po didesnes pasaulio šalis 
(tame skaičiuje ir Amerikoje) 
rodydamas savo piešinius. 
Maskvoje 
sutraukė 
ir didysis 
mi labai 
mas pasauliui Sovietų žemės 
darbo žmonių aukštą kultūros 
laipsnį.

Amerikoje jo maršrutą su
trukdė staigi liga.

savo
jo piešinių paroda 
daugiausiai žmonių 
indusų poetas tuo- 
džiaugėsi, skelbda-

ir naciai paėmę nelaisvėn 
103,000 raudonarmiečių. — 
Iš nacių komandos praneši
mo nėra aišku, ar jie įskai
to šiuos 103,000 į 200,000 
“prarastų” sovietinių karei
vių, ar kur kitur juos suė
mę.

Šiuo žygiu, pasak nacių, 
jie taipgi pagrobę 317 so
vietinių tankų, 858 kanuoles 
ir daugiau kaip 5,250 t rokų.

Vokiečiai sakosi sukriuši- 
nę dvi maršalo Budionnio 
komanduojamas armijas ir 
žymia dalim išdaužę trečią 
armiją.

Sovietų Komanda Ne
pripažįsta Tokią Na- 

cią Laimėjimą
ko-

DARBO FEDERACIJA Už- 
GYRĖ PARAMA SOVIETAM

Maskva, rugp. 8. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido tokį pranešimą:

Naktį rugp. 7 į 8 d. mūsų kariuomenė tęsė kautynes 
su priešais Kaekisalmi, Smolensko ir Bielaja Cerkov link
mėse ir fronto dalyj Estonijoj. Kitose linkmėse ir fronto 
dalyse nebuvo jokių didesnių veiksmų.

Mūsų oro laivynas, veikdamas sutartinai su žemės jė
gomis, ir toliau smogė motorizuotom ir mechanizuo
tom priešo jėgom ir jo pėstininkam mūšių laukuose ir jo 
orlaiviams stovyklose.

Sovietai Sutriuškino 
Vokiečių Tanky Divi

ziją ir Kitą Jy Eilę

Numirė garsusis indusų poe
tas tuomet, kai pasaulis dega 
karo liepsnoje, kai laisvoji 
žmonija yra įsikinkiusi į žūt
būtinę kovą fašizmui sunaikin
ti.

Nėra abejojimo, kad po ši
tos gigantiškos kovos, po fa
šizmo nugalėjimo ir .numylėto
ji Tagorės šalis, didžioji Indi
ja susilauks laisvės, kurios mi- 
rusis poetas savo tautai 
ko ir už kurią kovojo.

troš-

Didžiojo Niujorko ir 
džersės lietuviams: kurie 
te radijo priimtuvus, pirmadie
nį, 9 vai. v. atsisukite juos 
ties 1430 kies. (WBYN stotis). 
Tai bus Lietuvių Laisvės Ra
dijo valandos programa. Pir
mas tokis įvykis pas mus.

Niū- 
turi-

Chicago. —• Amerikos 
Darbo Federacijos Pildan
čioji Taryba užgyrė prezi
dento Roosevelto valdžios 
žadėtą pilną medžiaginę ir 
ginkluotą paramą Sovietam 
prieš nacius ir pareiškė:

* ?

“Mes negalime apsilenkt 
su tuom faktu, kad Rusija 
dabar taipgi yra priešas na
cių Vokietijos.”

Kartu Federacijos Tary
ba sako, kad jinai priešinga 
komunistinei valdžiai, kurią 
Federacijos vadai ir čia pa
vadino “demokratijos prie
šu.”

Maskva. — Sovietu 
manda nepripažįsta nacių 
didelių laimėjimų Ukrainoj, 
kuriais vokiečiai giriasi; už
ginčija, kad naciai ten su
naikinę dvi ar tris Sovietų 
armijas.

Sovietų komanda, tačiau, 
praneša, kad raudonoji ka
riuomenė turėjo kiek pasi
traukti atgal Kijevo-Bielaja 
Cerkov fronte; tai todėl, 
kad vokiečiai į šį frontą me
tė kur kas daugiau kariuo
menės negu čia buvo rau
donarmiečių. Bet abelnai 
padėtis nepasikeitė Ukrai
nos fronte, sako Sovietai.

Raudonoji Armija savo 
kontr-atakomis sulaikė na
cius į pietus nuo Kijevo ir 
kai kuriuose punktuose at
metė juos atgal. Šiaip gi vi
suose trijuose svarbiausiuo
se frontuose Sovietų kariuo
menė, įnirtusiai kovodama, 
atsilaiko prieš vokiečius.

SOVIETAI SUNAIKINO 22 NACIŲ ORLAIVIUS
Maskva, rugp. 9. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė rugp. 8 d. kovojo su priešais Kaeki

salmi, Smolensko, Korostenio ir Bielaja Cerkov kryptyse 
ir fronto dalyj Estonijoj.

Mūsų oro jėgos, išvien su žemės kariuomene, kirto 
smūgius šarvuotai priešo kariuomenei ir jo pėstinin
kams ir atakavo priešo orlaivius stovyklose.

Rugp. 7 d. mes sunaikinome 21-ną vokiečių orlaivį, o,]yvavo tame 
savo praradome 14 orlaivių.

Rugp. 7 d. popiet mūsų kovos lėktuvai nukirto žemyn 
vieną vokiečių žvalgybos orlaivį arti Maskvos. Jo lakūnai 
tapo suimti.

Naciai Sakosi Užėmę 
Korostenį

Angly Orlaiviai Pleški
no Kielį, Hamburgą

Čikagos menševikų organas 
“Naujienos” (iš rugpj. 7 d.) 
jau šitokią giesmę užgiedojo:

“Lietuvai paskirti nacių ko
misarai. Vokiečiai sustiprino 
okupacijos jungą, įvedė nacių 
civilinį režimą; lietuvių vei
kimo ribas nustatys naciai. . .”

Mums ši žinia—nėra žinia. 
Mes žinojome, kad bestijiški 
naciai taip Lietuvoje padarys. 
Bet norisi paklausti Amerikos 
lietuviškų pro-nacių: kur dė
josi jūsų nepriklausoma ir lais
va Lietuva? Kur pasidėjo jūsų 
“lietuviška valdžia,” kuria jūs 
taip džiaugėtės?!

Skaitytojui patariame pla
čiau apie tai skaityti viduri
niuose šios “Laisvės” laidos 

, puslapiuose.

TRŪKSTA J R O D Y M Ų, 
KAD NACIAI TAIP LAI

MĖJĘ UKRAINOJ
London. — Anglijos kari

ninkai abejoja, ar naciai su
naikino dvi-tris Sovietų ar
mijas Ukrainos fronte. Sa
ko, kad niekas nepatvirtina 
šį nacių pranešimą, nei be- 
pusiški tėmytojai, nei Sovie
tai. Anglų karininkai, ta
čiau, pripažįsta, jog Sovietų 
karjuomenė kai kur tame 
fronte pasitraukė šiek tiek

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad jie užėmę Korostenį ir 
kad jie žygiuoją į pietų ry
tus nuo Bielaja Cerkov lin
kui Dniepropetrovsko; vo
kiečiai dabar esą tik už 70 
mylių nuo Sovietų prieplau
kos Nikolajevo.

(Sovietai praneša, kad 
raudonarmiečiai tvirtai te
belaiko savo rankose Koro
stenį ir Bieląją Cerkov.)

London, rugp. 10. — Va
kar dieną ir naktį Angli
jos orlaiviai audringai bom
bardavo vokiečių prieplau
kas Kielį ir Hamburgą ir 
įvairius kariškai svarbius 
nacių punktus vakarinėje 
Vokietijoje ir šiaurinėje 
Pranei jo j e. Padarė didelių 
gaisrų ir sprogimų.

Anglai nušovė 18 vokiečių 
orlaivių, o savo prarado de
šimt.

Maskva. — Sovietų ko
manda praneša, jog Raudo
noji Armija su savo tan
kais sukriušino vokiečių 
tankų diviziją, sunaikino 
150 priešo tankų, o daug ki
tų tankų pagrobę taip, kad 
tiktai 40 nacių tankų pabė
go iš kelių šimtų, kurie da- 

s mūšyje prie 
upės L. Sovietam čia teko ir 
tuzinai prieštankinių kanuo- 
lių ir daug kitų pabūklų.

Ties kaimu N. raudonar
miečiai sunaikino dar 40 vo
kiečių tankų.

(Nacių tankų ir šarvuotų 
automobilių (panzer) divizi
ja susideda iš šių dalių: 450 
tankų, 3,000 šarvuotų ir ki
tų automobilių ir 11,000 ka-1 
reivių.)

šiuo tarpu nebombardavę 
Berlyną; sako, jog Angli
jos orlaiviai, minimomis 
naktimis buvo šimtus mylių 
į vakarus nuo Berlyno ir 
atakavo tik fabrikinius vo
kiečių centrus vakarinėje 
Vokietijoje ir nacių prie
plaukas šiaurinėje Franci- 
joje.

kelios

Jūros 
vieną

Berlin, rugp. 8. — Naciai 
skelbiasi, kad jie užėmę 
Uman geležinkelio stotį, 155 
mylios į šiaurius nuo Kije
vo.

Vokiečiai Skelbia, Kad Jie 
žygiuoja Pirmyn

Berlin, rugp. 10. —Naciai 
sakosi užėmę Jaroslavl mie
stą į pietų rytus nuo Smo
lensko, ir, girdi, “sulaužę 25 
sovietines divizijas” Ukrai
noj, tarp Kijevo ir Odesos.

London, rugp. 10. — Tik 
kelętas nacių orlaivių bom
bardavo Angliją.

DAUGIAU PASAULINIŲ
ŽINIŲ 5-ME PUSLAPYJE

M

Armija prieš Laivasta- 
tyklą Streiką

Washington, rugp. 10. — 
Amerikos valdžia grūmoja 
atsiust kariuomenę ir užimt 
užstreikuotas Kearny, N. J., 
Federal laivastatyklas, jeigu 
CIO unija greitai neatšauks 
streiką.

ORAS. — Šį pirmadienį 
giedra, neperšilta.

Anglai Pasitiki, kad 
Sovietai Atsilaikys

London. — Anglų kari
ninkai ir gyventojai abelnai 
pasitiki, kad Sovietai atsi
laikys prieš Vokietiją. Net 
gatvėse girdėt žmones kal
bantis! Jeigu vokiečiai gali 
sumušt Sovietų armijas, tai 
kodėl jie to nepadarė?

Pirmiau buvo Londone 
šnekų, kad Sovietai turį 
silpną geležinkelių ir vieš
kelių tinklą, todėl, girdi, 
sunku būsią jiem atsilaikyt. 
Dabar gi anglai sako, o vis 
dėlto Sovietų geležinkeliai ir 
vieškeliai užtenkamai vei
kia.

Londoniečiai labiau tiki 
Sovietų pranešimais negu 
nacių. — Taip bevieliniu te
legrafu iš Londono praneša 
David Anderson, New York 
“Times” korespondentas.

Sovietai Iškapojo 10 
Nacių Diviziją

Maskva, rugp. 10. — So
vietų komanda praneša, jog 
Raudonoji Armija, įtūžusiai 
kovodama, yra sustabdžiusi 
nacius abelnai tose pačiose 
vietose, kur jie buvo 
dienos atgal.

Sovietinis Baltijos 
laivynas nuskandino
vokiečių torpedinį laivą ir 
sužeidė du kitus.

Kariniai Sovietų laivai 
Juodojoj Jūroj užpuolė Ru
munijos pakraštį, pagrobė 
daugiau kaip 600 rumunų 
kareivių, tris greitai šau
dančias vokiečių kanuoles, 
2,500 apkasų patrankų ir 
daug rankinių granatų ir 
šautuvų.

Sovietų kariuomenė kru
vinomis kontr-atakomis iš
kapojo dar dešimt vokiečių 
divizijų; užmušė bei sužeidė 
apie 50 tūkstančių nacių.

Sovietai sugavo slaptus 
vokiečių pranešimus apie 
tuos nacių nuostolius, bū
tent: aštuonios jų divizijos 
prarado po 40 procentų visų 
savo kareivių, o dvi kitos 20 
iki 30 procentų.

14-TAS NACIŲ UŽPUOLI- 
MAS ANT MASKVOS
Maskva, rugp. 10. — Bū

riai vokiečių orlaivių jau ke
turioliktą naktį puolėsi 
bombarduot Maskvą; tik ke
li jų orlaiviai prasibriove 
iki Maskvos ir numetė kiek 
bombų. Nušauta žemyn 8 
nacių orlaiviai.

•i 
i 
I
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Lietuva Buvo, Lietuva ir Bus!
Hitlerio užlaikomas agentas Berlyne ir 

Čikagos menševikų laikraščio bendradar
bis Pr. Ancevičius praneša įdomių daly
kų. Jis, būtent, praneša, kad iki šiol 
skleistos visokios žinios apie “Lietuvos 
nepriklausomybės” atsisteigima ir Lietu
vai laisvės iš Berlyno atnešimą yra nie
kas daugiau, kaip pasakos, kuriomis A- 
merikos lietuvių fašistų, kunigų ir men
ševikų spauda maitino savo skaitytojus.

Lietuvą šiandien valdo žiauri nacių 
karinė diktatūra. Jokios Lietuvos nepri
klausomybės vokiški naciai nepripažįsta. 
Lietuva su kitais šiuo metu Sovietų Są
jungos užimtais pakraščiais Pabaltyje 
yra vadinamos bendru vardu: Ostlandu 
(Rytų Žeme). Ostlandui valdyti Hitleris 
paskyrė Heinrich Lohse (Prieš tūlą lai
ką Associated Press žinių agentūra pa
skelbė, kad Lohsės padėjėju yra paskir
tas menševikų laikraščio bendradarbis, 
hitleristas Ancevičius). Lietuvai — va
karinei Ostlando sričiai, — valdyti Lohsė 
paskyrė Andrianą Rentelną!

