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naikinta. Viskas dėl to, kad į- 
tūžęs fašizmas pasirįžo nuga
lėti demokratinį pasaulį, su- 
iaikinti Sovietų Sąjungą ir vis
ką pats valdyti!

Šiuos žodžius rašant, atro
do, kad Ukrainoje, kur Hitle
ris sukoncentravo savo dideles 
jėgas, kur yra pasiųsti tūks
tančiai italų, rumunų, vengrų 
ir slavokų, jam pavyko tolyn 
prasimušti. Nėra abejojimo, 
kad Ukrainos respublikai yra 
rimto pavojaus.

Bet kol kas Hitleris negalė
jo užimti nei vieno didesnio 
miesto — nei Odessos, nei Ki
jevo, nei Leningrado, nei Mas
kvos .’

O jis tą viską buvo pasimo- 
jęs pasiimti per mėnesį laiko!

Tiesa, Hitlerio bomberiams 
pavyko iš oro apgriauti nema
žai Sovietų Sąjungos miestų.

Bet kaip yra su Vokietijos 
miestais? Juos veik kasdien 
griauna Anglijos bomberiai. O 
Berlyną naikina abieji — so
vietiniai ir anglų bomberiai!

Stalinas Ruošia Konferenciją 
Su Amerikos ir Anglijos 

Atstovais Maskvoj
Maskva. — Juozas Stali

nas, Sovietų komisarų pir
mininkas, mielu noru priė
mė mandagų pasiūlymą pre
zidento Roosevelto ir An
glijos ministerio pirmininko 
Winstono Churchillio — su- 
ruošt Maskvoj konferenciją 
aukštųjų Anglijos, Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos at
stovų ir bendrai išdirbt pla
nus, kaip tinkamiausiai pa- 
skirstyt karo reikmenis il
gesniam laikui tarp Angli
jos, Sovietų ir Jungtinių 
Valstijų.

Stalinas išreiškė “širdin
gą padėką” prez. Roosevel- 
tui ir Anglijos premjerui 
Churchilliui už jų pasiryži
mą teikt pagalbos Sovietam Iglija ir Amerika prilaikys 
kare prieš Vokietiją. Stali-I Japoniją nuo naujų karų.

nas sakė, kad jis darys “vi
sus reikalingus žingsnius, 
idant kuo greičiausiai įvyk
tų ta konferencija” — pasi
tarimai su Amerikos ir An
glijos atstovais.

ROOSEVELT PASITIKI 
SOVIETŲ JĖGOM.

Prez. Rooseveltas, sugrį
žęs nuo jūros, išreiškė pasi
tikėjimą, kad Sovietai atsi
laikys prieš Vokietiją bent 
iki pavasario; o tada Ame
rika duosianti juo didesnės 
paramos Sovietam.

London. — Anglijos poli
tikai tikisi, kad Sovietų 
sandarbininkavimas su An-

Sovietų Oficialiai Pranešimai j Amerikos ir Anglijos Atstovai
Maskva, rugpjūčio 15.—Sovietų Žinių Biuras šiandien S H SoVlCtlllS Kkill'O

išleido sekamą pareiškimą:
Naktį rugp. 14 į 15 d. mūsų kariuomenė vedė žiaurius 

mūšius linkmėse Kaekisalmi, Staraja Russa ir Smolens
ko ir fronto dalyje Estonijoje.

Mūsų oro jėgos, veikdamos išvien su žemės kariuome
ne, vis kirto smūgius priešo kariuomenei.

Maskva, rugp. 16.—Šiandien Sovietų Žinių Biuras iš
leido šitokį pranešimą:

Mūsų kariuomenė rugp. 15 d. tęsė įnirtusias kautynes 
su priešu visame fronte.

Mūsų oro jėgos, bendradarbiaudamos su žemės kariuo
mene, ir toliau smogė priešo kariuomenei ir atakavo jo 
orlaivius stovyklose. Pagal dar nepilnas skaitlines, tapo 
sunaikinta 21-nas vokiečių orlaivis rugp. 14 d. Mes pra
radome 11 lėktuvų.

Mirtis Gręsia Fa
šistą Priešams 

Frakcijoje

10 Procentą Numuštas 
Gazolino Pardavinėji

mas 17-koj Valstiją

Reikmenų Paskirstymą

J. Paulukonis, iš Shaft, Pa., 
rašo:

“šiandien (rugp. 14 d.) pa
rėjęs iš darbo žiūriu ‘Laisvėn** 
ir nustebau: ten keliamas 
klausimas, ar Philadelphijoj 
žmonės girdėjo Lietuvių Lais
vės Radijo programą? Turiu 
pasakyti, kad aš gyvenu šimtą 
mylių j vakarus toliau nuo 
Pbiladelphijos, na, ir klausiau
si paminėtos radijo programos 
ir viskas buvo puikiai girdima. 
Aš klausysiuosi jo ir sekantį 
pirmadienį.”

Tai įdomus dalykas. Shaft 
Pa., yra netoli šenadorio. Va-1 
diansi, WBYN Radijo stotis 
yra galinga. Per ją duodami 
lietuviški programai gražiai 
pasitarnaus plačiajai lietuviš
kai visuomenei.

Todėl visi klausykite Lietu
vių Laisvės Radijo programos 
šiandien, pirmadienį, rugpjū
čio 18 d., 9 v. v.

Po savo istorinės konferen
cijos, sako United Press žinių 
agentūra, prezidentas Roose
veltas ir premjeras Churchill- 
’as pasiuntė laišką Sovietų Są
jungos premjerui J. Stalinui.

Laiške Rooseveltas ir Chur- 
chillas sveikina narsiąją So
vietų liaudį, kovojančią su 
tarptautinio plėšiko Hitlerio 
govėdomis, taipgi pažadama 
visokia pagalba Sovietų Sąjun
gai.

Vienas Brooklyno biznierius 
pradžioje Sovietų-Vokietijos 
karo ėjo laižybų su vokiečių 
biznierium, kuris yra pro-na- 
cis. Vokietis biznierius skelbė, 
kad iki š. m. rugpjūčio 15 d. 
Hitleris paimsiąs Maskvą (ma
tot, kaip Hitleris moka apgau
ti savo pasekėjus), o lietuvis 
biznierius teigė priešingai.

Rugpjūčio 15 d. praėjo. Lai
žybas laimėjo lietuvis biznie
rius ir šiandien jis tur būt jau 
bus gavęs arti šimtą dolerių 
iš nacių suklaidinto vokiečio 
biznieriaus!

Sovietą Spauda Sveiki
na Prez. Roosevelto ir 
Churchillio Pareiškimą

Maskva.—Sovietų vyriau
sybės laikraštis “Izviestija,” 
rašo, kad prez. Roosevelto 
ir Anglijos ministerio pir- 

j mininko pareiškimas dėlei 
hitlerizmo sunaikinimo ir 
pastovesnės taikos įkūrimo 
su laisve kiekvienai tautai 
apsispręsti, kad tas pareiš
kimas turi “milžinišką tarp
tautinę politinę svarbą.”

“Pravda,” Sovietų Komu
nistų Partijos organas, sa
ko:

“Visos laisvę mylinčios 
tautos pasitiks Roosevelto- 
Churchillio pareiškimą su 
gyviausiu pasitenkinimu.

“Šiame kare dėl išlaisvini
mo mes Sovietai nebūsime 
vieni. Šiame didžiame kare 
mes turėsime ištikimus są
jungininkus — Europos ir 
Amerikos tautas, taipgi Vo
kietijos žmones, pavergtus 
hitlerinių tironų. Mūsų ka
ras už liuosybę susijungs su 
Europos ir Amerikos tautų 
kova už jų nepriklausomy
bę, už demokratines lais
ves.”

Sovietą Lakūnai Sukėlė 
Sprogimus ir Gaisrus 

Berlyne ir Stettine
Maskva. — Sovietų orlai

viai naktį rugp. 15 į 16 d. 
vėl bombardavo Berlyną, 
taipgi atakavo Stettiną ir 
kitus svarbius karui punk
tus šiaur-rytinėje Vokietijo
je. Sovietų lakūnai padegan
čiomis ir smarkiomis sprog
dinančiomis bombomis su
kėlė didelį skaičių eksplozi
jų ir gaisrų Berlyne ir Stet
tine.

Visi Sovietų orlaiviai 
sveiki sugrįžo namon iš tų 
žygių.

Washington. — Japonija 
neleidžia šimtui Amerikos 
piliečių grįžt namo.

Draugai, kurie darbuojasi, 
praneša, kad šiuo metu yra la
bai lengva gauti “Laisvei” 
naujų skaitytojų. Y pačiai 
lengva gauti “išbandymui” do
lerinius prenumeratorius, ku-

Per 48 valandas Sovietai 
sunaikino 55 vokiečių orlai
vius, o savo prarado 25.
rie laikraštį gaus per sesias sa
vaites.

Pereitą ketvirtadienį mas- 
pethietis Wm. Karlonas šitą 
žodžių rašytojui pridavė tris 
naujus prenumeratorius ir jis 
pareiškė, kad jie buvo gauti 
be jokio vargo. '

Sovietai Atmetė Atgal 
Nacius ir Suomius

Maskva, rugp. 17. — So
vietai užginčija, kad vokie
čiai Ukrainoj pasiekė punk
tą už 100 mylių nuo Dnie- 
propetrovsko, metalo pra
monės centro. Dnepropet
rovsk stovi už 240 mylių į 
pietų vakarus nuo Kijevo.

Sovietų kariuomenė smar
kiai apdaužė ir atmetė at
gal kelias nacių divizijas, 
kurios brio vėsi atkirst Ode
są nuo Nikolajevo, Sovietų 
laivyno stovyklas Juodojoj 
Jūroj, kaip savo Lozovskis, 
Sovietų užsienių reikalų vi- 
ce-komisaras:

Karelijos-Ladogos ežero 
fronte Raudonoji Armija 
atvejų atvejais atmetė atgal 
suomių-vokiečių kontr-ata- 
kas ir padarė jiem didelių 
nuostolių.

Tebesiaučia žiaurūs mū
šiai į rytus nuo Smolensko 
ir Estonijos fronte.

Atmušti tapo visi nacių 
orlaiviai, kurie skrido bom- 
barduot Maskvą šeštadienį;

Sekančią savaitę šitų žodžių 
rašytojas, atrodo, galės savai
tei laiko pasitraukti iš redak-nė vienas jų nepasiekė mie- 
cijos darbo. sto.

| New Yorke veikiąs Anti
fašistinis Komitetas, kuris 
gelbėja Ispanijos kovotojus 
ir kitus fašistų priešus, gavo 
žinių, kad Francijoj mirtis 
gręsia dideliam kiekiui an
ti-fašistų kovotojų.

Associated Press rugpjū
čio 15 dieną iš Vichy prane
šė, kad Paryžiuje ir kitur 
Vokietijos fašistai įvedė 
mirties bausmę visiems, ku
rie išdrįs gatvėj demons
truoti prieš fašistų režimą.

Po to, kaip Francijoj Pe- 
taino ir Darlano fašistinė 
valdžia susitarė išvien veik
ti su Hitleriu, tai ir Vokieti
jos dar neužimtoj Francijoj 
antifašistai atsidūrė bai
siausioj nelaimėj ir katas
trofiškoj padėtyj. Petaino— 
Darlano išdavikiška valdžia 
bendradarbiauja su Hitlerio 
ir Mussolinio razbaininkais, 
pati areštuoja, į katorgą 
grūdą francūus anti-fašis- 
tus, žiauriausiai persekioja 
į Franciją pabėgusius Ispa
nijos liaudiečius ir kitų ša
lių anti-fašistus, kurie yra 
patekę Franci jofe koncen
tracijos stovyklosna. 
centracijos liogeriuose 
patauja žiauriausias 
ras.

Franci jos fašistinė 
žia tūkstančiais suima ko
votojus iš koncentracijų sto
vyklų ir veža juos į įvairias 
salas, kur siaučia baisus re
žimas, arba į Afrikos dyku
mas Sacharą.

Įvairiose šalyse veikianti 
Anti-fašistų Gelbėjimo Ko
mitetai, kaip Jungt. Vals
tijose Ispanijos Kovotojų] 
Gelbėjimo Komitetas jau 
tūkstančius anti-fašistų iš
gelbėjo, išvežė į Meksiką, 
San Domingo ir kitas Cen- 
tralines Amerikos respubli
kas. Prie to prakilnaus dar
bo nemažai prisidėjo ir lie
tuviai savo aukomis.

Minėti komitetai ir to
liau tęsia tą darbą, kiek 
jiems leidžia lėšos. Lietuvių 
darbininkiškos anti-fašisti- 
nės ^ragnizacijos irgi tuo

Kon- 
vieš- 
tOro-

vald-

Washinton. — Valdiškas 
kainų ir pilietinių reikmenų 
administratorius Leonas 
Henderson įsakė dešimt 
procentų sumažint pristaty
mą gazolino pardavinėjimo 
stotims. Tai todėl, kad val
džios prašymas savanoriai 
sumažint gazolino pardavi
nėjimą pasirodė neturįs pa
sekmių. Nes nuo to laiko, 
kai vyriausybė prašė su
stabdyt gazolino pardavinė
jimą pardavinėt privatiš- 
kiem (asmeniniam) automo
biliam tarp 7 valandos va
karo ir 7 vai. ryto, tai jo 
buvo parduota kaip tik prie
šingai, dar net 8 procentais 
daugiau negu pirma.

Dabartinis įsakymas dėl 
gazolino sumažinimo, ta
čiau, sako, kad jo gaus, kiek 
būtinai reikia, vartojami 
biznio reikalams automobi
liai, trokai ir autobusai, 
traktoriai ir kitos farmu 
mašinos, ligoninių ambulan- 
sai, gydytojų automobiliai 
ir tie, kuriuos vartoja šalies, 
valstijų ir miestų valdžios.

Įsakymas nukirst gazoli
no pardavinėjimą dešimčia 
procentų ‘paliečia šias sep- 
tynioliką valstijų:

New York, Connecticut, 
New Jersey, Rhode Island, 
Massachusetts, Ver mont, 
New Hampshire, Maine, 
Pennsylvania, D e 1 a w are, 
Maryland, Virginia, West 
Virginia, North Corolina, 
South , Carolina, Georgia 
dalį Floridos į rytus nuo 
Aplachicola upės ir Colum- 
bijos Distriktą.

Įsakymas duotas pagal 
Ipatvarkymą vidaus, reikalų 
ministerio Ickes.

Washington. — Prezidentas Rooseveltas ir Anglijos 
ministeris pirmininkas Winston Churchill nusiuntė sa
vo asmenišką notą Juozui Stalinui rugp. 15 d., prižadė
dami “daugiausiai, kiek tik galima,” karo reikmenų 
Sovietų Sąjungai “puikiame jūsų apsigynimo kare, ku
rį jūs vedate prieš užpuolimą iš nacių pusės.” Ta notą- 
pareiškimą Rooseveltas ir Churchillis parašė laike sa
vo pasitarimų anglų karo laive Atlanto Vandenyne. 
Dabar sykiu ir Anglija pasiuntė šią notą Stalinui.

Prez. Rooseveltas ir Anglijos premjeras Churchill 
sako, kad jau yra išplaukę iš tų dviejų šalių daugelis 
laivų su kroviniais į Sovietų Sąjungą ir greitoje atei
tyje daugiau išplauks. Bet tolesniam laikui reikia ben
dro plano, pagal kurį Amerika ir Anglija galėtų grei* 
tai ir tiksliai teikt Sovietam karo reikmenų. Todėl 
prez. Rooseveltas ir premjeras Churchill siūlo suruošt 
Maskvoje tuo reikalu pasitarimus tarp Amerikos, An
glijos ir Sovietų “aukštųjų atstovų.”

