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legatai raportavo iš šeštojo 
seimo.

Seimas nutarė išmokėti pa
šalpas ir pomirtines visiems 
LDS nariams kareiviams, jei
gu jie sirgtų, arba žūtų.

Jau dabar keli šimtai LDS 
narių randasi uniformose. Ne
užilgo gal jau bus tūkstantis 
su viršum.

Seimas nutarė tiems na
riams, kol jie armijoj, ir duo
kles apmokėti.

Tai vis padaryta labui or
ganizacijos.

Bet nepaprasti kaštai. Juos 
reikia iš kur nors padengti 
Todėl seimas nutarė leisti re
ferendumu nariams nubalsuo
ti, kad jie užsidėtų po 10 
centų specialių mėnesinių duo
klių per visą karo laikotarpį.

Tai irgi tarimas organizaci
jos gerovei.

Atrodo, neturėtų rastis nei 
vieno, kuris - būtų priešingas 
mokėjimui tų dešimties centų 
tokiam prakilniam tikslui. Bet 
priešingų, matyt, bus. Jau šia
me susirinkime kai kurie drau
gai labai rūsčiai — net per 
rūsčiai — prieš tai kalbėjo.

Manau, jog tie nariai rim
tai nepagalvojo.

Nors jau tiek pagelbėkime 
tiems, kurie eina už mus gal
vas guldyti: apmokėkime jų 
narines duokles.

"Mes — sako katalikų “Pi
lot” — pageidaujame ir mel
džiamės, kad antrasis fron
tas įvyktų kuo greičiausiai ir 
kad pavergtos šalys būtų vei
kiai išlaisvintos.”

So. Bostono “Darbininkas” 
irgi sakosi panašiai meldžiasi 
už antrą frontą.

Deja, neatrodo, kad ta mal
da būtų nuoširdi, nes ten pat 
devynius sykius daugiau prira
šyta prieš antrą frontą.

Antras frontas nėra kam 
nors kitam malonė. Jis reika
lingas išgelbėjimui Jungtinių 
Valstijų ir visų Jungtinių 
Tautų.

Kai mes sakėme, kad Lietu
voje buvo ir yra Kvislingų — 
niekšų, parsidavėlių Hitleriui, 
tai tūli žmonės mus už tai la
bai barė.

Bet dabar jau ir Tysliava 
(“Vienybė,” rugpj. 7) sako:

“Tuo tarpu, kai Lietuvos 
kariuomenės pulkus vokiečiai 
siunčia į užfrontę garnizonam 
papildyti, tai lietuvių policija 
vykdo okupantų įsakymus/*

Tai kas ta policija, jeigu 
ne Hitlerio agentai, bjauriau
si judošiai?

Amerikoje lankėsi lenkas 
pralotas Z. Kaczynskis. Jis su
grįžęs Londonan gyrėsi, kad 
čionai važinėdamas turėjo 
daug pasitarimų su “lietu
viais.”

Tos slaptos pertraktacijos 
labai negražiai paduoda. Tai 
savo rūšies Kvislingų darbas. 
Jie bijo šviesos. Jie kalba apie 
kokios ten “lietuvių-lenkų uni
jos” sutvėrimą.

Jau seniai buvo kalbama, 
kad eina slapti pasitarimai 
tarpe lenkiškų ir lietuviškų 
reakcijonierių. Buvo bandyta 
užginčyti.

Dabar pralotas Kaczynski 
paliejo barščius. ' •

šeštadienio “Laisvėje” tilpo 
eilėraščių, sukurtų didžiojo 
karo ugnyje. Juos parašė lie
tuviai poetai — rašytojai — 
Liūdas Gira ir A. Venclova.

Esame ir daugiau gavę tos 
naujos poezijos. Daugiau tilps 
vėlesniuose numeriuose. Ne
mažai jos tilps žurnalo “švie-

AMERIKOS LAIVYNAS BOMBARDUOJA JAPONUS SALOSE
Naciai Prasiveržė

Gilyn į Kaukaziją
Japonai Planuoja

Užpult Sovietus
Maskva. — Šarvuota hit

lerininkų armija prasiveržė 
dar 80 mylių gilyn į Kauka- 
ziją iki Armaviro srities. 
Armavire yra geležinkelių 
stotis ir per jį praeina vam
zdis žibalo, traukiamo iš 
Maikopo, Grozny ir Baku. 
United Press, amerikiečių 
žinių agentūra, teigia, kad 
vokiečiai dabar pasiekę var
tus Maikopo žibalo šaltinių 
srities.

Anot United Press, hitle
rininkai prasiveržė pro Ko
telnikova, besigrumdami lin
kui Stalingrado. Nuo Kotel- 
nikovo yra apie 100 mylių 
iki Stalingrado.

Raudonoji Armija despe
ratiškai priešinasi, bet vo
kiečiai, kaip pranešama, žy
giuoja vis pirmyn linkui 
Kaukazo kalnų ir Stalin
grado, didžio pramonės mie
sto, kur gaminama ypač 
traktoriai, tankai ir karo 
pabūklai.

Sovietinė kariuomenė ug
ningai kovoja prieš vokie
čius į šiaurius nuo Arma
vir, kuris stovi prie geležin
kelio einančio iš Rostovo į 
Baku. To geležinkelio gynė
jai visomis jėgomis kaujasi 
prieš hitlerininkus dar į pie
tus nuo Kuščevkos, kuri 
randasi už 125 mylių į šiau
rių vakarus nuo Armaviro, 
kur kazokai raiteliai buvo 
sulaikę priešus.

Raudonarmiečiai taip pat 
atkakliai kovoja Kletskaja 
srity j, mušdami atgal daug- 
meniškas vokiečių tankų ir 
pėstininkų atakas, apie 70 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Stalingrado.

Į šiaurius nuo Kletskaia, 
kaip sako oficialis praneši
mas, Sovietų gvardija at
metė atgal septyniolika vo
kiečiu atakų ir sunaikino 
daugiau kaip 100 priešų tan
kų, o sovietiniai artileristai 
nušlavė 700 hitlerininku. Ki
tame sektoriuje vokiečiai 
prarado aštuonis tankus ir 
350 savo kareivių ir oficie- 
rių.

Į pietus nuo Bieloglina so- 
sos” 3-čiam numeryje.

Vadinasi, patys geriausi Lie-, 
tu vos rašytojai ir poetai dar
buojasi, kuria, nepaisant ka- 
nuolių baubimo. Jie savo 
plunksną ir gabumus panau
doja mušimui žmonijos prie
šo.

Nelengva kurti tokiose są
lygose. Gali kurti tiktai pa
tys geriausi, stipriausi žmo
nės.

Pasaulį stebina kompozito
riaus šoštakovičiaus 7-toji 
Simfonija. Ji buvo sukurta 
pereitą žiemą, kaip Leningra
das buvo iš visų pusių ap
suptas.

Tiktai žmogus geležiniais 
nervais, nepaprastais gabu
mais ir negirdėtu pasiryžimu 
gali sukurti tokį muzikos vei
kalą tokiose sąlygose.

Tik socialistinėje žemėje 
toks žmogus ir galėjo pakilti. 

vietiniai kovotojai galinga 
ugnim iš kanuolių ir morti- 
rų sudaužė daugiau kaip 40 
vokiečių tankų ir užmušė 
tūkstantį jų karių.

Voronežo fronte raudon
armiečiai perėjo antrapus 
Dono upės, užėmė dvi stam
bias apgyventas vietas, su
pliekė vengrų fašistų pulkų 
ir pagrobė 12 lauko kanuo
lių ir kiekį kitų ginklų.

Baltijos Jūroje Sovietų 
laivyno jėgos nuskandino 
dar vieną vokiečių laivą, 
10,000 tonų įtalpos. Jis ga
beno nacių kariuomenę ir 
reikmenis.

Priešų Skelbimai apie 
Sovietinį Frontą

Vokiečių komandos radijo 
pranešimas, girdėtas Ame
rikoje, pasakojo, būk jie ir 
rumunai vejąsi pisus linkui 
Krasnodaro. Naciai giriasi, 
kad jie užėmę Timaševskaja 
miestelį su geležinkelių ma
zgu, šiaurvakariniame Kau
kaze. Hitlerininkai skelbia, 
kad jų tankai ir motorizuo
ti pėstininkai, girdi, pasiekę 
punktą už 33 mylių į šiau
rių rytus nuo Maikopo. Na
ciai garsinasi, būk jie sunai
kinę vieną ištisą raudonar
miečių diviziją, kuri, esą, 
buvus apsupta ir bandžius 
ištrūkt iš apsupimo.

Vokiečiai sako, kad sovie
tinė kariuomenė desperati
škai atakuoja juos Rževo 
srityje.

(Vis tai nepatikimi prie
šų pranešimai, kurių niekas 
nepatvirtina.)

Talkininkai Nuskandino 
Tris Ašies Laivus

Cairo, Egiptas. — Angli
jos laivyno jėgos ir anglų ir 
amerikiečių orlaiviai sunai
kino tris fašistų transporto 
laivus Viduržemio Jūroje, 
ties šiaurine Afrika. Vienas 
tų laivų buvo 10,000 tonų į- 
talpos.

Smūgis Fašistams Vo
ronežo Fronte

Maskva. — Raudonarmie
čiai Voroneže sunaikino du 
batalionus vokiečių kariuo
menės ir vieną vengrų pul
ką; atėmė iš hitlerininkų 
dar du kaimus ir užėmė vie
ną strateginiai svarbią kal
vą.

Fašistų Submarinai Nu- 
kandino Dar Du Laivu| 

Amerikiniuose Vandenyse 
New York. — Fašistų sub

marinai sunaikino dar vie
ną norvegų ir vieną Pana
mos prekinius laivus ame
rikiniuose vandenyse, Mek
sikos Įlankoj. Su tais laivais 
dingo penki žmonės; kiti iš
gelbėti.

Jungtinių Valstijų Karo 
Laivai Atakuoja Japonus 
Solomon ir Aleutų Salose

Pearl Harbor. -— Jungti
nių Valstijų karo laivynas 
smarkiai atakuoja japonus 
Solomon salose, apie 1,200 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Australijos. “Mūšiai eina 
Amerikos naudon, nežiū
rint, kad iš salų veikia prie
šų orlaiviai” ir krantų ar
tilerija, sako oficialis Ame-

NUMARINO ŠEŠIS 
ĮŠMUGELIUOTUS 
SABOTAŽNINKUS

Washington. — šeši vo
kiečiai sabotažninkai-sprog- 
dintojai, Amerikon įgabenti 
Hitlerio submarinais, tapo 
numarinti elektros kėdėj e 
rugp. 8 d. Juos nusmerkė 
mirt septynių generolų ko
misija, paskirta prez. Roo- 
sevelto.

Prezidentas užgyrė mir
ties bausmę, kurią skyrė 
karinio teismo komisija.

Dviem kitiem sabotažnin- 
kam, atvykusiem kartu su 
jais, buvo dovanota gyvybė, 
tai G.J. Daschui ir Ernestui 
P. Burgeriui. — Pastarasis 
yra naturalizuotas Ameri
kos pilietis.

Karinio teismo komisija 
skyrė šiem dviem kalėjimą 
iki gyvos galvos. Bet prez. 
Rooseveltas sumažino Das-

TARDYT DIES’Ą! REIKALAUJA KONS
TITUCINIŲ LAISVIŲ SĄJUNGA

New York. — Visašališka 
Konstitucinių Laisvių Są
junga pasiuntė reikalavimą 
Williamui P. Maloney, spe
cialiam padėjėjui generalio 
prokuroro, kad federalis 
prisiekdintųjų teismas ištir
tų kongresmaną Martiną 
Dies’ą, pirmininką kong
resinės komisijos, neva tyrir 
nėjančios prieš - ameriki
nius judėjimus.

Konstitucinių Laisvių Są
junga nužiūri Dies’o ryšius 
su 28-niais fašistiniais gai
valais, kuriuos federalis tei
smas praeitą mėnesį įkaiti
no kaip maištininkus prieš 
Jungtines Valstijas. Jie 
skleidė nacišką propagandą 
prieš Amerikos karines pa
stangas.

Tarp neištikimų Ameri
kai gaivalų, kuriuos Dies 
pridengė, yra Gerald B. 
Winrod, George Sylvester 
Viereck (jau pirmiau įka
lintas Hitlerio propagandis
tas), William D. Pelley (nu
teistas praeitą trečiadienį 
už kurstymą neit į Ameri
kos armiją ir neklausyt jos 
komandierių), James True 
ir 24 kiti fašistai.

Amerikinė Konstitucinių 
Laisvių Sąjunga, tarp kitko, 
sako:

rikos pranešimas. Ameriki
niai orlaiviai iš Australijos 
taip pat dalyvauja mūšiuo
se.

Amerikos karo laivai taip 
pat bombardavo Japonijos 
laivus ir įrengimus vakari
nėse Aleutų salose: Attu, 
Agattu ir Kiška.

chui bausmę iki 30 metų 
kalėjimo. Jiedu todėl nebu
vo mirčia nubausti, kad 
“padėjo valdžiai suimt ir 
nusmerkt kitus,” kaip sako 
karo teismas. Jiedu liudijo 
prieš savo sėbrus.

Numarinti tapo šie: John 
Kerling, Herbert Hans 
Haupt,' sūnus Ohicagos vo
kiečių, natūralizuotų Ame
rikos piliečių; Richard Qui- 
rin; Werner Theil, kuris at
vyko Amerikon būdamas 
jaunuoliu ir sugrįžo Vokie
tijon po japonų užpuolimo 
ant Perlų Uosto; Herman 
O. Neubauer, pirmiau gyve
nęs Chicagoj ir vedęs 'ame
rikietę, ir H. H. Heinck, at
plaukęs Amerikon 11936 m. 
ir sugrįžęs Vokietijon 1939 
metais.

“Dies anaiptol nekėlė aik
štėn prieš - amerikinių ju
dėjimų. Jis kartotinai leido 
tiem gaivalam vaitot Dieso 
komisiją, kaip fašistinės A- 
šies sakyklą... Dies nusikal
to Amerikos tautai.”

Vokiečiai Arti Maikopo 
Žibalo Versmių

Maskva, rugp. 9. — Na
ciai prasilaužė dar toliau 
pirmyn Krasnodaro ir Ar
maviro srityse. Jie taipgi 
šiek tiek laimėjo Kotelniko- 
vo apskrityje, apie 95 my
lios į pietų vakarus nuo 
Stalingrado.

Abiejuose frontuose su
daužyta šimtai vokiečių 
tankų.

(Berlynas skelbia, kad, 
girdi, naciai užėmę Arma- 
virą ir Kurgannają. Pasta
rasis miestas stovi tik už 
30 mylių nuo Maikopo. Hit
lerininkai pasakoją, būk jie 
pralaužę sovietines linijas į 
šiaurius nuo Krasnodaro. 
Bet nėra patvirtinimo šiem 
priešų pranešimam.)

Chungking, Chinija. — A- 
merikos -orlaiviai sudaužė 
svarbius karinius japonų 
įrengimus Kantono srityje.

Japonijos radijas pirmą 
kartą kalbėjo, kad japonai 
galėtų užpult (Sovietinį Si
birą; pasakojo, kad besita- 
rią dabar Maskvoj talkinin
kų atstovai rengiąsi atida
ryt antrą frontą prieš fa
šistų Ašį “ne būtinai Euro
poj ar Afrikoj, bet gal ir 
kur kitur.” Japonų radijas 
sakė, kad, “besiartinant le
miamai kovai tarp Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos, Ja
ponija taip pat turėtų būti 
net juo labiau pasiruošus 
galutinai laimėti karą.”