Apskričiams paskyrė kitus ištiki
muosius vokiečius nacius. Štai jie:

Kauno apskričiui — Lentzen.
Kauno miestui — Craemer. 
Vilniaus miestui — Hingst. 
Šiaulių apskričiui — Gewecke. 
Vadinasi, Hitleris paskyrė Lietuvai 

engti savo valdininkus; jis nepasitiki 
netgi Ambrozevičiaus-Raštikio-Skipičio 
sudaromąja! “Lietuvos valdžiai,” kur 
pirmiau buvo išperėta Berlyne!

Tas pats Hitlerio agentas ir “Naujie
nų” bendradarbis Ancevičius prisiuntė ir 
Lohsės atsišaukimą, tilpusi Hitlerio lei
džiamuose Lietuvoje lietuviškuose laik
raščiuose vokiečių ir lietuvių kalbomis. 
Štai, kas tame atsišaukime yra pasakyta:

“Lietuviai! Dekretu, išleistu 1941 m. 
liepos 17 d. Didžiojo Vokietijos Reicho 
vadas Adolfas Hitleris paskyrė mane 
Reicho komisaru Ostlandui. ši sritis yra 
taip pat buvusioji laisva valstybė Lietu
va, tik-ką įjungta. Vadas taip pat tos pa
čios dienos dekretu paskyrė buvusios 
laisvos Lietuvos valstybės sričiai Dr. An- 
drian’ą von Renteln’ą, kaipo generalinį 
komisarą. Generalinis komisaras Dr. von 
Renteln atsako man, kaipo Reicho vy
riausybės atstovui Reicho komisarijate 
Ostlande už pravedimą visų Reicho vy
riausybės arba mano paties įsakymų ir 
patvarkymų Lietuvoje. Jo paties įsaky
mai ir patvarkymai šitos srities ribose 
turi būt taip pat kiekviename atsitikime 
vykdomi.

“Aš kreipiuosiu, pirmiausia, į gyvento
jus sričių, gulinčių į pietus nuo Dauguvos 
iki buvusios laisvos Lietuvos valstybės 
sienos, su paraginimu visa jėga ir pasi
ryžimu stoti man į pagalbą mano užda
vinyje atsteigti tvarką ir darbą šiose sri
tyse.”

“Atsteigti tvarką,” — reiškia, padėti 
vokiečių nacių okupantams kovoti su 
partizanais, kurių yra pilni Lietuvos miš
kai, pilni užkampiai.

Toliau Lohsė nurodo, kad “Bolševiz
mas gręsė visai Europai. Jisai ėjo užpulti 
Vokietiją.” Ir, girdi, jeigu bolševizmas 
“būtų pabuvojęs pas jus dar keletą me
tų, tai nebūtų palikę ‘nieko iš jūsų tur
to ir jūsų tautos.’ Bolševikų vadai būtų 
gabenę jus į Sibirą ...”

Įdomų čia dalyką pasako Lohsė: tuo
met, kai lietuviški smeton-naciai skelbia, 
būk bolševikai vežė lietuvius į Sibirą, tai 
Lohsė pareiškia, kad jie tik “būtų ga- 
benęjus i Sibirą.” Čia, vadinasi, to pa

ties plauko fašistai nesusikalba, nors me
luoja vieni ir kiti — lietuviški ir vokiški 
fašistai!

Lohsė reikalauja, kad vokiečių admi
nistracijos patvarkymai būtų “besąlygi
niai vykdomi, nes jie tarnauja tiktai šiam 
vienam tikslui: krašto saugumui ir jūsų 
gyvenimo apsaugojimui” (Reikia supras
ti: jie tarnauja tiktai Lietuvos apiplė
šimui). /

Apie jokią lietuvišką valdžią Lohsė nei 
nekalba. Jis tik primena: “Jei bus reika
lo, ji (Lohsės administracija) paskirs pa
tikimus vyrus iš jūsų tautos, per ku
riuos galės būt perduodami jūsų’ norai 
Reicho komisarui, generaliniam komisa
rui ir sričių komisarams, ir ji leis jums 
sudaryti saugumo organus ...”

Šis Lohsės dekretas (kuris tapo išleis
tas liepos 28 d. ir tilpo Hitlerio leidžia
mame Kauno laikraštyje “Į- Laisvę” num. 
32-rame) buvo išspausdintas “N.” laidoje 
iš rugpjūčio 7 d. Jis sumuša į dulkes tuos 
fašistų, klerikalų ir menševikų džiūgavi
mus ir pranašavimus, būk Hitleris at
nešiąs Lietuvai “laisvę ir nepriklausomy
bę.” Jis aiškiausiai parodo, kad Hitle-, 
ris lietuvių tautai žada visišką priespau
da ir sunaikinimą.

Lohsas išniekina, išbjaurioja Sovietų 
Sąjungą, komunistus, panašiai, kaip Gri
gaitis, Michelsonas, Šimutis, Tysliava ir 
kunigas Urbonavičius (Kmitas).

Prisiuntęs šitokį savo ponų dekretą - 
įsakymą, šitoki lietuvių tautai bjaurų 
dokumentą, hitleristas Ancevičius “Nau
jienose” pareiškia, kad “lietuvių tauta su 
pasitikėjimu žiūri į ateitį!” Vadinasi, 
anot hitleristo Ancevičiaus, lietuvių tau
ta mananti, būk Hitleris ją išsaugos!

Dar bjauriau parašė Kaune Hitlerio 
leidžiamas, o lietuviškų hitleristų reda
guojamas laikraštis “Į Laisvę.” Pasak to 
laikraščio:

“Lietuviai kaip vienas susiklausydami 
grįžta prie darbo, prie tvarkos. Mūsų 
akys šviesesnės ir veiduose matyti šyp
sena...” (Imam iš “N.” laidos rugp. 7.)

šitokia padėtis viešpatauja bestijiškų 
nacių okupuotoje Lietuvoje. Šitaip hitle- 
ristai ten viešpatauja. Šitaip lietuviški 
hitleristai jiems laižosi, jiems pataikau- 
ja!

Neįstabu!
Bet vieną dalyką mes jiems galime pa

sakyti: Lietuva buvo ir Lietuva bus. 
“Ostlandas” išnyks podraug su fašizmo 
žlugimu! Lietuvos liaudis ir vėl pasijaus 
laisva, kaip buvo! Eis šunims šėko pjau
ti visoki Ancevičiai ir kitoki niekšai, ku
rie su Ancevičiais bendradarbiauja!

Amerikos lietuvių visuomenei liūsti 
nėra ko! Ji turi daugiau dirbti. Ji turi 
žinoti, kad šiandien viso pasaulio demo
kratiniai kraštai jungia savo jėgas su
triuškinimui fašizmo. Ji turi pasitikėti 
Raudonąja Armija, didvyriškai besigru
miančia su baisiuoju pasaulio žmonių 
priešu — fašizmu!

Amerikos lietuvių visuomenė privalo 
daryti viską padėti Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos žmonėms, kovojantiems prieš 
žmonijos priešus, prieš Lietuvos okupan
tus, prieš lietuvių tautos priešus hitleri
ninkus !

Apie Automobilių Darbininkų 
Uniją

“Vilnis” rašo:
“Mainierių ir plieno darbininkų unijo

se vidujinis -susiklausymas tikrai gražus. 
Ten nėra frąkcionizmo, o jei yra, tai tik 
mikroskopiškas, kiekis. To, betgi, negali
ma pasakyti ;• apie United Automobile 
Worker^ uniją. Nuo nelemtai: paškijbu;. 
šio Homer Martin’o laiktj, feh susidarė 
grupė vadovaujančių asmenų, kurie spe
kuliuoja “raudonąja silke.” Jų priešaky
je stovi avi^ejįjos skyriaus vedėjas R. 
Frankensteen.

“Jo frakcija jau spėjo sukelti liarmą 
auto darbininkų unijos konvencijoje. Tas 
liarmas ir obstrukcijos labai patiešijo to
kius ultra.-reakcinius spaudos organus, 
kaip Chicagos ‘Tribune.’

“Auto darbininkų unijos nariai su pa
sipiktinimu prisimena demoralizatorių ir 
avantiūristą Martiną. Jo dūda buvo to
kios jau rūšies, kaip ir Frankensteeno. 
Jis dūdavo prieš raudonuosius, prieš ko
munistus. Tą riksmą jis buvo sukėlęs, 
kad paslėpti savo locną išdavystę.

“Kuriuo tikslu Frankensteen uždūdavo 
apie Maskvos raudonąją vėliavą? Ką 
bendro tas turi su konvencija? Įvelti tą 
klausimą konvencijos eigon galėjo tik 
demagogas.

' “Frankensteen ir jo šalininkai turi su

Prieš išvykstant j frontą, raudonarmiečiai gauna laik
raščių ir kitokios literatūros, kad žinotu, kas darosi 
pasaulyje.

Amerikos Komunistų Partija 
Dabar Stipriausia

Laiškas Iš Lietuvos
Nuo Redakcijos, žemiau tel

pantis laiškas rašytas Lietuvos 
valstiečio iš Marijampolės 
apylinkės, kai Lietuva buvo 
dar tarybinė. Mums jį prisiun
tė d. Juozas Ramanauskas iš 
Minersville, Pa., pridėdamas 
sekamą pastabą:

“čionai prisiunčiu laišką iš 
Lietuvos, kuris išėjęs iš Kau
no 10-IV-41. Rašytas jis. . . 
(Dėl visiems žinomų priežas
čių, pavardžių neskelbiame.— 
“L.” Red.) dėdei, gyvenan
čiam (miestą praleidžiame.— 
“L.“ Red.) Amerikoje.

“Kai laiškas atėjo, tai mi
nimas dėdė buvo jau miręs ir 
jo likusioji šeima perdavė 
man laišką, prašydama jį įtal
pinti dienrašty j ‘Laisvėj’.”

šiurpus dalykas — jeigu pa
sirodytų karo Šmėkla. Tai 
tada jau būtų liūdna... Pas 
mus žmonės įsibauginę. Bet, 
jeigu karas mus nepalies, 
tai mes jausimės laimin
giausi žmonės pasaulyje.

Dabar duoda jums, dėde 
ir dėdiene, mūsų vaikai ir 
dukterys labų dienų ir ge
riausių linkėjimų. O ypač 
dėkoja už dovanas, ką anuo
met apdovanojot.

Viso gero dėl jūsų veli
janti. ..

(Parašas).

Prilipus Liepto Galą

Gerbiamas Dede!
Gavom jūsų laišką kovo 

28 d., š. m., už ką esam la
bai dėkingi, kad mumis at- 
lankėt nors su laišku.

Dabar turiu pranešti, kad 
mes esam visi sveiki. Lietu
vos Tarybų Socialistinėj 
Respublikoj, kol kas, jaučia
mės neblogai.

Man lygiai sueis dvidešimts 
devyni metai, kaip dalyvauju 
pirmeiviškame judėjime.

Tai, palyginus, trumpas lai
kas. Vienok, per tą trumpą 
laiką, pažangūs Amerikos dar
bininkai pergyveno daugelį 
audrų.

Tai laikais buvo stipriausia 
darbininkų organizacija — 
Socialistų Partija. Šalia šios 
didžiulės organizacijos, buvo 
įvairių grupių ir grupelių. Rei
kia pasakyti, kad visas jas su
ėmus, jos neturėjo aiškaus 
principo, o vien pačios mito ir 
narius šėrė teorijomis. Vi
suomet tarpe jų ėjo kova ne 
už principus, bet už teoriją. 
Iš to perdaug negalime stebė
tis, nes tuom laiku tik ir bu
vo teorijų laikotarpis. Susipra
tęs proletariatas, tais laikais 
neturėjo socialistinio ūkio (So
vietų Sąjungos); iš kurio būtų 
galėjęs imti pavyzdį. Lygiai,

irgi nesisekė, nes darbininkų 
masės jau turi už kelrodį So
vietų Sąjungą. Per daugiau, 
kaip dvidešimt metų, darbinin
kų šalis įrodė, kad panašūs 
sutvėrimai nėra naudingi dar
bininkų klasei. Jie yra tik ne
naudėliai — kenkėjai, kurie 
patys sugedę ir kitus gadina.

Dabar Komunistų Partija 
yra sveika ir stipri. Jau buvo 
kelintas Partijos pasisukimas, 
bet pati Partija sveika. Ne
svarbu, kaip ūmus Partijos pa
sisukimas, vienok neiššaukia 
nariuose nei mažiausio pasi
priešinimo, nes nariai žino, 
kad tas pasisukimas yra da
romas ne dėl kokių ambicijų, 
o tik tam, kad atremti priešą 
ir išsaugoti Partijos principą. 
Per šiuos pastarus porą metų, 
Partija padarė kelias reformas 
ir jos buvo savo vietoj, o na
riai jas priėmė be jokio zur- 
zėjimo ir iššaukimo Partijoj

Kaip klausėt savo laiške 
ar iš mūs viskas atimta, tai 
ne tiesa — kaip gyvenom, 
taip ir gyvenam. Prie sme
toniško režimo tai jau buvo 
panašu prie atėmimo. Da
bar viskas suvalstybinta, 

'viskas priklauso valstybei, o 
valstybė — priklauso liau
džiai. Visas nekilnojamas 
turtas, reiškia, žemė, pri
klauso valstybei. Ją parduo
ti ir su ja spekuliuoti ne
galima; bet ir iš varžytinių 
jos parduoti irgi niekas ne
gali, kaip buvo daroma pir- 
miaus,. Smetonos valdymo 
laikais.

