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KRISLAI
Jis Savo Tikslu Nepasieks.
Jono Atsisveikinimas ir 

Prašymas.
Kas Užims Ju Vietas?
Tiems, Kurie Moka

Dainuoti
Rašo A. Bimba

šeštadienio “Laisvėje” tilpo 
nepaprastai jausmingas atsi
šaukimas j Lietuvos liaudies 
švietėjus, inteligentus ir visus 
darbo žmones. Jį parašė A. 
Venclova, Tarybų Lietuvos 
Švietimo Komisaras.

Gal ne visi tą atsišaukimą 
skaitėte. Jis kalba į Lietuvos 
žmones, bet jis tinka ir mums 
amerikiečiams.
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Ar viską kiekvienas iš mūsų 
atliekame laimėjimui šio ka
ro?

O gal kai kurie iš mūsų pra
dedame nustoti vilties? Gal 
fašistinis siaubas p r i s lėgė 
mums sielą ?

Venclova ragina nenuleisti 
rankų, nepasiduoti beviltingam 
likimui.

“Praryti mūsų tautą, išnai
kinti ją, paskandinti vokiety- 
bės bangose, pasigrobti sau 
mūsų žemę ir fabrikus, mūsų 
namus, sunaikinti mūsų moks
lą ir meną, štai pats didžiau
sias vokiečių tikslas Lietuvoje, 
kaip ir kituose jų verguvėn 
laikinai patekusiuose kraštuo
se,” sako tasai taurus lietuvis 
švietėjas.

“Tačiau to niekad nebus!” 
šaukia Venclova. Taip, to nie
kad nebus!

Vokiečiai fašistai pasimojo 
pavergti visą pasaulį. Jie pa
springs. Jiems ateis galas, 
tiems nevidonams.

Visa žmonija prieš juos. 
Viskas, kas dora ir prakilnu, 
prieš tuos dvidešimtojo am
žiaus kryžiuočius.

Vėl pakils ir Lietuvą į lais
vą gyvenimą.

“Ne tam mūsų žmones dir-| 
bo ir vargo, kad jų darbo vai
sius rytų alkanas vokiškasis 
plėšikas,” sako Venclova. “Ne 
tam lietuvis kelis šimtmečius 
be pertraukos kovojo su vo
kiškaisiais banditais, kad da
bar nuleistų rankas ir pasiduo
tų JŲ priespaudai ir išnaikini
mui.”

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo organo “Tiesos” angliš
kam skyriuje skaitau Jono 
Ormano laišką į LDS jaunuo
lius. Jonas atsisveikina su 
jais, nes jis išeina kariuome
nėn. Už savaitės laiko Jonas 
jau bus kario uniformoje.

Tuos, kurie dar pasilieka 
namie, ypatingai jaunas mer
ginas ir moteris, Ormanas ra
gina “dvigubai daugiau dar
buotis auklėjime mūsų organi
zacijos ir palaikyme jos veiki
mo, kol mes sugrįšime ir vėl 
užimsime savo senas vietas.”

Lai šitie šio veikėjo ir ko
votojo žodžiai nepraeina pro 
ausis mūsų jaunimo!

LDS jaunimo judėjimas jau 
neteko visos eilės veikliausių 
jaunų vyrų. Dar daugelio ne
teks. Jie išėjo ir išeis daug 
sunkesnį darbą atlikti: ginklu 
mušti kruvinąjį fašizmą, gel
bėti žmoniją nuo hitlerinės pa
vietrės.

Todėl tie, kurie pasilieka na
mie, turi daugiau ir energin
giau darbuotis.

Ne tik LDS jaunimo kuopo
se šis klausimas labai aktua
lus. Aš pastebėjau, kad mū
sų chorai jau labai nusiskun
džia. Geri jauni dainininkai 
pašaukti armijom Chorai ne
tenka gerų balsų ir veikėjų,

Štai Brooklyno Aido Cho
ras nutarė kreiptis į senesnio 
amžiaus vyrus, kurie tik mo
ka dainuoti, ir kviesti juos į 
choro eiles.