Federate Džiūrė Tyri
nės Chicago Tribune
Washington. — Federalis 

prisiekdintųjų teismas tuo- 
jaus pradės tyrinėti Chica
go Tribune, pataikaujantį 
fašistinei Ašiai dienraštį. 
Tas laikraštis bus ypač kvo
čiamas dėl to, kad jis birže
lio 7 d. paskelbė tariamai 
salptas karines Amerikos 
žinias apie šios šalies ir Ja
ponijos laivynų jėgas pirm 
mūšio ties Midway sala.

Kongresmanas H o 11 a nd 
smerkė New Yorko Daily 
News, kaip nacių propagan
dos laikraštį.

Anglai Suėmė 17-ką 
Indų Vadų

Bombay, Indija, rugp. 9.— 
Anglų vyriausybė Indijoj 
suėmė Mohandą K. Gandhį 
ir šešioliką kitų indų tauti
nių vadų. Jie tapo areštuoti 
už kelių valandų po to, kai 
Visos Indijos Kongreso 
partijos suvažiavimas priė
mė rezoliuciją, kuri reika
lauja tuojau duot Indijai 
visišką nepriklausomybę 
nuo Anglijos ir šaukia gy
ventojus neklausyt anglų 
valdžios ir jokiuose daly
kuose nebendradarbiaut su 
Anglija, jeigu anglai nepri
pažins pilną Indijos nepri
klausomybę.

Vyriausiu vadu neklusnu
mo kampanijos prieš Angli
ją buvo paskirtas Gandhi.

Anglų valdžia pareiškė, 
kad ji stipriai slopins tokį 
judėjimą, nes, girdi, “dabar 
yra kritiškas momentas, 
kuriuo Anglija turi gint ir 
pačią Indiją” nuo fašistų 
Ašies.

Auto. Darbininkai Ragina 
Sušaukt Jungtinių Tautų 

Unijistų Konferenciją
Chicago. — CIO Automo

bilių Darbininkų Unijos su
važiavimas vienbalsiai priė
mė rezoliuciją, siūlančią su
šaukt bendrą Anglijos, A- 
merikos ir Sovietų Sąjun
gos darbo unijų konferenci
ją J________

Maskvos radijas rugp. 8 
d. sakė: “Artinasi antro 
fronto atidarymo diena.”

JAPONIJA MOBILIZUO
JA ORLAIVIUS PRIEŠ 

SOVIETŲ SIBIRĄ
London. — čionaitinis 

Chinijos žinių direktorius 
G. K. C. Yeh skelbė rugp. 7 
d., kad japonai sutelkė 1,000 
savo orlaivių į Manchukuo 
kraštą, kuris rubežiuojasi 
su Sovietu Sibiru. Jis spėja, 
kad japonai užpulsią Sibirą, 
kai tik (jeigu) vokiečiai už
imtų Stalingradą.

Pirmesni pranešimai tei
gė, kad Japonija subūrus a- 
pie pusę miliono kariuome
nės palei Manchukuo rube- 
žių su Sibiru.

Londoniškiai karininkai 
pasitiki, kad Sovietai turi 
užtenkamai stiprią armiją 
Sibire atremt japonus.

Sovietų Submarinai Nu
skandino Daugelį

Nacių Laivų
Maskva. — Sovietų sub

marinai šiauriniame Ledi- 
niuotame Vandenyne nu
skandino 107 Vokietijos lai
vus 547,000 tonų nuo pernai 
metų gruodžio mėnesio iki 
šiol. O sovietiniai naikintu
vai kartu su submarinais 
tuose vandenyse1 viso nu
gramzdino 170 nacių laivų, 
650 tūkstančių tonų įtalpos.

Šiaurinis Sovietų laivynas 
sunaikino ypač daug priešų 
laivų, begindamas Anglijos 
ir Amerikos laivus gabenan
čius karo reikmenis į sovie
tinius Murmansko ir Ar
changelsko uostus.

Vokiečiai Giriasi Sunaikinę 
8 Talkininkų Laivus

Berlyno radijas skelbė, 
kad jų orlaiviai ir submari
nai nuskandinę vieną kari
nį Amerikos laivą naikintu
vą ir septynis kitus Jungti
nių Tautų laivus šiaurinėje 
dalyje Atlanto Vandenyno.

(Niekas nepatvirtina šio 
priešų pranešimo.)

(Suprantama, kad tie lai
vai gabeno karo reikmenis 
Sovietam.)

Amerikos Generolas-Raudo- 
nosios Armijos Svečias
Maskva. —Raudonoji Ar

mija iškėlė bankietą atvy
kusiam Amerikos oro laivv- 
no generolui Follettui Brad
ley ir Jungtinių Valstijų 
ambasadoriui admirolui Wi
lliamui H. Standlev. Gen. 
Bradley atskrido Maskvon 
praeitą savaitę tartis anie 
sėkmingesnę pagalbą Sovie
tam. Jis perdavė premjerui 
Stalinui ir asmenini prezi
dento Roosevelto laišką.

Roma. — Fašistai giriasi, 
būk iie nušovė žemyn 15 
Anglijos orlaiviu EI Ala- 
mein fronte, Egipte.
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Kurie Su Kuriais “Apsidirbs?”
“Vilnis” rašo:
“Californijoj yra organizacija, kuri 

vadinasi ‘American Union Alliance.’ Ją 
pradėjo tyrinėti federaliai agentai. Yra 
užtenkamai įrodymų, kad ši orga
nizacija subversyvė. Californijos dienra
štis “People’s World” paskelbė daug da
vinių apie tos organizacijos veiklą.

“American Union Alliance” šulai vie
šai grasina: “Mes pakarsime ant aukš
čiausio medžio kiekvieną komunistą, 
kiekvieną CIO organizatorių!”

“People’s World” gauna grasinančių 
laiškų, kuriuose rašoma, kad su to laik
raščio redaktoriais bus “apsidirbta.” 
Galima suprasti, ką tas reiškia.

“Charakteringa, kad “American Union 
Alliance” ir jo šulai garbina J. L. Le- 
wis’ą ir piestu stoja už republikonų 
kandidatą į Californijos gubernatorius. 
Be to, jie garbina ir Dies’ą.

“Tokia organizacija, kaip “American 
Alliance” neprieteliškai nusiteikus prieš 
Ameriką.

“Valdžia turi iki dugno ištirt visą jos 
veiklą ir padaryti visas tinkamas išva
das.”

Mūsų nuomonė pilnai sutinka su “Vil
nies.” Atatinkamos vyriausybės įstaigos 
privalo su tais gaivalais ^pasielgti, kaip 
pridera. Jos privalo “American Union 
Alliance” narius pamokinti, kaip Pelley 
ir kitus Amerikos ir visų Jungtinių Tau
tų priešus.

Laikas Pradėti Darbuotis — 
Darbuotis, Kaip Pridera

“Vilnyje” skaitome, kad pirmasis Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo prezi- 
dent. S. Mažanskas turėjo pasikalbėjimą 
su to dienraščio korespondentu Cleve- 
lande. Mažanskas, kaip mūsų skaitytojai 
be abejo žino, yra buvęs pirmiau LDS 
vice-prezidentas. Šiuo metu LDS nariai 
ir vėl jį išrinko į tą vietą. Jis yra veiklus 
visuomenininkas Clevelande. Ir todėl, Ma
žanskas “Vilnies” korespondentui pareiš
kė, kad “neturime laukti iki kitas Sei
mas ateis, o dabar turime imtis LDS bu- 
davojimo.” S. Mažanskas, sako “V.” ko
respondentas, yra “pasirįžęs dikčiai dirb
ti.” Ir toliau:

“Ta proga prisiminė, kad lai kuopos 
kreipiasi į jį ir kuo galėdamas padės; 
aplankys jų susirinkimus ir padės pra
vesti naujų narių darbuotę.

“Šia proga paduodu ir S. Mažansko 
adresą: 722 E. 127th st., Cleveland, Ohio.

“Iš seniau žinome, kad Mažanskas 
daug dirbo įvairiose organizacijose, o 
ypač LDS organizacijoj. Prie progos jis 
labai gerai padarytų, kad nuvažiuotų į 
mažesnius miestelius ir ten pasidarbuo
tų sutverti Susivienijimo kuopas. Ma
nau, kad būtų galima sutverti mūsų Su
sivienijimo kuopą Dayton, Ohio. Ten yra 
lietuvių, tik bėda, kad mažai pažangių 
lietuvių. Bet apdrauda visiems reikalinga 
ir jeigu rastųsi vienas, kitas veiklesnis 
žmogus, tai būtų puiki dirva dėl LDS 
kuopos.”

Reikia pasakyti tas, kad brolis Mažan
skas, pradėjęs veikti, jis visuomet savo 
tikslą pasiekia pasekmingai. Nėra abejo
jimo, kad Ohio valstijoj būtų galima dar 
keletas naujų LDS kuopų sutverti. Nėra 
abejojimo ir dėl to, kad jau gyvuojan
čioms LDS kuopoms dar daugiau naujų 
narių galima gauti. Tik reikia darbo, tik 
reikia daugiau dėmesio ir supratimo 
apie organizacijos auginimo reikalus.

Pirmasis LDS prezidentas, S. Mažans
kas, kaip tik ir turi tas visas kvalifikaci
jas. Jei jis pasirįžta ką padaryti, tą ir 
padaro.

Šimtu nuošimčių sutinkame su gerb. 
M. Mažansku, kad neturime laukti, iki 
ateis sekamas LDS seimas, — dabar, 
tuojau privalome pradėti veikti!

Kaip Kanados Žmonės Žiūri į 
Sovietų - Vokiečių Karų

Įdomų įvedamąjį parašė angliškasis 
Kanados laikraštis “Canadian Tribune” 
(iš rugpjūčio 1 d.). Jis rašo apie tai, 
kas dedasi Rytų fronte, už ką kovojama, 
ir ką Kanados žmonės privalo daryti. 
Laikraštis šitaip rašo:

“Raudonajai Armijai nereikalinga ‘ap
ribotos diversijos’ Vakarų Europoj. Tai 
ne išsodinimo mūsų vyrų ant kontinento, 
‘kad išgelbėti Rusiją’ klausimas. Bet 
skaitant nekuriuos komentatorius šian
dien išrodo, kad Maskva prašo “malo
nės” grąžon už tą, ką ji padarė Hitlerio 
armijoms Rytų Europoj!

“Antras frontas ir konskripcija susti
prinimu i to fronto yra vienintelės prie
monės tautiniam Kanados išgelbėjimui.

“Kaip Pravda nurodė savo skaityto
jams, kada ji šaukė Sovietų žmones sto
vėti iki paskutinio vyro prieš įsiveržė
lius, SSRS ‘turi visas priemones... sulai
kymui priešo ir sudaužymui jo atakos 
smarkumo.’ Timošenko dabar tą ir daro. 
Jis silpnina priešą, naikindamas jo vy
rus, daužydamas jo tankus, ištęsdamas 
jo linijas ir meistrišku būdu vengdamas 
bereikalingų apsupimų.

“Raudonoji Armija ir Sovietų žmonės 
kovos iki galo. Apie tai nėra kalbos. Jų 
pasiaukavimas mums Kanadoj neįsivaiz- 
duojams; mes negalime persistatyti sau 
baisumo tos kruvinos kovos ant Dono ir 
ties Voronežu.

“Tai klausimas ne ‘nukreipimo’ atydos 
nuo Raudonosios Armijos. Tai klausimas 
sumušimo Hitlerio bendru veikimu, tuo 
metu, kada jis rizikuoja stoka veikimo 
Vakarų Europoj, kad sustiprinti savo 
militarinę poziciją, kol jo kraujuojančios 
armijos ir mažėjančios reikmenos už
klups ant jo; kol išsilaisvinimo audros 
perlėks Europą ir sunaikins naziškas 
žiurkes, kurios nuteriojo tautas.

“Tai klausimas puolimo dabar, kada 
priešas gali laikyti Vakarų Europoj tik
tai nuo 20 iki 25 divizijų, kol kovojantie
ji okupuotų kraštų žmonės dar neišsisė- 
mę, kol svarbiausios Hitlerio armijos 
malamos Timošenkos apsigynimo.

“Tai klausimas ne ‘darymo malonės’ 
Rusijai, bet laimėjimo karą 1942 metais. 
Tai klausimas užtikrinimo Kanados iš
gelbėjimo.

“Tai klausimas pildymo šventų sąjun
gų ir paktų, kurie nesenai buvo pasirašy
ti Vašingtone ir Londone, paktų, kurie 
buvo pasirašyti ne kaip ‘malonė’ Rusijai, 
o kaip pamatas del pergalingos ofensy- 
vos prieš Hitlerį ir Japoniją.

“Nesiduokim apgauti tiems juokda
riams, kurie verkšlena, kalba apie dary
mą ‘malonės’ Sovietų Sąjungai, bet kurių 
militarinis žinojimas ir patyrimas juo
kingi aky vaizdo j e SSRS atsiekimų. Šitie 
‘ekspertai’ aktualiai yra priešai ne tik 
Sovietų Sąjungos, bet ir tų svarbiųjų ir 
šventų sutarčių, pasirašytų Ruzvelto, 
čiorčilio ir Molotovo.

“Antras frontas reikalingas tuojaus, 
dabar, kad išgelbėti Kanadą. Libija ir 
apgynimas Suezo yra svarbūs, bet Hit
lerio negalima sumušti tenai. Sprendžia
masis frontas Europoj ir mes turime 
pulti dabar, kada Hitlerio armijos dras
komos kovos lauke. SSRS duoda Kanadai 
progą išsigelbėti. Mes turime pasinaudoti 
ja. Kanados parlamentas ir vyriausybe 
turi raginti Londoną ir Vašingtoną veik
ti be atidėliojimo. Tai mūsų pareiga kaip 
Jungtinių Tautų narių.”

Intrigos Negalės
Pagelbėt Vienybei

Philip Murray, CIO prezi- 
zidentas, iškėlė aikštėn vie
ną labai negerą ir piktą da
lyką. Jis pasakė, kad Angli
jos Darbo Unijų Kongreso 
atstovo Walter Citrine mi
sija pasibaigė intrigomis. 
Citrine buvo atvykęs pasi
tarti su Amerikos darbo u- 
nijomis dėl jų įtraukimo į 
Anglijos - Sovietų Sąjungos 
tarptautinę unijų vienybę. 
Kol kas Amerikos unijos te
bestovi nuošaliai. Apsivieni- 
jo bendroms karo pa
stangoms tiktai Sovietų Są
jungos ir Anglijos darbo li
nijos.

Citrine misija turėjo gar
bingą tikslą. Ją nuoširdžiai 
sveikino visi pažangūs dar
bininkai. Bet, matyt, tūli 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadai sugadino. Citrine 
siūlė, kad į pasitarimą bū
tų pašaukti atstovai ir ge
ležinkeliečių brolijų ir CIO. 
Federacijos vadovybės atsi
sakė ką nors turėti su kito
mis unijomis. Citrine nusi
leido ir padarė sutartį su 
Federacija, kad tik ji viena 
gali skirti ir siųsti atstovus 
į bet kokią tarptautinę uni
jų konferenciją. Tai diskri
minacija prieš CIO ir gele
žinkeliečių unijas, kurios 
nepriklauso prie Federaci
jos. Sudėjus krūvon tas li
nijas ir CIO unijas, jos turi 
daugiau narių, negu Fede
racija.