TEKSTAS ROOSEVELTO IR CHURCHILLIO 
NOTOS STALINUI

Mudu, besvarstydami p. Hanio Hopkinso raportą, 
sugrįžus jam iš Maskvos, panaudojome tą progą pasi
tart kartu, kaip mudviejų šalys geriausiai galėtų pa- 
remt jūsų sali puikiai vedamame jos apsigynimo kare 
prieš nacių užpuolimą, šiuo momentu mes išvien vei
kiame, kad suteikt jums kaip galint daugiausiai tokių 
dalykų, kurių jums labiausiai reikia. Daugelis laivų 
pilni krovinių jau išplaukė jums iš mūsų šalių ir dau
giau išplauks tuojautinėje ateityje.

“Dabar mes turime imti galvon ir apsvarstyti poli
tiką ilgesniam laikui, kadangi dar tebelieka ilga ir sun
ki kelionė nueiti pirma, negu galima bus laimėti pilną 
pergalę, be kurios mūsų pastangos ir pasiaukojimai 
liktų bergždi.

“Karas tebeina daugelyje frontų ir pirma, negu jis 
bus užbaigtas, dar gali išsivystyti nauji kovos frontai. 
Nors medžiaginiai mūsų šaltiniai yra milžiniški, bet 
jie taipgi apriboti, ir turi kilti klausimas: kur ir kada 
tie medžiaginiai ištekliai galėtų būt geriausiai pavar
toti, idant daugiausiai patarnautų bendroms mūsų pa
stangoms? Tatai lygiai paliečia pagamintus karo reik
menis ir karines medžiagas.

“Reikalai ir reikalavimai jūsų ir mūsų ginkluotų jė
gų galima nusakyt tik pilnai sužinojus daugelį veiks
nių, kurie turi būt imami galvon tarimuose, kuriuos 
mes darome. Kad mes visi galėtume daryti greitus 
sprendimus kas liečia paskirstymą mūsų bendrų ištek
lių, tai mudu patariame, kad mes (visos trys šalys) 
suruoštume susirinkimą Maskvoj, į kurį mes atsius- 
tume aukštuosius atstovus, kurie galėtų apsvarstyti 
tuos dalykus tiesioginiai su jumis.

. “Jeigu tokia konferencija jums patiktų, mudu nori
me jums pranešti, jog, kol bus daromi tos konferenci
jos sprendimai, mes ir toliau siusime jums reikmenis 
ir medžiagas taip sparčiai, kaip tik galima.

“‘Mudu pilnai suprantame, kaip narsus ir neatlai
dus Sovietų Sąjungos pasipriešinimas yra gvvvbinhi 
svarbus dalykas sumušimui hitlerizmo, ir todėl mudu 
jaučiame, jog visur ir visuomet mes turime veikti grei
tai ir tuojaus šiame reikale—suplanavime programos, 
pagal kurią ateityje būtų paskirstomos bendros mūsų 
turimos priemonės.”

“Pasirašo:
“FRANKLIN D. ROOSEVELT 
“WINSTON S. CHURCHILL.”

Naciai Sakosi Žygiuoją Pirmyn Ukrainoj
rekalu rūpnasi, teikdamos 
finansinės pagalbos, kad tik 
daugiau priešfašistinių ko
votojų išgelbėjus nuo mir
ties ir grąžinus juos į ko- noj, kad gręsia apsupt ten tik tris. Jie skelbia, kad vo- 
votojų eiles, kurios grumia
si prieš budelišką fašizmą. 
Sąmoningi ir geraširdžiai 
lietuviai ir toliau rems tą 
prakilnų darbą!

Anot nacių, tai per dienąBerlin. — Naciai sako,
kad jie varąsi pirmyn prieš jie sunaikinę 131-ną sovieti- 
Sovietų kariuomenę Ukrai- nį orlaivį, o savo praradę

raudonarmiečius ir statą 
pavojun sovietinę laivyno 
stovyklą Nikolajevą. Jie 
smarkiai iš oro bombardavę 
Odesą ir Nikolajevą.

kiečių lakūnai vėl sėkmin
gai bombardavę Maskvą.

ORAS. — Šį pirmadienį 
dalinai apsiniaukę.
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Neužmirškime Antifašistų 
F r and jo j

Francija savo laiku buvo demokratinė 
šalis ir tada demokratiški, laisvę mylinti 
žmonės, bėgo nuo budeliško fašizmo iš 
Ispanijos, Vokietijos ir Italijos į Franci- 
ją. Ypatingai ten daug pabėgo iš Ispa
nijos tos šalies antifašistų ir kitų šalių 
kovotojų.

Bet karo eisenoj Francija virto fašisti
ne šalim. Dabartinė Francijos valdžia, 
priešakyj su Petainu ir Darlanu, yra nei 
kiek negeresnė už Hitlerio ir Mussolinio 
fašistinę valdžią. Ji panaikino visas de
mokratines laisves, ji įvedė Francijoj 
žiauriausi fašistinį režimą, ji, pagaliau, 
pilniausiai bendradarbiauja su Vokieti
jos ir Italijos fašistais išnaikinime Fran
cijoj bent kokių demokratijos likučių ir 
tarptautinėj politikoj.

Nelaiminga Francija ir jos liaudis; ją 
terioja ne viena Vokietijos ir Italijos fa
šistai, bet'ir savieji! Baisiai kenčia Fran
cijos žmonės! Bet dar didesnėj nelaimėj 
atsidūrė tie, kurie savo laiku bėgo iš Ita
lijos, Vokietijos, Lenkijos, Ispanijos į 
Francija jieškodami vietos, kur jie galė
tų laisviau atsikvėpti. Užsienio kovotojai 
antifašistai Francijoj atsidūrė baisioj 
nelaimėj. Jie sugrūsti į koncentracijos 
logerius, kur laikomi gyvulių padėtyje. 
Jų drabužiai senai susidėvėjo, jų maistas 
prasčiausias, jie negauna ne tik žmoniš
kos, bet dažnai jokios medikalės pagal
bos!

Demokratinėse šalyse veikia įvairūs 
antifašistų ir Ispanijos kovotojų gelbė
jimo komitetai. Tie komitetai daug pa
dėjo, daug kovotojų išvežė. Amerikoj 

-veikiantis Ispanijos Kovotojų Gelbėjimo 
^Komitetas siekė net laivą pasamdyti, ku
kris būtų vienu kartu parvežęs kelis šim
tus kovotojų. Laivo negavo. Bet tie ko
mitetai grupėmis, po kelis desėtkus, par- 
~vežė į Meksiką, San Domingo ir kitas 
;Centralinės ir Pietinės Amerikos respub- 
dikas per 12,000 antifašistų kovotojų, ku-
:rie yra dėkingi Amerikos ir kitų šalių 
‘liaudžiai už jų išgelbėjimą. Prie to pra
kilnaus darbo nemažai prisidėjo ir lietu
siai savo aukomis.
• Minėti komitetai savo darbą tęsia ir 
jtoliau. Ypatingai jie daugiau pasmarki- 

’;no darbą, kada Francijos fašistinė vald
žia galutinai nusitarė bendradarbiauti su 
'Hitlerio ir Mussolinio budeliškomis val
giomis. Minimi komitetai siekia išgel
bėti kiek galima daugiau antifašistų ko
votojų nuo mirties ir amžino kalėjimo bei 

-katorgos. Jie savo darbą veda plačiu ba
ru, kiek tą leidžia atlikti dabartinė ap
linkuma.
♦ Mes pasitikime, kad kur bus galimy
bė, kur bus prie lietuvių kreiptasi tais 
reikalais, tai lietuvių pažangioji visuome
nė ir ant toliau nuoširdžiai padės kiekvie

name žygyj, kovojime prieš budelišką fa
šizmą ir gelbėjime antifašistų.

* Lietuvių pažangioji visuomenė atliks 
savo pareigą, tiek teikime Sovietams me
dikalės ir kitokios pagalbos, tiek gelbėji
me antifašistų iš budelių nagų.

Kanadiečiai Lietuviai Veikia 
Plačiu Baru

; “Liaudies Balsas” (iš rugp. 15 d.) pra
neša, kad iš visos Kanados kampų atei
na žinių apie kanadiškių lietuvių nusi
statymą prieš hitlerizmą. Įvykstančiuose 
susirinkimuose Kanados lietuviai sveiki
na kariaujančių prieš fašizmą kraštų vy- 
jjausybes. Pasak laikraščio:
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“Montrealiečiai, pavydžiui, masiniame 
mitinge priėmė rezoliucijas ir sveikinimo 
telegramas, kurias pasiuntė čiorčiliui,' 
Sovietų Sąjungos prezidentui Kalininiui 
ir Kanados premjerui Mickenziui King. 
Telegramoj Didžiosios Britanijos premje
rui Vinstonui čiorčiliui montrealiečiai 
sako: ‘Masinis lietuvių mitingas sveiki
name Didžiosios Britanijos vyriausybę, 
pasryžusią bendardarbiauti su SSRS su
naikinimui hitlerizmo.’

“Draugui Kalininui, Sovietų Sąjun
gos prezidentui, montrealiečiai pasiuntė 
sveikinimą, kuriame sakoma: “Montrea- 
lo lietuvių masinis mitingas sveikiname 
SSRS liaudį, o ypatingai herojišką Rau
donąją Armiją ir jos vadovybę, aštriai 
kovojančią prieš kruviną Vokietijos, na- 
zių agresiją.’ Toliau išreiškiamas pasiti
kėjimas, kad raudonarmiečiai ne tik at
laikys, bet ir nušluos nuo žemės kamuolio 
fašistinį nazių-terorą.

“Kanados premjerui Kingui pasiųstoj 
rezoliucijoj montrealiečiai užgiria Kingo 
pasižadėjimą kooperuoti su SSRS ir rei
kalauja, kad Kanados vyriausybė įsileis
tų iš Jungtinių Valstijų antifašistinius 
lietuvių laikraščius, o sulaikytų tuos, ku
rie skleidžia tarp Kanados lietuvių hit
lerišką propagandą.

“Pereitą sekmadienį Toronto lietuviai, 
susirinkę į Liaudies Balso pikniką, iš
klausę trumpų pranešimų apie Hitlerio 
agresiją prieš SSRS ir Lietuvos likimą 
po nazių letena, nutarė pasiųsti telegra
mą draugui Stalinui, Sovietų Sąjungos 
premjerui ir apsigynimo vadui, išreiš
kiant sveikinimus ir linkėjimus Sovietų 
Sąjungos žmonėms, jų vadams ir Raudo
najai Armijai, taipgi susirinkusiųjų viltį, 
kad raudonarmiečiai ir vėl išliuosuos Lie
tuvą iš po fašistinio jungo. Piknike daly
vavo apie 400 lietuvių.

“Kanados premjerui nutarė pasiųsti 
telegramą, išreiškiančią susirinkusiųjų 
padėką už pažadėtą kooperaciją Sovietų 
Sąjungai kovoje prieš kruvinus užpuoli- j 
kus. į

“Visų Kanados lietuvių tarpe eina pla
čios diskusijos, per kurias smerkiami 
Hitlerio barbarai ir reiškiama simpatija 
Sovietų Sąjungai ir Britanijai, aktyviai 
dalyvaujančioms kare prieš nazius. Visų 
pažangių lietuvių ttarpe reiškiasi didelis 
pasipiktinimas tais lietuviais, kurie Lie
tuvoj tarnauja Hitleriui ir kurie čia sim
patizuoja Hitlerio draugams Lietuvoje.”

Paryžiuje Riaušės
Pereitą savaitę Paryžiuje buvo pasi

reiškusių stiprių riaušių, rodančių suki
limo ženklų. Žmonės protestavo prieš 
maisto stoką, žmonės pradėjo kovoti 
prieš okupantus,—naciškus vokiečius.

Net ir stipri okupuotosios Francijos 
cenzūra negalėjo paslėpti to fakto—pri
pažino, kad riaušės įvyko ir jose buvo 
sužeistų. Galimas daiktas, kad buvo ir 
užmuštų,—kas paaiškės vėliau.

Mes visuomet sakėme, kad Francijos 
liaudis yra kovinga; jinai gražuoju ne
pasiduos būti bestijiškų nacių batų min
džiojama. Jinai kovos. Reikia nepamirš
ti, kad artėja žiema, šalčiai. Maisto viso
je Francijoje ir kituose Hitlerio paverg
tuose kraštuose pasireikš dar mažiau. 
Na, ir tas privers žmones kilti, kovoti su 
baisiuoju neprietelium, su savo vergė
ju.

Tiesa, Hitlerio kontroliuojama spau
da paskelbė, kad Paryžiuje riaušes su
kėlė “žydai ir komunistai.” Tai paprasta 
fašistų maldelė, paprastas pasiteisinimas. 
Fašistai visur tą daro. Hitlerininkai, Ma
tome, žudo žmones Jugoslavijoje, Čecho- 
slovakijoje, Lenkijoje ir vis. -skelbia, būk 
tai žudą “tik žydus ir komunistus.” Lie
tuviški penktakolumnistai Lietuvoje tą 
patį skelbia. Amerikoje gyveną smeton- 
naciai kartoja kiekvieną tokį hitlerišką 
pareiškimą.

Žinoma, kad komunistai nesnaudžia. 
Žinoma ir tas, kad nesnaudžia ir žydai: 
jie kovoja prieš savo ir žmonijos neprie
telių. Bet su jais eina ir belgai, ir fran- 
cūzai, ir hollandai, ir norvegai, ir ser
bai, ir cechai, ir lenkai, ir lietuviai, pre- 
šingi fašistams ir jų agentams!

Konferenaja Maskvoje
Prezdentas Rooseveltas ir premjeras 

Churchill pasiuntė Sovietų Sąjungos liau
dies komisarų tarybos pirmininkui J. 
Stalinui kablegramą. Joje išgiriama So
vietų Sąjungos liaudis ir Raudonoji Ar
mija; joje pareiškiama, kad Sovietų Są
junga parodė didelį karžygiškumą, kovo
dami prieš pasaulio priešą hitlerizmą.

LAISVE______ ________ '__________________________________

"Arkliai prieš Tankus”
“Naujienos” ir kita prohit- 

leriška, p r iešdarbininkiška 
spauda, kuri skleidžia viso
kius Vokietijos fašistų me
lus apie armijų “pergales,” 
tiksliai klaidina savo skaity
tojus. Rašo, būk Sovietams 
taip bloga, kad jie raitelius 
metė prieš Vokietijos fašis
tų mechanizuotas jėgas.

Kas tą skelbia arba tyčia 
klaidina savo s k aitytojus, 
arba nieko nežino apie So
vietų Raudonąją Raitariją. 
Sovietų Sąjungoj yra spe- 
cialės sąlygos ir atsinešimas 
linkui raitarijos. Sovietų ša
lyj gyvena daug kazokų, ku
rie iš mažens pratę prie ar
klių, turi neišpasakyto vi
krumo ir gabumo raiti jodi
nėti, manevruoti ir nuo ark 
lio kautis.

J_.au piliečių kare įrodyta, 
kad jeigu Pirmame Pasauli
niame Kare kitur raitarija 
neveikė, tai Rusijoj ji atgą- 
vo savo vardą. S o v i e tai 
daug vargo turėjo su baltų
jų generolų Momontovo, Or
lovo, Škuro ir kitų raitarija, 
kol jie patys vadovystėj da
bartinių maršalų Budionnio 
ir Vorošilovo neišauklėjo 
raudonosios raitarijos. Tik 
kada Sovietai išauklėjo savo 
raitariją, tai jie pajėgė iška
poti baltųjų raitelius ir įga
vo naujas pergales.