Tai va, gerbiamasis ma
no prieteliau, šituo labai ne
patenkinti buržuazijos gai
valai, o labiausiai tie, ku
riuos palietė nauja žemės 
reforma, kuri nustatė Lie
tuvos Tarybų Respublikoj 
nestambesnį ūkį, kaip 30 
hektarų; o kas turėjo virš, 
— išdalyta bežemiams ir 
mažažemiams. Tai šitie bur
žuazijos gaivalai ir leidžia 
gandus, būk dabartinė val
džia viską atėmė. Toki gan
dai yra be pagrindo.

(Feljetonas)
Nelaimingi kruvinojo fašiz

mo užčėravoti baltagvardie
čių generolai.

Taip neseniai, rodos, tik va
lkai’, jautėtės laimingiausi 
kvailiai visame pasaulyje, ma
nėt, kad kraujo ištroškęs fa
šistinis žvėris, kaip matai pra
rys visą svietą; džiaugsmo pa
gauti, ponai generolai, baigėte 
išsikraustyti iš to apgailėtinai

kaip dvasiškija, nebuvus savo 
danguje, o “minta” dangiško
mis teorijomis ir jomis maitina 
savo parapijomis.

Pati Socialistų Partija ma
žai turėjo ramių valandų. 
Kiek atmenu., vienas ergelis 
baigdavos, tai kitas prasidė
davo ir taip kamavosi visą 
laiką. Bet, jei pasitaikydavo 
koks Partijoj pasisukimas, tai 
ergelių jau neužtekdavo, — 
prieidavo net prie Partijos ski
limo. Visoki prisiplakėliai 
Partijos narius kamuodavo 
(klaidindavo) visokiomis teo
rijomis.

Aišku, tie nenaudėliai būda
mi avangarde ir turėdami lais
vas rankas, kartai nusivesdavo 
nemažą skaičių Partijos na
rių, iš kurių dalis grįždavo 
atgal prie Partijos, o likusieji 
žūdavo jų pelkėse.

Kuomet užėjo Pasaulinis 
Karas ir su juo žiauri reakci
ja, tai didžiuma tų renegatų 
patys nusiėmė kaukes, o kitus 
proletariatas numaskavo. Juk
persiorganizavimas iš Socialis
tų į Komunistų Partiją, tai ir 
buvo tik oficialis nudekoravi- 
mas renegatų. Tiesa, jie iš sy
kio nepasidavė; mat, manė, 
kad paskui juos eis masės ir 
jie tas mases ilgai galės mul
kinti. Bet pamatę, kad jie ge
nerolai be armijos, pradėjo 
(tūli) vėl laižytis prie kovin
gųjų masių. Vienok, tas jiems

konflikto.
žinoma, kad tokius Partijos 

pasisukimus labai stropiai da
boja iš Partijos išdrėbti rene
gatai. Tik prisiminkime, kuo
met Sovietų Sąjunga pasirašė 
nepuolimo sutartį su Hitleriu, 
tai . lietuviški pašlemėkai ati
darė kampaniją, kad sudemo- 
ralizuoti pažangią lietuvių vi
suomenę. Jie paleido paska- 
lus, kad Brooklyne “Laisvės” 
pastogėj verda baisi kova. Gir
di, šolomskas nori iš “Laisvės” 
išstumti Mizarą ir Bimbą. Bu
vo paduotos net ir tos “kovos” 
priežastys. Būk tai dėl to, kad 
šolomskas moka rusiškai; o 
Mizara ir Bimba — ne. Tą 
visą “diplomatiją” atliko Stil- 
sonas, Grigaitis ir špygius Mi
chelsonas. Nereikia manyti, 
kad jie tai darė visai be tiks
lo. O, ne. Jie manė, jog tuo- 
mi sukiršys “Laisvės” skaity
tojus ir visą pažangią lietuvių 
visuomenę. Bet jiems tiek’ pa - 
sisekė, kaip Grigaičiui su Vait
kaus skridimu, Stilsonui su
skloka, o Michelsonui su elek
tra... Na, o susipratę darbi
ninkai nei domės į tai nekrei
pė. Tas puikiausiai parodo, 
kad pažangūs lietuviai žino, 
jog toki’ dalykai, kad ir įvyk
tų tarpe poros draugų nesusi
pratimas, tai nejaugi atsisaky
si nuo bendro tikslo ir eisi tar
nauti renegatams, kurie • lopo 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

prasti ir tą, kad auto unijos konvencija, 
vis-vieną, pasisakys už pagelbos teikimą 
Anglijai ir Sovietams. Tuo būdu Ameri
kos vėliva ne taip jau bus toli nuo rau
donosios vėliavos.

i
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Dabar, gerbiamas dėde, 
turiu pasakyti, kad dabarti
nė vyriausybė rūpinasi liau
dį aprūpyt senatvėj, daug- 
vaikes motinas; kurios turi 
virš šešių yaikų — skiria 
metines pašalpas nuo 2,000 
iki 5,000 rublių. Darbininkai 
aprūpinti darbu; bedarbių 
nėra, kaip Smetonos laikais, 
kur miestuose šimtai buvo 
bedarbių, kuriems iš valsty
bės iždo mokėjo pašalpas 
pragyvenimui. Reiškia, pri
veisė tinginių, kam jiem 
dirbti, kad ir dykas būda
mas gauna pašalpą pragy
venimui. Dabar to nėra. 
Darbo yra visiem. Dabar 
nedirbsi — nevalgysi. Veltui 
pinigas nemėtomas.

Tai tiek turiu pranešti 
apie Lietuvos gyvenimo pa
dėtį. Visi darbo žmonės ir 
valstiečiai jaučiasi neblogai, 
jei blogiaus nebus. Sakau,
nepatenkinti tik buožės ir 
kunigija, kurie naudojosi 
svetima proce. O dabar ki
taip — kas dirba žemę, tas 
jąja ir naudojasi; o kas dir
ba darbą, tas gauna atlygi
nimą. Taip nurodo Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respu
blikos Konstitucija.

Vat, vienas yra pas mus

menko senso, kokis pas jumis 
da yra užsilikęs. Jeigu kiek 
ilgiau tokia padėtis‘būtų pasi- 
tęsus,—tikrai būtut pasidarę 
pavojingi praeiviams, ir jokiu 
būdu vežimo nebūtut išvengę! 
Ant laimės visai žmonijai, 
taipgi ir jums, apsvaigusiems 
fašistiniais nuodais neščėsly- 
viem generolam, nors ir prieš 
jūsų norą, garbingoji neper
galima Raudonoji Armija per
laužė fašistiniam smakui nu
garkaulį, parbloškė ant žemės 
ir pliekia,, ir daužo tą visų am
žių pasiučiausį draskūną.

Netoli ta diena, kurioje mi
lijonai pavergtų per kruvinąjį 
fašizmą žmonių, pasijus laisvi, 
nudžiovins ašaras nuo veidų, 
pradės gydyti fašistinių šunų 
sukramtytas žaizdas... Tai 
bus dienai kokios nėra buvę 
visoje žmonijos istorijoje! 
Džiaugsis kiekvienas, kas tik 
yra vertas žmogaus vardo. Ar 
galite įsivaizdinti, mano mie
li generolai, kokia neišmatuo
jama pagarba bus teikiama 
žmonijos išlaisvintojai—Rau
donajai Armijai!!! Ar gali 
būt kas brangesnio, prakilnes
nio žmogaus gyvenime, kaip 
turėjimas teisės dalyvauti iš
kilmingiausioje žmonijos šven
tėje?! Jūs, gi, apgailėtini su
tvėrimai, kvailo užsispyrimo 
kankiniai, fašistiniu raugu 
prarūgę generolai, šitą prakil
niausią žmogaus teisę parda
vėt už prakeiktą ambiciją. Be
sistengdami iškilti aukščiau ki
tų,—nugrimzdote melų pur
vam Keršto nuodai suėdė jus, 
kaip rūdys geležį. Baisi jum 
bus ta diena, ponai generolai, 
kurioje iš milijonų krūtinių iš
siverš pergalės daina, kokias 
da niekuomet svietas nėra gir
dėjęs. Jūs būsite pasmerkti 
kaipo žmonijos gerovės pik
čiausi priešai, žygiavę žingsnis 
žingsniu su kraujo ištrošku
siu piktuoju fašizmu. Gerai, 
kad jūs esate pirmos rūšies 
akiplėšos ir didžiausi ignoran- 
tai visame sviete.

Tokie dalykai, kaip dora, 
teisingumas, — jums niekad 

i nebuvo reikalingi. Juo labiau 
dabartiniu laiku, akyvaizdoje 
fašizmo pralaimėjimo, jūsų 
kerštas iškilęs aukščiau viso
kios kontrolės.

Jūs užsimerkę žabaliosit 
jum numylėtu melų ir šmeiž
tų pelkynu, pakol toliau ne
liks kur žengti.

Tada, paskutinį kartą, visi 
choru užgiedosit:
Prilipome liepto mes galą 
Ir šokame į melų balą; 
Čionai sielą nuraminsim,— 
Nuodėmes čia paskandinsim...

Paulius.

- . ...........  j .. .....................................................................I

“Karas prieš fašizmą viską nulemia. 
Akivaizdoje to viską nulemiančių fakto 
burnojimai prieš komunistus yra dalis 
hitlerinės propagandos.”

• Iranas (Persija). — Šio 
krašto valdžia prašo laukan 
5,000 vokiečių, kurie pasiva
dinę “keliauninkais ir tech
nikais.” Hitleris dėl to grū
moja Iranui.
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Rašo Komp. Prof. Vytautas Bacevičius

Ką Prof. V. Bacevičius Mate 
Garsiajame Hollywoode?

miiiiiiniiiiiiiiim

Kaip atrodo Hollywood’as žiūrint iš 
arti. Bendras Hollywood’o vaizdas. 
Filmų studijos. Kaip gaminamos fil- 
mos. Kaip atrodo žvaigždes ir šiaip 
Kalifornijos moterys. Hollywood’o 
muzikos gyvenimas, šis-tas iš sociali
nio gyvenimo. Pacific’o pakraščiai.

Hollywood’as taip yra išreklamuotas 
visam pasauly, kad kiekvienas žmogus 
turi nepermaldomą norą jį pamatyti, su 
juo susipažinti.

Hollywood’as magnetiškai veikia netik 
į menininkus, bet ir šiaip į “moving pic
tures” mylėtojus. Tą jausmą ir aš išgy
venau, nes apie 10 dienų pagyvenęs Los 
Angeles, nutariau persikelti į jo įdomiau
sią dalį — į Hollywood’^ kur gyvenau 
net 2 su viršum mėnesiu.

Hollywood’o centras mažai kuo ski
riasi nuo kitų Amerikos miestų, kurie 
turi daug bendrų bruožų statybos at
žvilgiu. Kaip kiekvienam Amerikos 
mieste, taip ir čia, ant kiekvienos gatvių 
kertės matosi drugštoriai, o ant žymiau
sios gatvės Hollywood Boulevard dešimt- 
štoriai.

Palyginus su kitais miestais gal būtų 
tas skirtumas, kad Hollywood’e yra’daug 
žemesni namai: 1-no, 2-jų, 3-jų aukštu ir 
retai kada didesni. O be to, yra tokių vie
tų, kur riogso mediniai namukai, kaip 
Kauno priemiesčiuose: Aleksote, Slaba
doj, Šančiuose, Brazilkoj ir kitur, arba 
pasitaiko ir visai tuščių vietų, apkrautų 
visokiom atmatom — popiergaliais, se
nais indais, plytomis ir panašiai.

Kiek tolėliau nuo centralinių gatvių 
tęsiasi puikios alėjos, bulvarai ir gatvės 
palmėmis apsodintos, kuriose randasi 
daugybė labai gražių namukų soduose, 
pirklausančių filmų artistams ir šiaip 
tūkstančiams visokių turtuolių, kurių 
Kalifornijoj ytin daug. Dauguma tų na
mukų, ypač artistų, skęsta žalumyne, 
kad jų dažnai veik nesimato. Prie tų na
mų gyventojų grįšim truputį vėliau.

Hollywood’as yra apsuptas iš. kelių pu
sių gražiais kalnais. Nekuriuose tų kal
nų taip pat randasi puošnių gatvių ir 
puikių pastatų.

Skaitlingos filmų studijos yra išmėty
tos po visą Hollywood’ą, kad net sunku 
jas rasti. Daugiausiai jų išsirikiuoja pa
kalnėse. Žymiausios studijos yra: War
ner-Bros., Metro Goldwyn Meyer, Para
mount, Fox, Charles Chaplin studija, 
Mills Co. ir bent keliasdešimts mažes
niųjų. Įėjimas į studijas pašaliečiams yra 
uždraustas ir retai kas gauna leidimą. 
Vis dėlto man pavyko vizituoti ir susipa
žinti su žymiausiomis Warner Bros, stu
dijomis.

Kaip atrodo tos studijos?
Kiekviena tų viršminėtų didžiausių 

studijų sudaro lyg ir atskirą miestuką, 
susidedantį iš daugybės — lygi šimto — 
didelių mūrinių kluonų be langų, panu- 
meriuotų ir lygiai sustatytų plačiose gat
vėse. Tuose kluonuose įvyksta paskirto
mis valandomis repeticijos ir patys vai
dinimai ir juose yra paruošta viskas kas 
tik filmų vaidinimui reikalinga. Tje kluo
nai, tos studijos viduj atrodo kaip mil
žiniški teatrų užkulisiai.

Warner Bros, visų studijų gale dar 
randasi įvairios suktos gatvės su provi
zoriškais mūriniais namais, kurie sulig 
reikalo yra perdirbami. Vienur kitur ant 
tų namų matosi vokiški, chinietiški ir ki
toniški užrašai — tai paskutinių filmų 
liekanos.