Tai kokią teisę Federaci
ja turi visus organizuotus 
darbininkus atstovauti? Jo
kios teisės neturi. Tas jos 
vadų pasielgimas iškilo aik
štėn ir sutvėrė labai pras
tą atmosferą. Varde CIO, 
Murray mušė protesto ka- 
blegramą Anglijos Darbo 
Unijų Kongresui. Murray 
pozicija pilnai pateisinama.

Ši visa audra gali paken
kti deryboms, kurios neuž
ilgo prasidės tarpe CIO ir 
Federacijos dėl organinio 
apsivienijimo. ^Murray kal
tina Federacijos vadus nesi
skaityme su paprasčiausiu 
padorumu. Jis reikalauja, 
kad einant į pasitarimą dėl 
Amerikos unijų vienybės, a- 
bi pusės turi vaduotis nuo
širdumu, arba vienybė ne
galės įvykti.

Federacijos vadovybės at- 
sinešimas linkui Sovietų u- 
nijų yra nepateisinamas. Ci
trine proponavo, kad Fede
racija tiesiog įeitų į trijų 
šalių unijų sąjungą. Federa-

ei j a gi nutarė, kad jinai 
tiesioginius ryšius palaikys 
tiktai su Anglijos darbo u- 
nijomis. Tai didelis įžeidi
mas Sovietų darbininkams. 
Tokia Federacijos elgsena 
nepadeda karo laimėjimui.

Vadinasi, Federacijos va
dovybė diskriminuoja prieš 
CIO čionai Amerikoje, o 
tarptautine plotme prieš So
vietų; Sąjungos darbo uni
jas. Tai yra padalinimo, o 
ne vienijimo politika.

Yar kalbama, kad Ame
rikos darbo Federacijos 
Pildomoje Taryboje yra su
sidariusi klika, kuriai va
dovauja Hutcheson ir Ma
thew Woll. Ne prezidentas 
William Green, bet Woll nu- 
statąs Federacijos vadovy
bės kryptį.

Tam galima tikėti, nes 
Woll visuomet pasižymi at- 
galeiviškumu. V e i kiausia 
Woll trukdys ir apvieniji
mui Amerikos darbo unijų.

Šio karo laimėjimas rei
kalauja tarptautinės darbo 
unijų vienybės. Tasai Fede
racijos vadų užsispyrimas 
prieš Sovietų Sąjungos dar
bininkus nėra ir negali būti 
nuoširdus n u s i s tatymas. 
Kad Federacijos apačios, 
eiliniai nariai ir žemesniųjų 
organizacijų vadai pritaria 
tarptautinei vienybei, susi
tarimui ir kooperavimui su 
Sovietų unijomis, tai jokios 
abejonės nėra. Štai tik šio
mis dienomis 150 vadų pa
rašė laišką Federacijos Pil
domąją! Tarybai, kuri laiko 
posėdžius. Tame laiške tie 
vadai pataria Tarybai be jo
kio atidėliojimo pakėisti sa
vo atsinešimą linkui Sovietų 
Sąjungos darbo unijų. Jie 
pataria Federacijai tuojau 
prisidėti prie Sovietų-Angli- 
jos Unijų Sąjungos. Tary
ba yra gavus šimtus rezo
liucijų nuo unijų lokalų, 
reiškiančių tokį pat pagei
davimą. Federacijos lyderių 
delsimas, kartojimas senų, 
nudvėtų pasakų prieš Sovie
tų unijas, arba intrigos 
prieš CIO ir geležinkeliečių 
unijas, nepagelbs pasieki
mui taip reikalingos Jung
tinių Tautų darbo unijų vie
nybės.

Mes tik galime palinkėti, 
kad šis Federacijos Pild. 
Tarybos susirinkimas griež
tai pakeis savo atsinešimą 
ir atitaisys klaidas.

HITLERININKAI ŽMONIŲ 
KRAUJU RAŠO SAVO 

ISTORIJA

Every chnjo and dollar 
not vitally needed for 
absolute necessities 

should go into WAR BONDS 
and STAMPS to add to tho 
striking power of our armed 
forces.’’ —Franklin D. Roosevelt, 

^President of the United States.

★ ★ ★
Think War! Act War! Buy 
WAR SAVINGS BONDS—a# 
least 10% cf your pay every 
payday! , f .

Maistas, kuris paeina po tiesiogine kainų kontroliavi
mo priežiūra, yra pigesnis; jo kainos nekyla, o jei ky
la, tai po mažiau. Tačiau, maistas, kuris nepaeina po 
kainų kontrole, pabrango.

Žmonės gali kalbėti ir 
galvoti, kaip kas išmano. 
Bet kad Vokietijos imperia
listai, į palyginamai trum
pą laiką, spėjo išauklėti to
kius beširdžius savo legijo
nus, tai iš to kožnam žmo
gui tenka stebėtis. Kaip 
šaltakraujiškai hitlerininkai 
net su pasididžiavimu žudo 
ir kankina pavergtų šalių 
žmones! Nors žmonija yra 
mačius viduramžiuose viso
kių žiaurūnų kanibalų, bet 
anų žiaurumas, tai buvo tik 
šešėlis, palyginus su šitais 
20-to amžiaus pasiutėliais 
hitlerininkais ir Japonijos 
samurajais, kurie su panie
ka atmeta visokį žmonišku
mą ir pirmynžangą. Dabar 
hitlerininkai nekaltų žmo
nių krauju ir ašaromis ra
šo savo baisią istoriją, kuri 
per amžius bus pasibaisėji
mu visai žmonijai. Tik ją 
prisiminus ir jokis mand- 
ruolis jos negalės nutrinti iš 
knygos lapų, kol tik egzis
tuos ši planeta, ant kurios 
mes gyvenam.

Matai, mielas skaitytojau, 
ką reiškia žmogui nuo pat 
vaikystės apšvieta, nuošir
dus mokymas, politikos dės
tymas, ir kaip tas viskas at
siliepia į žmogaus protą ir 
net į širdį. Hitlerininkai Vo
kietijoj vaikus jau nuo še
šių metų pagrobdavo į savo 
jaunuolių proto žaginimo 
mokyklas. Juos mokino būt 
žiaurūnais, liet žmonių 
kraują. Tai jie dabar tokiais 
ir yra ir žudo, ir plėšia, ir 
kankina. Jų niekas nesu
graudina, niekam neteikia 
jokio pasigailėjimo. Kai pa
siutęs šuva, jis kanda ir 
drasko, kol pajunta skaudų 
smūgį, tuomet uodegą pa
brukęs prasišalina, jei tik 
kojos dar paneša.

Pas hitlerininkus, kas tik 
bjauriausias niekšas, tas 
didesnį rangą turi armijoj. 
Už tai kitų skausmai, šird
gėla jiems pasitenkinimas.

Ir po šitam karui, kada 
jis pergalingai Suvienytų 
Tautų bus baigtas, pasaulio 
gabiausi rašytojai milijonus 
valandų turės aukoti, kad 
teisingai" aprašius Vokieti
jos barbarų darbus, jų tiks
lus ir kaip jie nuo neatme
namų amžių kitoms tautoms 
darė visokias painiavas, kad 
jas pavergus, išnaikinus. O 
dabartiniai Vokietijos van
dalai, — tie murzini šunes 
užsigeidė visą pasaulį užka
riauti ir jo žmones pavergti, 
kad jie dirbtų, o prūsai ba
ronai jų vaisiais naudotųsi. 
Bet tai apjakusių kvailių 
geismas, kurio jie niekada 
neatsieks, kaip jie nepasie
kė mėnulio. Užtai po karui 
jie turės būti po kontrole 
kitų tautų. O dar būtų ge
riau, kad Vokietija, kuri 
tiek nelaimių atnešė pasau
liui, būtų padalyta tarpe 
kaimyniškų šalių. Tai tik 
tada pasaulis pasijustų lai
svas ir visu didumu klėstė-' 
tų žmonijos kultūra, pirmyn 
žanga be jokių trukdymų iš 
vandalų pusės. Reikia duo
ti laiko Vokietijos žmonėms 
išsirutuliuoti iš hitleriško 

'gemalo į pažangius žmones, 
kaip rusai, amerikonai ir ki
ti geri žmonės. Reikia, kad 
daugiau nepasikartotų tokia 
velniava ir perkūnija, kokia 
šiandien purto visą žmoni
ją, kur žūsta sveikiausi vy
rai, moterys ir net maži 
vaikeliai. Liks tik ligoniai ir 
seni, iš kurių pasaulis nebe
gali daug ko tikėtis.

Šitie 1942-3 meteliai gal

bus baisiausių, kruviniausių 
mūšių metai visoj žmonijos 
istorijoj. Šiais metais su 
perkūniškom ugnim bus 
nusvilinta ir milijonų jaunų 
berniukų, gražiausių žmo
nijos žiedų lavonais bus nu
klota visos penkios dalys 
žemės rutulio su jo vande
nynais, miškais ir miestais. 
Žmonija neteks daug bran
gių gyvybių ir nesuskaito
mus bilijonus turto, kurisai 
šiandien taip yra reikalin
gas žmonių gyvenimui ge
rinti.

Ak, nedorėliai Vokietijos 
ir Japonijos plėšikai! Lai 
būva atsiteista su jumis 
šimteriopai už žmonijos 
kentėjimus, už belaikinę 
mirtį, už badą, kokio iki 
šiol žmonija nežinojo nei 
blogiausiuose laikotarpiuo
se!

Susninkų Jurgis

Arčiau prie Dievo
Senyvas žmogelis padėjo 

dešimtuką ant Salaveišių 
Armijos būgno ir užklausė 
uniformuotos s a 1 a v e išių 
merginos:

— Ką jūs darote su pini
gais?

’ — Mes atiduodame Die
vui.

— O kiek tamistėlė turite 
metų amžiaus?

— Devyniolika.
— Aš esu aštuoniasde

šimt septynių, — pareiškė 
senelis, pasiimdamas atgal 
savo dešimtuką. — Prašau 
nesiturbavoti, nes greičiau
sia aš pamatysiu Dievą pir
miau už jumis.

Jieškant Pilietybės
Štai keletas klausimų ir 

atsakymų, nugirstų Piliety
bės Popierų Įstaigos ofise:

— Kur yra Washingto- 
nas?

— Jis jau yra miręs.
— Aš turiu omenyje 

Jungtinių Valstijų Kapita-

— O, kapitalą jie pasko
lino Europai.

— Ar tu prižadi užlaiky
ti Konstituciją?

lėsiu, turėdamas užlaikyti 
pačią ir šešetą vaikų?

žulikų Miestas. >
Atėjūnas: — Aš atvykau 

čionai daryti teisingu būdu 
pragyvenimą.

Vietinis 
ticijos sau čionai beveik ne
rasi. Prof. Krienas.

Klaidos Pataisymas
Pereito šeštadienio Laisvė

je, No. 185, ketvirtame pusi., 
straipsnyje “Reikalas su V. 
Bacevičium,” įvyko klaida, ku
rią čia atitaisome. Paduodant 
nuorašus V. Bacevičiaus laiš
kų, paskutiniojo laiško pabai
goj, Bacevičiaus parašas pa
duotas* kaipo “M. Bacevičius.” 
Tai buvo klaidingai surinkta 
eilute, kuri korektoriaus liko 
nepastebėta. Bacevičiaus pir
mojo vardo pirmoji raidė tu
rėjo būt V., o ne M. Taigi pa
rašas turėjo būt “V. Bacevi
čius.”

Labai atsiprašau už tą ne
lemtai palikusią klaidą.

Well, kompe-
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Trečias Puslapis

Trumpai ir Storai
J.

Smulkios žinios
Kai skaitai smulkesnes ži

nias apie karą, tai lyg yra 
viltis, kad karas tuoj pradės 
eiti visai gerai ir demokra
tijom bus proga jį išlaimėti 
greičiau. Štai tik kelių pa
skutinių savaičių žinutės:

1. Rumunai sukilo prieš 
vengrus toj srity j, kurią 
Hitleris priskyrė Vengrijai. 
Reiškia, dvi Hitlerio fašisti
nės šalys tarp savęs muša
si, nors abidvi kartu ka
riauja prieš Sovietų Sąjun
gą

2. Vengrijoj veikia parti
zanų organizacija Dozsa Le- 
gijonas (vardas paimtas 
nuo 16-to šimtmečio vieno 
vengro patrijoto.

3. Neseniai fašistų teis
mas nužudė 9 vengrus ka
rininkus. Jų tarpe buvo ka
pitonas Klein ir leitenantas 
Hereach; seniau jiedu buvo 
Vengrijos karo ministerijos 
valdininkais.

4. Iš Vengrijos “paprasti 
kareiviai” šmugeliuoja gin
klus į Jugoslaviją partiza
nams, kurių vadu yra Dra- 
ža Mihailovič.

5. Bulgarijoj teismas nu
baudė nužudymu komunis
tą 62 metų senumo. Nacių 
kontroliuojamas radijas 
Bulgarijoj pasakojo, kad 
tai buvus “didžiausia politi
nė byla Bulgarijoj daugelio 
metų bėgiu.’Taigi fašistinėj 
Bulgarijoj jau turi būt la
bai kebli valdžia, kad di
džiausią teismą sudarė se
nam komunistui didžiausio 
karo laiku! O ji juk dau
giau, kaip 20 metų skelbėsi 
išnaikinusi visus komunis
tus.

Jeigu fašistams namie 
nesiseka, tai demokratijom 
kare turi sektis, nes joms 
namie nėra jokių “trube- 
lių,” išskyrus tuos, kuriuos 
patys pramonės vadai suda
ro...

Stambios žinios
Kai skaitai stambias ži

nias, tai karo dalykai netaip 
geri.

Štai, redaktorius Scripps- 
Howard dienraščių sutrau
kė kelias stambiąsias ži
nias:

Rusija svyruoja nuo bai
sių kirčių... Kinija, sužeista, 
sudaužyta, atbula prie sie
nos privaryta.... Japonai 
laikosi Aleutų salose, iš kur 
jie gali atakuoti mūsų že
mę... Britai kovoja despe
ratiškai, norėdami išlaikyti 
Egiptą ir neleist pražūti vi
siems Artimiesiems Ry
tams, jų aliejui ir kitiems 
reikalingiems turtams... Ja
ponai laiko nutvėrę beveik 
visas turtingąsias Rytines 
Indijas ir mandriai stovi 
ant rubežiaus Indijos, ver
dančios sukilimu... Submari- 
nai ima sunkius muitus lai
vais, mums tat matant nuo 
krantų, ir arti mūsų Pana
mos Kanalo gyvybinės lini
jos.

Suminėjęs tuos kelis dide
lius dalykus, zredaktorius 
briežia juodom raidėm —

“Šitas karas netik gali 
būt pralaimėtas, bet šian
dien jis yra pralaimimas” 
(‘This war not only can be 
lost — but today it is being 
lost”). Taip rašo liepos 16 
d. 1942 m. Paėmiau tat iš 
“Pittsburgh Press.”