Brooklyne, taip ir kitur, yra 
daug gerų dainininkų, kurie 
kadaise dalyvaudavo chore. 
Jie turi puikius balsus. Jie pa
sitraukė iŠ choro, kai jauni
mas, taip sakant, užplūdo cho-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

AMERIKIEČIAI ĮSITVIRTINO SALIAMONO SALOSE
Amerikiečiai Nepra

leidžia Japonams 
Pastiprinimų

• v

Prezidentas Sveikina Atlan- 
tiko Čarterį Metinėj

Jo Sukakty j

M

Jungtiniu Valstijų Marininkai Įsitvirtino Savo Pozicijose; 
Amerikos Lakūnai Pleškina Priešu Transporto Laivus
Washington. —Amerikos 

bombanešiai pleškina japo
nų transporto laivus, kurie 
bando atgabent reikmenų 
ir pastiprinimų saviškiams 
Saliamono salose. Teigia
ma, kad japonų laivai ne
pajėgia praplaukt per a- 
merikiečių orlaivių ugnį; 
todėl manoma, jog pritrūks 
priešams kariuomenės ir 
kitų reikmenų tose salose.

Tuo tarpu amerikiniai 
transportai, lydimi karinių 
savo laivų ir orlaivių, įga
bena daugiau pastiprinimų 
saviems marininkams, ku
rie šturmuoja japonus Tu- 
lagi ir trijose kitose arti
muose Saliamono salose.

Jungtinių Valstijų laivy
no departmentas praneša, 
kad amerikiečių marinin
kai gana gerai įsitvirtina 
pajūriniuose ruožtuose mi
nimų salų. Tas oficialis 
pranešimas kalba ir apie 
“mūsiškes užėmimo (oku
pacijos) jėgas. Iš to gali
ma būtų spręsti, kad ame
rikiniai marininkai jau vi
sai užėmė vienų ar daugiau 
salų.

Žinios gautos nuo vice- 
admirolo Ghormley’o rodo, 
kad amerikiečiai vis išlaiko 
savo viršenybę prieš japo
nus jūroje ir ore.

TEBESIAUČIA DIDIS
LAIVYNŲ MŪŠIS Į

Vienas Amerikos laivyno

“Laikas Trumpas” iki 
Žygių prieš Nacius, Sa
ko Amerikos Generolas

! London. — Generolas Ei
senhower, ginkluotų Ame
rikos jėgų komandierius 
Europoj, pareiškė, jog “lai
kas trumpas, ir amerikie
čių kariuomenė turi būti 
smarkiai lavinama” žy
giams prie vokiečius.

Viduržemio Jūra. — An- 
glijos karo laivai ir Ameri
kos orlaiviai pleškino italų 

*salą Rhodes, Ašies karo 
laivų ir orlaivių stovyklą, ir 
paliko liepsnose jos įrengi
mus.

rą. Bet jie dainuoti ir dabar 
labai gali.

Paminėsiu tiktai A. Veličką 
ir J. Nalivaiką. Yra ir dau
giau. Tai pirmos klases bal
sai. Jie turėtų sugrįžti į Aido 
Chorą. Jie ten dabar labai rei
kalingi.

Pastaba: Parašęs šiuos krislus, 
užeinu į “Laisvės” svetainę. 
Aido Choras mokinasi. A. Ve
lička ir J. Nalivaika jau aidie- 
Čių eilėse! Taip ir reikia, drau
gai. Lai jūsų pavyzdį paseka 
kiti senieji aidiečiai.

atstovas sakė, kad perkū- 
nuoja didis mūšis tarp 
Jungt. Valstijų ir Japoni
jos laivynų jūros “rankovė
je” Indispensable Strait, 
75-kių mylių pločio, tarp 
Tulagi, Floridos ir Guadal- 
canalo salų.