O dabar papasakosiu, kaip tos studijos 
atrodo viduje. Visų pirma turiu pabrėžti, 
kad viskas ką mes filmose matome yra 
dirbtina ir kas sykį susigundė tas studi
jas pamatyti, tam paskui sunku žiūrėti 
j filmas, nes negauna tikro, pilno pasi
tenkinimo; visa iliuzija dingsta, viskas 
dirbtina: dangus, debesys, jūra, medžiai, 
sniegas ir tt.

Chiniečių kaimai, Afrikos džunglės, 
Indijos milžiniškos šventyklos, didžiausi 
laivai, viešbučiai, gatvės, upės — viskas 
pagaminta tuose kluonuose be langų — 
studijose!

Dabar prieikim prie detalių.
Jūra — yra tai šilkinis blizgantis tink

lelis (medžiaga) rėmuose, stovinčioj po

zicijoj pastatytuose. Atatinkami pūstu- 
vai iššaukia to tinklelio bangavimą* o 
stiprūs šviesos prožektoriai padidina šil
ko blizgėjimą ir iššaukia tikros jūros 
iliuziją.

Dangus — žinoma, audeklinis, yra tais 
pačiais principai sudarytas, kaip teatra
liškos dekoracijos.

Palmės ir šiaip visi medžiai bei augalai 
yra padaryti... iš popierio; tas mane 
ytin nustebino, nes Kalifornijoj yra tokia 
daugybė žavingų palmių.

Sniegas ant kelio ar ant stogų — tai 
paprasti miltai ,ąr kita kokia medžiaga,

Prof. V. Bacevičius

o sniegas ant medžių — tai dažniausiai 
vata.

Laivų koridoriai ir atskiros jų dalys, 
ant kurių įvyksta vaidinimai, ten pat 

' studijoj sustatytos. Vienoj studijų ma
žame vandens baseine plaukia laivelis, 
ant kurio sėdi garsioji artistė Ann She
ridan su savo partneriu flirtuodama. Ji 
irkluoja, o vienas darbininkas stovi van
deny iki kelių ir prilaiko laivelio galą, 
kad nejudėtų. Artistų pasikalbėjimo sce
ną nutraukia po 5 ar daugiau kartų ir 
paskui geriausią nuotrauką pasirenka. 
Užpakaly laivelio prie baseino yra pri
tvirtintas baltas audeklas kaip teatre, 
ant kurio paleidžia seną filmą, jūrą at
vaizduojančią, o viskas kartu nutraukus 
išeina, kad Ann Sheridan su savo part
neriu plaukia jūroj! Žinoma, žmogus pri
laikantis laivelį filmoj neišėjo.

Kitoj studijoj ant senų dėžių buvo 
pastatytas medinis aeroplanas, kuriame 
sėdėjo artistas (lakūnas). Prie to orlai
vio pakabintas audeklas kaip teatre. Pa
leidus šviesos prožektorius, viena filma
vimo mašina juda, linguoja į visus šonus, 
važiuoja žingsnį pirmyn, žingsnį atgal, 
o kita mašina iš šono stovinti paleidžia 
ant aeroplano miltus ir galutinam rezul
tate ant pakabinto audeklo išėjo paveiks
las: skrajojantis orlaivis tarp debesų! 
Studijose ir tarp studijų esančiose gat
vėse teko man matyti daug žvaigždžių ir 
žvaigždelių ir čia patyriau savotišką ap
sivylimo jausmą, stebint stambias žvaigž
des, nes dauguma tų didžiųjų žvaigždžių, 
kurios mus taip žavi filmose, gyvenime 
neatrodo^ taip gražios. Jos jau gana pa
senusios, labai išdažytos (“pentuotos”), 
kojos dažnai pernelyg išdžiūvusios. Bet 
kuomet laike filmavimo paleidžiama ant 
jų grimuotų veidų stipri šviesa, tai jos 
iš tolo žiūrint yra gražios. Už tai jaunos 
žvaigždutės, dar neturinčios vardo ir vai
dinančios mažas roles, o jų čia labai 
daug, yra tikrai labai gražios, linksmos, 
malonios. Ta proga turiu pasakyti, kad 
daugelis žmonių mano, kad žvaigždės 
veik nieko neveikia, tik atlikus savo vai
dinimus ūžia, išdykauja ir panašiai. To
dėl ir daug kas žiūri į jas “kreiva akim,” 
bet tuom daroma joms didelė skriauda. 
Tiesa, stambios žvaigždės gauna nenor
maliai didelius atlyginimus, bet mažos, 
kad ir labai gabios, dažnai permažus at
lyginimus gauna. Tačiau taip didelės 
kaip ir mažos artistės (ir artistai) dirba 
nepaprastai daug ir todėl jos dažniau
siai veda uždarą gyvenimą. Kiekvienas 
artistas, kiek jis yra didesnis, tiek jaučia 
didesnę meninę atsakomybę prieš visuo
menę ir todėl daugiau ir daugiau dirba.

(Bus daugiau)
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LLD 15 Apskr. Metinės
Konferencijos Protokolas \

Konferencija įvyko 20 d. lie
pos, 1941 m., pas drg. Grinius, 
Thompson, Ohio.

Konferencija prasidėjo 10 :( 
30 vai. ryte, kurią atidarė pir
mininkas drg. P. Nemūra, pa
skirdamas mandatų komisiją 
iš trijų narių—R. Kliaugą, J. 
Kasparavičių ir K. Lapinską.

Apskričio pirmininkas P. 
Nemūra pasakė įžanginę pra- 
kalbėlę, kviesdamas delegatus 
rimtai svarstyti draugijos rei
kalus. Po to, buvo pakviesta 
keletas draugų bei 
išreikšti savo mintis.

Komisija sutvarkė 
tus ir paskelbė, kad 
sekami delegatai:

Nuo 190 kuopos dalyvauja 
Mockaitis, Mockaitienė, 
kaitienė, Simanauskienė, 
murienė, Rudis;

90 kp.: F. J. Madison, J. 
Kasparavičius, K. Buzinaus- 
kienė, L. Vaikutienė, D. Vai
kutis ;

51 kp.: J. Petronis ir 
Grinius ;

57 kp.: P. Kurulis, P. 
gas ir R. Kliauga;

59 kp.: A. Bakalienė ir 
Bartnikas;

22 kp.: Bagužis, Stripeikie- 
nė, Gendrėnienė ir Stripeika;

101 kp.: Žilinskas ir Ku- 
ciauckas.

Viso nuo 7 kuopų rinkta 
28 delegatai, bet konferenci
joj dalyvavo tik 23.

Suteikus sprendžiamą bal
są trim nariam Apskričio val
dybos, tai viso sprendžiamais 
balsais susidarė 26 konferen
cijos dalyviai.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas P. Nemura, sekreto
rium—J. Kasparavičius.

Rezoliucijų komisija—J. Pe
tronis, Madison ir Bagužis.

Skaitytas protokolas iš per
eitos konferencijos ir priimtas 
vienbalsiai.

Apskričio Valdybos rapor
tai. Pirmininkas raportavo, 
kad jis pildė kiek galėjo vi
sus tarimus praeitos konferen
cijos—šaukė k-to susirinki
mus, aplankė silpnesnes kuo
pas, kaip tai: Akron, Bedford 
ir tt., ir dalyvavo visuose ap
skričio posėdžiuose. Raportas 
priimtas su pagyrimu.

Finansų sekretorius išdavė 
raportą iš apskričio fin. stovio.

Viskas yra geroje tvarkoj. Ap
skričio ižde pinigų yra $48.85 
Ventai. Sutiko ir iždininkas sa
vo raporte,—raportai priimti.

Kuopų raportai. 22 kp., Cle
veland, turėjo vieną parengi
mą ir rengia prakalbas drg. 

šolomskui liepos 25 d. 
ezoliucija, kad išlai

dą nuo karo. Kuopa 
iriems darbininkų 
$34.15. Nariai su- 
$29.75 (pasidarba-

Priimta^ 
kyt Amer 
aukavo įv 
reikalamsy 
kolektavo 
vo Valentą ir Laurušaitienė) ; 
kuopa narių turi 79; duokles 
pasimokėjusių—54, nemokėję 
—25; nariai dalyvauja lietu
viškam veikime darbininkų 
naudai ir tarptautiniam judė
jime. Ižde turi $38.32. Visas 
veikimas geras, bet susirinki
mai aptingę.

Raportas priimtas.
51 kp. (ūkininkų) narių 

ri 23; užsimokėjusių—15, 
mokėjusių—8; parengimus 
rėjo du; darbininkų reikalams 
išaukavo $15; literatūros par
davė už $4.50; susirinkimus 
laiko reguliariškai; visi sun
kaus darbo žmonės; jų veiki
mas labai geras.

57 k p. senų narių turėjo 27; 
naujų gavo 2; duokles pasi
mokėjusių—15, nemokėjusių-- 
14; susirinkimus laiko kas mė- 
nesis; literatūros parduota— 
15 egz. “Vilnies Kalendo
riaus,” 2.5 egz. “Laiškai iš Lie
tuvos.” Aukų surinkta “Vil
niai” $3.25. Parengimų turėjo 
du.

Aukauta “Vilnies” presui 
$2; kuopos ižde yra $44.73. 
Veikimas geras.

101 kp. raportas buvo iš
duotas žodžiu. Delegatai sa
kė, kad pas juos , labai sunki 
veikimui dirva; jie net susirin
kimų negali viešai laikyti. Bet 
jie stengiasi kuopą palakyti 
ir gerai veikia.

59 k p. narių turi 11, visi 
užsimokėję duokles; susirin
kimų buvo du ir vienos pra
kalbos; įvairiems tikslams iš
aukauta $29.00; literatūros 
pirkta už $4.00. Mažai narių, 
bet darbas atlikta didelis. 
Kuopos ižde yra $34.40.

90 kp. narių yra 22; vie
nas narys gauta naujas ir vie
nas mirė; duoklės visų užmo
kėtos; susirinkimai laikomi re
guliariai. Parengimą turėjo 
vieną; literatūros pirko už

Nutarta kuopų 
siųst j spaudą;

Įnešta ir paremta 
konferenciją 3:30 v.

Pirm. P. Nemura.
Sekr. J. Kasparavičius.

raportai

uždaryti 
po pietų.

Pittsburgh, Pa.

laik- 
poli- 
kaip

tu- 
ne- 
tu-

$2.30. Kp. ižde yra $37.41; 
veikimas silpnas.

190 kp. narių turi 52; duok
les pasimokėjusių 37; turėjo 
vieną parengimą; dalyvavo 
rengime koncerto Bacevičiui; 
turi atstovą Taikos Mobiliza
cijoj ; kuopa prisidėjus prie 
Meno Sąjungos su $3 metinės 
duoklės; darbininkų reikalam 
išaukauta $8; ižde pinigų yra 
$130.03; susirinkimai labai re
ti—nariai nesilanko.

Priimtas širdingas pasveiki
nimas nuo Centro Sekr., drg. 
šolomsko.

Diskusijos spaudos klausi
mu. Tūli nurodinėjo, kad kny
gos būtų rašomos lengvo turi
nio ; kiti gyrė dabartines; tre
ti skundėsi, kad redakcijos la
bai sugadina korespondenci
jas; kiti vėl, kad būtų 
raščiai nusistatę stipriai 
tikoj; gabaus, užgirta 
dabar yra.

Kalbėta apie vaikų mokyk
lėlę Clevelande; apskričio val
dyba aiškinosi, kad ji rūpino
si tuom reikalu, bet vaikučių 
negalėjo surinkti reikiamo kie
kio, tai rezultatų ir nebuvo. 
Tas palikta Clevelando drau
gijų komitetui, o apskritys pri
sidės prie to darbo.

Apie palaikymą narių kuo
pose irgi kalbėta. Bet, kad 
kuopos turi skirtingas aplin
kybes, tai pagal Aplinkybes 
turi priklausyti kuopų susirin
kimų tvarka ir narių palaiky
mas.

Įnešta ir nutarta, kad aps
kričio komitetas pats išdalin
tų dovanas už pereitą vajų, 
kuriom kuopom priklauso do
vana.

Įnešta ir nutarta, kad ap
skritys visais būdais pagelbė
tų 101 kuopai.

Naujas Apskričio Komitetas 
turės susidėt iš sekančių as
menų :

Bagužis, 22 kp.; P. Kurulis, 
57 kp.; A. Grinius, 51 kp.

Gendrėnienė, 22 kp. (22 kp. 
turi dar vieną nuskirti).

Alter.natai: Kliauga, 57 kp.; 
Račkaitienė, 190 kp.

Priimta rezoliucijos ir nu
tarta jas parašyti anglų kal
boje ir išsiuntinėti įvairioms 
valdžios įstaigoms ir šalies 
prezidentui.

Išrinkta komisija apskričio 
knygų peržiūrėjimui. Bagužis, 
Mockaitis ir J. Rudis.

Paaukauta $3.00 dėl 
terų žurnalo.

Sekančiai konferencijai
tą nuskirs apskričio komitetas.

Mo

vie-

Philadelphia, Pa

Tautininkai giriasi turį bro
lybę tarp savęs, bet kaip tik 
vienas brolis nori užimti vietą, 
kurią turi kitas, tai jų brolybė 
pavirsta į piktybę.