O gal tai tik “propagan
da”? šis laikraštis tankiai 
panašius faktus piešė, norė
damas įrodyt, kad antras 
frontas Europoj neįmano
mas. (Tobruko puolimas 
buvo pirmas stipriausias to 
įrodymas). Bet tame straip- 
snyj to nematyt. Po tų bai-

B.
siu juodų eilučių pasako, 
kad tai yra “naujas Valley 
Forge” ir jau atvirai paro
do to rašinio tikslą — kur
sto, kad žmonės pirktų de
fense bonds, nes - valdžiai 
reikia pinigų, o pirkdami 
bondsus, sako, išvengsite ir 
tos baisios piktybės (appall
ing evil) — infliacijos.

Ši propaganda gera, rei
kalinga, bet šį sykį ji buvo 
bauginanti, taigi pavojinga.

Tą dieną visi biznieriai 
skelbėsi pardavinėsią bond
sus. Jie taip nebaugino.

Pavojai
Sako, kad šiais metais be

veik didžiausiu pavojum yra 
infliacija. Ji galinti apsi
reikšti kada nors toliau, ga
li įvykt tuo po karo, * bet 
busianti kaltė šių 1942 me
tų, jeigu jos šiais metais ne
pasmaugsime! Sako, reikia, 
kad darbininkai neuždirbtų 
daug pinigų. Tada negalėtų 
pirkti daug prekių. Kad ne
pirktų daug prekių, tai 
krautuvininkai nekeltų kai
nų; reiškia, tada nebūtų in
fliacijos-.

Infliacija buvo tuo po pir
mo pasaulinio karo: kainos 
baisiai augštai iškilo; už
darbiai paskui taipgi pakilo. 
Neilgam. Darbai sustojo, 
uždarbiai nukrito; kainos 
paskui krito; bankrūtavi- 
mai paskui viešpatavo; ban
kai užsidarė.

Bankų autoritetą valdžia 
savo pinigais — rezervais 
išgelbėjo; žmonės vėl pra
dėjo bankais užsitikėti. Bet 
tuoj kitas paibelis: “lauki
nių kačių” akcijos (stocks) 
platinosi, kaip miškų gais
ras, ir įvyko ilgoji depresi
ja. Ją vadino “amžina.” Ir 
tokia būtų buvus, jeigu ne 
antras karas... Bet šis ka
ras jos amžinumo nepanai
kino, tik liguistai pertraukė.

Infliacija kyla ne iš dar
bininkų uždarbių, o iš neri- 
buoto kilimo kainų. Kai gy
venimo reikmenų kainos be 
saiko iškilo, tai darbininkai 
ėmė reikalaut didesnių už
darbių. Ar darbininkai čia 
kalti? Ar jie infliaciją da
ro? Dabar daugiau streikų 
pasirodė, negu kada nors 
pirmiau šiais metais. Del 
ko? Del to, kad kainos bai
siai pakilo ir vis kyla. 1 
Washington© ėjo žinios šį 
pavasarį, kad kainos pasi
liks tokio augštumo, kokis 
buvo kovo mėnesį. Bet kai
nos vis kilo ir kilo, nepaisė 
tos žinios. O jau kovo mė
nesyj jos buvo .peraukštos, 
sulyginant su tuo, kas buvo 
prieš pusę metų ir priet 
metus.

1917 metais Amerika, įė
jus į karą, pas save namie 
padarė tokią tvarką: kainas 
nustatė ūkininkams ir fab
rikantams, uždarbius darbi
ninkams. Visi pasitenkino; 
lokautų ir streikų nebuvo. 
Tik po karo, įvykus “ekono
minei laisvei,” įvyko kainų 
kilimas, infliacija ir t.t.

Tuo žvilgsniu žiūrint, da
bar da Amerikos visuome
nė nėra įsitraukus į karą 
su pašaliniu priešu; da tarp 
savęs laiko ekonominio ka
riavimo priežastis, kokias 
turėjo taikos laiku, ir turi 
“laisvą” to kariavimo lauką 
ir įrankius (lokautus, strei
kus, politikieriavimus, lob
bies). Karo laiku tai yra pa
vojai ir tai pačiai laisvei, ir 
šaliai. • • •

Anglai pasiteisina už 
Tobruką

Anglai dabar viešai pasi
sakė, kad juos naciai “pri
gavę”. Miestą Tobruką ang
lų kariuomenė turėjo; buvo 

viskas tvarkoj ir pavojaus 
nė ženklo nebuvo. Išgirdo 
staiga nepaprastą vokiečių 
liogerio radiją. Vokiečiai, 
girdi, nevartojo “kodo,” bet 
kalbėjo per radiją saviš
kiams atvirai, šaukėsi su
stiprinimo, nes priešas (an
glai) galį užpult jų perma- 
žas spėkas. Anglai sakosi 
patikėję tais nacių žodžiais 
ir tuoj susirengę užpuolė 
vokiečių armiją, bet pataikę 
į daug didesnes spėkas, kaip 
“į širšių lizdą.”

Per vieną dieną veik vis
ką pražudė. Vokiečiams te
ko 225 tankai, 25,000 karei
vių (naciai sako: 33,000). 
Beveik stebuklas. Tobrukas 
per mėnesį laiko pasidarė 
pasaulyje lyg ir nauju žo
džiu, reiškiančiu netikėtą, 
greitą mūšio pralaimėjimą, 
beveik be mūšio! Del to an

DEGUTININKV SĄSKRIDYS
(Feljetonas)

Ne taip labai senai vienoj 
labai “patrijotinėj” įstaigoj, 
kurioj nupuolusią dvasią gali
ma pakelti už gan pigią kai
ną, šalutiniame svečių kamba
ryje buvo susirinkę “redakto
riai,” “profesoriai,” “advoka
tai,” “daktarai,” “direktoriai” 
ir “artistai.”

Klausimas svarbus: Kaip iš 
balto padaryti juodą ir vice 
Versa. Kuomet klausimas riša- 
si su tokiu painiu uždaviniu, 
susirinko čia išklausyti lekci
jos prof. Pikšt-Pokšt.

Redaktorius Timpynė, ar
čiausias prie lango, prasisklei
dęs firanką, pažvelgė pro ne
mazgotą langą, ar kartais 
“GPU agentas” nesiklauso ir 
atsigrįžęs į “profesorių” tarė: 
Galite pradėti ... tik negar
siai, nes . . .

Profesorius Pikšt-Pokšt pa
kilo ir gerai apsižvalgęs ap
linkui, ar kartais nesėdi kur 
“netikrų” lietuvių, pradėjo:

— Ponai ir ponios, mes čia 
susirinkome, kaip matau, tik
rieji lietuviai išrišimui svar
bios problemos, ir kuomet esa
me vienų minčių, vienų troški
mų, tad ir nesivaržysiu savo 
kalboje, o atvirai išdėstysiu 
mūsų rolę tautos naudai.

— Mūsų uždaviniu yra: pa
daryti iš balto juodą ir atbu
lai. Tai yra sunkus darbas 
šiais laikais padaryti Adolfą 
baltu, o Sovietus ir bolševi
kus juodais, bet kitos išeities 
nėra.

— Pentorių, rodos, nesto- 
kuoja ir gana energingų pas 
visas tautas, bet, gerbiamieji, 
su pasididžiavimu aš turiu pa
žymėti, jog vargiai kas galė
tų sukirsti mūsų neo-lietuvius 
toj profesijoj. Dar Smetonos 
gadynėj jie buvo meistrai ma- 
liavojime iškabų Kaune ir su
rado, kad deguto jokia malia
va negali pavaduoti. Toji me
todą pasirodė gana efektyvi ir 
nuo to laiko degutavimas pri
ėmė naujas formas ir pas vi
sus prigijo ir virto mūsų poli
tiniu pamatiniu dėsniu.

— Gi dabar ko ne visa at
sarga to deguto, politiniai kal
bant, tapo perkelta Amerikon 
ir penteriai dirba viršlaikius. 
Kaip jau sakiau, mūsų vy
riausiu uždaviniu yra juodinti 
Sovietus. Tad leiskite man pa
tikrinti, kaip ir kiek padaryta 
tuo reikalu. Didžiausias kredi
tas priklauso Maikio Tėvui, 
špygos artistui, kuris leidžia 
“Valkatą” Bostone. Aną dieną 
teko praeiti pro šalį tos lei
dyklos, neįsižeiskite ponai, bet 
fui’!!! — vienas degutas, net
stebėtina, kaip ten aplinkui 
gyvenantieji žmonės gali per- 
nešti tokią smarvę, Pastebė
jau taipgi, kad skaitytojai tos 
gazietos gana pasišventę žmo
nės, skaito su klospinais ant 
nosies.

— Tai pavyzdys pasišventi
mo tautai. Kiti popieriai ir re
daktoriai, skirtingais vardais
ir vierom — ciciistai, smetoni- 
niai, voldemariniai, tautinin
kai, klerikalai ir trockistai, —
visi šinkuoja iš tos pačios bač
kos tą patį degutą ir be klos-

glai pasiteisino. Bet tuomi 
jie taip pasižemino, kaip 
niekas kitas negalėtų paže
minti.

Kodėl jie patikėjo priešo 
žodžiais apie jo spėkų men
kumą?

Kodėl jie netiki savo žmo
nėmis, sakančiais, kad vaka
rų Europoj nacių spėkos 
menkos?
Pagelbčkit savo tautai pirkda

mi bonus ir štampas

pino, bracia, neapsieisi.
— Su kiekviena diena jūsų 

darbas sunkėja, vis storiau ir 
storiau reikia tepti, gi toji de
guto smarvė pradeda įkyrėti ir 
gan kantrioms nosims, pavyz
džiui, tūlas daktaras, nebeiš
kentė ir pasakė: “Jau per
daug, gerbiamieji, gadinate 
orą su savo štofu.” Tas, lemia 
pavojų, mano mieli, turime 
tuo susirūpinti. Mano patari
mas : įmaišyti deguto bačkon 
saują medaus, arba politiniai 
kalbant, kitais žodžiais, nesi
bijoti karts nuo karto pasisa
kyti už demokratiją, bet A- 
merikos vėliavą atspausti ant 

Connecticut Valstijos Lietuvių Rengiamas

‘LAISVES’ PIKNIKAS
Sekmadienį, Rugpjūčio 30 August

LIETUVIŲ PARKE - LIGHTHOUSE GROVE
GLASTONBURY Rl>„ STA. 24 EAST HARTFORD, CONN.

Piknikas prasidės 12-tą valandą dieną.

Hartfordo Laisves Choras, vadovaujamas B. Rasima vičiutės

Programą išpildys Laisvės Choras iš Hartford, Conn.
Kalbės Dienraščio “Laisvės” Redaktorius R. MIZARA iš Brooklyn, N. Y. 
GERA ORKESTRĄ GROS LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS

Šeimininkių Stabas bus paruoštas įvairiais ir skaniais valgiais ir gėrimais.

Todėl, gerbiami Conn, valstijos lietuviai, dalyvaukite šiame piknike ir paremkite tą brangų
liaudies dienraštį “Laisvę,” kuris mus visus veda prie skaisčios ateities, laisvės ir lygybes.

Įžanga 25 centai asmeniui (įskaitant taksus)
Šį pikniką rengia visos Conn, valstijos Progresyvės lietuvių organizacijos.

viso pirmo puslapio, taip, kaip 
redaktorius Timpynė kad pa
darė. Nors toji sauja medaus 
nei kiek nepakeičia spalvos 
nei smoko deguto, bet, ot, rei
kalas, suprantate ...

— Taipgi, mes turime že
mai nulenkti galvas pagarbai 
“Herr doctor” Sprigaičiui, na- 
cional-socialistui, už jo nuo
pelnus tautai. Nė vienas iš 
mūsų nepajėgia tarip išaiškinti 
“demokratiją,” kaip jis. Jo 
labai gudriai yra nustatyta, 
kad ten, kur nėra Hitlerio, 
Kubiliūno, Germano, Petaino, 
bei jų garbintojų kandidato 
sąraše balsavimuose, nėra nei 
demokratijos, būtinai turi bū
ti sąraše mūsų plauko žmo
gus. O to, kaip tik ir nėra So
vietų Rusijoj, tad aišku, mums 
ten demokratijos nėra. Turiu 
už garbę jums pranešti, kad 
mes su tais įrodymais buvome 
ir pas Rooseveltą, bet įvyko 
neapsižiūrėjimas, pamiršome 
drapanas persimainyti, tad 
dženitorius pasakė, kad “you 
stink too much” ir nė artyn 
neleido, o mūsų buvo tikrai 
manyta, kad priims mus ir 
pikčerius nutrauks su Roose- 
veltu, taip, kaip Molotovą. Bet 
nepavyko mums šis skymas.

— Dabar reikia biskį pasi
gerinti Rooseveltui, sakė ką 
jis ar nesakė, brukti jam žo
džius, kurie mums naudingi 
juodinimui Rusijos ir baltini- 
mui nacių. Tą jau atlieka mū
sų redaktoriai per “Jienas,” 
“Raugą,” ir kitas gazietas.

— Prisiminus apie gazietas, 
j reikia prisipažinti, kad tankiai 
vieną nuo kitos nebegaliu at
skirti, pavyzdžiui, “Jienos” ir 
“Raugas” — tai kai du žirniai 

'vienoje ankštyje. Sprigaitis 

pasako A, gi Krunskis B; 
“Jienos” sukalba poterius, o 
“Raugas” prideda savo Amen. 
O tas reiškia ką? Tas reiškia 
mūsų vienybę, mūsų subrendi
mą degutinėj politikoj. Tiesa, 
Smetonukas su Karpium tru
putį pavarijavoja, bet tas ne
trukdo mūsų darbui, degutavi- 
mo monopolija jau ne jų ran
kose ir, prie to, be jų ir ma
nevruoti lengviau demokrati
jos klausimu, kaip sakoma, 
“boba iš ratų, ratams leng
viau.”

— Tad, baigdamas, d ai’ sy
kį noriu pabrėžti, nesigailė
kime deguto juodinimui Sovie
tų Rusijos, ir vopnos baltini- 
mui mūsų išlaisvintojo Adolio, 
kuris per Lisboną ir kitais ke
liais pristatinėja mums tąjį 
degutą. Atsiminkime dar ir tą, 
jog Adolis pagimdė Ostlande 
naują lietuvį, lyginai, o gal ir 
geriau, už Smetoną, kuris pa
gimdė “neo-lietuvius” — tuos 
specialistus degutavime!

Profesorius užbaigęs lekciją 
atsisėdo. Klausovai pliaukšte
lėjo delnais, ir kaž kodėl, be 
jokio ūpo skirstėsi kas sau, tik 
Sprigaitis karštai kratė profe
soriaus ranką ir klausinėjo 
apie didelę-didelę skandinavų 
ir pribalčio federaciją, kuri 
gelbėtų pasaulį nuo bolševiz
mo !

Profesorius su daktaru pa
silikę dar ilgai su paišeliais 
ant popieros dalino pasaulį, 
apart Sovietų ; visiems “davė” 
po gabalą ir savęs nepamiršo, 
pasiimdami kone pusę Euro
pos. Užbaigę parceliaciją, at
sistojo, krestelėjo kartą ran
komis, kaukštelėjo militariškai 
kulnimis ir persiskyrė.

Darbintas.