Lenkijos jėgas supliekė ir 
privertė iš Kijevo, 1920 me
tais, trauktis Pirmoji Rai
tarijos Armija vedama Bu
dionnio ir Vorošilovo. Tos 
pamokos iššaukė Sovietų ka
ro moksle naujas pažvalgas į 
raitariją. Ir kas bando įkal
bėti savo skaitytojams, būk 
ir dabar Sovietų raitarija 
yra tokis pat dalykas, kaip 
buvo seniau, tai tas pasako
ja kvailystę! Žinoma, būtų 
nesąmoninga mesti raitelį 
su pliku kardu prieš nacių 
tanką arba šarvuotą auto
mobilį.

Nauja Sovietų Raitarija

skiriama mokykloms.
Mes čia s u pažindinsime 

“Laisvės” skaitytojus tik su 
keliomis ypatybėmis Raudo
nosios Raitarijos. Ši raita
rija nėra ginkluota tik pi
kais, kardais, revolveriais, 
kaip būdavo caro laikais. Ji 
ginkluota visais moderniš
kais ginklais. Sovietų raita
rija turi savo artileriją, kul- 
kasvaidžius tačankose ir ki
tokius, turi tankų, skyrius ir 
šarvuotų automobilių bata
lionus. Ji turi savo orlaivius 
ir kitokius ginklus. Ji pasi
rengus apsiginti nuo nuo-
dingų dujų ir priešus muš
ti pagelba tu dujų.

Kaip matome, tai Sovietų 
raitariją prieš priešo tankus 
gali pastatyti savo tankus,
šarvuotus a u tomobilius ir 
net orlaivius, kanuoles ir 
vietomis šarvuotus trauki
nius. Reiškia, pasakos, kad 

I Sovietai “meta raitelį su pli
ku kardu prieš nacių tan
ką,” yra neišmintingos ir 
melagingos.

Sovietų raitarija gali ir 
padarys daug priešui vargo. 
Kada ji bus pasiųsta priešo 
užnugariu, kada ji ten pa
gelba įvairių savo ginklų 
pradės naikinti komunikaci
jas, tai negaus rodos. Ir So
vietai ją taupina užpuoli
mui, o gal ir pirm to bus pa
leista darban Ukrainos ly
gumose.

Sovietų Sąjunga turi 
daug Raudonosios Raitari
jos, gal būti 500,000 ar gal 
ir .daugiau kovotojų, ši ar
mija dabartiniame kare dar 
mažai kur pasirodė. Ji tau- 
pinama ir saugojama, laiko
ma daugiau tam momentui, 
kada Raudonoji Armija pe
reis į užpuolimą. Tada So
vietų Raudonoji Raitarija 
parodys ką ji gali. Tie, ku
rie dabar iš jos juokus da
ro, tada verks prie sukilu
sio dėduko ir bobutės lovio.
Dabartiniam kare raudonie

ji raiteliai tik vienur, kitur 
buvo parodyti ir visur jie 
išėjo pergalingai. Jie kelis 
rumunų pulkus iškapojo 
Bes$arabijoj. Jie poroj vietų 
buvo permesti į 18 valandų 
atstą, kur pėstininkai būtų 
pasitkę pozicijas tik už tri
jų parų, ir nusėdę nuo ar
klių, pėsti, u ž davė vokie
čiams smūgį.

Kas yra Sovietų Raudono
ji Raitarija, kaip ji ginkluo
ta ir lavinta, kaip ji veikia, 
tai geriausiai išryškina gen. 
F. žemaičio, lietuvio, para
šyta knyga “Konica” (Rai
tarija) ir Sovietų Karo Iš
leistuvės atspausta dar 1938 
metais Maskvoj. Ši knyga1
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kur pėsčiai yra patogiau.
(5) Raitarija gali ilgai veik
ti priešo užnugaryje, daug 
ilgiau, kaip tankai, nes ark
liui greičiau galima rasti 
maisto, kaip tankui kuro.
(6) Raudonoji raitarija vei
kia išvien, kur reikia, su 
tankais ir šarvuotais auto
mobiliais. (7) Veik nuola
tos raitarija yra pridengta
savų orlaivių nuo priešo or
laivių atakų. Ji turi ir kitų

daugelio kitų armijų pa- 
žvalgų. Tiesa, kad Sovietai 
turi “armijos raitariją”, ku-

ypatybių.
Sovietų karo pažvalgos į 

raitariją yra skirtingos nuo įsivaizdinti.

rios vienetai veikia išvien 
su kitomis armijos dalimis, 
dažniausia būna žvalgais ar
ba tarnauja lengvam pri
dengimui. Bet svarbiausias 
raitarijos jėgas Sovietai 
stengiasi neišdalinti, neiš
barstyti, bet laikyti dakte, 
kaipo strategišką raitarijos 
armiją, aprūpintą visais 
virš minėtais ginklais. To
kia strategiška raitarija 
gali bile kada, padaryti prie
šui tokį “surprizą,” kurio 
daugelis nelaukia ir negali

Parašiutininkų Šuoliai 
Nakties Metu

Naktį gegužės 26—27 d. į 
TSRS Centrinio aerokliubo, 
Tušino aerodromą atvažia
vo parašiutininkai. Jie iš
krovė iš automašinų para
šiutus, apvilktus karinius 
šautuvus, priešdujines prie
mones, mokomųjų granatų 
ryšulius. Gegužės naktis 
trumpa: trečią valandą jau 
švinta. Dėl to grupės vadas 
TSRS parašiutinio sporto 
meisteris Nikalojus Logino
vas skubina parašiutinin
kus:

— Greičiau, draugai, bai
kite ruoštis, mašinos star
te.

tas. Už žiburiais nužymėtos 
aikštelės ribų niekas be rei
kalo neišeina. Visi supran
ta, kokių pasekmių gali tu
rėti vaikščiojimas aviacijos 
lauke.

Nužymėtas nutupi mų 
ženklas. Surinkęs parašiuti
ninkus, vadas paaiškina už
davinį. Reikia nušokti iš 700 
metrų ir nusileisti iš anksto 
nužymėtame v punkte. Tai 
sunku, tačiau įmanoma. Ko
votojas parašiutininkas turi 
sugebėti orientuotis bet ku
riuo dienos ir nakties metu.

Pirmasis šoka Centrinio 
aerokliubo instruktorius pa-

Naujos Ypatybes Kovos
Sovietų raitarija turi ir 

naujas ypatybes kovoj, kaip 
ir naujus ginklus. Jos ypa
tybės yra sekamos: (1) 
Greitumas keisti poziciją. 
(2) Pajėgumas mušti prie
šą nuo arklio ir pėsčią. (3) 
Saigus užpuolimas iš pakal
nės, miško ar . kitokio pri
dengimo. (4) Sovietų raita
rija išmokyta veikti kaip 
nuo arklio, taip ir pėsčia,

Pirmiesiems š u o 1 i a ms 
nakties metu sąlygos pačios 
tinkamiausios. Tamsi nak
tis. Padangėje — nei mėnu
lio nei žvaigždžių. Didžiulis 
laukas skendi tamsoje. Tik
tai starto aikštelėje spinkso 
žiburiai: tai komanda nu
žymi startą “šikšnosparnio” 
žibintais. Žibintais nužymė
tas taip pat kvadratas, ku
riame turi sutilpti visas 
aviacinis-technikinis sąsta-

rašiutininkas Sergiejus Ko
robovas. Tai Osoaviachimo 
aviacijos auklėtinis. Jis dir
ba labai svarbiame ir atsa
kingame darbo bare — yra 
parašiutų technikas sudės
tyto jas. Savo tobulu darbu 
jis išgelbėjo gyvybę ne vie
nam lakūnui. Šiandien Ko
robovas šoka su parašiutu 
103-j| kartą. Jis greitai užsi
sega parašiuto sagtis, stip
riai prisitaiso prie kairiojo 
peties šaufuvą. Prie šono

_ * kabo priešdujiniai prietai-
Kalinių Riaušės pries Nacius dirž0 - granatų

? v •/ *

Lenkai kaliniai Osviencimo 
koncentracijoje sukilo prieš 
savo valdonus nacius. Tame 
koncentracijos iiogeryje yra 
tūkstančiai lenkų. Jų dalis 
dirbo prie tiesimo vieškelio. 
Negalėdami ilgiau pakęsti 
nuolatinių plakimų ir bado, tie 
politiniai kaliniai apsvaidė sa
vo sargus akmenimis ir pabė
go. Naciai gavę daugiau spėkų 
sugrįžo ir likusius lenkus kali
nius, kad ir nedalyvavusius 
riaušėse, baisiai plakė. Dešimt 
kalinių ten pat mirė. Paskui 
per dvi savaites 240 kalinių 
numirė nuo bado ir kankini-

buvo betikslis: kaliniai turi 
nešioti balkius arba rąstus iš 
vienos vietos į kitą. Sargai 
daugiausiai yra vokiečiai kri
minalistai, paleisti iš kalėjimų 
dėl to, kad jie sutiko ištikimai 
saugoti valdžios priešus.

Tokia tai žinia patilpo A- 
merikos lenk ų dienraštyj 
“Glos Ludowy.” Dar sakoma: 
Sargai už žiaurumą ir nukan
kinimą tam tikro kalinių skai
čiaus gauna “avansus” ir jų 
bausmių sutrumpinimus. Dėl 
to tie sargai neriasi iš kailio, 
kad tik būtų, nežmoniškesni.

J. B.

mo.
Osviencimas yra gal di

džiausias Lenkijoj, pietinėje 
dalyje, kalinių liogeris. Jį na
ciai įtaisė liepos mėnesyj 1940 
m. Yra kelios eilės barakų. 
Statyta taip, kad į baraką tilp
tų 400 kalinių; Bet dabar pri- 
grūda apie po tūkstantį žmo
nių. Kiek jų yra iš viso, dabar 
nežinia, bet pereitos žiemos 
viduryje buvo 7,000 lenkų. Be 
to, yra kalinių čekų ir vokie
čių anti-nacių. Kiekvienai tau
tai paskirta kitoks numeriavi- 
nias. Lenkai turi numerį su 
raide “P”. Darbai labai sun
kūs. Iš upės Sola traukiamas 
žvyrius, smiltys; akmenų lau
žymas iš kalnų, arba iš akme
nų kasyklų. Neretai darbas

SOVIETŲ ARMIJA UK
RAINOJE GEROJ 

TVARKOJ

Maskva.—Ukrainoj šėlsta 
įnirtę mūšiai apie 50 mylių 
į pietų vakarus nuo Kijevo. 
Nors vokiečių tankai ir šar
vuoti automobiliai kai kur 
šiame fronte pasigrūmė ne
mažai pirmyn, bet raudon
armiečiai, komanduojami' 
maršalo Simo Budionnio, iš
laiko savo kariuomenę‘gera
me stovyje ir energingai at
sišaudė prieš vokiečius, ką 
ir naciai pripažįsta, sakyda
mi, kad “rusai, traukdamie
si, atkakliai priešinasi.”

— Drauge komandieriau! 
Isntruktorius Korobovas at
vyko atlikti šuolio su para
šiutu.

— Gerai, sėskite j mašiną.
Startuotojas iškėlė baltą 

žibintą. Lėktuvas įsibėgėja, 
atitrūksta nuo žemės. Dar 
kelios minutės, ir tamsiame 
danguje žiba tik trys maži 
žiburėliai. Žemai tuo metu 
ruošiasi skristi antras • lėk
tuvas. Pirmojoje kabinoje 
— lakūnas Jastrebovas, ant
rojoje — instruktorius pa
rašiutininkas M i c h a i 1 as 
Konkovas, kuris šoka su pa
rašiutu 58-tą kartą.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Redakcijai r Aš norių gauti 

platesnių i n f o r macijų apie 
Laisvės Radio Programą. Mū
sų mieste yra keliatas pažan
gių biznierių, kurie, aš tikiu, 
norėtų per radiją pasigarsin
ti. Bet ar gali per Laisvės Ra
dijo Programą pas įgarsinti 
biznieriai kitų miestų, apart 
Brook|yno? Aš abejoju, todėl, 
kad ta stotis yra Brooklyno.

Skaitytoja

Telegramoj siūloma tuojau sušaukti 
Maskvoj konferenciją apsvarstyti tam 
tikrus svarbius klausimus: ginklų prista
tymo klausimus Sovietų Sąjungai, aštuo- 
nių punktų programą—karo siekimų, ir 
kitus dalykus.

Maskvos konferencijon Anglijos ir 
Amerikos vyriausybės siunčia savo žy
mius atstovus. O kol konferencija susi-

rinks ir kol ji posėdžiaus, Sovietų Sąjun
gai, sako pareiškimas, bus siunčiama gin
klai ir kitokia karinė parama. .

Būtų gerai, kad, iki toji konferencija 
susirinks ar kol ji posėdžiaus, kad Angli
ja ir Amerika'pasirūpintų kuoveikiau- 
siai atidaryti naują frontą prieš Hitlerio 
armijas. Tai būtų vienas ryškiausių ir 
svarbiausių priemonių hitlerizmui su
mušti . ‘ /

Atsakymas:
Žinoma, kad gali. Netiktai 

jie gali pasigarsinti, bet yra 
labai maloniai prašomi tatai 
padaryti. Ir visų miestų drau
gai, kurios tik Laisvės Radio 
Programa pasiekia, turėtų pa
raginti savo biznierius pasi
garsinti. Vieną, tie biznieriai
parems gražų lietuvišką kul
tūrinį darbą, antra — jie pa
kels savo biznį.
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Binghamton, N. Y
MŪSŲ JAUNIMAS.

Mes karts nuo karto daug 
kalbame apie mūsų jaunimą. 
Kartais kaltiname jaunuolių tė
vus, kad jie “nepriverčia” savo 
jaunuolius dalyvauti bei veikti 
lietuvių darbininkiškose orga
nizacijose. O kartais kaltiname 
pačius jaunuolius, kad jie labai 
toli nuo1 lietuviško veikimo. Bet 
tuo pačiu sykiu mes pamiršta
me savo pasielgimus link jau
nuolių. Mes kartais 
jųjų reikalaujame, 
jiems duodame.

Pavyzdžiui, jeigu
me porą jaunuolių į kokį dar
bininkišką suvažiavimą, tai mes 
iš jųjų reikalaujame, kad jie 
sugrįžę iš to ar kito suvažiavi
mo atliktų visą organizacijinį 
darbą. O jeigu jie to nepadaro, 
tai kita syk kada reikia jaunuo
lius vėl pasiųsti į suvažiavimus, 
tai mūsų susirinkimuose kyla 
klausimas lėšų. Ir bediskusuo- 
dami šį klausimą išreiškiame 
tokią mintį, kad tie jaunuoliai 
nieko neveikia, o tiktai reikia 
dėl jųjų iždus išeikvoti. Jaunuo
lių tėvai ir patys jaunuoliai iš
girdę tokius draugų išsireiški
mus, jaučiasi įžeisti. Tėvai ne
benori leisti jaunuolių, kad ne
nueitų draugijos iždai į “ban
krotą,” o jaunuoliai nustoja ir 
tą paskutinę kibirkštėlę sveikos 
energijos ką nors veikti lietu
viškose organizacijose. Jie tuo
met jieško kitokių organizacijų 
ir, žinoma, jie jas randa, o mūs 
lietuviškas veikimas pasilieka 
jaunuolių širdyje labai toli. O 
tame viskame mes patys esame 
kalti, kad mes tokie užsispyrė
liai, nemokame prieiti prie jau 
nuolių, subendrinti jųjų veiki
mą prie suaugusių žmonių vei
kimo.

pasiunčia-

perdaug iš 
negu, kad

Trečias puslapis

Lowell, Mass

šil-
ga- 
da-

Rugp. 4-tą dieną laikytame 
LDS 6 kuopos susirinkime buvo 
skaitytas laiškas LDS Jaunimo 
Komiteto sekretoriaus drg. J. 
Ormano, kuriame kvietė išrink
ti kuodaugiausiai jaunuolių į 
būsimą konferenciją, kuri įvyks 
rugp. 30-31 dd., ir rugs. 1-mą 
dieną, So. Bostone. Svarstant 
minėtą laišką bei siuntimą jau
nuolių į minėtą konferenciją, 
draugų tarpe iškilo karštos dis
kusijos, kad jaunuoliai nelanko 
susirinkimų, nieko neveikia, o 
tik kuopos iždą išeikvos ir gelž- 
kelių kompanijoms padarys pel
no. Iš šių diskusijų aiškiai ga
lima suprasti, kad kaip kurie 
draugai yra griežtai priešingi 
duoti jaunuoliams progą daly
vauti tokiose svarbiose konfe
rencijose, kuriose dalyvauja 
jaunimo ir iš kitų kolonijų. Bet 
po karštų diskusijų, didžiuma 
balsų nubalsuota pasiųsti du 
jaunuolių delegatu, kuriais li
kosi išrinkti J. šimoliūniūtė ir 
K. Kireilis, o jeigu už jųjų 
dviejų kelionės lėšas bus gali
ma sudaryti pilnas karas, tai 
tada pasiųsti penkius. (“L.” re
dakcija mano, kad tie draugai, 
kurie priešinosi jaunuolių siun
timui, daro nedovanotiną klai
dą.)