šiam mieste ir apygardoje 
pasižymėjo SLA veikėjas ča- 
lis Pikelis. Kuomet tautinin
kai - “socialistai” - klerikalai 
išvien rengėsi Švęsti Tarybų
Lietuvos metinių sukaktuvių 
savo prakeiksmą, tai tarp ko 
kito susikalbėjo, jog reikia 
naujo SLA iždininko, vietoj 
K. Gugio. Pikelis tam tinka
mas, o bus da geresnis, ma
žiau jo tarnavimas lėšuos. •

Viskas tuo tarpu buvo ge
rai. Net “socialistai” nebuvė-. 
liai pritarė. Bet vienas, bū
tent, S. B. pasisakė žiūrėsiąs, 
ką Grigaitis pasakys. Jei jis 
palieps remti Pikelį, tai aš, 
girdi, remsiu visom keturiom. 
O jei palieps neremti, tai bus 
Pikeliui galas. Turbūt pasida
rys prieš jį gyvu penktakoju! 
Na, dabar jau ir pasidarė. Pi
kelis tik juokiasi. Sako: jei 
Grigaičio protu gyveni, tai aš 
nenoriu tavo paramos!

Išrodo, kad Pittsburgho 
SLA “tauta” skaidosi. Nuo to 
sykio, kaip penktakojai Susi
vienijime atsirado, taip ir ei
na : viena koja į vieną pusę, 
kita į kitą; trečia, ketvirta ir 
penkta vėl į kitas puses dro
žia.

Hitleris Lietuvą “išliuosa- 
vo,” mūsų didvyriai pasidžiau
gė; bet dabar vėl lūpų kam
pai nudribo, nes vienybės tarp 
savęs nesugaudo. Per tai žmo
nės jų neremia. O tai dėl to, 
kad meluoja žmonėms. Rengė 
jubilėjų, paminėjimą, kad A- 
merika 19 metų atgal pripa
žino Lietuvą; skelbė, kad ta
me piknike bus ir kalbės 
Pennsylvanijos gubernatoriusv 
James ir Pittsburgho majoras 
Scully. Bet angliškam dien- 
raštyj neskelbė šitų ponų. Tad 
žmonės suprato, kad tų ponų 
čia nebus ir jų nekvietė. Dau
gelis dėl to ir nevažiavo į tokį 
melagingą parengimą.

LAISVES’ PIKNIKAS
Philadelpliijos pažangu/jų lietuvių organizacija rengia 

mas didysis piknikas del dienraščio “Laisves”

Įvyks 
Sekmadienį

Rugpjūčio 
Augusi

BUS MIKOLAICIO PARKE, EDDINGTON, PA

Puiki Dailės Programa: Lyros Choras iš Wilkes-Barre, Pa., Sietyno Choras iš Newark 
N. J., Lyros Choras iš Baltimore, Nd. ir Aido Choras iš Brooklyn, N. L.

ANTANAS BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS, SAKYS PRAKALBĄ

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

Bušai išeis 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų nuo: 143 Pierce St., 735 Fairmount Ave., 
1218 Wallace St. ir nuo Muzikalūs Sales Richmonde.
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Neandertalio Žmogus
(Pabaiga)

Neandertalio veislės išny
kimą galima išaiškinti pa
našiai kaip ir minėtos Am
erikos arklių veislės žuvi
mą. Spėjimas, kad žvėriu
kai graužikai ir blusos nu
šlavė neandertaliečius nuo 
žemės veido, atrodo gana 
patikimas, trumpai susipa
žinus su kai kuriomis vėles
nėmis epidemijomis, ypatin
gai su minėtu kirkšninių 
liaukų uždegimu, siautusiu 
keturioliktame šimtmetyje.

ŽIURKĖS IR BLUSOS
1347 metais į Messiną, 

Sicilijoje, atplaukė iš Chini- 
jos laivas su įvairiomis Ry
tų prekėmis. Be atgabentų 
brangių prekių, laivas atsi
vežė milžinišką skaičių už
sikrėtusių žiurkių, lipte ap
lipusių blusomis. Žiurkėms 
išdvėsus, blusos, netekusios 
maisto, užpuolė jūrininkus 
ir savo įkandimais užkrėtė 
juos bakterijomis, gautomis 
iš žiurkių. Užkrėsti jūrinin
kai ir blusos išplatino ligą 
po visą Europą. Per trejus 
metus trisdešimt milionų 
žmonių tapo šios baisios epi
demijos aukomis. Chinijoje 
ir kitose pasaulio šalyse tuo 
metu žuvo apie 50 milionų 
žmonių. Galima įsivaizduo
ti, kokiu greitumu plito že
mėje maras. Žemyne ir jū
rose viešpatavo mirtis. Lai
vai su išmirusiomis įgulomis 
kaip šmėklos slankiojo Vi
duržemio, Juodojoje ir šiau
rės Jūrose. Mirtis, ištvirka
vimas ir religinis fanatiz
mas buvo pavertęs tų laikų 
Europą į tikrą beprotnamį.

Ši nelaboji blusa, vardu 
“Ksenopsylla cheops”, arba 
išvertus “blusa iš Egipto”, 
yra labai senos kilmės ir 
dar šiandien tebegyvuoja. 
Žiurkės yra geriausia jų pli
timo priemonė. Netekusios 
žiurkių, šios blusos pereina 
į kitų graužikų kailius. 
Šiais laikais ši blusa paste
bėta Calif orni jos ir kitų 
Ramiojo Vandenyno pa
krančių voverių kailiuose.

Šios senosios ligos nešikės 
ir dabar tebegraso žmoni
jai. Dar visai neseniai, 1920 
metais, šimtas dvidešimt 
tūkstančių žmonių Azijoj 
žuvo nuo “kažkokios Egipto 
blusos.”

vįs žymiai aukštesniame iš
sivystymo laipsnyje. Prad
žioje mokslininkų buvo ma
noma, kad ši kur kas kul
tūringesnė žmonių rasė bus 
išstūmus iš gvenimo nean
dertaliečius. Tačiau be galo 
staigus pastarųjų išnykimas 
neleidžia su tokia nuomone 
sutikti. Kro-Manjonų med
žiotojai būtų savo priešus 
palaipsniui išnaikinę, dalis 
neandertaliečių būtų galė
jus persikelti į netolimas 
saugesnes vietoves ir dar 
daugelį šimtmečių būtų išli
kusi. Taip pat nepatikimas 
kitų spėjimas, kad neander
taliečiai priešų spaudžiami 
galėjo skubiai iš Europos 
pasišalinti, nes į pietus nuo 
jų buvo Viduržemio Jūra, į 
vakarus—Atlanto Vandeny
nas, šiaurėje plėtėsi ledyno 
lygumos, gi rytuose grūmo
jo įsiveržėliai Kro-Man jo
nai. Jie nesumišo nė su at
ėjusiais žmonėmis; neander
taliečiai ir Kro-Manjonai 
buvo tiek skirtingos rasės, 
kad jų mišinys būtų istori
jai davęs visiškai naują vei-

Tad patikimiausias klau
simo išsprendimas belieka 
baisusis maras, kurį galėjo 
užnešti graužikai. Pagaliau 
yra tvirtų duomenų, kurie 
leidžia taip manyti. Dauge
lyje senovės Neandertalio 
gyventų Europoje vietų ras
ta ne maža skeletų Obės le- 
mingų, kilusių Obės upės 
srityje, šiauriniame Sibire. 
Radimas lemingų liekanų 
taip toli nuo savo kilmės 
vietos rodo viena iš jų pe-l 
riodinių kelionių.

Ir, galimas daiktas, kad, 
naujasis pasaulio valdovas, 
joje jau neberado neander
taliečio. Jį gal jau buvo nu
galėjus paprasta 
blusa, iššokusi iš 
žiurkės kailio.

mažute 
gauruoto

Baltimore, Md

Nors žiurkės gyvybių pa
rade pasirodė anksčiau už 
žmogų, tačiau įdomu paste
bėti, kad geologai apie jas

Norvegijoje laikas nuo 
laiko, maždaug kas penkeri 
metai-dvidešimt metų, stai
ga pasirodo lemingų žvėriu- 
kų-graužikų būriai ir pasi
leidžia bėgti per laukus. Jų 
nesulaiko jokios kliūtys.

Per ežerus, per upes jie 
perplaukia ir atkakliai sten
giasi pasiekti jūrą, o pasie
kę, sušoka į vandenį ir žū- 
va. Ši jų kelionių beproty
bė iki šiol dar nėra reikia
mai išaiškinta. Manoma, 
kad jie instinktyviai sten
giasi pasiekti savo kilmės 
vietą, senai jau atsidūrusią 
po vandenyno bangomis.

Šalto klimato mėgėjams 
lemingams buvo tikras ro
jus, kai Europa buvo pa
dengta storais ledo sluogs- 
niais. Tada gi ir gyveno 
Neandertalio žmogus, susi
gūžęs savo urve, saugojan
čiam jį nuo šaltų vėjų, pu
čiančių nuo saulėje tviskan
čio ledyno, sukausčiusio 
Skandinaviją ir šiaurės Vo
kietiją.

Po neandertaliečių gyve- 
niman įžengė nauja rasė— 
Kro-Manjonų žmogus, sto-

D. M, Šolomsko Prakalba
Liepos 22 d. buvo surengtos 

prakalbos apie Hitlerio užpuo
limą ant Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos. Kalbėjo d. D. M. 
Šolomskas. žmonių buvo vi
dutiniai. Prakalbomis visi bu
vo užganėdinti. Smetonos hit
leriškų agentų buvo labai ma
žai.

Po prakalbų buvo duodami 
klausimai, į kuriuos duoti at
sakymai.

Rinkta 
lėšų. Po 
laitis, V. 
Deltuvai, 
pita; po 
Balsiūtė,
Stakiavičius ir Petras; K. Vit
kuvienė —45c; po 25c: C. 
Strausas, S. Meškis, P. Kuprys, 
K. Kupriunienė, O. Strausienė, 
A. Vitkus, J. Deltuva ir J. 
Skirpsky. Su smulkiais viso 
aukų surinkta $15.25.

Po prakalbų buvo skaityta 
ir priimta rezoliucija.

Rezoliucija skamba seka
mai :

aukos padengimui 
$1 aukojo: K. Miko- 
Jekevičius, J. ir F. 
J. Stanys ir J. La- 

50c: P. Paserskis, I.
O. Deltuviene, V.

priešakyje su prezi-

“Baltimorės Lietuvių 
Pareiškimas

“Mes, susirinkę į prakalbas, 
išklausę D. M. šolomskų apie 
tarptautinę padėtį ir Lietuvos 
reikalus, priimame sekamų pa
reiškimų. (1) Mes reikalauja
me, kad Jungtinių Valstijų 
valdžia,
dentu Rooseveltu, tuojau teik
tų visokeriopų pagalbų Sovie
tų Sąjungai ir Anglijai jų ko
voj prieš barbariškų Vokieti
jos fašizmų ir jo talkininkus. 
Tik sudaužymas Vokietijos 
fašizmo išlaisvins Europos pa
vergtas tautas ir suteiks A- 
merikos žmonėms saugumų. 
Taipgi, mes kreipiame Jungti
nių Valstijų valdžios dėmesį į

Amerikoj viešai veikiančius 
lietuvius smetonininkus - hit
lerininkus fašistus, kurie per 
savo spaudą skleidžia Hitlerio 
propagandą ir skaldo lietu
vius. Mes reikalaujame, kad 
Antanas Smetona ir kiti lie
tuviai fašistai, kurie tik atvy
ko per Berlyną į Ameriką, 
tuojau būtų išvyti.

“(2) Mes pasmerkiame “Ke
leivį,” “Naujienas,” “Draugą,” 
“Dirvą,” “Vienybę” ir kitą 
pro-hitlerišką lietuvių spaudą, 
kuri kursto lietuvius prieš lie
tuvius ir skleidžia nacių Goeb- 
bels’o propagandą.

“(3) Mes kviečiame Ameri
kos lietuvius organizuotis į or
ganizacijas, platinti “Laisvę,” 
“Vilnį” ir kitą darbininkišką 
spaudą, kuri teikia teisingas 
žinias ir gina Amerikos liau
dies laisves. Mes pasižadame 
teikti visokeriopą pagelbą Lie
tuvos liaudžiai* jos sunkioj ko
voj, kad nusikratyti barbariš
ką terorą ir atsteigti liaudies 
valdžią.”

Rezoliuciją perskaičius, se
kė balsavimas už ją. Už re
zoliucijos priėmimą balsavo 
98, prieš 2. Gal kas paklaus, 
“kas jie toki buvo?” O gi Ja
ras ir Gapšis.

Gapšis, kaip fašizmo palai
kytojas, desperacijoj atsidū
ręs, tuojaus pašokęs pasakė, 
kodėl jis balsavo prieš rezo
liuciją. Girdi, “rezoliucija 
smerkia skirtingą spaudą... 
na . . . ir. . . ”

Gapšis, mat norėtų, kad kas 
tą spaudą pagirtų, kuri bepro
tiškai meluoja pralenkdama 
net ir Hearsto, didžiausio fa
šisto, spaudą.

Jaras taipgi nemiegojo. Jis 
pastatė klausimą, bet jį pa
vertė į prakalbą. Jaras ple
pėjo, plepėjo,. pakol publikai 
nusibodo klausytis. Vieni iš 
publikos pradėjo protestuoti, 
kad Jaras per ilgai plepa, ki
ti suriko: “Sėsk, tu nežinai, ką 
plepi.” Kiti kitaip pradėjo ant 
Jaro zurzėti. Bet staiga, kai 
griausmas suūžė: “Būūūūūū.” 
Čia reikia žinoti, kad suūžė 
Jarui “Būūūūūū” ne partijie- 
čiai, mūsų draugai Jarą jau 
seniai pažįsta ir žino, kad jis 
nesiskaito su jokiais faktais.— 
Jarui “uždainavo” pašaliniai 
žmonės, kurių aš dar nesu ma
tęs mūsų parengimuose ar 
prakalbose.

Bet Jarui, kaip 100% fašis
tui, tas “Būūūūūū” nieko ne
apėjo ; p’as jį sarmatos nie
kad nebuvo ir nėra. Jis lūpas 
pakraipė, ir vėl prašo balso. 
Na, žinoma, prakalbų pirmi
ninkas A. žemaitis Jarui lei
do klausimą statyti.