Seattle, Wash. 1
Visko Po Biskį

Liepos 19 d. LDS 141 kuo
pa turėjo surengus pikniką, 
pas draugus De Yung, kurie 
turi gražią vietą dėl mažų 
piknikų. Draugė O. Skujienė 
paaukavo gražų mezginį, už 
kurį surinkta $7.76, kurie bu
vo paskirta dėl Sovietų nuo 
karo nukentėjusiems paramai. 
Ačiū draugei Skujienei už 
mezginį ir už jos darbą. Ji vis 
paaukoja dėl gerų reikalų.

Čia yra renkama ir drapa
nos ir čeverykai dėl Sovietų 
Sąjungos nuo karo nukentėju
siems. Jeigu kurie turite dra
panų, kurios yra dar geros dėl 
dėvėjimo, tai priduokite ant 
šio antrašo: 1919 Second Ave., 
Seattle, Wash., o surinkęs dra
panas, komitetas, peržiūrės 
kurios tinkamos, bus pasiųsta 
į Sovietų Sąjungą. Atminkite, 
draugai ir draugės, kad Sovie
tų Sąjungoj yra daug pabėgė
lių nuo Hitlerio, daug yra ir 
mūsų tautiečių lietuvių, kurie 
išbėgo iš Lietuvos. Galima su
prast, kad žmogus bėgdamas 
nuo smerčio nieko negali pa
siimti su savimi, kaip tik tiek, 
kiek jis ar ji yra apsirėdę. 
Tai tiems žmonėms drapanos 
yra labai reikalingos, nes jau 
ateina antra žiema, kaip krau- 
geris Hitleris drasko Sov. Są
jungą. Paduokime jiems savo 
draugišką ranką dabartiniam 
laike, o jie paduos mums drau
gišką ranką, kada bus reika
linga.

Liepos 26 d. Komunistų Par- 
(Tąsa ant 5-to pusi.)
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LICENSES LICENSES
LAISVA

Chicagos Žinios LICENSES 
WHOLESALE and retail 

Beer, Wine, Liquor

I

1

Klastomis ir Meteis Naujieniečiai Užkorė Saro Diktatūrą 
Keistučio Kliubui

Ž*41ikę Gėdą ir Žmoniškumą 
Šalyj, Kundroška ir Kiti Me
lagingai Skundė, Būk už A 

Balsavę Ne Nariai

2 d. Hollywood sa- 
Lietuvių Keistučio 

Kliubo mėnesinis su- 
Prie to susirinki-

Rugpj. 
lėj įvyko 
Pašalpos 
sirinkimas
mo naujieniečiai pavartojo vi
są savo melų mašiną. Rašė 
“Naujienose” ir “Drauge,” 
kad kliubą būk norį Maskvai 
parduoti; kad komunistai su
organizavę baisią armiją ir ga
li žemė griūti. Todėl mobili
zavo dangų ir peklos vartus, 
kad tik melais ir klastomis pa
remtą skundą prieš A. Grigą 
pravaryti. Kaip žmonės sako, 
baimė turi dideles akis. Atro
dė Kundroška ir Jakavičius 
gaus apopleksiją, jeigu A. Gri
gas eis finansų 
ir žinos, kur ir 
išmokama. Mat, 
menševikai, kaip 
prie medaus.

Susirinkime ve
dė. Kundroška, vienas 
lės komisijos narių, 
melagingą skundą, būk už A. 
Grigą, renkant pusmetiniame 
susirinkime kasierium, balsa
vę ir ne kliubo nariai. Pats 
Kundroška žino, kad tai me
las. Bet jam reikia vesti nau
jieniečių hitleristinę propagan
dos politiką, tai kas čia meluo
ti. Tais melais svaidydamiesi, 
vargais negalais 9 balsais di
džiumą pravedė, kad A. Gri
gas buvęs neteisingai išrinktas. 
Prieš skundą balsavo 109, gi 
už skunda 116.

atsakomybes 
kaip pinigai 
prie pinigų 
tos muselės

kas pasiro- 
kontro- 
iškepė

Kiek liečia Kundrošką ir 
Jakavičių, tai apie jų sąžinę 
nėra ko kalbėti. Tačiau buvo 
katalikų žmonių, net ir mar
šalka Dimša. Tai kaip bus su 
išpažintimis. Juk už melą 
balsuoti, tai smertelnas grie- 
kas. Ar kunigas Prunskis pri
žadėjo duoti atleidimą už 
šventvagiškus griekus?

Po to liko išrinktas didžiu
ma balsų kasininku šarka. 
Šarka per daug metų buvo fi
nansų raštininku. Kiek liečia 
pažangius narius, ypač vilnie
čius, nieko neturime prieš Šar
ką. Viskas, ko reikia, tai tei
singai vesti kliubo reikalus.

Tačiau, kas reikia pastebė
ti, tai jau yra girdų, kad Ja- 
kavičius su savo klapčiukais 
laikė kokusą ir nori reorgani
zuoti kliubą. Gal nori taip 
padaryti, kaip Chicagos Lietu
vių Draugijoj, kur nariai ne
turi jokių teisių ? O gal kliu
bą rengia nutempti į tą drau
giją ir gauti riebius komisus?

Nuo tokių gišeft-makerių 
kliubiečiai turi saugotis.

mergelė, kad pasiseks nekal
tą žmogų sufrėmuoti.

Prie pabaigos noriu tarti 
žodį. Susirinkime kalbėjo nuo 
valdžios iš bonų pardavimo 
departmento atstovas. Jis la
bai gražiai pasakė apie karo 
dalykus ir užvežė per nosį 
tiem, kurie visaip niekina ki
taip manančius. Juk būtinai 
reikalinga žmonių vienybė. Ir 
tos vienybės rate stovi Sovietų 
Sąjunga, dėlei kurios 
laiško, naujieniečiai 
triukšmą.

Po atstovo kalbos,
nutarė nupirkti $5,000 bonų. 
Tai geras žygis.

Aš patariu kliubiečiam eiu 
prie žmoniškumo, susitarimo 
ir mesti į šalį melus ir viso
kias klastas, nes tas žalinga 
dėl kliubo ir puldo lietuvių 
va rd a.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6442 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN E. MICHITSCH
176 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is ncreby given that License No. 
GB 148G has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sėction 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
419 Myrtle 
County of 
premises.

-VX.X.. vx. -VW ”

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

419 Myrtle
MAX FRIEDMAN

Ave., Brooklyn, N. Y.

pati Dagytė tų skundų nenori 
nes ji nieko negali 
kaštų pasidarys ir 
dą pažeis.

laimėti, o
sa vo var-

paramos 
iškėlė

kliubas

balsu di- 
išsireiškė,

da-

Pagaliau nedidele 
džiuma susirinkimas 
lai kontrrlės Komisija sušau
kia tuos naiius , kurie paliesti 
bylos ir Ia: išsiaiškina tas
lykas. Tariaus abejotina, kad 
kontrolės komisija norės tei
singai ir bešališkai dalyką 'iš
tirti, nes ji į šį susirinkimą at
nešė neteisingą skundą, 
ne kliubo nariai balsavo 
A. Grigą.

būk
UZ

Senas Kliubietis

Keistučio Kliubo Valdyba Su 
prato, kad Nariai Nesiduos 

už Nosies Vedžioti
Kaip jau buvo “Vilnyje” 

rašyta, kad pereitame pusme
tiniame kliubo susirinkime, 
prieš valdybos skymus liko iš
rinktas iždininku A. Grigas, 
tai pereitame mėnesiniame su
sirinkime tie valdybos skymai 
visame nuogume pasirodė.

Tame pusmetiniame susirin
kime valdyba pamatė, kad ne 
tik iždininko išrinkime pra
laimėjo, ale pralaimės ir kitus 
įnešimus. Kaip buvo įnešta 
paaukauti Rusų Karo Pagal
bai $10, tai neleido nariams 
balsuoti ir neteisėtai uždarė 
kliubo susirinkimą. Tas sukė
lė nariuose suirutę.

Rugpjūčio 2-rą, mėnesinia
me kliubo susirinkime, valdy
ba pasirodė daug minkštesnė. 
Pasitenkino vienu skymu, tai 
skundu, būk A. Grigas buvo 
nelegaliai išrinktas. Pirminin
kas Klimas daug geriau elgė-
SI.

būk
ku-

tū-Dar reikia pridėti, kad 
las Aleksiūnas pusmetiniame 
susirinkime išsireiškė, kad su 

nariais negalima 
kiti 
lai-

Jeigu jis ir

jie 
lie

pažangiais 
sugyventi.
kontrolės komisijos nariai 
kysis tokio nusistatymo, 
kaip galima tikėti, kad 
klausimą išriš teisingai ir
čiamų narių ir kliubo naudai?

Beje, nekurie nariai išsireiš
kė, kad pati L.. Dagytė turė
tų ištraukti savo skundą, žino
ma, jos dalykas ir tų valdy- 

mano, kad 
savo užsi- 

diskredituo-

bos narių, kurie 
teismuose pasieks 
mojimus, jie save 
ja.

kurie kry-Tie elementai, 
žiaus karą skelbia kitaip mąs
tantiems, turi žinoti, kad mū
sų šalies konstitucija garan
tuoja laisvą nuomonių reiški
mą.

Baigiant noriu paraginti na
rius, kad visi dirbtume karo 
laimėjimui ir prieš hitlerizmą. 
Dirbkime
būtų didelis, 
nautų savo
šeimom.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2251. has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section ' 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1335 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyp, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
1335 Myrtle

JOSEPH LERNER
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE 's hereby given that License No. 
GB 10520 has been issued to the undersigned 
t|> sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT BERKOWITZ 
206 Cortelyou Road, Brooklyn, N.

the

Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2668 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107

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

theCounty of Kings, to be consumed off nmm i noct
LOUIS & IRVING GROSS

Gross Bros.
170-172 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tbftt License No. 
GB 2804i has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

141 Rogers

NOTICE is

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

hereby given that License No. 
GB 2120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

256 Rogers
SARAH WILKOV

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is ........ „
GB 6476 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law {it 
2952 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

2952 Fulton

NOTICE is 
GB 1361 has

the
SAM STOLLAR
Economy Dairy

St., Brooklyn, N.

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

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

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

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

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

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

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

the

NOTICE is
EB 1616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 
Jay 
lyn, 
the

hereby given that License No.

73
167

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

premises.
CHARLES REINHARDT 

Jay St. & 
Front St., Brooklyn, N.

on

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

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

Rogers Avenue. Borough of Brooklyn, 
to lx? consumed on

EB 
to 
of 
501 
County of Kings, 
premises.

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

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 
to 
of 
208

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

Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

TRESA FRUCHTBAUM
Morris’s Delicatessen & Rest.

208 Rogers Ave., Brooklyn, N.

the

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises.

4023 Church
SAUL KAPLAN
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.NOTICE is . _

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1737 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 Lewis 
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
the

Avenue, 
Kings, to be consumed off

40 Lewis

MICHAEL FAZIO
(Mike’s)

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

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

Brooklyn, 
the

41 Lewis 
County of 
premises.
41 Lewis

Avenue, Borough of 
Kings, to bo consumed off
JOSEPH FITELSON

Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 1696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Wyckoff Avenue, / Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

No.

the

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

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

the

Y.
No.

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

theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

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

No.

kad mūsų kliubas 
kad gerai patar- 
nariam ir narių

Kliubo Narys

pa-

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

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

NOTICE is hereby given that License __
GB 2051 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 Hopkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SOLOMON GLUCK
229 Hopkins St., Brooklyn, N. Y.

the

(G)

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1968 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3 Moore Street, Borough of Brooklyn,
County of Kings, 
premises.

SAM
The Atlantic

3 Moore St.,

to be consumed off the
HOFFER
Coast Food Store

(G)Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
GB 1758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section . 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

435 Wilson
CHRIST MAIER

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is . _
GB 2212 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

263 Wilson
THEODORE FUGEL 
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
1 J 1 fl ^7 C I* X. I* X» « a X. xl 4 XV 4 V XV v • xl zv V* rv ■

NOTICE is. hereby given that License No. 
GB 1975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Foster Avenue, Borough of ,B 
Courtty of Kings, to be , consumed 
premises, 

RUBY MAIDANICK 
332 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

3401 
County of 
premises.

3401—Ave.
SAM TOFSKY

S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3516 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HYMAN NAIDICH & DAVID SLAPIKOFF 
3516—Ave. S, Brooklyn ,N. Y.

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

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

U, Brooklyn. N. Y.

2821 
County of 
premises.
2821—Ave.

107

License No. 
undersigned

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

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

License No. 
undersigned

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

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

NOTICE is hereby given that ______ __
E 214 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings. 

HYMAN DEIBER
58 Gerry St., Brooklyn,

License No.

N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that 
E 297 has been issued to the 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

License No. 
undersigned

JOE MILLER
79 Steuben St., Brooklyn, N. Y. (G)

NOTICE is hereby given that License No. 
E 309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
E 48 has been issued to the undersigned 
to sell J>eer, from house to house at retail, 

107 of the Alcoholic Beverage 
Borough of Brooklyn, County
SAM ERRERA

Brooklyn, N. Y. (G)

under Section 
Control Law. 
of Kings.
705 Hart St.,

NOTICE is hereby given that I.icens" No. 
E 298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

79 Steuben
JACK FRISHBERG

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

79 Steuben
SAMUEL DEEB ER

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

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

107 of the Alcoholic Beverage 
Borough of Brooklyn, County

705 Hart St.,
JOE MILLER

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

SAMUEL KONIGSTEIN
90 Hooper St., Brooklyn, N. Y. (G)

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

DANIEL 
Prospect Bar 

636 Vanderbilt Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

HUGHES
& Restaurant 

Brooklyn, N.

the

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

NOTICE is hereby given that License 
GB 1607 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1228 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.) 

1228( Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB9653 has been 
to sell beer, at ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 Knickerbocker Av., Borough of Brooklynf 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

issued to the undersigned
retail under Section 107

JOSEPH D. ENG ELMAN
804 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 63 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section J 07 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

HYMAN SCHAIKOW1TZ
4th St., Brooklyn, N. Y. (G)397 So.

KOTICE is hereby given that License No.
L 7604 has been issued to the undersigned 

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1488 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
1238 Hancock Street, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
1238 Hancock St.,

NOTICE is hereby gifen that License No. 
GB 9293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue T, Borough of Brooklyn, 
Kings, to bo consumed off
GAETANO VOLPE 

T, Brooklyn, N.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

4123 
County of 
premises.

the
COHEN

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby 
EB 665 ’ 
to sell 
of the 
3917 — 
County 
premises.

_ given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law at 
13th Avenue, “ 

of

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
855 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

4123 Ave.premises.
ABRAHAM GOLDSTEIN 

(G. & S. Delicatessen)
93 Church Ave., Brooklyn,

Kings, to the
No.hereby given that LicenseNOTICE is ...... „

GB 6742 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2501 — East 19th St., Borough of Brooklyn, 
Coiihty of Kings, td be consumed off the 
premises.
2501 East

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

Tai begėdiški melai, 
balsavo ne kliubo nariai, 
rie atvažiavo iš mitingo 
siimti savo žmonas. Visi žino,
kad jie atvažiavo, kada seniai 
buvo išrinktas kasininkas. Ta
čiau neverta ginčytis su žmo
nėmis, kurie melais ir klasto
mis teužsiima.

Tačiau; ką aš noriu pakelti, 
tai tą. Kodėl valdyba taip bi
jojo, kad A. Grigas, teisingas 
žmogus, nepataptų kasininku? 
Atrodo, kad kas yra blogai su 
iždu, arba iš iždo pinigai ne
teisingai išmokama.