Mano nuomone, tai jeigu mes 
norime, kad mūs jaunuoliai 
daugiau veiktų lietuviškose dar
bininkiškose organizacijose, tai 
mes turėtume duoti jiems daug 
daugiau progų dalyvauti įvai
riose konferencijose, kad jie 
pamatytų, kaip kitų kolonijų 
jaunuoliai veikia. Lai jie pri
pranta prie lietuviškų darbinin
kiškų organizacijų veikimo.. Ir 
pamatysime, kad iš tų jaunuo
lių susilauksime gerų darbuo
tojų lietuviškame judėjime.

Mes turime nepamiršti ir to, 
kad gana daug laiko ėmė iki 
mes patys prasilavinome, ant 
tiek, kad galėtume bei būtume 
tinkami užimti draugijų komi
teto vietas. O iš jaunuolių mes 
per greitai reikalaujame tokio 
veikimo, apie kurį jie neturi 
ganėtinai patyrimo, o jie neturi 
todėl, kad mes jiems neduoda
me progos liuosai dalyvauti 
mūs judėjime. Mes tankiai jųjų 
darbo neįvertiname gana ir da
žniausiai paniekiname juos. Pa
rodykime jaunuoliams daugiau 
draugiškumo, simpatijos, dirb
kime artimiau susirišę su jau

nuoliais ir tada pamatysime,ir linksmai

kad mūs jaunuoliai bus tikri 
lietuviškų darbininkiškų orga
nizacijų darbuotojai.

*

Rugp. 17-tą yra rengiamas 
piknikas, visiems gerai žinomo
je vietoje Progressive Recrea
tion Farm, kuri rengia Lietuvių 
Tautiško Namo Bendrovės 
Board Direktoriai. Rengėjai de
da visas pastangas, kad šis pik
nikas būtų skaitlingas. Nes vie
ta gana graži pikni.kavimui, tad 
ir dalyviai jausis kaip namie. 
Visi vietos lietuviai yra kviečia
mi dalyvauti ir linksmai laiką 
praleisti. Bus muzika šokiams 
ir pasivaišinimui skanių valgių 
ir gėrimų. Įžanga 10c y patai. 
Pradžia 1 valandą po pietų. Pa
simatysime visi! O. G.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija Sveikina “Lais

vę” Su $5.00
Rugpjūčio 10 d. Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų Pašalpinė 
Draugija laikė savo mėnesinį 
susirinkimą Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėj. Pats susirin
kimas buvo trumpas, l\ęt ge
ras tarimais. 
17 žmonių.

zė ir taip visą sužalojo ir su
trenkė.

Al. Sugenta buvo narys LDS 
5 kuopos, bet vėliau sakyda
vo, kad perjaunas prigulėti 
prie pašalpos ir inšiurino. Gi
matome, kad nelaimės patinka 
ne vien senesnius, bet ir jau- 

Reiškiu didelę 
linkiu

Philadelphia, Pa
l.innAQ'1^ /*! P i n rvn n n /ILiepos'16 d. Richmondo da

lies Lietuvių Muzikališkos Sve
tainės laikytame pusmetinia
me susirinkime tarpe daug 
svarstančių kliubo reikalų, bu
vo naujų sumanymų, kurie 
jau čia nuo seniaus kaip kur 
buvo diskusuojami tarpe lietu
vių, bet vis dar nebuvo priei
ta prie galutinio tikslo, šiuom 
sykiu pasirodė ir to dalyko su
manytojai ir įnešė klausimą į 
kliubo susirinkimą, tai buvo 
Dariaus ir Girėno reikalu. Tę- 
sentis susirinkimui, kas tai 
pranešė kliubo valdybai, kad 
yra atėjusi kokia tai specialė 
komisija ir turi ką tai pasaky
ti. Neilgai laukus buvo pa
šaukta minima komisija. Pir
miausiai pasirodė L.-T.K. šv. 
Marijos parapijos klek. kun. 
J. Zitas ir Kazimieras Valys, 
kurie gana plačiai philadel- 
phiečiams žinomi. Nors tas 
klausimas jau buvo kiek pir- 
miaus pakeltas per to kliubo 
narį J. Plusčių, kuris ir šį kar
tą pirmiausiai kalbėjo. Antras 
kalbėjo kun. J. Zitas ir nuro
dė reikalą, kad čia Philadel- 
phijoj reikalinga statyti ant 
L.T.K. šv. Marijos parapijos 
kapinių Dariaus ir Girėno pa
minklą, nes esą kituose mies
tuose, lietuvių kolonijose, jau 
tas seniai daroma, ar padary
ta. Paskiaus plačiai kalbėjo 
tos komisijos narys Kaz. Va
lys, kuris Darių ir Girėną yra 
daug savo automobiliu vežio
jęs, kurie pas K. Valį yra sve
čiavęs! ir nakvoja, tai jis tą 
sumanymą jau seniai ir sklei
dė. Pabaigus jiems kalbėti tas 
klausimas buvo svarstomas su
sirinkimo.

Kliubas išrinko du savo na
rius J. Strelickį ir V. Litviną į 
Dariaus ir Girėno komisiją ir 
įgaliojo, kad visi susirinkę ko
misijos nariai kaip galint tą 
darbą varyt pirmyn, kad ne- 
pasilikus nuo kitų lietuviais 
apgyventų miestų, kurie jau 
gana daug turi ir aukų tam 
dalykui surinkę. Po to J. Plus- 
čius pasiėmė balsą ir pareiškė, 
kad jis nupirks ant L.T.K. šv. 
Marijos parapijos tiek kiek 
reikės žemės dėl paminklo 
statymo ir dar prižadėjo, kad 
aukos pradžiai $25.00 pini
gais. Tai pradžia pasirodo ge
ra nuo vienos ypatos.

Ir kaipo pusmetiniam susi
rinkime, būnant daug paties 
kliubo reikalų svarstymui, tai 
kliubas aukavimų iš savo iž-. 
do dėl Dariaus ir Girėno pa
minklo, atidėjo ant ateinančio 
susirinkimo ir prašė, kad ko
misija susirinktų. Dar buvo 
kilęs klausimas, ar nėra kas 
pagamintų Dariaus ir Girėno 
planą ar braižinį, ir kad kas 
galėtų sužinoti kiek paminklo 
iš bronzo pastatymas kainuo
tų ir kad greitoj 
galėtų reportuoti ir 
Tą darbą apsiėmė 
Kaz.- Valys.

Taipgi pasirodė, 
bas yra pilnai išmokėtas ir dar 
turi virš $11,000 pinigų, o su 
svetaine taip pat ir su baru 
daro gerą apyvartą, nežiūrint 
į tai, kad nemažai pinigų iš- 
aukoja įvairiems tikslams, šis 
kliubas randasi puikioj Rich- 
mano apylinkėj ant Allegheny 
Ave., turi skaitlingai narių, čia 
daug priklauso ir čiagimių lie
tuvių, kurie susirinkę smagiai 

praleidžia laiką

dalykas buvo pa
buvo reikalas ir 

klausimą. Buvo 
išsireiškimų už

Jame dalyvavo 
Palyginant, kad 

šiuomi laiku dienos labai 
tos, tai galima sakyti, kad 
na gerai, kad tiek žmonių 
lyvavo šiame susirinkime.

Nutarimai
Svarstant draugijos reikalus, 

vienas iš komiteto narių, bū
tent, V. M., padarė įnešimą, 
kad pasveikint “Laisvę” su 
penkiais doleriais jos 30 metų 
gyvavimo proga.

Kadangi 
remtas, tai 
apkalbėti šį 
labai gerų
dienraščio sveikinimą ii' tuo iš- 
rokavimu, kad šiandien “Lais
vė” veda geriausią kovą prieš 
žiaurųjį hitlerizmą abelnai ir 
lietuvių tarpe prieš Hitlerio 
agentus smetonininkus šioje 
šalyje. Du žmonės iš septynio
likos narių netvarkingai zur
zėjo ir kuomet buvo balsuota 
tas klausimas, tai tik tie 2 bal
sai buvo priešingi aukavimui. 
Tokiu būdu nutarta pasveikin
ti “Laisvę” su 5 doleriais.

Antras labai svarbus tari
mas padarytas, tai išrinkimas 
dviejų delegatų į Hitlerio už
pultųjų ir fašizmo teriojamų 
tautų Benedrą Konferenciją, 
kuri grejtu laiku bus šaukiama 
Lowelly vienoje iš geriausių 
šio miesto svetainėje. Apie tai 
bus pranešta 
per “Laisvę.”

Delegatais 
Drazdauskas
nas. Jie susisieks su kitų tau
tų delegatais ir bendrai iš
dirbs visą procedūrą šauki
mui didelio masinio mitingo, 
kur bus kviečiamas kalbėti ir 
miesto majoras.

Sekantis Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks rugpjūčio 
14 dieną. Dalyvaukite visi, nes 
bus plačiau 
tai.

ateityj tą 
paskelbti.
padaryti

kad kliu-

Užeinu pas poną žalį, stam
bų saliuninką ir prašau, kad 
jis įdėtų kortą į langą, nes pas 
jį daug cukernios darbininkų 
užeina, tai gera vieta išgarsin
ti dienraščio pikniką. Užeigos 
užlaikytojas mielai p r i i ma 
kortą ir stato į langą, prašo 
visada atnešti garsinimus, ku
riuos jis įdės langam

Traukiu į Pantbrizo koloni
ją, ten gazo išdirbystė ir ap
linkui daug lietuvių gyvena, 
yra lietuvių kliubas—Lithu
anian American C 1 ub. Tūli 
žmonės kalbėjo apie Šią kolo
niją, kad lietuviai “dzūkai” 
labai nusistatę prieš laisvie- 
čius. Aš patyriau, kad tai tuš
čias prasimanymas. Ateinu į 
kliubą, kalbamės, kaip pride
ra lietuviams, štai žilagalvis 
pilietis, kuris kliube jau 17-ka 
metų dirba, daug jo gerove 
rūpinasi, paima iš manęs dvi 
garsinimo kortas ir sako :

—Ačiū tamstai, kad laisvie- 
čiai ir mus nepamiršo, kad ir 
pas mus atėjot, idant išgarsin
ti savo didžiulį metinį pikniką.

čia du jaunuoliai perskaitė 
garsinimą ir sako:

—Niekados nesu buvęs lie
tuvių piknike, bet šio, tai tik-, 
r?.i nepraleisiu.

Tuojau vieną kortą kliubo 
svetainėj pakabino, o kitą į 
barrumį nunešė.

Traukiu į piet - vakarinę 
miesto dalį. Ant 85-tos gatvės 
sutinku daug nuoširdžių drau
gų, jie ne tik pikniko kortas 
priėmė, bet pažadėjo ir busą 
suorganizuoti, kad organizuo
tai atvažiavus į “Laisvės” pik
niką.

Tautiškame kliube ir.Frank- 
forde lietuviai mielu noru pri
ėmė dienraščio pikniko kortas 
ir gerai pikniką garsina. Tas 
didelis Philadelphijos lietuvių 
nuoširdumas linkui savo tau
tos dienraščio užsitarnauja di
delės padėkos. Tas parodo, 
kad būsimas dienraščio pikni
kas bus labai skaitlingas pu
blika, kur sueisime draugus, 
pažįstamus ir prietelius. Kur 
tik sueinu lietuvius, tai jie visi 
page idauja, kad “Laisvės” 
piknikas būtų kuo didžiausias. 
Philadelphijos lietuviai laukia 
“Laisvės” pikniko, kaip kokios 
didelės šventės ir gerai prie 
jo rengiasi.

Progresyviai lietuviai ener-. 
gingai turi rengtis prie pikni-

nūs amžiuj, 
užuojauta Sugentui ir 
greitai pasveikti.

“Laisvės” Piknikas
Gerai patirti, kaip Philadel

phijos lietuviai rengiasi prie 
dienraščio “Laisvės” metinio 
pikniko, kuris įvyks Mikolai- 
čio Parke, rugpjūčio 31 dieną. 
Aš paėmiau atostogų rugp. 7 
dieną ir patraukiau miestan su 
“Laisvės” pikniko k o rtomis, 
kurios statomos į langus. Kaip 
žinia, Philadelphijoj lietuvių 
radio vedėjai negarsina “Lais
vės” pikniko oro bangomis, 
nes jiems kunigai nevelina, 
kaip kad jie patys aiškinasi 

lir save teisina. Vienok, kaip 
kada jie ne tiesą sako, aš sa- 

“ vo akimis mačiau, kaip švento 
iš Jurgio piknike visą dieną iš-

Hartfordo ir Vilijos Choras iš|buvo “Laisvės” pikniko garsi
nimas ir jį niekas nedraskė. 
Tas rodo, kad dažnai radio 
vedėjai kunigus b a i sesniais 
perstato, kaip jie yra.

Atvykau į Lietuvių Muzika-

ūksiančiai
‘jardus”
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Vaizdas iš Kearny, N. J., kur sustreikavo 
laivų statejų; gal būt tūlam laikui šiuos lai 
perims vyriausybė, kol dalykai bus sut rk

Waterbury, Conn Dainuos Laisvės Choras

Rugpjūčio 6 d., 1941 m., 
laikė bendrą posėdį waterbu- 
riečiai su hartfordiečiais su
rengimui Conn, valstijos spau
dos naudai pikniko. Mat, virš 
minėtas piknikas turėjo įvykti 
Hartford, Conn. Tūloms prie
žastims susidėjus, Hartforde 
pikniką nebus galima įvykin
ti. Abiejų miestų komisijos vi
sapusiškai apsvarstę, rado vie
ną išeitį — rengti darbo spau
dos naudai išvažiavimą Water
bury, Conn.

Išvažiavimas įvyks rugpjū
čio 31 d., 1941, Lietuvių par
ke už Lakewood, Waterbury, 
Conn.

Abiejų miestų komisija nu
tarė, turėti šeimininkių stalą. 
Iš waterburiečių į šeimininkių 
stalo komisiją apsiėmė padir
bėti dvi labai energingos drau
gės, būtent drg. Ragers ir drg. ‘ 
Svinkūnienė. Kaip girdėti, jau 
jos šį didelį darbą pradėjo 
dirbti ir joms,gerai sekasi. Vy
rai irgi turėtų toms draugėms 
padėti darbą varyti pirmyn. 
Hartfordietės moterys yra ve
teranės šeimininkių stalo pri- 

raportuota apie rengime, jos per daugelį metų

greitoj ateityje

yra išrinkti: A. 
ir J. M. Karso-

Rugsėjo 7-ta Atsibus Gražus 
Piknikas

Publika, kuri lankosi į pa
žangiųjų surengtus piknikus, 
jau senai žino, kaip smagu 
esti tokiuose suvažiavimuose 
žalioje girioje. Juk rodosi, da
bar visur yra piknikų, vienok 
kur tik susitinki žmogų, ku
ris nors kartą yra buvęs mū
sų piknikuose, tuoj ir užklau
sia : “Na, tai kada vėl turėsite 
pikniką pas švedą?” Atsaky- 
davom, kad dar turėsime šie
met kokį vieną, ar du pikniku 
tame gražiajame parke. Bet 
visgi dar nežinojome kada. 
Bet dabar visiem pranešame, 
kad pas “švedą — Cobble 
Stone Inn Park,” Groton 
Road, Westford, Mass, pikni
kas yra rengiamas su dideliu 
prisirengimu rugsėjo 7 dieną.