Kokį gi Jaras klausimą pa
statė? žinoma, jeigu kas kitas 
tokį klausimą būtų pastatęs, 
sakysim, toks žmogus, kuris 
mažai laikraščių skaito, arba 
visai neskaito, — tokiam būtų 
atleistina, kaip nežinančiam 
žmogui. Bet kaip Jarui, vie
tos fašistų šefui, tai jau. . . 
Velniam dar reikėtų skaityti 
“Vienybę” ar kiti fašistiniai 
laikraščiai, jeigu 
negalima išmokti, 
nieko nežinančiu

Aš manau, kad 
te šį klausimą 
“durnių, 
šitokis:
su Čekoslovakija, kodėl jos 
negynė? Rusija turėjo sutartį 
su Lenkija,—kodėl jos negy
nė?. . •”

tai lenkai pasakė, kad “ant 
mūsų žemės raudonarmiečiai 
negali kojos įkelti.”

Tuomet Jaras ir jo keli pri
tarėjai nosis nuleido, o publi
ka griausmingai delnais su
plojo. V.

NUŽIŪRI, KAD JAPONIJA 
RENGIAS UŽPULT SSRS
Shanghai, rugp. 8. — Pra

nešama, kad visi nekariš- 
kiai japonai iškraustomi iš 
to Manchukuo ploto, kuris 
rubežiuojasi su Sovietų Si
biru. Nužiūrima, kad Japo
nija ruošiasi karui prieš So
vietus.

GRASINA UŽIMT UŽSTREI- 
KUOTAS LAIVASTATYKLAS

Washington. — Sakoma, 
kad Amerikos valdžia ren
giasi atsiust kariuomenę ir 
užimt Federal laivastatyk- 
las Kearny, N. J., kur prieš 
jas streikuoja 16,000 darbi
ninkų, vadovaujami CIO 
unijos.

Svarbiausias streikierių 
reikalavimas — pilnai pri
pažint uniją.

London. — Vokiečiai su
žeidė anglų garlaivį “Geor- 
gic,” 27,759 tonų.

Reykjavik, Iceland. — A- 
merika atsiuntė daugiau 
kariuomenės į Icelandų.

Amerikos Komunistę 
Partija Dabar Stip-

SU

riausia
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

plyšusį kapitalizmą.

pa- 
vi- 

ant 
sa-

Dabar, kuomet Hitleris 
skelbė karų Sovietams, tai 
si menševikai it spirgučiai 
skaurados suspragėjo. Jie
vo šlamštuose pradėjo šaukti: 
“Komunistai jau vėl keičia 
savo taktikų!” Pradėjo net iš
tisus straipsnius rašyti minėtu 
klausimu. Manė jie, kad da
bar, tai auksinė proga suskal
dyti Komunistų '•Partiją ir pa
žangius lietuvius. Bet jų pa
stangos nuėjo niekais, nes Ko
munistų Partija tik sutvirtė
jo, o jos simpatikai išsijudino 
į smarkesnį veikimų. Tai skau
dus antausis menševikams.

Jaunutis.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
869 Eastern P'kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRIEDA KLARFELD 
(Parkway Del. & Rest.)

8G9 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Atlantic Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDMOND IIOURIGAN
112 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic 
233 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

233 Buffalo

NOTICE is 
EB 652 has 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2<il Bushwick Ave., Borough of ‘ 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Ave., Borough ...................  .
to be consumed on the

SAMUEL HERBST
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

Brooklyn,

HELEN NAGER 
(George's Lunch)

Bush wick Ave., Brooklyn, N. Y.

N.

N. Y.

241

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2207 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
208 Rogers Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TRESA FRUCHTBAUM 
Morris's Del. & Rest.

208 Rogers Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 825 has been issued to the undersigned
to sell beer, at retail under Section 107
of the Alcoholic Beverage Control Law at
73 Jay St., & 167 Front St. Borough of
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

CHARLES REINHARDT
73 Jay St.,
167 Front St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at reLail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
Conrad Wolf, as Adm. Est. of Laura Wolf 
332 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 570 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

KING HYMAN 
King’s Delicatessen

324 Saratoga Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1523 has been 
to sell 
of the Alcoholic 
1638 Coney 
County of 
premises.

N.

issued toz the undersigned 
beer, at retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Island Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

WALTER KUDEN
Island Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

1638 Coney

NOTICE is
EB 2202 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Weirfield 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH
378 Weirfiekl St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1588 St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

K. & B. DELICATESSEN. INC.
1588 St. John's Pl. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1589 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
112A Nassau Ave., Borough of 
County of Kings, to 
premises.

ROSE 
Roseland 

112A Nassau Ave.,

at retail under Section 107

St..
to

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

WACHTER
Brooklyn, N. Y.

iš jų nieko 
arba, visai 

palikti ?
Jaras pasta- 
j ieškodamas

Jo klausimas buvo 
Rusija turėjo sutartį

Drg. šolomskas atsakė į 
Jaro klausimų paaiškindamas, 
kad, kai Čekoslovakijai So
vietų Sųjunga pasiūlė pagal
bų, tai Čekoslovakija paaiški
no, kad, jeigu Francija ne
gelbsti, tai ir Sovietai negalį 
gelbėti. O kas link Lenkijos,

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 Union A venae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1168

HMM

Pirmadienis, RugpJ. 11, 1941

LEONARD 
N. Y. Avė.,

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

SARAH WILKOV
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1603 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
801 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN DERECHINSKY 
801 Halsey St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2346 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section I 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 East N. Y. Ave., 
County of Kings, to 
promises.

608 East

NOTICE

Y.

No.

107

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

DAMATO
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
EB 686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. .

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 436 has been issued to the undersigned 
to sell beer, __ ___Z * ~ II“
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2229 — 65 Z___ .. Z. * Z. / ‘
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ISRAEL LESHIN
2229 — 65th St. Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License 
EB 2567 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section II* 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2456 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License 
EB 605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section II. 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

479 Livonia

NOTICE is 
GB 1694 has 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

340 Wilson

NOTICE is
GB 6297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 Montague St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO SPRINGER
78 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE) is hereby given that License No. 
EB 458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control • Law at 
658 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEVINE'S KOSHER DEL.
658 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

156 Patchen

NOTICE is I 
GB 1767 has 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
106 Patchen 
County of Kings, to 
premises.

GIUSEPPE
106 Patchen Ave.,

at retail under Section 107

Street, Borough of Brooklyn, 
the

No.

107

the

No.

107

the

ROSE KELLNER 
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned

at retail under Section

No.

Ave., Borough of

HENRY HEISE]
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 9510 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers 
County of I 
premises.

256 Rogers

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6136 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MRS. BERTHA F. STEINBERG 
128 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6284 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Gates 
County of 
premises.

889 Gates

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1590 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
181 Patcheu- Ave.; Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES E. H. LA UBER
181 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
155 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

ISIDOR SEIFE'
155 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
945 Jefferson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off įhe 
premises.

EIBE STRUHS
945 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

245 Howard

NOTICE is

at retail under Section

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

JACOB
Ave.,

SOFER 
Brooklyn, N.

the

No.

at retail 107

St

JOHN CORSARO
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

, at retail under Section 10 <

Ave., Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SPEZZANO
Brooklyn, N. Y.

MORRIS COHEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby Riven that License No. 
GB 6161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Cornelia St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS HILLMAN
233 Cornelia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
•1407 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAVE BLOCK
107 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1764 hiss been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic 
6420—17th 
County of 
premises.

to sell

233

beer, at

Ave.,

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Boroubh of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

JACK BROWN
Ave., Brooklyn, N.6420—17th

NOTICE is hereby given that License 
GB 1039 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

PHILIP BRINEN
Ave., Brooklyn. N. Y.

4120—JOth 
County of 
premises.

4120—10th

Laisvė" už $1.00

No.

S

A

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

s?

*
©

427 Lorimer St

s

O

0

G

1113 Mt. Vernon Street
701 Grand Street

PHILADELPHIA, PA
Telefonas Poplar 4110

BUĮDYįl

HJ?A

25c
60c

$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

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

I

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

107 
Law at 

Brooklyn, 
off the

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

Liūdesio valandoje kreip- 
kites pri« manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime 
modemiškų patarnavimų.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

Brooklyn, N. Y.
Tarp Graham Ir Manhattan Avea.K

Brooklyn, N. Y

retail under

Borough 
be consumed

LEVINE
Dairies

Brooklyn, N. Y.

[3

TILŽĖS SPAUDIMO
/Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ............:....................... 50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenes maldų 
knygelė ................................ 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............................. $1.35

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

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

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

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

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

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

M. žukaitls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

“Laisvė” kasdien atneš į jūsų namus 
naujausias žinias iš visų pasaulio dalių. 
“Laisvė” teisingai paduoda žinias iš karo 
lauko, o jos yra labai svarbios.

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

Tuojau siųskite dolerį “Laisvės” admi 
nistracijai ir prašykite siuntinėti jums 
“Laisvę” už $1.00 per 6-šias savaites.

n

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

£&

o|□ i
B

Robert Lipton
JEWELER
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Vokiečiai Gavo Smūgį 
Ukrainos Fronte

Berne, Šveic., rugp. 10. — 
Sovietų radijas užginčijo 
vokiečių pranešimų, kad jie 
užėmę Korostenį su geležin
kelio stočia, į vakarų šiau
rius nuo Kijevo.

Į pietus nuo Kijevo vokie
čiai mėgino apsupt Sovietų 
kariuomenę srityje Istrani, 
Siniucha ir Bug upių, bet 
Raudonoji Armija sumušė 
nacius ir privertė juos atgal 
sumišime pasitraukti. Sovie
tų pėstininkai, artilerija, 
tankai ir orlaiviai išskynė 
daugelį tų vokiečių.

Raudonoji Armija atlaiko 
savo pozicijas šiauriniai-ry- 
tinėje Estonijoje ir sustab
dė vokiečius nuo grumimosi 
pirmyn iš Porchovo srities 
linkui Leningrado. Tebe- 
siaučia žiaurūs mūšiai į pie
tų rytus nuo Smolensko.

Italų Diplomatai Giria 
Sovietų Orlaivius

Roma. — Tik šešios die
nos atgal sugrįžę iš Mas
kvos keturi buvę Italijos 
ambasados nariai viešai į- 
spėjo žmones netikėt pasa
kojimams, būk Sovietų oro 
laivynas sunaikintas ar būk 
jis silpnas. Šie italų diplo
matai pareiškė, kad Sovietų 
orlaiviai abelnai lygiai geri 
kaip ir vokiečių, bet, girdi, 
Sovietai turi ir tokių orlai
vių, kurie viršija nacių or
laivius.

Baltimore, Md.

Žaibiški Vokietijos 
Fašistų Planai

Berne, Šveicarija. — Čia 
gauta iš Berlyno praneši-1 
mas apie šitokius žaibiškus 
nacių karo planus:

Iki rugsėjo pabaigos už
imt Maskvą, Leningradą ir 
Kijevą, paskui eit į Uralu 
kalnų pramonės sritį; po to 
pareikalaut, kad Turkija 
per savo žemę praleistų vo
kiečių kariuomenę užpult 
anglų kolonijas Artimuose 
Rytuose, o kai naciai apsi
dirbsią su jomis, tai žygiuo
sią į Indiją, didžiausią Ang
lijos koloniją.

Bepusiškų šalių karinin
kai tėmytojai Šveicarijoje

Jaunuoliai Šaukia Konferenci
ją.—Prašo Pagalbos Nuo Su- 

augesniųjų Draugų
Spalio mėnesį Baltimorėj 

įvyks svarbi jaunuolių konfe
rencija. šaukiami jaunuoliai- 
lės iš sekamų vietų: Reading, 
Chester, Easton, Pittsburgh, 
Philadelphia ir Baltimore.

Ši konferencija, draugės ir 
draugai, bus svarbi, ypatingai 
todėl, kad pati pasaulinė pa
dėtis gyvenamuoju momentu 
yra labai nepaprasta ir tra
gi nga.

Daugelio šalių krauju apsi
taškęs fašizmas visu pašėlimu 
užpuolė Sovietų Sąjungą. So
vietams yra reikalinga pagal
ba — medžiaginė — iš Ame
rikos, kad sunaikinti fašizmą, 
kaip didžiausią civilizacijos 
priešą.

Į planuojamą konferenciją 
suvažiuos jaunuoliai, kad pa
reikšti savo balsą, kad suda
ryt planus sekmingesnei ko
vai prieš žmonijos pabaisą — 
fašizmą.

Mes, jaunuoliai, prašome 
pagalbos mūsų suaugesniųjų 
draugų, kad padėtumėt mums 
suorganizuoti šią konferenci
ją ir duotumėte reikalingų pa
tarimų. Už jūsų talką dėl mūs, 
būsime labai dėkingi.

šiame baisiu karų ir visokių 
sąjūdžių laikotarpyje, mes, 
jaunuoliai, turime pilnai su
prast, kokia mūsų rolė šių lai
kų visuomenės gyvenimo. Mes 
turime susitelkti, kiek galint 
daugiau apsivienyti ir apiben
drinti mūsų mintis ir veiksmus 
kovoje prieš visų mirtinąjį 
priešą — fašizmą. Būtinai 
mums reikia suvažiuoti ir iš
siaiškinti, kas mums nėra da 
aišku, stipriau susiorganizuoti 
ir pradėti organizuotai veikti 
prieš visokias juodąsias jėgas, 
kurios tarnauja fašizmo įsiga
lėjimui.