Pagaliau, pažangiečiai na
riai sutiko lai būna perbalsuo- 
ta abu kandidatai iš pereito 
susirinkimo. Labai maža bal
sų didžiuma liko išrinktas šar
ka iždininku.

Dar vienas pereito susirin
kimo klausimas iškilo, tai tas, 
kad mūsų kliubo raštininkė 
Miss L. Dagis apskundė J. 
Stalioraitį ir K. Abekienę. J. 
Staliofaitis senas kliubietis ir 
visada pirmas kovoje kliube 
už narių teises ir už kliubo 
budavojimą.

Tame klausime, kad kilo 
triukšmelis neteisėtai uždarius 
susirinkimą Klimas sakė, yra 
niekas. Gi laikraščiai, sako 
pirmininkas, padarė dideliu 
dalyku. Nariai, paėmę balsą 
pastebėjo, kad “Naujienos* 
bjauriai apmelavo kliubo na
rius. Buvo rašyta, kad į se
kretorės galvą sudaužė skū- 
nerį, o šiame susirinkime ta 
panelė sėdėjo susirinkime ir 
nei ženklo nesimatė, kad kas 
ją būtų užgavęs.

Taj kam po teismus tąsytis 
ir merginą ant juoko statyti?

Kliubo pirmininkas Klimas 
kalbėjo, kad nereikia eiti į 
teismus, o narius geriau pa
čiame kliube sutaikyti. Daug 
narių kalbėjo, kad tąsymasis 
po teismus kliubui nesveika.

šitame susirinkime pasiro
dė, kad nei vienas iš pažan
giečių. nenori kliubui nesma
gumo daryti. Aš manau, kad

N. 3917—13th
JOSEPH 

Ave.,
HIRSH 

Brooklyn, N.

BUY WAR BONDS

NOTICE is hereby givet} that License No. 
EB 2458 has beeh issued'to the undersigned 
to sell beer, at fetail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lew at 
1904 Church. Avenue, “ 
Courtty of Kings, to 
premises.
SAMUEL " BARNETT 

1904 Church Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4813 Church Avenue, Borough pf Brooklyn, 
County of Klhgs. to lie consumed on the 
premises. , ,
NATHAN MECHNICK & PHILIP ALPERIN 

14813 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under .Section 107 
of the Alcoholic Beverage Coritrol Law at 
628 Wythe 
County of 
premises.

Borough of ’Brooklyn, 
be consumed on the

& WILLIAM COHN
Brooklyn, N. Y.

ARCHIE ALWEISS 
19th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2196 has been issued to the undersigned 
lo sell beor. at retail unier Section J07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
95 Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County Of Kings, to bo consumed off the 
premises.

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

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

HELEN NORDMANN
424 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Ten Eyck Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
506 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Philadelphia, Pa
506 Wilson

Phil, pažangiųjų lietuvių hereby given that License No.

628 Wythe

the

Rugsejo-Sept. 6 2001—Ave.
No.

Naudai Dienraščio 536 Centrui
hereby given that License No.

“LAISVES”
Brooklyn, N. Y.Įvyks sekmadienį

365 Centrui

hereby given that License No.

Puiki Dainy Programa
1980—86th

432 Central

hereby given that License No.

3218 Tilden
hereby given that License No. the

DEER PARK 472 Union

DEER PARK, N. J
98 Kingston

hereby given that License

Avenue, 
Kings, to

Borough 
be con-

472 Union 
County of 
premises.

LEtfA 
Ave.,

HARRY 
Ave.,

KIMMEL 
Brooklyn, N. Y.

86th Street, 
Kings, to

gross
Brooklyn, N. Y.

MAX BOLLTG
Ave., , * Brooklyn, N. Y.

3218 Tilden Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

OTTO HUNSICKER
Ave., Brooklyn, N. Y.

WILLIAM CORDES
Ave., Brooklyn, N. Y

MAX KRISSOFF
Ave., Brooklyn, N. Y.

VICTOR
St.,

(G)
No.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consuhied on the

JOSEPHINE PONCE
(McArthur Shop). •

Ave., Brooklyn, N. Y.

BHKd

LASSER
Brooklyn, N. Y.

PAULINE ROSS 
(Ross Delicatessen Lunch) 

2601—Ave. U, Brooklyn, N.

BESSIE BLACK 
Ideal Food Stores

St., Brooklyn, N. Y.

Dar buvo iškilęs klausimas 
pereito susirinkimo, kaip ži
nia, kurį pirmininkas Klimas 
neteisėtai uždarė. Dėl to kilo 
narių protestas ir naujienie
čiai iškėlė triukšmelį. Tūla 
moterėlė K. Abekienei kirto 
veidan, kai apoji užprotesta
vo už nelegalų mitingo užda
rymą. Po to naujieniečių į- 
gundyta Miss L. Dagis, kliubo 
protokolo sekretorė, užvedė 
net dvi bylas, tai bylą prieš J. 
Stalioraitį ir prieš K. Abekie
nų. Ji nori tuos du kliubo na
rius sufrėmuoti, būk ją nu- 

. skriaudė. Tačiau, kaip liudi
ninkai sako, tai Dagytė susi
dėjo su ta moterėle puolime 
ant K. Abekienės.

Rugpj. 2 dienos susirinkime 
kliubo pirmininkas Klimas 
kiek žmoniškiau elgėsi. Pats 
Įsitikino, kad su skandalais jis 
niekur kliubą nenuves, kaip 
.tik prie blogų pasekmių. Ge
rai, kad suprato, jog reikia 
būti žmoniškesnių.

Pagalinus 
susirinkimą 
jieniečiai, 
propaganda 
raščio

organizacijų rengiamas 
didysis

PIKNIKAS

Piniginės dovanos prie 
įžangos bilieto per 

ka.nt iš anksto.

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

Piknikas bus naujoje 
vietoje: ✓

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 501 has been issued to the undersigned 

.to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRANK DOLANSKY
345 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License 
GB 1937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3414 Tilden Ave. & 334 E. 35th St.. “ 
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed off the premises.

ERNEST WALTHER 
3414 Tilden Ave. & 
334 E. 35th St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3324 Tilden AvenUe, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , '

DAVID ZINDMAN
3324 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

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

DAVID KAPLAN
2608 Clarendon Rd.,’ Brooklyn, N. Y.
NOTICE iš hereby given that License No. 
GB 2380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3218 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

susirinkimas — 
kontroliavo nau- 

apsvaigę nacine 
iš Grigaičio laik-

nutarė tą dalyką iš-

Pamatysime, kaip bus? Ta
čiau, kiek teko girdėti iš J. 
Stalioraičio, tai lai nesitiki ta

Iš anksto įsigykite bi 
lietus ir rėiigkitės daly 
vauti šiame piknike.

NOTICE is
GB 1646i has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Cornelia Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

LOUIS & IRVING GROSS 
Gross Bros.

268 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9970 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic- Beverage Control Law at 
10.31 East 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX PRELLER
1031 East 92nd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1505 East 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be- consumed off the 
premises.

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

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

JOHN SZELIGOWSKI
117 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is heęeby given that License No. 
GB 2023 has been issued to the undersigned 
to sell beer, pt retail under Section 107 
of the Alcoholic Reverage Control Law at 
151 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to be consumed off the

JOSEPH SCHNEIDER
151 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 10524 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is hereby given that License __
GB 1678 has been issued to the Undersigned 
tb sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Sumner Avenue, Bordugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Bižhiėrtai, škėlbkitė savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

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

BENJAMIN GARFINKEL 
(Rosebud Dairy & Grocery)

408 Central Ave., « _ Brooklyn, N. Y.

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

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

County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
536 Central Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is
GB 1660 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is
CB 2232 has been issue dto the undersigned 
to sell beer, at retail uhder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Central Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is
GB 1786 has been issued to the undersigned 
to sell beqr, at retail under Section 107 
6f the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the i a Ata

’ ANDREW W. PFEUFER
678 Evergreen Ave,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9048 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section jtf7 
of the Alcoholic Beverage Control Law^t 
450 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

HERMAN B. TEICHMAN
450 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10255 has bebn issued to the. undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

EVERGREEN DELICATESSEN. INC. 
434 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that I icense No. 
E 64 has been issued to the undersigned 
to sell beer frotn house to house, at retail. 
Under Section 197 of tho Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

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

NOTICE is hereby given that License h^>. 
EB 1884 has been issued to the undersignM 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 2001 ' -- - ’ -
County of 
premises.

Avenue U, Borough of Brooklyn, 
Kings, ■ to be consumed on the
KARL REICHBACH
U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2448 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHAS. COHEN
413 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I<aw at 
1980 
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the
COHEN

Brooklyn, N. Y.

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

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

(G)
No.

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

LYNNE
590 Albany Ave.,
NOTICE is hereby jriven that License _ 
GB 2351 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section H»7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tq be consumed off 
premises. •

the

(G)
NOTICE is _____ „ ____ ....
GB 2473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4723 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ALBERT FELDMAN & MAX HOFFMAN 

Blue Star Dairy
4723 Church Aw Brooklyn. N, Y. (G

ililifllTlriftil, Hi

No.



Pirmadienis, Rugpj. 10, 1042 Penktas Puslapis

Naminis Frontas Pittsburgh, Pa. streikavę draiveriai. Bet susi
taikė ir rugpjūčio 3 dieną 
laikraštis vėl pradėjo išeidi-

Šis karas yra karas plie
no — plienas šaudo priešą 
iš plieninių šautuvų, plieni
niai tankai neša mirtį prie
šui ant žemės ir plieniniai 
karo laivai skandina priešą 
jūrose. Plieno svarbą ge
riausia supranta tie vyrai, 
kurie plieną gamina, kurie 
perviršija savo rekordus, 
kurie vykdo vieną produk
cijos triumfą po kitu.

Beveik kasdien Karinės 
Gamybos Vajaus vyriausybė 
Washingtone praneša šių 
vyrų naują atsiekimą. Dar
bo - administravimo komi
tetai įstaigose siunčia vy
riausybei raportus, jie pa
siųsti iš didžiulio rytų plie
no centro, iš Naujos Angli
jos, iš Pennsylvanijos ir 
Kentucky, ir Ohio, ir Illi
nois, ir Indiana, ir iš Paci- 
fiko pakraščio.

Viena įstaiga turi dau
giau kaip 1,000 naujų pro
dukcijos rekordų po Perlų 
Uosto užpuolimo ir ji tiki 
padvigubinti 1941 m. pro
dukcijos rekordus. Siųsda
mas šias geras žinias Kari
nės Gamybos Vajaus vy
riausybei darbininkų ir ad
ministratorių komi tetas 
pranešė—“mes patys nu
statėm padauginti produk
ciją.”

gauti “V” certifikatą, iš
kabinti languose. Gauti “V” 
certifikatą namų savininkas 
turi —

1. Prirodyti vietiniam ap
sigynimo ofisui, kad jo na
mas užlaiko visus apsaugos 
reikalavimus per “blackou- 
tus” (aptemdymus), kad tu
ri slėptuvą (shelter) ir rei
kalingus įrengimus kovoti 
gaisrą.

2. Duoti žodį vietiniams 
apsigynimo oficialams, kad 
jo šeima taupina maistą, 
drabužius, transportaciją ir 
sveikatą; kad ji renka rei
kalinga medžiagą, kad ne
skleidžia keistų gandų, ir 
kad perka karo bonų ir žen
klelių reguliariai.

Lango ženklelis skelbs, 
“kad- šis namas yra V na
mas.” Kiti certifikatai bus 
duodami biznio įstaigoms 
strategiškose vietose, ku
rios tinkamai apsisaugo j a 
nuo oro užpuolimų.

Visokios Žinios

Rugpjūčio 2 dieną vakare 
buvo laikytas Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 160 kuo
pos susirinkimas. Narių susi
rinko apie 15. Nepribuvo už
rašų raštininkas, nes jis dir
ba tokį darbą, kad negali da
lyvauti. Norėta išrinkti kitas 
raštininkas, bet niekam neap- 
siėmus, palikta ant toliau.

Išklausyti komiteto ir komi
sijų raportai. Taipgi išklau
syta Seimo delegato raportas. 
Raportą išdavė K. Lukas. Ra
portai priimti. Išrinktas vienas 
naujas namo direktorius. Su
rinktos dėžutės iš kolektorių 
dėl Sovietų medikalės pagal
bos ir perduota vietinei Pitts
burgh© įstaigai. Buvo 5 dėžu
tės ir surinkta 14 dolerių su 
centais.

nėti.

Rugpjūčio 1 dieną sustrei
kavo La Bela' Crucible fabriko 
darbininkai. Ten daug dirba ir 
lietuvių. Sustreikavo dėlei su
spendavimo 9-inčių skyriaus 
( ?—Red.) ir atleidimo dar
bininkų. Bet rugpjūčio 3 die
ną visi darbininkai sugrįžo į 
darbą. Valdžia privertė tai
kytis. Kompanija turės duoti 
darbą atleistiems darbinin
kams, o ne naujus priiminėti, 
ką jinai pirmiau darydavo.

Nuo karo pradžios civi
liai žmonės pratę pasiauko
ti, bet nuo jų daug daugiau 
bus reikalaujama. Žmonės 
liuosnoriai atsižadėjo tai
kos laiku luksusus ir pato
gumus, kad tik mūsų gink
luotos jėgos turėtų reika
lingų karo reikmenų.

Bet vistiek Amerikos

Liepos 26 dieną įvyko LDS 
8-to apskričio komiteto susi
rinkimas. Nusitarta surengti 
parengimą rudenį su prakal
bomis ir aplankyti kuopas. 
Taipgi surokuota įeigos ir iš
laidos buvusio apskričio išva
žiavimo. Pelno liko 41 dol. 
ir 44c. Nors išvažiavime ne
daug žmonių dalyvavo, bet vis
gi pelnėme.

Rugpjūčio 1 dieną išleido
me į kariuomenę šiuos lietu
vius : Benis Gailus, St. Adams, 
Povilas Rakašius, Jurgis Jo- 
kubauskas, Alfonsas Pakalas.

Liepos 19 dieną sudegė baž
nyčia Bethel katalikų. Sužei
dė 35 žmonės. Gaisras iškilo 
per pamaldas. Bažnyčia, ap
degė labai. Bažnyčia randasi 
netoli Coverdale kasyklos No. 
8.- Ten daug lietuvių gyvena. 
Nuo Pittsburgh© apie 15 my
liu. D. P. Lekavičius.4-

Hartford, Conn.
BOLŠEVISTINIS “BAUBAS” 

HITLERIO SLAPTAS 
GINKLAS.

Rugpjūčio 4 dieną Hotel 
Bond kalbėjo profesorius H. 
M. Dadourian, iš Trinity Col
lege, Rotary Club susirinki
mui. “Bolševistinis baubas,” 
sakė profesorius, “tėra vienin
telis Hitlerio slaptas ginklas.” 
Jis persergėjo, kad Amerikos 
žmonės neužkibtų ant šios Hit
lerio meškerės.

Prof. Dadourian nurodė, kad

Dar ir šiandien, sakė prof. 
Dadourian, “randasi žmonių, 
kurie tebebijo to bolševistinio 
baubo — tai žmonės, kurie 
skleidžia nepasitikėjimą prieš 
Sovietų Sąjungą ir kurie pa
stoja kelią visapusiam tarpe 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
draugiškumui ir pasitikėjimui 
tarpe tų dviejų didžiųjų šalių 
žmonių.”