Amerika Laimėjo Pirmą 
Laipsnį Didžiojo Mūšio

Australija. — G e n erolo 
MacArthuro komandoje e- 
sami didieji ir vidutiniai 
bombanešiai tris kartus 
dienos laiku smarkiai ata
kavo japonų transportus ir 
karo laivus ties New Gui
nea sala, netoli Australijos. 
Suprantama, kad tie priešų 
laivai, pilni kariuomenės ir 
karinių reikmenų, stengėsi 
nugabent pastiprinimų ja
ponams Saliamono salose.

Australų spaudos prane
šimai tvirtina, kad ameri
kiečiai laimėjo pirmąjį 
laipsnį mūšio dėl Saliamono 
salų; bet, girdi, atskiri su
sikirtimai tarp Amerikos ir 
Japonijos karo laivų dar 
galės tęstis ištisas savaites.

Amerikiečių vice-admiro- 
las Ghormley pareiškė, jog 
Amerikos laivyno jėgos iki 
šiol turėjo daugiau laimėji
mų, negu nuostolių; bet jis 
įspėja, kad toks didis mūšis 
neapsieis be stambių nuos
tolių ir iš amerikiečių pu
sės.

Amerikos Orlaivių 
Laimėjimai Prieš 

Japonus
Washington. — Genero

las H. H. Arnold, koman
dierius Jungtinių Valstijų 
oro jėgų, paskelbė, jog iki 
šiol 1,010 Amerikos armi
jos orlaivių turėjo mūšius 
su 1,459 japonų orlaiviais, 
ir buvo sunaikinta 1190 Ja
ponijos orlaivių, o ameri
kiečiai prarado 104 savo 
orlaivius, tai 86—šiais ma
žiau, negu japonai.

Fašistai Nesužeidė Ameri
kos Lėktuvlaivio

Berlyno radijas atšaukė 
pirmesnį savo skelbimą, 
būk fašistai Viduržemio 
Jūroj sužeidę ir didelį A- 
merikos karinį laivą, lėk
tuvų išvežiotoją “Wasp.” 
Dabar jie sako, kad tos jū
ros mūšyje buvę sužeisti 
du Anglijos lėktuvų išve
žioto jai ir, girdi, nuskan
dinti šeši kariniai anglų 
laivai ir penkiolika kitokių.

(Anglai užginčija tuos 
fašistų pagyrus ir tik tiek 
pripažįsta, kad priešai nu
skandino vieną anglų šar
vuotlaivį.)

s

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas, minė
damas vienų metų sukaktį
nuo Atlanto Čarterio pasi
rašymo, pasiuntė rugp. 14 
d. sekamą pareiškimą Win- 
stonui Churcjiillui, Anglijos 
ministeriui pirmininkui:

“Vieni metai atgal tams
ta ir aš, kaipo dviejų lais
vų tautų atstovai, padarėme 
ir pasirašėme pareiškimą 
pamatinių dėsnių, kurių 
laikosi mūsų tautos. Mes 
tikėjomės ir tikimės, jog 
šių dėsnių įkūnijimas at
neš geresnę ateitį pasauliui. 
Tas preiškimas yra žino
mas vardu Atlanto Čarte
rio.

“Pirm vienų metų, pavie
nės tautos arba mažos jų 
grupės priešinosi bendra
jam, barbariškam nepriete
liui, kovodamos už pačią 
savo gyvybę.

“Dabar tos tautos ir tau
tų grupės visose pasaulio 
dalyse yra susivienijusios. 
Jos sudaro didžią žmonijos 
sąjungą,pasišventusią įvyk
dyt tą bendrąją programą 
tikslų ir principų, kurie iš
dėstyti Atlanto Čarteryj, 
per pasauliniai - plačią per
galę prieš bendruosius savo 
neprietelius. Tos tautos ti
ki gyvenimu, laisve, nepri
klausomybe ir religijos lai
sve; jos tiki išlaikymu 
žmoniškų teisių ir teisybės 
kaip savuose, taip ir kituo
se kraštuose; ir tas jų ti
kėjimas yra daiktiškai ir 
galingai išreikštas didžia
jame tautų susibūrime, ku
ris yra žinomas kaipo Jung
tinės Tautos.