Mes turime daug pažangaus 
ir inteligentiško jaunimo, ži
nančio savo vietą ir pareigas 
visuomenėje. Vien tik aukš
čiau suminėtuose miestuose, 
60—KORESP.
mes turime gražius būrius jau
nimo, — progresyvaus, darbi
ninkiško nusistatymo jaunimo. 
Viskas ko reikia — daugiau 
organizuotumo, jaunuoliai!

Skaitydami laikraščius, mes 
matome, kad ir Amerikoje fa
šistinės jėgos nesnaudžia; jos! 
veikia ir Pietų Amerikos kraš
tuose. Mes matome, kaip 
Ilearsto geltonlapiai šmeižia 
Sovietų Sąjungą ir pridengtai 
idealizuoja fašizmą ir net Hit
lerį. Fašizmo diegai ir mūsų

žemėje randa sau dirvą. Ko
vokime prieš tą piktą žolę.

Jeigu mes, Amerikos jau
nuoliai, būsim pasyvūs, praki
šim viską tylėdami, nekovosi
me už savo teises ir progas 
žmoniškiau gyventi, tai, su
prantama, ir čionai įsigalės 
fašizmas, panašus vokiškam ar 
itališkam fašizmui.

Juk gi mes nenorime, kad 
mūsų šalyje vyrautų savotiš
kas “Gestapo,” kuris nustelbia 
visokias civilines žmonių tei
ses, net kovoti už didesnį šmo
telį duonos.

Mes turime organizuotis.
Mes turime kuo daugiau ko

operuoti ir veikti su mūsų su- 
augesniais draugais, kad su
naikinti fašistinius lizdus A- 
merikoje.

Jaunuoliai ir senesnės kar
tos draugai! Paraginkite savo 
organizacijose jaunimą, kad 
jis rūpintųsi būsimos Jauni
mo Konferencijos pasisekimu.

Prašome Jūs visų, koopera
cijos, kad Baltimorėj Jaunimo 
Konferencija duotų džiuginan
čius vaisius!

Aida Balsiūtė.

Berlin. — Nacių žinių 
agentūra, pagaliau, pripaži
no, kad Sovietų orlaiviai 
dviem atvejais bombardavo 
Berlyną.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68-tos kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, 11’ d. rugpjū
čio, Laisvės Choro svetainėj, 155-157 
Hungerford St. Net būtinas laikas 
užsimokėti duokles ir prie to, turėsi
me nominacijas į Centro Valdybos 
viršininkus. Turėsime apsvarstyti 
praėjusius ir ateinančius kuopos pa
rengimus ir šiaip svarbius reikalus, 
tad, draugai, nepamirškite atsilan
kyti. —Sekr.

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus ALDLD 2 kp. moterų su

sirinkimas įvyks antradienį, rugpjū
čio (Aug.) 12 d., 8 vai. vakaro, 376 
Broadway. Visos draugės dalyvaukit, 
nes turėsime daug svarbių reikalų 
aptarimui. Ypatingai turime prisi
ruošti prie rengiamo mūsų Amber- 
land Radijo pikniko, kuris įvyks 
rugpjūčio 24-tą, Maynarde. II. T.

(188-198)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks 11 d. rugpjūčio, 7:30 v. 
v., Liet. Svct., 29 Endicott St. Malo
nėkite visos narės dalyvauti, atsi
veskite ir naujų narių. —■ A. W.

(186-188)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 12 d., 7:30 v. v., Liet. 
Darb. Svct., 920 E. 79th St. Kviečia
me narius dalyvauti susirinkime, už
simokėkite duokles už šiuos metus, 
taipgi atsiveskite ir naujų narių prie 
kuopos. —M. Valentą, org.

(186-188)

LICENSES LICENSES LICENSES

primena, jog kietas Sovietų 
pasipriešinimas jau priver
tė vokiečius pakeist pirmes- 
nius žaibiškus jų planus; tai 
galimas daiktas, kad atkak
li Sovietų apsigynimo kova 
ir vėl pakeis nacių užkaria
vimų programą, kaip sako 
tie karininkai.

RAUDONARMIEČIAI UŽĖMĖ 
SUOMIJOS SALAS

Maskva. — Sovietai už
kariavo kelias Suomijos sa
las arti Hangoe pusiausalio 
ir pažengė pirmyn prieš 
suomius ir vokiečius Kare
lijos tarp vandenyje, į šiau
rius nuo Leningrado.

Jei Japonija Užpuls Sovietų 
Sibirą, Sako, Amerika Ka

riaus prieš Japoniją
New York. — Garsus ži

nių aiškintojas per radiją 
R. G. Swing įspėjo, kad pre-
zidentas Rooseveltas, mato
mai, tariasi su Anglijos mi- 
nisteriu pirm. W. Churchil- 
liu užimt griežtą poziciją 
prieš tolesnį Japonijos brio- 
vimąsi į svetimus kraštus. 
Jis suprato, kad Amerika ir 
Anglija eitų karan prieš Ja
poniją net tokiame atsitiki
me, jeigu japonai pultų 
“tik” Sovietų Sibirą, o dau-
giau nieko.

Hess’o Atskridimas ne Angli
ją Sutaikyti, bet Škotijoje 

Revoliuciją Įvykinti
“Laisvės” 182 numeryje 

klausimų — atsakymų skyrių-. 
Įje, kaip matėte, atsakytojas 
j tebesilaikė senos nuomonės, 
kuri yra klaidinga. Hess, būk, 
atskrido į Škotiją (Angliją) 
tikslu sutaikinti Angliją su Vo
kietija ir pradėti bendrą karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Pasta
ruoju laiku amerikoniškuose 
laikraščiuose labai plačiai ir 
žymiai yra atžymėta tikrieji 
Hess’o tikslai atskridimo. Juos 
padavė Paryžiaus prieš-naci- 
nis savaitinio laikraščio “Das 
Neue Tagebuch” redaktorius.

Hess’as skrido kaip kompe- 
tentiškas Hitlerio sėbras, po 
ilgo laiko susirašinėjimų iš 
Škotijos tarpininkaujant kon- 
spiratoriams (Škotijos revoliu
cionieriams), buvusiems per 
kelius metus Berlyne Britani
jos Ambasados raštininkais

meriai, su šakėmis priėmė 
“svečią.” Todėl nutrūko susi
siekimas per kelias valandas 
ir laukimas nepaprasto sve
čio vietoje pribūti slaptam su
sirinkime, — iškilo viešumon 
pirma laiko ir revoliucionierių 
sugedo planas.

Tai maž daug tokia trum
pa sutrauka Hess’o skridimo. 
Jis laikomas Anglijoje inter
nuotu ir užpuolimas ant Rusi
jos lieka nežinomu. “But it 
can be said today that Hess 
did not fly to England as a 
refugee from Nazi Germany, 
nor as an emissary of a Hit
ler peace offer. He made the 
flight as a loyal serva.nt of 
his Fuerher in order to start 
a large-scale revolution and 
to bring an offer of war aid 
to Scotland” — tvirtina anglų 
spauda.

D. G. J.

Ivone Kirkpatrick ir kuni
gaikščiu Hamiltonu, su žinia 
dalies parlamento narių. Vis
kas buvo prirengta, kaip Ško
tijai atėjo laikas patapti savL 
stove iš po Anglijos imperi
jos ir kartu su Vokietija ka
riauti prieš Angliją.

Tik visa bėda tam ^‘svečiui,” 
kad nepavyko užbaigti kelio
nę : orlaivis sugedo ir nupuolė 
ne vietoje ir susižeidė koją, o
nežinanti dalykų žmonės, far-

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Alude
Rhcingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES 

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
76 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN ROBINSON 
Nathanson Food Center

76 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Reeve PL, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BALLON
52 Reeve PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1519 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Howard Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD W1NGES
168 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
985 Greene Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HAROLD KAPLAN & BERNARD LENTON 

S. & S. Dairy
985 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6077 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
872 Hancock St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING WEINSTEIN 
Weinstein Dairy

872 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2039 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE J. JOYCE
1'11 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y..

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1700 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
121 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BOH LING
121 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB9511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIDA PETERSON
434 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Gl> 1377 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Ave., 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 2078 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MATHIAS MARTINEZ
La Marguesita Spanish & American Grocery 
369 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1728 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
691 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

SALVATORE MANZIONE
694 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10" 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN & ALEXANDER SHAPIRO 
D-B-A Shapiro & SON

47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10839 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at i etail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
173 Chauncey St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFRED B. AUREHAAN
173 Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

Elmwood Grove
Didžiausias Lietuviškas

BEER GARDEN
• •

Piknikam laikyti vieta ir 
puikios maudynės

KLEMENSAS MAIGA
Savininkas

ANT ROUTE 202

BETHEL, CONN.

FOTOGRAFAS
\ Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
®lš senų padarau;

naujus paveiks-' 
lūs ir krajavus; 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- ! 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

! Kamp. Broadway Ir Stone Ave.' 
i prie Chauncey St., Broadway Line 

' Tel. Glenmore 5-6191

I

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1623 has been issued to the undersigned 
to sell boor, at retail under Section 107 
of the Alcohol^ Beverage Control Law at 
1094 Hancock St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1370 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2623 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
2623 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
533 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES ANDERSEN
533 Park PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1659 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control’ Law at 
73 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GREENFIELD’S FOOD STORES
73 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
208 Pearl St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

CHARLES GOLD & SAMUEL GOLD 
Gold Bros,

208 Pearl St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail und»r Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control L»- 
590 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GENDLER
590 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a< 
1933 Rockaway Parkway, Borough of Broo
klyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

DAVID SH1FFMAN
1933 Rockway Parkway, Brooklyn, N. Y.

LICENSES
—................ . .....■■ ■ I ..... . , Jte -....... .................... „

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10618 has been issued t6 the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 York Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TONY KORPACZ
186 York St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1956 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
126 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB TAMK1N
126 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVE
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1388 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
405 Vanderbilt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY ALLHUSEN
405 Vanderbilt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2137 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
22(13 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SALZMAN
2293 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6229 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Nassau Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TILLIE GLASBERG
195 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS*
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė
BUNION LABEL

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

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

VARPAS BAKERY. 3640 St® Street. Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE”
r-

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

SANDELIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, rainunėliai, apvy- 
niąi, gumbažolėSį trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: E Vergreen 8-9770

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

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuvė. Ją įsteigė plačiai ŽL 

nomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI
Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy

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

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

PRISTATOME Į NAMUS

Telefonas EV. 8 7047 Lie. No. L1030

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

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

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

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

Mes Užeinam Pas Kasiuosius
UŽEIKITE IR JŪS

Gt> -

•v* Jn

e*
Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 

taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
89-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

Telephone Great Neck 1546

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir. kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šla

pumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ligos pažinimą ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama 
Serumo ir Čiepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.



•yi >|—i « ma

i

le&taš huslaį)is

r ■> i ii • >.... ............................................

n

NewYorko^/^fe^feZiiiioi SLA 38 Kp.. Išvažiavimo Ko
misijoj “Nesusipratimėlis”

IŠGIRSKITE PIRMA LAISVES 
RADIO PROGRAMA

Lietuvon Siųsti Laiškai 
Grįžta Atgal

Streikas Sulaikė 
Queens Busus

Pirmadienio vakarą, rug
pjūčio 11-tą, 9 valandą, pirmu 
kartu išgirsime laisvės Radio 
Programą iš stoties WBYN, 
1430 klcs.

Norintieji išgirsti lietuvišką 
radio žodį dabar galės jį gir
dėti kultūrišką, be klausymo 
gremėzdiško burlesko iš lietu
vių kalbos, ir be nacių propa
gandos.

Programos įvyks kas pirma
dienį, 9 vai. vakaro. Anaun- 
senu bus Jonas Ormanas, o 
komentatoriumi—Rojus Miza-

ra. Bus ir dainų bei muzikos.
Laisvės Radio draugai pasi

tarnaus lietuviams informuo
dami juos apie šią programą.

Ir visi prašomi ruoštis da
lyvauti Laisvės Radio piknike 
rugpjūčio 17-tą, Klasčiaus 
Clinton Parke. Čia suvažiuos 
skaitlingi brooklyniečiai ir 
daugelis lietuvių iš apylinkės, 
taipgi ir tolimesnių svečių ap
vaikščioti Laisvės Radio gimi
mą, palinkėti jam išaugti stip
riu, gražiu, ir ilgai gyvuoti. 
Čia bus proga ir šauniai pasi
linksminti.

Vėliausi Posūkiai Šiame Kare, ir 
Amerikos Lietuvių Problemos

aiški
nama šį pirmadienį, rugpjūčio 
11-tos vakarą, “Laisvės” salė
je, 419 Lorimer St., Brookly- 
ne. Įžanga nemokama.

Norintieji pasiklausyti pir
mos Laisvės Radio Programos 
neapsivilsite. Radio laiku bus 
pertraukta susirinkimas ir vi
si kartu galėsime pasiklausyti 
radio programos. Kviečia vi
sus LLD Apšvietos Komisija.

Tais klausimais kalbės D.' kių reikšmė bus plačiai 
M. Šolomskas, LLD Centro se
kretorius, pastarosiomis savai
tėmis apvažinėjęs eilę žymių
jų Amerikos lietuvių kolonijų, 
tame skaičiuje ir didžiąją Chi- 
cagą.

Karo fronte ir pasaulinės 
politikos arenoje įvyko daug 
kas naujo nuo 18-tos liepos, 
kada įvyko didysis Brooklyn© 
lietuvių mitingas. Visų tų įvy-

Brooklynietė veikėja M. Ba
naitienė pereitą savaitę gavo 
atgal savo Lietuvon rašytą 
laišką, kurį buvo išsiimtus bir
želio 14, oro paštu. Laiškas 
buvęs vokiškos cenzūros ati
darytas ir užlipintas svasti- 
kuotomis juostomis.