“Sovietų Sąjungos praeities 
rekordas tarptautiniuose san
tykiuose,” aiškino prof. Da
dourian, “jos kova už kolekty- 
vį saugumą, idant suvaldyti 
agresyviškas tautas, jos hero
jiška kova prieš mūsų bendrą 
priešą, tas faktas, kad jos žmo
nės trokšta draugiškai su mu
mis sugyventi, Sovietų Sąjun
gos didumas, jos geografinė 
pozicija, jos plačios vietos, ku
rios laukia išvystymo ir apgy
vendinimo — visa tai ir dau
gybė kitų faktorių duoda tvir
tą pamatą draugiškumui.. . 
nežiūrint visų esamų arba įsi
vaizdinamų skirtumų, kurie 
neva skiria mus nuo jų.”

šita prof. Dadourian prakal
ba padarė labai didelio įspū
džio Hartfordo amerikinėje 
publikoje. Rep.

Ir tas padauginimas lai
mės karą — bet nebus ga
lima įvykdinti, jeigu nebus 
geležies ir plieno sumaišyti 
su lietos geležies galais mū
sų fabrikų pečiams.

Kiekvienas asmuo Ameri
koje turi atsiminti, kad yra 
jo pareiga surinkti ko ma
žiausią dalelę metalo ir ją 
pristatyti “d ž i unkmanui”, 
kuris atgal pasiunčia į fab
rikus. 

• • •
Kovodama aukštesnes gy

venimo kainas ant visų 
frontų, valdžia tėmija nuo
mas visoje šalyje — ir vei
kia kur reikalinga. Kainų 
Administratoriaus O f isas 
pirmame teismui pevestame 
atsitikime gavo įsakymą su
laikyti nejudinamo turto 
firmą Erie, Pennsylvanijoj, 
nuo pakėlimo nuomų virš į- 
steigtų “lubų”.

Office of Civilian De
fense skelbia visą-tautą lie
čianti mobiliavimą Ameri
kos namų, kurie gali seka
mai remti karo pastangą ir

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 12 d., 8 v. v., Venta Sa
lėje, 103 Green St. Visi nariai bū
kite susirinkime, nes yra daug svar
bių reikalų apkalbėti. Reikės, tar
tis kaip bus galima kuo daugiau
siai nuvešti šio miesto žmonių į 
pikniką, kuris jvyks rugpjūčio 30 
d., Hartforde, spaudos naudai. Ku
rie dar neužsimokėjote duoklių už 
šiuos metus, malonėkite užsimokėti. 
(186-188) Kp. Sekr.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadieni, rugpjūčio 12 d., 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Drau
gai, visi dalyvaukite šiame susirin
kime, nes bus daug svarbių dalykų 
aptarti. V. K. Shcralis.
(186-188)

WINNIPEG, MAN., CANADA
Šiuomi pranešam visiems Sūnų 

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

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

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

(184-186)

žmonėms daug geriau negu 
jų priešams — ir taip to
liau bus. Turime pakanka
mai maisto, drabužių ir dar 
daug nereikalingų daiktų. 
Kada reikės, tai be jų apsi
eisime. Tą darome laimėti 
karą.

Po Perlų Uosto užpuoli
mo mes turėjome sumažinti 
mūsų cukraus vartojimą, 
todėl, kad laivai buvo varto
jami vežimui karo reikme
nų ne maisto produktų.

Bet nepaisant ašies sub- 
marinų vir trūkumo laivų, 
gegužės ir birželio mėne
siais parsigabenome 200,- 
000 tonų daugiau cukraus 
negu paskirstymo oficia- 
lai tikėjo turėti. Kainų Ad
ministracijos Ofisas tuoj 
padarė planus išdalinti tą 
cukrų tarpe ligoninių, vieš
bučių, saldainių gamintojų 
ir šeimininkių.

Ašie jėgų tironams nerū
pi, ar jie teisingai ar netei
singai elgiasi su savo žmo
nėmis, jie tik išleidžia įsa
kymą, kuris jiems duoda ko 
nori ar reikalauja. Demok
ratinės valdžios taip nevei
kia. Jos gerbia visų žmo
nių teises.

Geras pavyzdis yra, kaip 
Kainų Administracijos Ofi
sas vykdo savo patvarky
mus, kurie įsteigia maksi
mumo kainas,kurios sulaiko 
gyvenimo aukštus iškaščius. 
Beveik visos taisyklės, ku
rios valdo maksimumo kai
nas, nustato, kad reikmenis 
negalima parduoti už aukš
tesnes kainas negu parda
vėjas gavo kovo mėnesį.

Atsirado keli krautuvnin- 
kai ir -gamintojai, kurių 
kainos kovo mėnesį buvo 
per žemos — dėl specialių 
nupirkimų arba dėl laikino 
kianų numušimo. Taigi OP 
A pataisė patvarkymus, kad 
padarius specialius parūpi- 
nimus tuose atsitikimuose.

Karo Gamybos Taryba, 
Washington, D. C.

Rugpjūčio 1 dieną pasimi
rė Zofija Janblanskienė, sena 
North Sides gyventoja, sulau
kus 61 metus amžiaus. Sirgi
nėju seniai širdies liga. Numi
rė bekalbėdama. Iš Lietuvos 
paėjo nuo Kurtuvėnų. Buvo 
našlė, turėjo savo namą. Pali
ko du sūnų ir vieną dukterį.

Pasimirė J. Milleris, dar 
jaunas žmogus, Amerikoje gi
męs. Ilgai buvo pirmininku 
SLA 3-čio apskričio ir buvo 
rimtas žmogus.- Buvo vedęs 
seno tautiečio Liepos dukterį 
iš Carnegie, Pa. Paliko nuliū
dime moterį Marijoną ir du 
sūnų. Dirbo vietinėje mokyk
loje.

South Sides dalyje prigėrė 
Jono Kupsto vaikas, - 8 metų 
amžiaus. Prigėrė rugpjūčio 1 
dieną.

baisiausią klaidą padarė demo
kratinio pasaulio vadai abelnai 
ir Anglijos ir Franci jos ypa
tingai, kuomet jie patikėjo 
Hitleriui, kad jis kariaująs tik 
prieš .komunizmą. Kaip tik tas 
ir buvo viena iš priežasčių, sa
kė jis, kurios privedė prie šio 
baisaus karo. Toliau jis teigė:

“Hitlerį būtų buvę galima 
sulaikyti ir prašalinti be paau
kojimo vieno talkininkų karei
vio 1933 metais, kuomet jisai 
įsigalėjo, iki 1937 metų. * Net 
laike Municho derybų galima 
buvo Hitlerio blofui pasiprie
šinti ir nacišką Vokietiją su
naikinti palyginamai lengvai.

“Bet Municho pravadyriai 
buvo apgauti komunistiniu pa
vojumi. Jie matė baubą, kada 
tik jie pažiūrėjo į Rusiją. Tuo 
būdu jie norėjo tvirtos hitleri
nės Vokietijos, kuri taptų už
tvaru prieš tą pavojų.”

Seattle, Wash.
(Tąsa nuo 3-člo pusi.) 

tija buvo surengus bankietą ir 
prakalbas Močiutei Bloor ir 
Anitai Whitney, kurios čia 
lankėsi. Bankietas buvo tik 
vienų moterų. Buvo 2 svetai
nės paimtos ir abidvi buvo pil
nos, nes žmonės nesutilpo, 
kaip ant bankieto, taip ir ant 
prakalbų.

Svetainė prakalboms buvo 
daug permaža, nes sutilpo tik 
apie 3 šimtai žmonių. Tiek 
pat buvo ir kitoj svetainėj, 
kur buvo bankietas.

Viešnios kalbėjo abiejose 
svetainėse.

Tai buvo paminėjimas Mo
čiutės Bloor 80 metų sukaktu
vių ir Anita Whitney 75 metų. 
Svetainė, kur Močiutė Bloor 
kalbėjo, neturi estrados, tai 
jai stovėt pataisė aukščiau 
ant baksų. Du vyrai iš šalių 
stovėjo, kad ji nenužengtų 
nuo tų baksų.

Kaip ji pradėjo kalbėti, ji 
sakė: mano inžinas geras, bet 
gears (ratai) jau prasti. Tai 
publika turėjo gardaus juo
ko.

Jos kalba buvo pašvęsta dėl 
atidarymo antro fronto. Buvo

perleista rezoliucija vienbal
siai, kad būtų atidarytas an
tras frontas, ir pasiųsta prezi
dentui Rooseveltui.

Nors tikietas įžangos buvo 
$1.75 į bankietą ir 60c į pra
kalbas, bet aukų, surinkta 3 
šimtai 61 doleris su centais. 
Tai matoma, kad žmonės už
jaučia tokius parengimus.

Po prakalbų buvo klausi
mai, kur kalbėtoja gražiai at
sakinėjo. Vienas užklausė, ko
dėl visi pirmeiviai remia šitą 
karą, o visi buvo priešingi per
eitam karui 1918 metais? Ji 
atsakė sekančiai: 1918 m. ka
ras buvo tik keleto žmonių, 
kurie kariavo už marketus, bet 
į šį karą yra įvelta visi darbi
ninkai, kurie kovoja prieš fa
šizmą. Tai dabar darbininkai 
ir remia šį karą, kad fašizmas 
būtų sukriušintas ne tik šitoj 
šalyj, bet visam pasaulyje. Už 
tą atsakymą ji gavo gausių 
plojimų nuo publikos.

čia daug žmonių privažiavo 
į karo industrijas. Turi daug 
bėdos su kambariais, kaip po- 
pieros praneša, tai privažiavo 
140 tūkstančių naujų žmonių.

Vasaros laike daugumas gy
vena treileriuose ir pasistatę 
tentus iš audeklų. Bot kaip 
ateis žiema, tai bus didelis

skurdas tiems, kurie neturi 
kambarių. Nors valdžia ir 
kompanijos pristatė daug nau
jų namų, bet kur kas daugiau 
trūksta.

Yra labai sunku su busais, 
kuriais žmonės važiuoja dar
ban. Užsigrūdę pilni busai. 
Mat, pas mus pakasavojo 
gatvekarius, tai dabar dar 
prasčiau, nes daugiau busų ne
galima gaut karo laiku, o kiek 
turėjome, tai dabar neužten
ka.

Kariniuose darbuose ir krau
tuvėse permaino visokias va
landas, kad žmonės galėtų 
parvažiuot namo iš darbo.

Čia karinės industrijos dau
giausiai dirba 7 dienas į sa
vaitę, o 8-tą gauna pasilsėti. 
Nėra skirtumo, kokią dieną 
papuola 8-ta.

Kodėl mūsų fašistai dabar 
nerėkia, kad čia pakasavojo 
šventes, kaip kad rėkdavo ant 
Sovietų, kada ten pakasavojo 
šventes ?

Karinėse industrijose dau
gumas dirba moterų ir mergi
nų, pavaduodamos vyrus, ku
rių daug jau išėjo į kariuome
nę.

Tai matome, kad dabartiniu 
laiku viskas persimainė.

S. G.

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

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

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

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

U

SHOOT STRAIGHT 
> With Our Boys! x 
BUY WAR BONDS

Pasimirė Katrina Butkienė, 
94 metų amžiaus. Mirė rugpj. 
4 dieną. Palaidota Tautiškose 
kapinėse West View, Pa. Čia, 
Pittsburgh e paliko sūnų Juo
zą Butkų ir tris dukteris — 
Z. Karsokienę, A. Misunienę 
ir L. Bložienę. Iš Lietuvos pa
ėjo iš Varnių. Per ilgą laiką 
gyveno Pittsburghe pas dukte
rį ir čia pasimirė.

Parvažiavo sūnus Jono Pa- 
barčio nuo paskandinto Ame
rikos laivo. Išbuvo penkias 
dienas su kareiviais gelbėjimo
si laivelyje. J. Pabartis tar
navo Merchant Marine, kaipo 
kadetas. Jam grįžtant iš In
dijos, laivas buvo užpultas vo
kiečių submarino ir nuskan
dintas. Nuskendo vienuolika 
jūrininkų, o kiti išsigelbėjo.

Liepos 22 dieną įvyko Pitts
burgh© miesto aptemdinimas. 
Tęsėsi pusę valandos. Daug 
žmonių nepildė įsakymo van
denų. Apie pora šimtų nu
bausti po šimtą dolerių ir 
daugiau, kiti gavo ir 90 dienų 
kalėjimo už neklausymą.

Per penkias dienas neišėjo 
“Pittsburgh Press.” Buvo su-

į DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

; 530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir

vare laukan akmenėlius, pakelis 60c 
Nervų Arbata .............................. 85c
Vyriškumo Pataisymas ............. 85c
Nuo Kataro bei Hay Fever .... 85c 
Arbata nuo nutukimo ..............  85c
Cukrinės Ligos (Diabetes) ..... 85c
Palangos Trajanka, stambios ša

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

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

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

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

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

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

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

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

Kantri Alena .............................  25c
Pranašavimai Mikaldos ............. 25c
Marių Duktė .............................  25c
Duktė Pūstynėse ......................  25c
Savizrolas, juokingi skaitymai 25c
Neužmokamas Žiedas ............... 25c
Gudrus Piemenėlis ...................... 25c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

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

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

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

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

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

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

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

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

M. ŽUKAITIS
834 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
* Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—IIAveineyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Siūdins

Tel. Virginia 7-4499

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

anglių pristatymas į miestus

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. 

• •
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.
4* * 4*

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

r
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Liter. Draugijos 1 Kp. 
Susirinkimas ir

Diskusijos
AUKOS NUPIRKIMUI AMBULANSO

Lietuvių Konferencijos iš
rinktas komitetas, kuri buvo 
sušaukta švento Jurgio Drau
gystės sumanymu, yra išsiun
tinėjęs blankas aukų rinkimui. 
Blankos turi būti pripildytos 
ir grąžinamos iki rugpjūčio 
15 dienos. Tai laiko liko vi
sai jau nedaug.

Literatūros Draugijos 1 
kuopa, kuri turi blanką No. 4 
jau surinko aukų ir dar dau
giau surinks, nes susirinkimas 
įvyks 13 dieną šio mėn. 
Iki šiol aukavo sekamai: D. 
M. šolomskų šeima $2; po $1 : 
Povilas Venta, P. Buknys, Jo
nas Gasiūnas, Antanas Bim
ba, Vincas Tauras, Vincas 
Rudaitis, Rokas Mizara ir 
Antanas Barzda, kuris laiko 
valgyklą 417 Lorimer St. taip 
pat aukavo $1. Osvaldas Bag

donas 60c; Nikis Pakalniškis, 
J. Barkus, Juozas Byronas ir 
R. M. Sidney po 50 centų. L. 
Kavaliauskaitė 25 centus.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū ir prašome 
daugiau aukoti. Minėtas Ko
mitetas nori sukelti reikalin
gą skaičių aukų ir prieš pa
baigą šio mėnesio nupirkti 
ambulansą Amerikos Raudo
najam Kryžiui nuo Brooklyno 
lietuvių.r Komitetas jau turi 
sukėlęs aukų apie $1,000, bet 
ambulanso nupirkimui reikės 
sukelti $1,500 arba ir dau
giau. Prašome mūsų organiza
cijų narių ir skaitytojų prisi
dėti su auka. . Aukas galite 
priduoti ir dienraščio “Lais
vės” raštinėj, nes čia ant vie
tos turime aukų blankų.