“Laisvė ir nepriklauso
mybė šiandien yra didžia
me pavojuje — visame pa
saulyje. Jeigu užkariautojai 
nebus sėkmingai atremti ir

Karine Vyriausybe Reikalauja Teist Policininkus, 
Kurie Pašovė Negrą Kareivi

Washington. — Jungti
nių Valstijų karo depart
mentas pareikalavo, kad 
generalis prokuroras Fran
cis Biddle patrauktų teis
man baltuosius policininkus 
Clyde ir Billy Brownus, 
kurie piktadariškai užpuolė 
negrą kareivį Čalį J. Reco, 
mieste Beaumont, Texas.

Tiedu policininkai išmetė 
Reco iš auto-buso už tai, 
kad jis atsisėdo tuščioje 
vietoje toj buso dalyj, kuri 
paskirta baltiesiems. Pas
kui jie sumušė tą negrą 
karį ir dar, beveždami į 
policijos stotį, du kartu pa
šovė jį. Jis dabar randasi, 
ligoninėje.

Užpuolikai policininkai 
Brownai sulaužė pamati
nius Jungtinių Valstijų pi
lietinius įstatymus. Šie į- 
statymai sako: Nežiūrint 
kokius vietinius turėtų, bet 
bet kuri valstija, niekas ne

sumušti, tai neliks jokios 
laisvės, jokios nepriklauso
mybės, jokios progos lais-
vai gyventi nei vienai tau
tai.

“Jungtinės tautos, todėl 
iškilmingai pažadėjo visus 
savo medžiaginius turtus ir 
visas savo pastangas šiam 
vieninteliam ir aukščiau
siam tikslui — sumušt už- 
puolikiškas Ašies jėgas.

“Kada ateis pergalė, mes 
taipgi petys petin stovėsi
me, stengdamiesi auklėt 
tuos didžius idealus, už ku
riuos mes dabar kovojame. 
Tai vertinga kova. Jinai 
bus pripažinta vertinga ir 
per visus amžius, net tarp 
tų nelaimingų tautų, kurios 
šiandien seka falšyvus savo 
dievaičius.

“Mes iš naujo patvirtina
me savo principus. Jie su
kurs mums laimingesnį pa
saulį.”

ATLANTO ČARTERIS
Pamatiniai dėsniai At

lanto Čarterio yra šie:
Neprijungt sau jokių sve

timų žemių; nepakeist jo
kių rubežių kitaip, kaip tik 
pagal norą tenaitinių žmo
nių ; gerbt visų tautų laisvę 
pasirinkt tokią valdžios 
formą, kokios žmonės no
ri ; sugrąžint savivaldybę 
tom tautom, iš kurių ji bu
vo per prievarta išplėšta; 
prileist visas tautas prie 
prekybos ir žaliųjų medžia
gų; pilniausias ekonominis 
bendradarbiavimas tarp vi
sų tautų; taika su apsau
ga visiem ir laisvė nuo 
skurdo ir baimės; laisvas 
keliavimas van denynais; 
panaikinimas jėgos - prie
vartos kaipo politikos įran
kio ir nuginklavimas už- 
puolikiškų kraštų.

gali atimt pilietines teises 
iš žmonių. Texas gi ir įvai
rios pietinės valstijos vieti
niais savo įstatymais ats
kiria negrus nuo baltųjų 
važiuotėje ir kitose viešose 
ivetose bei įstaigose.

Pagal tuos Jungt. Valsti
jų įstatymus, kriminaliniai 
užpuolikai policmanai gali 
būt nubausti iki vienų me
tų kalėjimo ir $1,000 pinigi
nės baudos.