Su Tarybų Lietuva, kaip ži
nia, susirašinėjimas buvo lais
vas, nors “Naujoji Gadynė”, 
“Vienybė”, “Amerika”, ‘'Tė
vynė” ir kituose miestuose iš
einanti klerikalų, socialistų ir 
tautinių smeton-nacių spauda 
šaukdavo, kad Lietuvą “pa
grobę” ir “pavergę” kacapai. 
O dabar, kada Lietuvą, kaip 
jie sako, Hitleris “išlaisvino”, 
tai net šeimyniško laiško sa
viškiams nebeįsileidžia. Mat, 
lietuviškais fašistiniais šniukš- 
teliais vokietys nacis nepasiti
ki, o pats lietuviškai skaityt 
nemoka, tad geriau laiško ne
įsileidžia. Rep.

Pereitą penktadienį Trans
portininkų Unijai, CIO, pa
skelbus streiką prieš Triboro 
Coach Corp, daugelis Queens 
gyventojų susirado kitus bū
dus nuvažiuoti darban ir su
grįžti namo.

Sulaikyta 11-ka iš 13-kos li
nijų, 175 busai. Streikas pa
skelbta po to, kada darbinin
kai nusibalsavo būti nariais 
Transportininkų Unijos, CIO, 
bet bosai vieton tartis su dar
bininkų pasirinkta unija, pa
sikvietė Amalgamated Ass’n ir 
padarė su ja neva “sutartį,” 
kad sulaužyt darbininkų pasi
rinktą uniją.

Firmos busai kursuoja tarp 
New Yorko ir Astorijos. Jack- 
son Heights, Woodside, Win
field, Maspeth, Corona, East 
Elmhurst ir miestavos orlaivių 
stoties.

Unija sako, kad iš 175 busų 
tik devyni veikia, visi kiti su
laikyti.

Rūgpj. 5-tos dienos vakare, 
SLA 38 kp. išvažiavimo rengi
mo komisija turėjo suėjimą, 
kad užbaigti apyskaitą iš 
Įvykusio išvažiavimo, kuris tu
rėta liepos 26 d., New Jersey’s 
valstijoj.

Neprisieitų apie tą komisiją 
kalbėti, jei ne vienas būdingas 
“nesusipratimėlis” tos komisi
jos pirmininko dėl kai kurių 
finansinių dalykėlių.

Dalykas štai koks:
Liepos 26 d. keturiems auto

busams pribuvus gabent pasi
rengusius išvažiaviman daly
vius, pasirodė reikalas iš anks
to su mokėt visą sumą už tran- 
sportaciją. Auto busų vairuo
tojai nesijudina iš vietos, jei 
nesumokama.

Komisijos pirmininkas p. 
čerka paprašo p. E. A-nės, 
kad ji paskolintų reikalingą 
transportacijai padengti sumą.

Ponia E. A-nė Įteikė p. Čer- 
kai $140 “ant žodžio,” nepa- 
imdama “juodo ant balto.”

Po išvažiavimo, sueina ko
misija sudarymui apyskaitos.

Įplaukos ir išlaidos 
$10

jo tik vienas fin. sekretorius 
ponas šaulys. O kiti tūli viršy- 
los buvo užimti pasitarimė- 
liais, kaip čia dabar “savą 
žmogų” išgelbėt iš “nesusipra
timo” ir nesusilaukti nuo na
rių pirties. Pasekmė buvo ta, 
kad komisijos nariai ir tūli iš 
valdybos raportavo kiekvienas 
atskirai ir po apie virš pus
valandžio klausymo ir klausy
mo tūli nariai pritrūko kan
trybės ir pareikšdami “nieko 
nesupratau,” pasiūlė komisijai 
raportą tarpusavyje užbaigti, 
bilas sumokėti, sunešti Į vieną 
vietą ir sekamame kuopos su-

llMM^

Tarp Lietuvių Aido Choro Veikla

Teisėjas Barė Paliekančius 
Nerakintus Automobilius

Lankėsi Svečiai iš 
Chicago, 111.

Paviešėjus pas dd. I. K. 
vanus apie savaitę laiko ir 
lankius “Laisvės” ir LDS įstai
gas, taipgi savo gimines Mise
vičius, Simokaičius S. Mažei
kienė, clevelandietė veikėja, 
išvyko atgal savo miestan prie 
laukiančių darbų.

ap- ir dalyvauti progra- 
sekamose vietose

17 d., dainuos
Radio Valandos

nesusiprati-

A-nė nori gauti pil
komis! jos pir- 

->$140. 
sakydamas,

yra nuo p. E. A-nės 
tik $130, o ne $140. 
E. A-nė pristato liū- 

A. J., kuris matęs, 
Čerka priėmė nuo E.

Pirmadienis, Rugpj. 11, 194 f

sirinkime duoti raportą taip, 
kaip privaloma, o tada kuopa 
svarstys, ką su juo daryti.

Einant skersai Church Ave. 
netoli Schenectady Ave. tro
bas užmušė Mrs. Pauline Feld
man, 55 m.

John F. O’Neil, advokatas, 
261 Broadway, N. Y., prara
do leidimą praktikuoti advo
katūrą po to, kaip surasta, 
kad sutvarkant tūlai našlei vy
ro palikimą jis parokavęs $6,- 
900 išlaidų, kuomet tebuvę 
$250.

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, 

IR BIZNIŲ PASKELBIMAI

Pranešėjas
JONAS ORMANAS

žinių komentatorius
ROJUS MIZARA

Reikale pasiskelbimų per Laisvės Radio 
ar dėl programos, prašome kreiptis šiuom

427 Lorimer St., Brooklyn

ŽINIOS

Programą 
adresu:

Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

Teisėjas Fitzgerald Kings 
County teismabutyje paleido 
be baudos du jaunus vyrus, 
kurie prisipažino 
vogus nerakintą 
pereito balandžio

Ta mašina jie 
važinėti ir 
Valstijos

sulaikyti

Teisėjas ant paliekan- 
kaip mašinas barėsi:
vėplos, kurie tiksliai 

raktus mašinoj ir duo- 
jauniems

Penktadienį, “Laisvės” Įstai
goj užėjo čikagiečiai Kazys ir 
Marė Bartnikai. Jie atvyko 
pas Jurgį Adomėną, kuris gy
vena Jamaica, L. I.

Draugai Bartnikai yra geri 
“Laisvės” ir “Vilnies” rėmėjai. 
Po trumpo pasisvečiavimo, 
svečiai atsisveikindami paliko 
$3.00 dėl “Laisvės” reikalų.

Su dd. Bartnikais lankėsi 
“Laisvėje” ir Adomėnytes, 
Lucy Adams ir Bertha Smith, 
kurios palydi svečius per New 
Yorką.

Antanas Urbaitis, Jr., pusė
tinai užsigavo darbe pereitą 
savaitę. R'andasi namie. Sveik
sta.

Eastnewyork ietis Pranas 
Rimkus, menininkas, sveiksta. 
Randasi savo namuose, 602 
Šutter Avė.

Pereitą savaitę brooklynie- 
čiuos svečiavosi A. ir F. Stan
kui.

Aido Choras yra užkviestas 
apsiėmė 

mų pildyme 
ir dienomis:

Rugpjūčio 
Liet. Laisvės
palaikymui rengiamam pikni
ke, Klaščiaus Parke; rugpjū
čio 25 d., dainuos per radio, 
Liet. Laisvės Radio Valandos 
programoje, iš stoties WBYN; 
rugpj. 31, pildys programą 
Philadelphijoje “Laisvės” nau
dai rengiamam piknike; rugsė
jo 14 dainuos New Jersey; ir 
Spalio 12 d., turės savo pa
rengimą — komediją su dai
nomis, kur pildys dalį progra
mos.

Beje, Aido Choras pasigen
da Francis Sibol 
Browniute, kurie, 
dabar pergyvena 
nesį. šia proga
jiems laimingo šeimyniško gy
venimo.

Aido Choras taipgi išreiškia 
užuojautos Nikodemui Pakal
niškiui jo nelaimėje ir linki 
greito pasveikimo ir sugrįžimo 
vėl Į Chorą.

ir Marytės 
kaip girdėt, 
medaus mė- 
Choras linki

Sužiūrima 
ir. . . ant 
rpėlis.”

P-nia E.
ną savo duotą 
minim čerkai paskol 
čerka nuginčina, 
kad jis 
paėmęs

Ponia 
dininką 
kaip p.
A-nės pinigus, sumoje $140.

Ponas čerka liudininko A.
J. nepripažįsta ir sako, kad jis 
parsidavęs “už čerkutę...”

Rugpj. 7-tą, suėjus kuopos 
susirinkiman, nariai ilgai lau
kė savo viršininkų, mokestys 
pradėta imti ir susirinkimas 
pradėta laikyti apie valanda 
vėliau, kadangi už stalo sėdė-

lainvm
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kaltais pa- 
automobilių 
20-tą.

leidosi pasi-
buvo

Traperių, kada jų 
mašina nustūmė nuo kelio ki
tas dvi. 
čių bile

“Tie 
palieka
da pagundą tiems 
žmonėms, turėtų būti įkalin
ti. Jie turėtų nešti dalį atsa
komybės su tais, kuriuos jie 
pagundė.”

Teisėjas sakė, kad jauniems 
žmonėms nedaug pasilinksmi
nimo priemonių prieinama ir 
pagunda daug prisideda prie 
jų pastūmėjimo Į blogą.

Du asmenys, areštuoti ne
šant su savim dvi valizas slap
tų loterijų numerių, nuteisti 
po 10 dienų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Baigus Battery-Brooklyn Tu
nelio statybą, sakoma, visai ki
tokiu bus padaryta ir Battery 
Parkas, žuvinyčia bus perkel
ta į Bronx Parko žvėrinčių.

Aido Choras jau pradėjo 
mokintis rudens perstatymui 
puikų scenos veikalą. Apie 
tai, be abejo, daugiau išgir
sim iš pačių choristų.

Choras dainuos Laisvės Ra
dio programos piknike, 
čiaus Parke, šio mėnesio 
dieną. Ž.

Klas- 
17-tą 
R.

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

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gamiaami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sal ir kepta paršlena; gaspadoriškal nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI

VĖLAI VAKARO.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

Koresp

Areštavo 15 Šalpos 
Pikietp

LAISVES RADIO PROGRAMOS

Rengia Brooklyn© Laisvės Radio Kliubas

Laisvės radio programa yra transliuojama iš stoties 
WBYN 1430 klės., 9-tą valandą pirmadienių vakarais.

LAISVĖS RADIO PROGRAMĄ 
remia lietuviai menininkai, šiame piknike dalyvaus Brook

lyn© Aido Choras ir Pirmyn Choras iš Great Neck.

Programa jau transliuojama. Ji džiugina kiekvie- 
vieną kultūrišką lietuvį

Dabar tik turime pasispausti sukėlimu finansų. Kalbamos 
programos palaikymui yra ruošiamas piknikas, 

kuris įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 17 August
Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi dalyvauti 

šiame piknike. Piknikas bus

KLASHUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N .Y.

Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 40c.

Skaitlingai dalyvaukime piknike, smagiai pasišoksim 
ir išgersime už stiprų gyvavimą Lietuvių Laisvės Radio 
Programos.

Pereitą penktadienį areštuo
ta 15 asmenų, ramiai pikieta- 
vusių šalpos Biurą prie Webs
ter Ave. ir 138th St., Bronxe.

Pikietus pastatė vietos Wor
kers Alliance skyrius protes
tui prieš sulaikymą pašalpos 
Ferdinandui De Vivo, liepos 
15-tą. Kaip sakoma Workers 
Alliance pranešime, Vivai liep
ta užsidirbti sau, žmonai ir 
septyniems vaikams pragyve
nimą renkant ir parduodant 
visokias liekanas (junk).

Keliomis dienomis anksčiau 
dėl reikalavimo tai pačiai šei
mai pašalpos buvo areštuoti 
kiti 7 asmenys. Anie sėdėjo 
šalpos raštinėj ir buvo areš
tuoti kaltinant “betvarkės da
ryme.”

Sakoma, šalpos Dep-to dar
buotojai atsisakę sėsdėtojus 
bei pikietus kaltinti, sakyda- 
mi, kad jie neatsakomingi už 
areštus.

Alliance pareikalavo majo
ro LaGuardijos ir policijos ko- 
misionieriaus Valentine ištirti 
areštus reikalaujančių pašal
pos biednai šeimynai. Taipgi j 
siunčia delegaciją pas majorą] 
išrišti De Vivo pašalpos klau
simą. Paprasti žmonės nega
li suprasti, kaip žmogus be 
pastovaus (Tarbo ir žmoniško 
uždarbio galėtų išlaikyti 9 as
menų, šeimyną.

PRANEŠIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
Prašome kitų organizacijų įsitė- 

myti, kad LDS 13 kp. ir ALDLD 
185 kp. ruošia vakarienę, šeštadienį, 
gruodžio 6 d. Daugiau apie šią vaka
rienę bus paskelbta ateityje.

Valdyba.
(188-189)

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, rugpjūčio 
(August) 13 d., 7:30 vai. vak., Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetainėje, 
269 Front St.

Visi nariai būkite laiku, nes yra 
pora svarbių reikalų, kuriuos turė
sime atlikti. Valdyba.

(188-190)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs darbininkas 

dirbti mėsinyčioj-grosernčj. Jeigu 
darbininkas bus tinkamas, tai dar
bas nuolatinis. Dėl daugiau infor
macijų prašome kreiptis: 72-07 
Grand Ave., Maspeth, N. Y.

NOTARY

PUBLIC

O

B
laidotuves

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y.

L

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

nemoka- 
miesto.

B

7

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. T. 

Tel. Triangle 3-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Eyęrgreen 8-7179 <

TWVWVWI

Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

409 ir 417 Grand St.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
6 ta/ 

adr©sas•
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Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y