D. M. Šolomskas.

ų KALBA ŽMONES APIE FONDUS

Lietuviai Duos Kraujo 
Raudonajam Kryžiui
Ana diena dienraščio “Lais

vės” patalpoj K. Petrikienė, 
viena iš 11-kos lietuvių mote
rų, kurios užbaigė pirmosios 
pagalbos kursus, suregistravo 
apie 20 ypatų, kurios pasiža
dėjo duoti kraujo į Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus fondą. 
Pasižadėjo veik visi dienraš
čio redaktoriai ir technikai.

Vėliau dar geras būrys Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 1-mos kuopos narių susira
šė duoti kraujo. Neužilgo bus 
paskelbta vardai, kurie sutin
ka tuojau Aukoti kraujo. Da
bar reikia, kad kuo daugiau 
žmonių duotų kraujo, nes šie
met Raudonasis Kryžius du 
kartus padidino kvotą. Brook
lyno skyrius turi gauti per 2,- 
000 pančių kraujo kas savait.

Komunistai Išleidžia Or
ganizatorių Armijon
Williamsburgh Komunistų 

Partijos organizatorius Nor
man Schrank išvyksta į armi
jos tarnybą. Partija rengia jo 
išleistuves ketvirtadienį, rug
pjūčio 13 dieną, Brooklyn 
Central Palace Svetainėj, 16 
Manhattan Avė., ten, kur at
sibūdavo “Laisvės” bazarai. 
Rengėjai kviečia visus ir vi
sas atsilankyti. Kurių orga
nizacijų tą vakarą bus susirin
kimai, tai prašo anksčiau už
baigti ir atsilankyti į paren
gimą.

Jungtinių Valstijų valdžia 
uždarė Lietuvių Tautinį Fon
dą, kaip Brooklyne žmonės jį 
vadina “Ginkaus Fondą.” Tas 
fondas “veiklus” buvo tik pir
mose dienose Hitlerio užpuo
limo ant Lietuvos. Jis tada 
rengė Tysliavoms ir kitiems 
panašiems prakalbas; tie ske- 
rėčiojosi, šaukė, sveikindami 
Hitlerį ir lietuvius hitlerinin
kus - K visi ingus Lietuvoje, 
siuntė jiems telegramas ir rin
ko aukas.

Bet kada Hitleris ir jo sė
brai užpuolė Ameriką, kada 
Amerikos lietuviams pasidarė 
aišku, kokį baisų gyvenimą, 
vargą, skurdą, ligas, nelaimes, 
ir žudymus žmonių tūkstan
čiais atnešė Lietuvon hitleri
ninkai, tai tokiems fondams 
dirvos veikimui neliko. Nuti
lo fondas, išnyko ir fašistiniai 
lietuvių lapeliai, kuriuos ant 
Grand St. dalindavo smetoni- 
ninkai!

—Tai ponų fondą valdžia 
uždarė, — tarė jaunas lietu
vis tik prieš karą iš Lietuvos 
atvykęs.

—Uždarė, nes dabar fašis

tams nekokis laikas Ameri
koj. Mūsų valdžia vis dau
giau areštuoja Hitlerio, Mus- 
solinio ir Japonijos agentų. O 
pagaliau, kur gi lietuviški 
smetonininkai siųs pinigus, 
kada Amerika kariauna prieš 
Vokietijos fašistus — paštas 
neina į Vokietiją.

—O, ar Amerikoj negalima 
jiems tuos pinigus išleisti, juk 
čia yra Smetona, Zosė, Sme
tonienė, žentas ir visa išrūgų 
giminė.

—Kad Smetona turi savo 
locną fondą, — tarė vienas, 
bevalgąs šaltus barščius.

—Girdėjau, girdėjau, kad 
ir Smetonos fondas greitai bus 
uždarytas.

—Kuo mažiau smetoniškų 
išrūgų Amerikoj bus, tuo bus 
sveikiau Amerikos lietuviams, 
nes jie galės vieningiau dirbti 
Amerikos ir jos talkininkų ka
ro laimėjimui.

—Taip, vyrai, taip, vienybėj 
prieš hitlerizmą yra mūsų .ga
lybė. šluoti hitlerišką smarvę 
iš lietuvių tarpo!

Pasiklausęs.

Apie Būsimus Rinkimus
Prie būsimų rinkimų smar

kiai rengiasi darbo unijos. 
CIO unijos remia kongresma- 
no Vito Marcantonio ir kitų 
atatinkamų kandidatų pusę. 
Amerikos Darbo Partijoj vis 
yra. grupė dešinių elementų, 
kurie sulindę į tam tikras vie
tas kenkia atatinkamam vei
kimui.

Kairiojo sparno ADF nariai 
ir veikėjai yra nusistatę: (1) 
Už tuoj auti n į atidarymą an
tro fronto Europoj prieš Hit
lerį, kad dar 1942 metais ka
rą laimėtume. (2) Pilnai re
mia prezidento 7-nis darbo 
unijų vienybės punktus. (3) 
Už karo kontraktus New Yor- 
ko miesto fabrikams, ši pro
grama yra remtina kiekvie
nam sąžiniškam žmogui.

“Tai Yra Priešas,” Jau Šešta 
Savaitė Rodomas

Atydai Visy Nepiliečiy 
Brooklyno Lietuviu
Kurie dar nesate Jungtinių 

Valstijų piliečiais, tai dabar 
yra gera proga patapti pilie
čiais ir pareiga. Williamsbur- 
go “projektų” namo pagrin- 
dyj, 207 Manhattan Avė., 
atidaryta vakarinė mokykla 
nuo 7 :30 iki 9 :45 v. vak. Tai 
gera proga vakarais mokytis.

Mokytojas Mr. Cofman mo
kina klausimų ir atsakymų, 
kurie yra reikalingi natūrali
zacijos laiku. Ir kada pramo- 
kina, tai jis patsai nusiveda 
savo mokinius į teismabutį, 
kur yra išduodami pilietybės 
popieriai. Tai gera proga be 
didelių lėšų išmokti, kas rei
kalinga dėl gavimo popierų.

Pamokos atsibūna penkis 
kartus į savaitę, pradedant 
pirmadieniu ir baigiant penk
tadieniu. Subatomis ir nedė- 
liomis pamokų nėra.

Studentas.

Ateinantį ketvirtadienį, rug
pjūčio 13 dieną, “Laisvės” Sve
tainėj, 419 Lorimer St., atsi
bus Literatūros Draugijos 1 
kuopos susirinkimas. Jis bus 
nepaprastas tuo, kad bus iš
duotas raportas iš Lietuvių 
Konferencijos, kuri buvo su
šaukta švento Jurgio Draugys
tės sumanymu ir nutarė nu
pirkti ambulansą ir nuo lie
tuvių padovanoti. Iš konferen
cijos išrinkto komiteto gautos 
blankos ir jau renkamos au
kos.

šiame susirinkime bus duo
ta prelekcija apie dabartinę 
karo padėtį, kaip tai: ką reikš
tų Jungtinėms Tautoms, jeigu 
Hitleris užimtų Kaukazą su 
aliejaus šaltiniais ir apie antro 
fronto reikšmę. Kviečiami ir 
ne nariai. Po prelekcijos bus 
diskusijos.

Narys.

Buvęs Advokatas Tapo Nu
teistas Į Kalėjimą

Teisėjas B. A. Kozicke nu
teisė buvusį advokatą R. A. 
Knight trims mėnesiams į ka
lėjimą prie sunkių darbų. Ad
vokatui yra atimtos praktikos 
teisės. Jo advokatas Price 
argumentavo, kad Knight pa
rašė kelis šimtus įžeidžiančių 
laiškų teisėjams ir advoka
tams girtas būdamas, kad 
Knight vienatinė silpnybė, tai 
gėrimas. Bet teisėjas sakė, 
kad laiškų turinys parodo, 
kad Knight nebuvo girtas, ka
da juos rašė.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Atsigulė po Traukiniu, 
Ant Kurio Jis Dirbo
Benjaminas Stinard per 20 

motų dirbo ant Susquehanna 
traukinių. Gegužės mėnesį jis 
pasitraukė nuo darbo iš prie
žasties ligos. žmogus labai 
prastai jautėsi. Pagaliau nu
sprendė nusižudyti po tuomi 
pat traukiniu, kuriuomi jis 
tiek metų važinėjo. žinoda
mas laiką, kada traukinys ei
na, jis atsigulė ant bėgių ne
toli Hawthorne, N. J., mieste
lio ir buvo suvažinėtas. Trau
kinį vedė jo draugas George 
Carlson, su kuriuomi jis taip 
ilgai dirbo. Prie suvažinėto 
žmogaus drabužių rastas raš
telis, kuriame jis išaiškina sa
vo sprendimą ir prašo jį su
deginti krematorijoj.

Nuteisė Kalėjimai! už Išsisu
kinėjimą iš Armijos

Nickolas Episkopo, 29 me
tų amžiaus, kuris pašauktas į 
armiją bandė išsisukti pasi
slėpdamas, buvo suimtas ir 
teisiamas. Teisme jis sakė, 
kad sutinka dabar stoti į ar
miją. Bet teisėjas M. A. Abu- 
zzo davė jam du metus ir pu
sę kalėjimo, pareikšdamas:

—Tu daugiau netinki mūsų 
armijai, kaipo nesąžini.škas 
žmogus.

Kokis tai pramuštgalvis su 
automobiliumi užlėkė ant šali
gatvio, 167th ir Simpson ir su
žeidė dvi moteris: Rose Baer 
ir Dor. Keretsky. Jis pabėgo.

Pasiimkite Laišką
“Laisvės” Administracijos 

ofise randasi laiškas dėl Mr. 
L. Baronas. Prašome L. Baro
no pasiimti laišką.

“L.” Adm.

Moses Elisberg paleistas po 
$50 kaucija, kuris “kritikavo” 
Roose velta ir nuteistas 30 die
nų kalėjimo. Jo keisas paduo
tas aukščiau.

Su rugsėjo pradžia ant svai
ginančių gėrimų (liquor) ir vėl 
bus pakeltos kainos.

’F
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GREEN STAR BAR & GRIIA.
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

<♦>

<♦>

<♦>
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Daktaras Žukauskas Tapo 
Paaukštintas Armijoj

Daktaras E. Žukauskas an
tru kartu eina gydytojaus pa
reigas Amerikos armijoj. Jis 
dabar pakeltas į daktaro-ma- 
joro laipsnį. Daktaras Žu
kauskas tarnavo armijoj ir lai
ke Pirmo Pasaulinio Karo. 
Pirm šio karo jis buvo dakta
ru kvotėju Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo.

Koresp.

New Yorke Jis Išbuvo “Va- 
kacijose” Du Metus

1940 metais atvažiavo iš 
Pittsburgh tūlas Philip Pirot- 
to, 26 metų amžiaus, į New 
Yorką vakacijoms. Miestas 
jam patiko: jis čia užkliuvo ir 
paskui pavogė taksį. Buvo su
gautas ir uždarytas į kalėji
mą. Ten išbuvo du metus ir 
tik dabar tapo paleistas ir ga
lėjo grįžti iš “vakacijų” atgal 
j Pittsburgh ą.

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus pa

dėti dirbti prie grindų obliavimo 
(floor scraping), turi mokėti auto
mobiliu važiuoti. Darbo patyrimas 
nereikalingas, išmokysime. Gyventi 
yra vieta pas savininką. Dėl algos 
ir darbo sąlygų susitarsime asme
niškai.

Mr. Sleivys, 506 W. 177th Street, 
New York City. Tel. WA 3-2006. 

(186-188)

Bus Daugiau Centrų Raudo
nojo Kryžiaus

Brooklyne Raudonojo Kry
žiaus Skyrius, kurio centras 
yra 57 Willoughby Ave., dar 
įsteigė 26-šis kraujo priėmimo 
centrus. Tie centrai didžiumoj 
įsteigti bažnyčiose ir mokyklo
se. Vien Brooklvno Muzikos 
Akademijoj Raudonojo Kry
žiaus žmonės gavo iš virš 5,- 
000 žmonių kraujo. Siekiama, 
kad Brooklyne būtų pralavin- 
ta 25,000 moterų, kurios ži
notų, kaip suteikti pirmąją 
pagalbą. Lietuvės moterys, 
kurios baigė pirmos pagalbos 
kursus rūpinasi atidarymu 
kraujo davimo punkto.

Nubaudė Kompaniją
International A p p 1 i a n ce 

Corp., 1027 Metropolitan Av., 
Brooklyne, likosi nubausta ant 
dviejų mėnesių suspenduojant 
jos laisnes. Dalykas tame, 
kad minėta kompanija nike
liavo elektrikinius broilerius. 
kuomet nikelis draudžiamas 
tokiems tikslams naudoti. 
Kompanijos vedėjas Monter 
Closter teisinasi, būk tie dar
bai buvo pradėta pirm uždrau
dimo tam naudoti nikelį.

PAJIEŠKOJIMAI
^ajieškau brolių Motiejaus ir Sta

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

Apvogė Daktarą
Ed. Jamison, brooklynietis, 

kuris jau septynis kartus areš
tuotas už vagystes ir šešis kar 
tus buvo nuteistas, vėl sulai
kytas be kaucijos, šiuo kartu 
jis prie šventos Katarinos li
goninės iš automobiliaus pa
vogė daktaro dėžę su viso
kiais prietaisais ir bandė juos 
parduoti.

Sovietų Sąjungoj gamintas 
judis “This is The Enemy” 
jau šešta savaitė yra rodomas 
Stanley teatre, ant 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke. Da
bar dar pridedama priedai 
vienas pajuokimui Mussolinio 
ir yra naujausi paveikslai iš 
karo fronto.

Du Metai Kalėjimo už Parda
vinėjimą Degtinės

Lorenzo Morales, 44 metų, 
dirbąs Brooklyno laivyno prie
plaukoj jau nuo 1929 metų, 
suimtas ir nuteistas dviem 
metam kalėjimo už pardavi
nėjimą darbininkams degtinės. 
Jis nusinešdavo pantes degti
nės ir ją pardavinėjo tarpe 
apsigynimo darbininkų.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

l sudarau su ame- 
įrikoniškais. Rei- 
Ikalui esant ir 
(padidinu tokio 
f dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 6-6191

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

’ 66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tcl. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

* LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių •
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav. i
411 Grand St., Brooklyn

<♦>
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“dresa8.

<f>

<♦>

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Givutis

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

LWAWAWWWWmAWWAllMIfAW

Lietuviui Rakandu Krautuve

>>
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that leaves nothing imd

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

Krautuvėje yru 
didelis pasirin
kimai 1 a i kro- 
džių, 1 a ikrodė- 
llų, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d u brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga-

VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled case, 
I7-Iewel Precision move
ment .... $33.75

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yellow gold care, 
17-jowol Precision move
ment .... $42.50

VEr1-THIN AIRWAY ... Pink 

or yellow gold filled ca»e with 

Guildite beck 15 jsw.lj. $29.71

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N. Y.

DžIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

DAIKTAIS IR
KAINOMIS 

BOSITE 
PATENKINTI

701 GRAND ST

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
IIIVWWWIIIlVWWIIIlVWWflftVWWWIIIlVMVIlMMIIVWMI'OllllVIli

STENGER & STENGER
Optometrists

Išegzaminiioįa
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.

u

TEL. STAGG 2-8842. BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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