Sužaloti 4 Japoną 
Laivai Aleutuose

Washington. — Ameri
kos laivyno jėgos sužeidė 
tris prekinius-transporti
nius japonų laivus ir pade
gė vieną karinį jų laivą 
naikintuvą ties Kiška sala, 
Aleutuose.
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Raudonarmiečiai Su
mušė Nacių Atakas 

Prieš Stalingradą
Kaukazo Fronte Sovietu Pasipriešinimai Sustiprėjo, nors 

Vokiečiai Kai Kur dar Pasivarė Kiek Pirmyn
Maskva, rugp. 16. — Vo

kiečiai su naujomis didžio
mis jėgomis kartotinai 
šturmavo Sovietų linijas 
Kletskaja ir Kotelnikov 
srityse linkui Stalingrado. 
Raudonarmiečiai atmušė 
žūt-būtines nacių atakas ir 
padarė jiem didžių nuosto
lių.

Vienoje tik siauroje fron
to dalyje ties Kotelnikovu 
30 vokiečių tankų smeigė
si pirmyn, šturmuodami 
vieną kalvą. Sovietiniai ko
votojai sudaužė penkis tan
kus ir atlaikė tą poziciją. 
Kai kur Kotelnikovo sri- 
tyj raudonarmiečiai ata
kuoja hitlerininkus, o šie 
tik stengiasi atsilaikyti.

Kaip ties Kotelnikovu, 
taip ties Kletskaja atmušti 
vokiečiai pasitraukė atgal.

Voronežo srityje vokie
čiai ir vengrai buvo pasi? 
grūmę kiek pirmyn, bet 
raudonarmiečiai išgrūdo 
juos laukan iš užimtų pozi
cijų ir užmušė 600 vengrų 
ir 300 vokiečių. Grupės 
vengrų pačios perėjo į So
vietų pusę.

Sovietai apstabdė hitleri
ninkus Krasnodar© srityj,

Amerikiečiai Sėkmingai Drūtina Savo Pozicijas 
Saliamono Salose; Atgabena Saviškiams Reikme- 
ną ir Pastiprinimą; Nuveja Šalyn Japoną Laivus

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, rugp. 14. — Jungtinių Valstijų lai

vyno pranešimas šiandien sakė:
Gana gerai sekasi amerikiečiams stiprint pajūrių 

pozicijas, kurias dabar laiko savo rankose Jungtinių 
Valstijų marininkai Saliamono salose. Mūsų laivyno 
jėgos gina mūsiškes susisiekimo linijas ir lydi laivus 
gabenančius reikmenis amerikinėms užėmimo jėgoms.

Jungtinių Valstijų ir talkininkų orlaiviai, veikdami 
iš pakrantinių žemės ruožtų, vis atakuoja japonų lėk
tuvų stovyklas ir jų laivus esamus tose prieplaukose, 
kurios dar tebėra priešų rankose.

Tebeina Indėną Riaušės 
Prieš Angliją

New Delhi, Indija. — In
dijos demonstrantai, reika
laudami savo kraštui ne
priklausomybės nuo Angli
jos, sukėlė naujas riaušes 
Kalkuttoj, Dakoj, Benare- 
se, Delhi ir įvairiose kitose 
vietose. Indėnai, be kitko, 
sudegino keturias geležin
kelių stotis. Anglų policija, 
šaudydama į minias, nušo
vė dar šešis žmones; tai vi
so iki šiol bus nušauta iki 
šimto indėnų.