Tą pikniką rengia Lowellio 
Lietuvių Piliečių Kliubas bend
rai su T.D.O. vietine kuopa 
rusų sekcijos. Taigi, dalyvau
kite visi. Pasilinksminkite gra
žiame parke ir tuomi parem
kite demokratines organizaci
jas, kurios griežtai kovoja 
prieš hitlerizmą.

spaudos išvažiavimams šeimi
ninkių stalus priruošdavo, tai 
neabejoju, kad jos ir šiemet 
tą darbą pasistengs atlikti.

Spaudos piknike kalbės D.
M. šolomskas, iš Brooklyn©.

J. M. Ka—s.

Nusišovęs Harold D. Win- 
ney, 37 m., “New Yorker” 
leidėjo sekretorius. Jo palik
ta nota neskelbiama.

Rugpjūčio 13-tą buvo šal
čiausia New Yorko oro rekor
duose. Temperatūra buvo nu
puolus iki 54.8 laipsnių.

žaisdami įvairų sportą.
O žinoma, dabar darbams 

vėl pagerėjus, nėra abejonės, 
kad kliubas dar geriaus gyvuos 
ir darys geresnį biznį.

Paskutiniu laiku čia darbai 
žymiai pagerėjo, todėl ilgų 
metų bedarbės prispaustų 
žmonių nušvito veidai.

Philadelphietis.

Waterbury’o. Po vadovyste 
panelės B. Rasimavičiūtės. šo
kiams grieš Marry-Makers or
kestrą iki vėlaus vakaro.

Gerbiami visos Conn, valsti
jos lietuviai ir lietuvaitės! Visi Svetainę pažiūrėti ar yra 
būkime šiame išvažiavime, p a. | įstatytas Laisvės garsinimas, 
remkime darbininkišką spau
dą! Nes darbininkišką spaudą 
stambieji kapitalistai neremia, 
mes darbininkai savą spaudą 
turim palaikyt sunkiai uždirb
tais centais.

Rengėjas.

Red. Pastaba: Kadangi va
kar dienos “Laisvėj” tilpo tik 
dalis šios korespandencijos, tai 
šiandien ją dedame iš naujo 
ištisai.

Įeinu į vidų, štai ant sienos 
vienas garsinimas, o už baro 
kitas išstatytas. Pasikalbu apie 
pikniką, niekas nepyksta, kad 
garsinimai yra. Taip ir reikia, 
reikia lietuviams daugiau so
lidarumo ir vieni antrų pagar
bos.

Važiuoju toliau, sustojau 
pas vieną tautietį-bučerį pa
klausti 
į langą 
sinima.

—Su

ar jis pavėlins padėti 
“Laisvės” pikniko gar-

Philadelphia, Pa.
Didele Nelaimė

Nelaimė patiko S u g entos 
brolį rugpjūčio 10 dieną, ku
ris/ buvo nuvykęs pas savo 
žmoną ir dukrelę, kurios da
bar atostogauja Ocean Gate. 
Vėliau paėmęs mažą dukrelę 
ir nuvažiavo į Seaside į ju- 
džius, nes Ocean Gate nėra 
judžių; pastatęs savo automo
bilių bėgo skersai gatvę ką 
tai nusipirkti, gi tuo laiku 
perkūnišku greitumu atbėgo 
kita mašina ir trenkė į Sugen- 
tą. Sako, kad abi kojas sulau-

“Laisvės

Sustojau 
kuri turi

mielu noru, —atsako 
žmogus, —aš maniau, kad jūs 
mane pamiršote su 
pikniko garsinimais.

Traukiu į pietus, 
pas ponią Globienę,
namą, kada ten buvo storas, 
paprašiau, kad įdėtų į langą 
“Laisvės” pikniko garsinimą. 
Moteris priima garsinimą su 
mielu noru. Ji yra LDS narė, 
ji labai užjaučia darbinin
kams.

Sustojau pas gerbiamą ska
nios duonelės kepėja ponią 
Merkelienę, kuri kepa ska
niausią duoną Philadelphijoj.
Ji mielu noru priima “Laisvės” ; ko, kad gerai publiką aptar- 
pikniko garsinimo kortą ir|navus. Jau buvo šauktos dvi 
stato žymioj vietoj. : (Tąsa ant ketvirto pusi.)

Philadelphia, PaV'

AISVES’ PIKNIKAS
Philadelphijos pažangiųjų lietuvių organizacijų rengia 

mas didysis piknikas del dienraščio “Laisves”

Įvyks 
Sekmadienį

Rugpjūčio 
August

BUS MIKOLAIČIO PARKE, EDDINGTON, PA

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

ANTANAS BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS, SAKYS PRAKALBĄ

Kelrodis: Važiuokit Frankford Ave. 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 IŲ2 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 Muzikales Sales Richmonde.
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Philadelphia, Pa.
(Tąsa nuo 3-člo pusi.) 

konferencijos. Jos nebuvo ūž
te k tinai skaitlingos. įteikia 
daugiau mobilizuoti jėgas, nes 
mažiausiai apie 100 darbinin
ku piknikui reikia. Reikia vis
ką daryti, kad dienraščio pik
nikas būtų kuo didžiausias ir 
kad publika būtų kuo geriau
siai aptarnauta.

Dabar, kada budei iškas 
Hitleris užpuolė Lietuvą ir 
Sovietų Sąjungą, kada eina 
mirtinas karas, tai progresy
viai žmonės ir visi lietuviai tu
ri įtempti savo jėgas, kad vi
somis jėgomis padėt Sovietų 
Sąjungai, Anglijai ir Jungti
nių Valstijų valdžiai sumušti 
Vokietijos fašistus, kad išlais
vinus Lietuvą iš po budeliškų 
fašistų.

Easton, Pa.
Wildwood, N. J. Darbininkam 

Prieinamos Maudynės
Jau trečią Vasarą praleido

me atostogas po savaitę Wild
wood, N. J. Tai prieinamesnės 
pajūrių maudynės darbininkų 
klasei. ‘Miestas platus, su pla
čiom švariom gatvėm, nueina 
pagal pajūres 5 ar 6 mylias, 
namukai žemi, gražiai nuda
žyti, daugiausia po du aukš
tus, ir visi jie turi po kelius 
kambarius išrandavojimui dėl 
vasarotojų. Kaina po dolerį 
nuo ypatos per naktį, arba de
šimts doleriu už viena kam
barį per savaitę dėl poros. Yra 
keli mažiukai viešbučiai, bet 
ir tie darbininkam prieinami, 
šiaip pragyvenimas pigesnis 
kaip kitur, ypač pasismagure- 
vimas, kaip tai šaltkošė, limo-

'bai daug. Buržuazijos, ypač 
milijonierių, vargiai kur ras
tum nors vieną. Jie stovi At
lantic City arba Cape May ir 
kitur, užtai čionais darbinin
kams ir prieinama viskas už 
žemesnę kainą.

V. J. Stankus.

Pittsburgh, Pa.
Na, tai bent į metus laiko 

Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviai turėjo progą išgirst ge
rą kalbėtoją. Liepos 24 d. L. 
M.D. svetainėj kalbėjo drau
gas D. M. šolomskas, iš Brook
lyn, N. Y., LLD Centro Sekre
torius. Kalbėtojas labai aiškiai 
piešė dabartinį karo vaizdą, 
kaip žiaurusis Hitleris užpuo
lė Sovietų Sąjungą ir kaip nar
siai kovoja Sovietų Raudonoji 
Armija ir pasiryžus kariaut

skyrė direktorium Of
fice of Scientific Re
search and Develop
ment, užsiimdinėjančiu

Nashua, N. H.

Draugai lietuviai ir “Lais
vės” s k a i tytojai! “Laisvės” 
pikniko rengimo komisija nu
tarė važiuoti rugpjūčio 30 die-

nadas, dešraitės po 5 centus ir 
aukščiau.

žiemos laiku miesčiukas tu
ri apie 25 tūkstančius gyven-

iki nugalės brutališką priešą. 
Taipgi plačiai aiškino apie 
dabartinę padėtį Lietuvoj. 
Kaip žiauri Hitlerio diktatūra

Žinelės iš Dirbtuvių

Buvo sustreikavę darbinin
kai Gregg & Sons kompani
jos. Ten dirba apie 300 darbi
ninkų. Jie buvo neorganizuoti, 
tik buvo kompanična unija, 
kurią bosai kontroliavo. Bet 
darbininkai, nepakęsdami -sun
kios naštos, išstojo į streiką ir 
paskelbė kovą savo išnaudoto
jams. Išstreikavę veik dvi sa
vaites, jie grįžo į darbą nieko 
nelaimėję, tai labai blogai. Bet 
iš to darbininkai padarys pa
moką, kad be savo unijos ne
galima kovą laimėti, kad bo
sų kontroliuojama kompanič
na unija nėra jų užtarėja. 
Kartu bus šis streikas darbi
ninkams paraginimas į orga
nizavimą tikros unijos, kad 
jiems reikia jungtis į CIO 
uniją.

tuvčs darbininkai susirašė į 
CIO uniją. Kompanija turėjo 
išpildyti darbininkų reikalavi
mus ir užmokėti 10 dienų ap
mokamų vakacijų. Tai matai 
ką reiškia darbininkų vienybė, 
vieno už kitą užstojimas, visų 
susijungimas į kovingą uniją.

CIO unija jau pusėtinai ge
rai stovi mūsų mieste, ji turi 
suorganizavus septynias dirb
tuves. Bravo, Nashua darbi
ninkai ! Pianistas.

Hartford, Conn.

na, 9 vai. ryto, į Mikolaičio 
Parką taisyti stalus, užslanus 
ir kitus prirengimus. Taipgi, 
komisija prašo visus laisvie- 
čius, kad jūs ateitumėt mums 
į pagelbą, kad parkas būtų 
visa kuo aprūpintas. Susirin
kite prie Liaudies Namo, 73b 
Fairmount Ave., kaip v vai. 
ryto, o iš ten nuvešime jus į 
parką automobiliais. Kada už
baigsime taisyti stalus ir ben- 
čius, tai ten parke turėsime 
užkandžių ir alaus. Taipgi, vi
si, kurie galite padėti tame 
darbe, tai būkite nurodytoj 
vietoj laiku. Lauksime.'

J. S. Rainys

Rochester, N. Y.
Rugpjūčio 2 d. kalbėjo drg. 

D. M. šolomskas apie dabarti
nę Hitlerio užpuolimą ant So
vietų Sąjungos ir tarptautinę 
padėtį abelnai. Prakalba buvo 
gera, įspūdinga. Publikos irgi 
turėjome gana skaitlingą būrį, 
interesuojančių dabartine pa
dėtimi, o neklausančių iš sa
kyklos įsakymų melstis už 
kruvinojo Hitlerio sveikatą, 
kad sugriovė ir išdegino Lie
tuvą.

Atsilankiusieji įvertino pra
kalbą su aukomis lėšų paden
gimui ir apšvietos reikalams, 
sudedami $21.65. Stambesnių 
aukotojų paduodame vardus.

Po $1.00 aukavo: G. Miki
tas, R. Sherelis, B. černauskas, 
C. Žukauskas, M. Vaidila 60c.

Po 50c.; J. Vaitas, D. Val- 
tienė, J. Vaivada, P. Cereška, 
C. Simaitis, J. Totoris, S. 
Grendrenas, B. Duoba, J. Mer
kevičius, J. Stančikas, J. Ke
nis, G. švedas, M. Severinas, 
R. Černiauskienė, P. Barzdai- 
tienė, G. MotskeviČius, J. 
Bullis, A. Valečka ir R. Ba
rauskas.

Po 25c: A. Duoba, J. Ivo- 
naitis, J. Pilkauskas, A. Ivo- 
naitienė, P. Baronas, L. Toto- 
rienė,. S. Vaivodienė, V. Ba
lienė, A. Duobienė, B. Merke- 
vičienė, B. Gudelis, V. Bačiu
lis, J. Labeika, Z. Davolis, P. 
Žirgulis, J. Višniauskas, A. 
Bartašius, M. Totoris, J. 
Dulksnis, L. Pultin, V. Gricie
nė, J. Bonikaitienė, J. Jakubo
nis ir V. Graibienė.

Antru atveju kalbėjo apie 
Lietuvą. Nors dabar datališkų 
žinių iš Lietuvos nėra. Tačiaus 
yra žinoma tiek, kad Lietuvoj 
lietuviški hitlerininkai padėjo 
Hitleriui okupuoti ir pavergti 
Lietuvą.

Gi Amerikos lietuviai hitle
rininkai meldžiasi ir džiau
giasi, kad Hitleris “paliuosa- 
vo” Lietuvą.

Nesidžiaugkite diena be va
karo. Sudaryta karinė sąjunga 
Anglijos su Sovietais, o Suvie
nytos Valstijos remia abi mi
nėtas šalis, sukilimai per Hit
lerį pavergtuose kraštuose, tas 
viskas užtikrina hitleriškos 
Vokietijos sumušimą. O kaip 
kruvinasis Hitleris bus su
muštas, tai jo garbintojai verk
site šunį apsikabinę.

Priimta rezoliucija raginan
čia mūsų šalies prezidentą 
teikti visokią pagelbą Sovie
tams ir Anglijai ir pasmerkian-

tojų, bet kaip ateina vasara, 
suvažiuoja vasarotojai, tai 
miestas p’ašoksta iki šimtui 
tūkstančių gyventojų. Vien tik
tai iš Philadelphijos atvažiuo
ja apie trys keturi tūkstančiai 

[vienų lietuvių vakacijas pra
leist, tarpe kurių yra nemažas 
skaičius dienraščio “Laisvės” 
skaitytojų, darbininkų ir šiaip 
biznierių vertelgų.

Wildwoode yra trys stam
būs vertelgos lietuviai: Wm. 
Kailūnas ir T. Dauginas, 234 

i ir 236 E. Cedar Ave. ii’ A. 
Mekis 400 Dock gatvės, kurie 
turi užeigas ir nakvynei kam
barius dėl vasarotojų. Kas ant
ra diena galima už dyką ma
tyt nuo pasivaikščiojimo pla
taus tilto (boardwalk) ant 
smėlio akrobatiškus mankštos 
ii* fizikos klases, nes keli šim
tai studentų, senų ir jaunų, 
be skirtumo lyties, surikiuoti į 
eiles. Profesorius Elmer Unger 
stovi ant aukštos estrados, 
pats lošia, rodo ir kamandi- 
ruoja visą klasę panašiai kaip 
kareivius, žingeidi! pamatyt.

Proga kas nori ant jūrų pa- 
sivažinėt, už dvi valandas 50 
centų ypatai, daug laivukų ir 
visi gražūs balti. Laivukas 
Vamp nuo Harbor Davis gat
vės apveža aplink Cape May, 
pro kampą jūrės, kur galima 
matyt nekurtuos kariškus lai
vus destrojerius. O kas nori 
žuvaut už 24 mylių nuo krašto 
jūroj, mokestis du doleriai už 
visą dieną. Aš važiavau ant 
nemažo laivo po vardu Em- 
mar, mūsų kompanija buvo iš 
40 ypatų. Kuomet nuvažiavo
me į gilumą marių ir pradėjo
me žuvaut gilioj jūroj, tai aš 
į penkias minutes ant meške
rės ištraukiau keturias stam
bias žuvis (Sea Bass). Tai ir 
buvo viskas, nes-susirgau jū
rų liga (seasick). Mat, laivui 
stovint, labai jį supa ir kreipia 
kaip kokią plunksną. Apart 
manęs dar kiti aštuoni vyrai 
ir dvi moterys sirgo, šiaip kiti 
nesirgo, tai prisigaudę maišus 
ir bušelius žuvų. O vienas ga
vo pryzą $7.25 už pagautą di
džiausią žuvį, kuri svėrė apie 
10 svarų, žinoma, tie pinigai 
buvo sukolektuoti nuo mūsų 
po 25 centus, tam kuris pa
gaus didžiausią žuvį. Dėl mū
sų ligonių tą viską matant bu
vo sarmata ir pavydu.

Kirpyklų Wildwoode yra 
apie 30 vasaros laiku, kurie 
daro gerą pragyvenimą ir biz
nį. Už skutimą ima po 25 cen
tus, plaukų nukirpimas 50 
centų. Barzdaskutis man sakė 
kiek per vasarą pinigų susitau
po, tai žiemą visus pravalgė. 
Tas pats ir su kitais vertelgom.

Dirbtuvių nėra, visi gyven
tojai turi pasitenkinti tuo, ką 
per vasarą užsidirba, šiaip 
daug vasarinių vertelgų ant 
žiemos išsikrausto, ypač val
gyklos, į tropiškas šalis į Flo
ridos valstiją, o kiti į Phila- 
delphiją grįžta žiemavot ir 
laukt ateinančio pavasario. 
Wildwoode yra daug teatrų, 
žaislaviečių, užeigų ir šiaip 
del pasilinksminimo vietų la-

pavertė mūsų tėvynę Lietuvą į 
skurdą ir ašaras.

Drg. šolomskas padarė la
bai gerą, įspūdį į klausytojus. 
Nors ilgai kalbėjo, bet publi
ka ramiai sėdėjo ir klausėsi 
interesingos prakalbos. Per 
pertrauką buvo renkamos au
kos. Aukų surinkta padengi
mui lėšų $8.29. Buvo draugų, 
kurie aukavo po $1.00, bet ne
norėjo, kad jų vardai būtų 
spaudoj skelbiami. Visiems 
aukotojams širdingai ačiū!

Man prisimena kaip drg. 
R. Mizara kalbėjo šioj pačioj 
svetainėj biskį daugiau kaip 
metai tam atgal, tai buvo tuoj 
po sugriuvimo fašistinės dik
tatūros ir įsteigimui sovietinės 
tvarkos. Tai buvo džiaugsmin
ga prakalba, visi buvo pilni ge
ro ūpo, kad Lietuva buvo lais
va, politiniai kaliniai paliuo- 
suoti, ko buvo seniai laukiama. 
Gi šiose prakalbose drg. šo
lomskas padavė skaitlines kiek 
mūsų geriausių draugų kovo
tojų už laisvę tapo pasiųsti į 
fašistinius kalėjimus, į koncen
tracijos stovyklas. Nors kalbė
tojas puikiai nupiešė kaip da
bartiniu laiku viskas dedasi 
Lietuvoj, bet tai liūdnas vaiz
das. Mum, kurie suprantam da
bartinę padėtį Lietuvoj ir 
abelnai karo situaciją, tai tiem 
skaudu. Bet beširdžiam fašis
tam, tai linksmos dienos. Bet 
gal ateis diena, kuomet nu
suks galvą fašizmui ant visa
dos, tai bus proga atsikvėpt vi
siems, kurie dabar kenčia nuo 
brutališko fašizmo.

U. K. Sliekienė.

viso krašto moksliniais 
ir mechaniniais klausi
mais, kad išvystyti stip
resnį krašto apgynimą.

SCRANTON, PA.

čią visus Amerikoj lietuvius 
hitlerininkus ir jų-spaudą.

Viksva.

Rugpjūčio 4 dieną Litera
tūros Draugijos 39-ta kuopa 
čia buvo surengus prakalbas 
drg. D. M. šolomskui.

Prakalbos buvo gerai išgar
sintos plakatais ir spaudoje, 
taip, pat ir vietiniuose anglų 
dienraščiuose, bet publikos bu
vo nedaug. Matyt, kad lietu
viai mažai interesuojasi dabar
tine Lietuvos padėčia.

Tiesa, daug publikos buvo 
nutraukta į parapijos pikniką, 
kuris tą vakarą prasidėjo ir 
tęsėsi visą savaitę, tai viena 
priežastis.

Antra priežastis, tai kad tą 
pačią dieną buvo ir Republiko- 
n.ų Partijos susirinkimas, o 
daug lietuvių ten priklauso ir 
dalyvavo susirinkime.

Trečia ir gal bus didžiausia 
priežastis, tai vasaros karščiai 
ir publika nenori eit į jokius 
parengimus. Gal buvo dar ir 
kitokių priežasčių, kurių visų 
čia nesurašysi. Bet publikos 
visgi prisirinko apie šimtas 
ypatų ir visi ramiai klausėsi, 
išskiriant vieną neužaugą, ku
ris apsišlakstęs “Magdelenos 
ašaromis” neperstojo bambė
jęs, na ir buvo prašalintas iš 
svetainės.

Kada draugas šolomskas 
vaizdžiai nupiešė karo baise
nybes ir nurodė, kad kaltinin
kai šių skerdynių yra trys su
žvėrėję diktatoriai: — Hitle
ris, Mussolinis ir Mikado, tai 
tas labai nepatiko p. Kubiliui, 
kuris palei duris sėdėdamas

ir karštą prakaitą nuo kaktos 
šluostydamas vis bumbėjo, 
kad “keturi.”

Pabaigus pirmą temą buvo 
rinkta aukos padengimui lė
šų; tapo surinkta $4.21.

Antroj kalboj aiškino kokia 
dabar padėtis yra Lietuvoj, ir 
ką gavo Smeton-naciai užsi- 
kviesdami Hitlerio gaujas “iš
laisvint Lietuvą.”

Citavo iš “Draugo” ir kitų 
taut-klero laikraščių, kad ka
da Hitlerio gaujos teriojo Lie
tuvą ir skerdė jos ištikimiau
sius sūnus, tai tie Amerikos 
lietuviški geltonlapiai rašė: — 
“kada dabar ir mūs akys nu
švito, ir širdys laisvai atsikvė
pė, nes Lietuva jau išlaisvin
ta.” Kokia ironija! sakė drg. 
šolomskas, Lietuva kraujuos 
paskandinta, o jų širdys lais
vai atsikvėpė. Tai biskį širdys!

Drg. šolomskas nurodė, kad 
Lietuvą likos Hitlerio visiškai 
pavergta ir pavadinta Ostlan- 
du, kas reiškia “rytų žemė,” o 
tie, kurie troško, kad Hitleris 
išlaisvintų (atimtų žemes nuo 
darbininkų ir atstatytų jiems 
dvarus), likos tik Hitlerio če- 
batlaižiai. Nurodė, kad Lietu
va vėl bus laisva tada, kada 
bus sunaikintos ir išgrūstos 
Hitlerio gaujos iš Sovietų ir 
Lietuvos žemių ir hitlerizmas 
bus sukriušintas ant visados.

Pasibaigus prakalboms p. 
Kubilius pradėjo kritikuot kal
bėtoją, kodėl pastarasis nepa
sakė, kad yra keturi diktato
riai, girdi, “tris pasakei, o tą 
ketvirtą kruviniausią diktato
rių Staliną užtylėjai.” Jį pub
lika nubaubė. Tada pakilo 
kits varijotas ir pasisakė, kad 
esąs geras katalikas. Na ir pra 
dėjo statyt klausimus ir pats 
atsakinėt. Tada pirmininkas 
pašaukė prie tvarkos. Drg. 
Šolomskas atsakė jiems, kad 
jų šmeižtai ir visoki užmetimai 
Sovietų Sąjungai yra be faktų, 
taip kaip katuko čiužinėjimas 
ant ledo.

Būt buvę gal ir gerų rimtų 
klausimų, bet pro-naciai nesi
laikė tvarkos. Pirmininkas pa
reiškė kad prakalbos užsibai
gė.

Daugumas žmonių kaltina 
p. Kubilių, kuris supranta par- 
lamentąriškas taisykles, o taip 
netvarkiai pasielgė, sako, kad 
perdaug buvo paėmęs ant drą
sos. Gal tas ir tiesa.

Vasilka.

Darbininkai buvo išėję į 
streiką ir American Eras 
Foundry, šie darbininkai nu
sitarė būti organizuotais. Ir 
kada jie grįžo į darbą, tai 
kompanija buvo priversta leis
ti jiems organizuotis ir nusi- 
balsuoti kokios unijos jie nori. 
Balsavimai įvyko rugpjūčio 5 
dieną. Didelė dauguma darbi
ninkų pasisakė už CIO uniją, 
tai yra 86 darbininkai, o už 
ADF tiktai 6 balsavo. Tokiu bū
du veik vienbalsiai pasisakyta 
už CIO uniją. Tas parodo, kad 
darbininkai supranta savo rei
kalus ir pasirenka kovingą 
uniją. Kada darbininkai bus 
organizuoti, tai jiems nerei
kės bosų bijoti ir gaus geres
nes algas ir žmoniškesnes dar
bo sąlygas.

čia buvo dar vienoj katmi- 
linėj šapukėj streikas, kur dir
ba tik apie 60 darbininkų. 
Darbininkai buvo neorgani
zuoti. Bosas prisikabino prie 
vieno darbininko ir jį išvarė
iš darbo paskelbdamas, būk 
jis buvo girtas. Tikrumoj kita 
priežastis. Kiti darbininkai už
stojo tą darbininką, išėjo į 
streiką, susisiekė su CIO uni
ja. Unija paėmus reikalą į sa
vo rankas grąžino darbininkus 
į darbą ir viską sutvarkė dar
bininkų naudai. Kiek žinia, 
jau šimtu nuošimčių tos dirb-

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės 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 ...............................$3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos ............  15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi . 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ..............$1.50

M. bukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA

;! Tėvas ir Sūnus Levandauskal
UNDERTAKER

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Trylikos mętų Barbara Ma
loney ginče tarp tėvų įkaitino 
motiną žiaurume jai ir ulioji- 
me su svetimu vyru.

«»*■*-*■ - i

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

Iš LLD 68 Kuopęs Susirinkimo
.Susirinkime keli nariai pa- 

simokėjo duokles. Bet dar tū
li nariai nėra sumokėję savo 
mokesčius. Taigi, draugai, da
bar yra jūsų pareiga pasimo- 
kėti duokles, nes, kaip žinote, 
Centro Komitetas turi išleisti 
knygą ir “Šviesą”, tai jam rei
kalinga ir pinigų. Kitas kuo
pos susirinkimas įvyks rugsė
jo 8 dieną, tai malonėsite atei
ti į susirinkimą ir savo duok
les p ašim o keti.

Buvo svarstyta apie spaudos 
pikniką — “Laisvės” ir kitos, 
kuris įvyks rugpjūčio 31 die
ną, Waterburyj. Komisija pra
nešė, kad Hartfordo žmonės 
rengiasi važiuoti automobiliais 
ir busais. Jau yra pasamdyta

du busai, kurie išeis nuo Lietu
vių Namo, 155 Hungerford St., 
kaip 1 vai. po pietų. Bušų ti- 
kietus galite gauti po virš nu
rodytu antrašu. Beje, girdėjo
me, kad ir iš Mass, valstijos 
rengiasi atvažiuoti draugų į šį 
spaudos pikniką. Taigi, iš pla
čios apylinkės žmonės trauks į 
“Laisvės” ir spaudos pikniką, 
kad ten susitikti, pasitarti ir 
smagiai laiką praleisti.

Komisija pranešė, kad pik
nike kalbės drg. D. M. šo
lomskas iš Brooklyno. Taipgi, 
dainuos net trys chorai. Hart
fordo moterys ruošiasi turėti 
šeimininkių stalą, kaip ir ki
tais metais su įvairiais val
giais. Kurios draugės dar ne
sate prisidėję prie šeimininkių 
stalo surengimo, tai greitai tą 
padarykite. Tuo reikalu šau
kia specialį susirinkimą rug
pjūčio 22 dieną. Taigi visos 
moterys ir vyrai dalyvaukite 
šiame susirinkime ir prisidėki
te kuo kas galite, kad sekmin- 
gesnį padarius pikniką.

Skaitykite kasdien “Laisvę” 
ir tėmykite tolimesnius prane
šimus apie mobilizaciją prie 
spaudos pikniko.

Jūsų Pranešėjas.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

FRANK DOMIKAITIS
fl RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name 
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VĖLAI VAKARO.

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai

Siu

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

$ SSISv.

« "Laisvė" už $1.00 I 
--------- R j'' ž

“Laisvė” kasdien atneš į jūsų namus H 
| naujausias žinias iš visą pasaulio dalių. | 
| “Laisvė” teisingai paduoda žinias iš karo * 
| lauko, o jos yra labai svarbios. |
y Dabar, vasaros karščiais galite užsisa- | 
| kyti “Laisvę” už $1.00 šešioms savaitėms. $ 
| 0 vėliau jūs galėsite užsisakyti ant ilgiau | 
| nes mes žinome, jog kartą pabandę skaityti I 
| dienraštį “Laisvę,” be jo negalėsite būti. | 
| Tuojau siųskite dolerį“Laisvės” admi- |
| nistracijai ir prašykite siuntinėti jums | 
| “Laisvę” už $1.00 per 6-šias savaites. į 
1 B
§ “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA { 
| 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y, 1



190 Cypress
st., Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No.

the the

140 5th 4413 4th 7010 3rd N.

No.

the

2313 Tilden
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thethe
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433 DeKalbY. No.is hereby given that License
NOTICE isNo.NOTICE i

the
the

1821 Church Y. 4110 4th
233 5th143 Nassau hereby given that License185 Norman No.

hereby given that License No.NOTICE i

the

487 5th

No.

221 Nassau
6306 14th

the SANDĖLIS VISOKIŲ
18th

the
the

Y. turiu visokių sutaisytų
No.

Y.506 Wilson

No.r
JONAS STOKES

M. ZUKAITIS

SUMNER-HART LIQUOR STOREY.

No,

70 Norman

hereby given that License No.

K. ir N. KULBOKAI
Y.Driggs

NOTICE i

g

I
&

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

S-

ę

O
(SHALINSKAS)

WOODHAVEN, N. Y

f

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

NOTICE 
GB 6042

Island
Kings,

County of Kings, to be consumed off 
premises.

Avenue, 
Kings, to be consumed off

KLAUS 
Ave.,

JOHN 
Ave.,

BICA & 
Ave.,

57 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

107 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

506 Wilson 
County of 
premises.

KEKER
Brooklyn. N.

25 Driggs 
County of 
premises.

Avenue, Borough 
Kings, to be consumed off

280 7th

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

beer, at retail under Section 107

CHARLES MANERI 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB

County of 
premises.

ALBERT SCHOESSOW
Avenue, Brooklyn, N.

Tel.: STagg 2-3842

6306 14th 
County of 
premises.

SONDEJ
Brooklyn, N,

OTTO HUNSICKER 
Ave., Brooklyn, N.

JAMES C. ERSKINE
Ave., Brooklyn, N.

HENRY EM BUSCI I
Ave., Brooklyn, N. Y.

of
233

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

LOUIS VOGEL
Ave., ’ Brooklyn, N. Y.

NICK CATANIA
Ave., Brooklyn, N. Y.

CHRIST SIMAT
Ave., Brooklyn, N.

LOTTIE
160 Franklin St.,

DROGE
Brooklyn, N. Y.

HENRY HORSTMANN
Ave., Brooklyn, N.

SCUM EELK
Brooklyn, N.

246 Nassau Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
246 Nassau

HENRY KAEHLER
Ave., Brooklyn, N.

ANDREW BAUER
Ave., Brooklyn, N.

JOHN BRENNING
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section

MINNA JENSEN
Ave., Brooklyn, N.

BOY KETELSEN
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

sell beer, at
the Alcoholic

Sixth Avenue, 
of King's, to

BOY BRAREN
1098 Nostrand Ave., Brooklyn. N.

LUCY USZYNSKI
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

WILLIAM 
Ave.,

HENRY
131 Meserole Ave.,

MEYN
Brooklyn, N. Y.

NOWAK
Brooklyn, N. Y.

JOHN LUCIIAU
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 107

NOTICE is hereby 
GB 
to 
of

beer, at retail under Section 107

JOHN KRISTOF
192a Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

sell beer, at retail under Section 107 
Control Law at 

Borough of Brooklyn,

THOMAS PIZZO
198 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 107

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 107

OTTO KOPP 
(Otto’s Delicatessen) 
Ave., Brooklyn, N.

JACK RAKOFF
277 Sumpter St., Brooklyn, N. Y.

retail
Beverage Control

Borough of
be consumed off

retail
Beverage G

Borough
be consumed off

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, .

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

retail under Section 107 
Beverage. Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn.

to be consumed off

GEORGE
169 Norman Ave.,

NOTICE is hereby given that License GB • ■
to 
of 
277

107 
at 

Brooklyn.
the

SAUL SILVERMAN
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is _____  ..
GB 6050 has been issued to the undersigned 
to sell "
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
90

FOTOGRAFAS
GEORGE De BI ASE 

(Mayfair Pork Store)
2421 Coney Island Ave., Brooklyn, N.

MAX HUBER
959 4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
1953 has been issued to the undersigned 

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

Morgan Avenue, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
GB 1279 has been issued to the 
to 
of
4824 
County < 
premises.

PETER II.
4821 6-th Ave.,

FRED FRICK
Ave., Brooklyn, N. Y.

BECKMANN
Brooklyn, N.

FRANK GIAMMARCO
Ave., Brooklyn, N.

(

Pirmadienis, Rugp. 18, 194T LAISVE

(Tąsa nuo 2-ro puslapio)

S. Polianovas
(Iš “T. Lietuvos”)

the

Y.765 New

No.
803

29

i

the
i

Ne.

the

N. Y.81 1

No.

the

Y.

No.

Lie. No. LI 030

Y.

48

the

No,

the MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00

DR. L. ZINSFulton3372

hereby given that License No,

P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
A.

Avenue, 
Kings,

DAVID 
Ave.,

has been 
beer, at 
Alcoholic 
Winthrop 
of

GALLAGHER 
Brooklyn,

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Flatbush Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

Borough of Brooklyn, 
to ccnsumed on the

ALBERT
Brooklyn, N.

MAX SCHNEIDER
Lots Ave., Brooklyn, N.

MAX TRABECK
1863 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

SAMUEL BLUM
1066 Winthrop St., Brooklyn, N. Y

2f.a Sutter
Ccunt-z of 
premises.

NOTICE 
EB 
to

CARNEY
Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107

viršų,

5811 Avenue N, 
County of Kings, 
premises.

JAMES J. 
Avenue N,

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Hegerman Avenue, Borough of Brooklyn,

County of Kings, to consumed on the 
premises.

JOSEPH SHAPIRO
29 Hegerman Ave., Brooklyn, N. Y.

PARAŠIUTININKU ŠUOLIAI 
NAKTIES METU

Nakties tylą drumsčia tik 
tolimas motoro dūzgimas. 
Bet štai ir jo nebegirdėti. 
Matyt, Korobovas išlipo ant 
sparno. Kažkas negarsiai 
tarė: “Atsiskiria!” Atsisky
rimo momento, žinoma, nie
kas nematė. Bet štai padan
gės fone išsiskleidžia tam
saus parašiuto kupolo silue
tas. Į vietą, kur laukiama 
nutupiant parašiutininką, 
pasiuntė žmogų su žibintu. 
Po kokių penkių minučių 
Korobovas jau vėl raporta
vo komandieriui:

kau į tamsą. Truktelėjau 
žiedą. Pakėlęs galvą, aš pa
mačiau baltuojantį parašiu
to kupolą su apskrita poliu- 
sine skyle centre. Viskas 
tvarkoje. Lėktuvas dingo. 
Aplink buvo tylu, šilta. 
Lengvas vėjelis vos 'dvelkė. 
Nutariau čiuožtelėti, kad 
tiksliau nutūpčiau. Sutrau
kiau virveles, ėmiau grei
čiau leistis. Staiga girdžiu 
iš apačios Loginovo balsą:

— Liautis čiuožus!

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 206 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
Under Boardwalk & W. 22nd St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PAULINE MACKO WATERS 
Under Boardwalk & 
W. 22nd

NOTICE is hereby given ' that License No. 
GB 6292 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
190 Cypress Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of• Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
1098 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HEITMANN
170 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

Penkta* pualnpig

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 182a has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
280 Seventh Avenue, Borcugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

♦

NOTICE 
RL 7730 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cont
rol Law at 1088-90 Flushing Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be coun- 
sumed on the premises.

1 ALEX S. RODER
I 1088-90 Flushing Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
95 Greenpoint Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN 1’IETRASZKO
95 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

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

LOUIS WEISBERG
(Plymouth Del. & Grocery)

90 Henry St., Brooklyn, N.

No.
1466 has been issued to the undersigned 

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

Sumpter Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 1774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 997 has - been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4413 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 1615 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010 Third Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HARRY & JOHN PLATE 
Ave., Brooklyn,

No.

the

NOTICE 
GB 1502 
to sell beer, at retail under Section 
of tho Alcoholic Beverage Control Law 
2313 Tilden Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

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

beer, at retail under Section 107.
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE 
GB 1300 
to sell beer,_ _______ ____  ______  __
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
959 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No.NOTICE 
GB 6204 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THEODORE RICKERMANN 
189 5th Ave., Brooklyn, N.

the

— Uždavinys įvykdytas.
Vienas paskui kitą šoko 

parašiutininkai. Paskui 
Konkovą puikiai nušoko 
TSRS parašiutinio sporto 
meisteriai draugai Krivoi ir 
Primaševas, instruktorius 
drg. Skorikas. Paskui juos 
šoko 222-jį kartą grupės va
das d. Loginovas, vienas la
biausiai prityrusių Osoavia- 
chimo parašiutininkų. Jo ak
tyve yra šuoliai iš didelių 
aukštumų, užtęsiamieji šuo
liai, šuoliai iš aukštojo pilo
tažo įvairių figūrų, šuoliai į 
vandenį.

Vidunaktį padangėje stai
ga ėmė slidinėti prožektorių 
spinduliai. Pažadinti moto
rų triukšmo nematomieji 
prožektoriai ėmė čiupinėti 
horizontą. Patekdami į aki
nančią kryžminę jų spindu- 

nardė

Pasirodo, jau mano būta 
tik apie 100 metrų nuo že
mės. Keistas jausmas ištin
ka žmogų, kai pajunti, kad 
žemė arti, o nematai jos. 
Staiga pajutau stiprų stuk
telėjimą. Aš pašokau ir 
greitai ėmiau tvarkyti pa
rašiutą. Man pavyko nutūp
ti tiksliai paskirtoje vietoje. 
Vado buvau puikiai įvertin
tas.

...Naktiniai šuoliai pasi
baigė, tačiau gyvenimas ae
rodrome nenutrūko. Švin
tant atvyko jauni parašiuti
ninkai. Loginovo, Primaše- 
vo, ir Krivojo vadovaujami 
jie pradėjo šokti su parašiu
tais. Nušokę parašiutininkai 
išžygiavo 25 kilometrų žy- 
gin. Finiše jie dar rungėsi 
šaudyme.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1897 has been issued to che undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
192a Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

________ ... hereby given that License No. 
GB 1152 has been issued to the Undersigned 
to 
of tho Alcoholic Beverage 
185 Norman Avenue, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

________  . hereby given that License No. 
GB 1230 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
131 Meserole Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
198 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

__ ___ .. that License No.
11203 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at

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

NOTICE is hereby given 
GB 
to 
of 
524 
County of Kings, 
premises.
SOPHIE BETCHER & PETER HALAT 

524 6th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 2129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4901 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consunjed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2155 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7305 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1575 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6104 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

that License No.
10107 has been issued to the undersigned 

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

to be consumed off

NOTICE is hereby given 
GB -------
to 
of 
256 
County of Kings, 
premises,

JOSEPH HUTTNER 
256 Sumner Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
1719 iias been issued to the undersigned 

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

Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
be consumed off

GB 
to 
of 
143 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is ...
GB 6213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section rsr 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3340 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County c.f Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BORSTELMANN
3340 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

given that License No.
1150 has been issued to the undersigned 

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

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

NOTICE 
EB 221 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
4319 18th 
County of 
premises.

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

beer, at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to consumed on

NOTICE 
GB 1716 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
GB 1517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 6194 
to sell 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1172 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH GRUBE
1172 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB[ 6606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4702 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRITZ GEHRMANN
4702 4th Ave.,_______ _______ Brooklyn, N. Y.

Skelbkites savo biznį dien 
raštyj “Laisvėje.”

No.

KARL JANIISEN
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6223 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 1723 
to sell 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4410 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE . _
GB 1864 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4 110 Fourth Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is
GB 1295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4724 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNHARD KATT
4724 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE 
GB 1291 
to sell ____ ... _____
of the Alcoholic Beverage Control Law at

• 733 Church Avenue, Borough of Brooklyn.
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

JOHN VON RUSTEN
733 Church Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 11072 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7417 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County -of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE WILLINGER
7417 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

lių šviesą lėktuvai 
žemyn, staiga kilo į 
spruko į šalį.

Milicijos seržantas 
RS parašiutinio

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor •

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11037 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
2121 Coney 
County of 
premises.

No. 
gned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

— TS 
sporto 

meisteris Andrius Primaše
vas kuris šią naktį nušoko 
su parašiutu jau 264-jį kar
tą, pasakoja:

— Stebuklingą vaizdą iš
vydome iš lėktuvo: dešinė
je tamsoje žibėjo kaip besi
ranganti gyvatė Maskvos 
upė. Kairėje toli mirgėjo i 
milijonais žiburių nakties, 
meto Maskva. Siauromis as-I 
faltuotų kelių juostelėmis' 
šliaužiojo, kaip musės, au-' 
tomašinos su šviečiančiais i 
žibintais. Maskvos upę aš 
mačiau visą laiką ir pagal; 
ją orientavausi. Apskaičia
vęs, aš pagal piloto duotą 
ženklą išlipau ant sparno, i 
Mane apipylė pažįstama vė
jo srovė, sukeliama besisu- | 
kančio sraigto. Apačioje ne-; 
buvo nieko matyti. Aš šo-

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 804 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1863 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
610 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

HARRY GREENBERG
610 Stone Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 425 has beei» issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
765 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 792 has been issued to thę undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to consumed on

26a Sutter
NOTICE is hereby given that License 
EB 882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to consumed on

GB 
to 
of 
560
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
’JOHN BEHNKEN & WILLI WINKLER
560 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Borough of Brooklyn, 
tho

NOTICE is hereby given that License 
GB 6075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Underhill Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE PUCKHABER
188 Underhill Ave., Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic 
169 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given th; 
GB 6058 has been issued to 1 
to sell beer, at retail und 
of the Alcoholic 
70 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

License 
undersigned 
Section 107 
fial Law at 
n^Brooklyn, 

the

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

512 Marion St., Brooklyn 
Kainp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

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

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

Nervų arbata ...........
Vidurių reguliatorius
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata ........
Ramatų žolės ...Z.......
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.

334 Dean Street
SPENCERPORT, N. Y

132a Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y

1

Mes Užeinam Pas Kasmocius
UŽEIKITE IR JŪS

PER 18 MĖNESIŲ PASI- 
LIUOSAVO NUO 300 SVA

RŲ TAUKŲ
Chicago. — Viena mote

ris, 35 metų amžiaus, svėrė 
479 svarus ir pusę pirm 18 
mėnesių, bet jinai, pagal 
gydytojo nurodymą, suma
žino sau valgį tiek, jog kas 
mėnuo prarado po kelioliką 
iki desėtkų svarų taukų, ir 
dabar ji sveria jau tik 179 
svarus, tai viso ji pasiliuo- 
savo nuo 300 svarų riebalų; 
ir jos sveikata dėl to nenu
kentėjo, nors nedavalgant ji 
kartais jautėsi blogai, ypač 
pilve. Šitaip rašo newyor- 
kietis dr. James J. Short 
žurnale Amerikos Gydyto
jų Susi vieni j ipo.

NOTICE is
GB 1962 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 

of. Brooklyn, 
the

Naujai atsidarė lietuvių likerių 
krautuve. Ją įsteigė plačiai ži

nomi brooklyniečiai

NOTICE 
EB 716 
to sell 
of the 
218-220 ' 
County _ .
premises.

MICHAEL GIBNEY 
218-220 Winthrop St., Brooklyn, N.

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

Kings, to consumed on

hereby given that License No. 
GB 1751 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
160 Franklin Street, 
County of Kings, to 
premises.

Jie prisirengę patarnauti lietuviams vy
nais, degtinėm ir konjakais; Amerikos iš- 
dirbimo ir importuotais.

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

NOTICE is hereby given that License 
EB 629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
Menagerie Rest., 
Brooklyn, County 
on the premises.

ROBERT L. CUNNINGHAM
(Prospect Park Zoo) Menagerie Rest. 

Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1502 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises. 
ISADORE REINGOLD & DAVID HALPER 
1502 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 781 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on 
promises* 

ANNETTE DELICATESSEN. INC.
255 Sutter Ave., Brooklyn, N.

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

PRISTATOME Į NAMUS
Telefonas EV. 8 7047

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

RIIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

U

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

RAUDONARMIEČIAI AT
GRIEBĖ MIESTĄ

Sovietų tankų pulkas at
griebė nuo vokiečių miestą 
N.; sunaikino bei pagrobė 
40 nacių tankų, 25 prieš
tankines kanuoles, dvi lauko 
kanuolių baterijas ir sukriu- 
šino vokiečių pėstininkų pul
ką.

Neseniai Sovietai suplie
kė dvi nacių divizijas ties 
miestu'M.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1666 Winthrop Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the. Alcoholic Beverage Control Law at 
3372 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed on 
premises.

GEORGE PARASJKEVAS & 
CHRISTOS DASKAL 

St., Brooklyn, N.
NOTICE is
EB 548 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4908 Third Avenue, 
County of Kings, 
premises.

WILLIAM
1908 3rd Ave.,

□

F. W. Shalins

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

Suteikiani garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse

laidotuves

nemoka 
miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Liūdesio valandoje kreip
kitės pria manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Sireet
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

I

$

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 Šia- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama

pumo Tyrimai 
ligos pažinimą 
Serumo ir Čiepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

110 East 16 St., New York
Tarp Union Sq. ir Irving Pl.

Šiokiom dienom 9 A. M.
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fceStas puslapis LAISVE

NehY>rk(k>^//^j'/c?7liiiov
Tūkstančiai Naują Klausytoją 
Girdės Laisvės Radio Prog

ramą Rugpjūčio 18-tą
Daugelis iš pranešusių apie 

puikiai girdėtą jų mieste Lais
vės Radio Programą, rugpjū
čio 11-tą, pažymi, kad “nesiti- 
kėjom girdėti, nes niekad jo
kių lietuviškų p r ogramų iš 
New Yorko negirdėdavom.” 
Iš tos priežasties daugelis li
kosi pirmos programos neišgir- 
dę. “Bet,” pabriežia pranešė
jai, “jie daugiau neapsigaus.”

Iš pranešimų matyti, kad 
antros programos, apart senų
jų, klausys tūkstančiai naujų 
klausytojų.

laisvės Radio programos bū
na kas pirmadienio vakaro 9 
valandą, iš st oties WBYN, 
1430 k les. Anaunseriu yra Jo
nas Ormanas, o komentatoriu
mi — Rojus Mizara. Kiekvie
noj programoj bus dainų ir 
muzikos — kai kada solistai, 
kitais atvejais chorai ar ma
žesnės dainos bei muzikos gru
pės.

Isaacs Gavo Fusionisty 
Užgyrimą

Miesto Fusijos Partija per
eitą k e tvirtadienį paskelbė, 
kad ji užgiria Manhattan pre
zidento Stanley M. Isaacs kan
didatūrą i š naujo išrinkimui 
ton vieton. Kandidatūrą, sakė 
fusionistai, užgiria pasiremda
mi jo “nepaprastu” rekordu 
užimamoj vietoj.

Fusijos paramą p a skelbė 
naujai išrinktasis tos partijos 
pirmininkas Miller M. Brister, 
sykiu pažymėdamas, jog jie 
“nepasitenkinę Isaacs padary
ta klaida Gersono atsitikime.”

Gersonas, “Daily Worker” 
reporteris, buvo pasamdytas 
per Isaacs tarnybai jo raštinėj.

Tėvo Problema
Vera Greenway, 11-kos 

metų mergiščia, teisėjo para
ginta, kad ji pasikalbėtų su 
tėvu, teismabutyje į tėvą su
šuko : “Aš nenoriu su tavim I 
kalbėtis nei tavęs daugiau ma
tyti.” Tėvas, universalistų baž
nyčios klebonas, išėjo iš teis- 
mabučio ašarodamas.

Visgi teisėjas prižadėjo jam 
suruošti su dukra pasikalbėji
mą, kadangi jis mano, jog 
mergiščia, kuri didžiumą lai
ko gyvena su atsiskyrusia nuo 
tėvo motina, galėjus būti tiks
liai nustatyta prieš tėvą.

Tėvas virš pusę savo įplau
kų atiduodąs mergiščios užlai
kymui ir valandų valandas 
išstovėdamas rytais ar va
karais prie mokyklos, kad 
dukrelę nors keliom minutėms 
pamatyti. Jis dėsiąs visas pa
stangas įgyti dukters meilę.

»
Pirmadienis, Rugp. 18, 1941

LIETUVIŲ MEDIKALE PAGELBA 
SOVIETAMS JAU TEIKIAMA

Pažangiųjų Lietuvių Tary
bai paskelbus mitingą rugpjū
čio 15-tą, Pil. Kliube, tikslu 
apsvarstyti teikimą medikalės 
pagelbos Sovietams, Pranas 
Ivoškevičius, brook lynietis, 
pirmas atnešė komitetui $1 
aukų nelaukęs nei mitingo,

Rugpjūčio 15-tos vakarą, 
Pil. Kliubo salėj, įvyko' Brook
lyno Lietuvių Pažangiosios Ta
rybos sušauktas susirinkimas 
apsvarstyti, kokią pagelbą ir 
kokiu būdu mes geriausia ga
lėtume suteikti. Dalyvavo or
ganizacijų atstovai taryboje ir 
būrelis šiaip publikos.

D. M. šolomskui padarius 
pranešimą, vakaro pirminin
kas J. Siurba pakvietė daly
vius išreikšti savo pažiūras, 
teikti pasiūlymų. Kalbėjusieji 
visi sutiko, kad reikalas teikti 
Sovietams medikališką pagel
bą aukomis, kadangi tuo bū
du mums prieinamiausią, ir 
kad imtis už darbo tuojau.

Kas liečia organizacinį vedi
mą to darbo, buvo keletas pa
siūlymų. Vieni sugestavo su
šaukti dar platesnį organizaci
jų atstovų susirinkimą ir ten 
išrinkti komitetą, o kiti —kad 
Brooklyno Pažangiųjų Lietu
vių Taryba yra organizacijų 
atstovų konferencijoj rinkta 
ir turėtų tuojau imtis to dar
bo, nevilkinant laiko šauki
mu kitos konferencijos. Siūly
ta, kad nacionalio komiteto

klausimu turėtų p a sirūpinti 
didžiųjų nacionalių organiza
cijų centrai.

Nelaukus nei prašymo susi
rinkimo dalyviai pradėjo pas 
vakaro pirmininką nešti dole
rius ir taip įvyko spontaniška 
rinkliava, nors rengėjų dieno- 
tvarkyje ji nebuvo numatyta. 
Dalyvių sentimentą ypatingai 
išreiškė W. Lukminas, kuris 
aukų rinkėjoms p a k lausus, 
kiek duoti grąžos iš jo duotos 
dešimkės, atsakė:

“Visą duodu, žmonės te
nai aukoja gyvastis, tai kas ta 
dešimkė prieš gyvastį.”

Tas ir išaiškina, dėlko nedi
deliame pasitarimo mitinge su
dėta $42.25. Negalėjęs būt 
susirinkime J. Ažius vėliau 
pridavė $1. Aukojo sekamai:

W. Lukminas $10. Po $5: J. 
Weiss, J. Gužas, S. Sasna. D. 
M. šolomskas $2. Po $1 : M. 
Stakoff, J. Siurba, E. Andruš- 
kevičienė, A. Karčiauskas, V. 
Tauras, J. K1 ičkauskas, F. 
Vaitkus, V. Guoga, K. Ruškys, 
L. Grikštas, A. Bale iūnas, 
Draugas, K. B a 1 čiūnas, A. 
Bimba, J. Ažius. Po 50c.: O. 
Lapata ir A. Matus. Draugas 
—25c. Viso $43.25.

Numatoma, kad lietuviuose 
bus sukelta Sovietų Sąjungai 
gražios paramos, kada masės 
įsitrauks į tą darbą.

Rep.

Flynn Ragino Majorą Ištirti 
Duonos Kainų Kėlimo 

Priežastį
Elizabeth Gurley Flynn, ko

munistų užgirta kandidatė į 
miesto kontrolierius, pasiuntė 
majorui LaGuardijai paragi
nimą ištirti, dėlko k e 1 iama 
duonos kainos.

Ji nurodo, kad pakėlimas po 
centą ant bandukės padaro 
šeimoms po 10 centų daugiau 
išlaidų ant reik alingiausio 
maisto produkto, be kurio jie 
niekaip negali apsieiti.

Kandidatė sako, kad pakė
limas kainų ant duonos yra 
“visai nepateisinimas, ir kad 
tyrinėjimas p a r o d ytų, jog 
stambiosios d u onos teikimo 
firmos naudoja karo padėtį 
skriaudimui publikos ir padi
dinimui pelnų. Ji ragino pa
naudot miestavą radio stotį 
iškėlimui atkštėn pelnagrobių.

“Aš tikiu, kad jūs sutiksi
te, jog apsigynimas mūsų liau
dies nuo pelnagrobių labai 
sustiprins jėgas mūs krašto 
gynėjui nuo hitlerizmo,” pa
reiškė kandidatė.

Smeton-nacis “Unkulis” Mo
kysiąs Svietą To, Ko 

Pats Nemoka

Unija Reikalauja Patraukti 
Atsakomybėn Pikietninko

Nužudytojus
Arthur Osman, Urmu Par

duotuvių ir Sandėlių Darb. 
Unijos L o kalo 65-to prezi
dentas, pasiuntė laišką New 
Yorko D i strikto prokurorui, 
Thomas E. Dewey, reikalau
jant, kad būtų patraukta atsa
komybėn Wiz Novelty Co., 
108 W. 25th St., New Yorke, 
už samdymą streiklaužio, ku
ris nužudė Irving Pickover, 
unijos narį—pikietininką.

Laiške pažymima, kad ge
rai, j’cg mušeika, tūlas Torna- 
tore, capo suimtas ir ruošia
ma jam teismas. Bet, sako uni
jos vadas, to negana. Nurodo, 
kad lygiai reikia bausti tuos, 
kurie jį samdė ir tuomi pastū
mėjo prie žmogžudystės.

Pikietavusieji už Pašalpą 
Atleisti Nuo Bausmės

Bronxo teisme teisėjas Ed
gar Bromberger paliuosavo be 
bausmės 22 Workers Alliance 
narius, kurie buvo įkaitinti 
už pikietavimą protestui prieš 
atėmimą pašalpos iš F. De Vi
vo, liguisto malioriaus su 8 
asmenų šeima.

Sekami Biznieriai Garsinosi
Laisvės Radio Programoj 

Rugpjūčio 11-tą
A. Balčiūnas ir
P. Bieliauskas,

namų dažytojai - dekorato
riai,

321 Chauncey Street, 
Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Foxcroft 9-6901 

arba
1062 Glenmore Avė., 
East New York, N. Y.

Paramount Cabaret, 
473 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Šv. Jurgio Draugijos piknikas, 
įvykstantis 24 d. rugpjūčio, 
Dexter Parke, 74-11 Jamai
ca Avenue, Woodhaven, N.

Komunistai Pasiruošia 
Rinkimams

New Yorko komunistai, 
kaip skelbia pranešimai spau
doje, energingai pas iruošia 
veiklai ateinančioj rinkimų 
kampanijoj. O kad ji vyktų 
naudingai, pirma patys susi- 
pažįsta-diskusuoja problemas 
—partijų kandidatus ir plat
formas, taipgi tarp-partinių 
grupių posūkius.

šią savaitę visų kuopų mi
tingai, sakoma, bus panaudoti 
diskusavimui rinkiminių pro
blemų.

Pereito ketvirtadienio va
karą mūsų šeimyna turėjome 
ūpo pasiklausyti kokių klau- 
niškų balabaikų ir besukalio- 
dami radio vienu tarpu patai
kėm ant “Unkul žiov” cirkau- 
nės. Atrodo, kad atitikom pa
tį jo “dramatiškąjį periodą.” 
Dėl sujaudinto jo kišeniaus 
beveik gali matyt varvančias 
jo . . . “patriotizmo ašaras.”

Boikoto lietuvių biznierių 
“blitzui” subliuškus ir nebeli
kus galimybių visus kitus su- 
bankrūtinti ir pačiam vienam 
lietuvišku prajovu — vieninte
liu lietuvišku biznieriumi — 
liktis, dabar baisiai “pamilo 
tautą” ir “lietuvišką kalbą,” 
kurios pats per visą amželį 
“nesibaderiavo” padoriai iš
mokti. Dėl tos kalbos Unkulis 
iš savo cirkaunės dramatiškai 
šaukė:

Kacap nemok lietuv kalb. 
Mes patryyjot atidarism mo- 
kikls ir išmoksim kacaps lie
tuv kalb.

Neabejotina, kad po tokio 
savo atradimo-ir išradimo Un
kulis saldžiai miegojo ir dar 
saldžiau sapnavo, kaip lietu
viai būriais suveda savo vai
kelius į jo “skryminę”; kaip 
visi vaikai atsineša po nikelį, 
kitas po daugiau ; kaip su tais 
nikeliais atsisveikinus visi iš
sižioję klausosi apie smeton - 
nacizmo buvimą “uber alles” 
(aukščiau visko); kaip pasi
baigus sezonui ir išdavus vai
keliams “lietuv kalb” “išmoki
mo” diplomus (ir parodžius 
“patriotišką pareigą” tai pa-

skelbt per cirkaunę) motulės 
suneš penkines, ir kaip, paga
liau, per p. Ancevičių Heil 
Adolf atsiųs medalį (o kas ga
li žinoti,, gal ir ką daugiau) už 
nuopelnus “tautos labui”.

C. G.

Kariai Užsimušė
Trys jauni kariai, Jastenski 

ir Land iš Flushing ir Mans
field iš Brooklyno, užsimušė 
netoli Fort Devens, Mass., kur 
jie tarnavo. Jų mašina smo
gus į medį laike pasivažinėji
mo savo liuoslaikiu.

WAWAWAWAWMA1II

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs.

Devintą valandą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZ1KALĖ PROGRAMA, ŽJNIOS 

IR BIZNIŲ PASKELBIMAI•
Pranešėjas

JONAS ORMANAS 
žinių komentatorius 
ROJUS MIZARA

•
Reikale pasiskelbimų per Laisvės Radio Programą 
ar dėl programos, prašome kreiptis šiuom adresu:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

V.Kazlauskas, 
laikrodininkas, 
221-03 Jamaica Ave., 
Queens Village, N. Y.

Green Star Bar and Grill, 
459 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Liet. Darbininkų Susivieniji
mas,'
419 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Jonas Stokes,
fotografas,
512 Marion Street, 
Brooklyn, N. Y.

Vincas Kapturauskas, 
generalis kontraktorius, 
318 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai su 

maudyne. Pusė bloko nuo dviejų po
žeminių traukinių linijų. Pageidau
jama maža šeima, namas labai šva
rus. Renda $21.00. Prašome kreiptis 
po antrašu 436 Union Avenue, Broo
klyn, N. Y. Arba telefonuokite 
Stagg 2-2318.(191-196)

PARDAVIMAI
Parsiduoda valgykla, lietuviais, ru

sais, lenkais ir kitokiomis tautomis 
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas 
per daug metų, ir gerai galima pa
daryti pragyvenimą. Pardavimo prie
žastis, — bloga sveikata. Parduosiu 
už prieinamą kainą, nes esu vienas. 
Lietuviui gera proga pirkti. Prašau 
atvažiuoti pamatyti. Arba kreipki
tės laiškais pas: V. Ališauskas, 541 
E. Market St,, Newark, N. J.

(192-194) ‘
NOTICES

Notice is given that David Carmy 140 
Williams Ave., Brooklyn, N. Y. has filed 
his trade mark "Health Brand Syrup" witH 
the . Secretary of N. Y. State for use on 
labels on jars and bottles.

(191—208)

Pažino Savo Nam»s?

Elias Mercado, 3 metų ber
niukas, buvo paskaitytas din
gusiu ir per naktį policija jo 
jieškojo po skiepus, bet seka
mą dieną rado toje pačioje 
stuboje, iš kurios šeimai išsi
kraustant kūdikis dingo. Moti
na tikrina, kad ji vaiką nusi- 
vežus naujon vieton. Policija 
mananti, kad ji sąjūdyje vai
ką galėjus užmiršti, nes 3 m. 
vaikas negalėjęs susirasti pats 
sugrįžti nuo 299 Union St. iki 
88 Hopkins St.VARPO KEPTUVE

THE BAKERS'

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

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

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.

JUNIOR LABEL

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kakiaa.

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

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street
Brooklyn, N. Y. , 

Tel. Triangle 6-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 '

Važiuokim į
t-------- ------ --------------------------------------------------------------------

Philadelphijos Pikniką
“Laisves” Naudai

Iš BROOKLYNO busai eis į “Laisves” pikniką, 
kurį rengia Philadelphijos pažangios draugijos

KELIONIŲ $2.00 I ABI PUSI
Bušai eis nuo “Laisvės” salės, 427 Lorimer St., 

Brooklyn, N. Y. 8:30 valandą ryte.
• •

Iš CENTRAL BROOKLYNO nuo Geo. Stankaus 
krautuvės, 67 Hudson Avenue, 8:30 vai. ryte.

Iš MASPETHO, nuo Zabielskio salės, 61-38 56th
Street, Maspeth, N. Y., 8:30 valandą ryte

Prašome iš anksto įsigyti busų bilietus, nes tai labai 
svarbu. lą anksto turime žinoti, kiek busų, reikės.

Piknikas Įvyks Augusi 31 Dieną
MIKOLAIČIO PARKE

EDDINGTON, PA.

Ant rytojaus po pikniko šventė—Labor Day, tai 
bus progos pasilsėti.

Puikus parkas, gražus sodas, ant kalnelio. Gražus 
nuvažiavimas per žaliuojančius laukus. Turėsite ma
lonių pasimatymų su svečiais iš toliau.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

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

t

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

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 Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

L

Štai

ei. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y