Kai kurie jų vadai pra
dėjo derėtis su Anglijos 
ėaraliaus atstovu; sako, 
kad anglai turėtų mažiau 
prievartos naudot prieš gy
ventojus, o stengtis paten
kint jų reikalavimus.

apie 65 mylios nuo Novo- 
rossiisko uosto, Kaukazo ' 
fronte, taipgi sulaikė prie
šus Maikopo žibalo vers
mių plote, nors kitu ruožtu . 
eilė nacių tankų ir šarvuo
tų automobilių prasiveržė 
tiek pirmyn, kad jiems ten 
telieka tik 100 mylių iki 
vakarinio skverno Grozny 
žibalo versmių.

Sovietinės jėgos sudaužė 
tris pontoninius vokiečių 
tiltus per upę Krasnodaro 
sektoriuje užmušė 500 
priešų.

VOKIEČIŲ SKELBIMAI
Berlynę radijas pasako

ja, būk jie užėmę Georgi- 
evską, 120 mylių nuo Groz
ny žibalo srities, Kaukaze. 
Bet naciai pripažino, kad 
stiprėja rusų spaudimas 
prieš vokiečius į šiaurių 
vakarus nuo Voronežo ir 
Rževo-Viazmos srityje, į

1 vakarus nuo Maskvos.

Bombay, Indija. — Po 
areštu mirė M. Hiralkai 
Desai, sekretorius tautinio 
Indijos vado M. K. Gan- 
dhžio.

Jugoslavai Užmušė dar 
2,030 Fašistą Karią

_____
Istanbul, Turkija. — Čia 

gautos žinios rodo, kad ju
goslavai partizanai pietinė
je Jugoslavijos dalyje už
mušė dar 2,000 italų ir vo
kiečių kareivių ir oficierių 
ir pagrobė daug ginklų ir 
amunicijos.

Naciai Žudo Rolandus
London. — Čia esanti 

Holandijos valdžia prane
šė, kad hitlerininkai sušau
dė penkis žymius holandus 
įkaitus-imtinius už tai, jog j 
kokie tai kiti holandai su
ardė karinį vokiečių trau
kinį.
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naciai žmones žudo? Ne. Todėl, kad 
Raudonoji Armija artinosi ir “Drau
gas” bijojo, kad ji neišvarytų iš Lietu
vos Hitlerio gaujų. Dabar “Draugas” ir 
tam panaši spauda jau vėl niekina So
vietus, kad jie vieni neatsilaiko prieš vi
so svieto juodąsias jėgas.
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Mūšis Plečiasi
Jau antra savaitė Ramiajame Vande

nyne Saliamono Salose verda kruvini 
mūšiai — mūšiai tarp amerikiečių ma- 
rininkų ir japoniškų karių. Iš karto, kai 
tik buvo pradėti mūsų jėgų žygiai, bu
vo manyta, jog tie susirėmimai bus tik 
lokalinio pobūdžio. Tačiau šiandien, ra
šant šiuos žodžius, atrodo, kai tai buvo 
klaida. Atrodo, kad ten prasidės plataus 
ir didelio masto susirėmimai, kurie gali 
turėti sprendžiamos reikšmės visai karo 
eigai Ramiajame Vandenyne.

Nereikia nei aiškinti, kad Amerikos 
žmonės bendrai yra pasitenkinę tuo, kas 
ten šiuo metu dedasi. Pasitenkinę todėl, 
kad mūsų jėgos pradėjo ofensyvą. Net
gi jei mums ir priseitų panešti didelių 
nuostolių (o tas labai yra galima), mūsų 
žmonės priims tatai kaipo neišvengia
mą kare elementų.

Jei panašūs žygiai butų pradėti Va
karų Europoje, jei ten būtų atidarytas 
antrasis frontas prieš Hitlerį, tuomet 
visas karo paveikslas būtų gražesnis ir 
žmonių ūpas namieje stovėtų kitokiame 
laipsnyj, "

Mums Reikia Nuoširdumo
Mr. Herbert Agar dienraštyj “PM” 

rašo, kad “reikia Amerikai nuoširdaus 
nusistatymo linkui Rusijos kovų.” Ir ta
me jis pilnai teisingas. Toliau jis rašo:

“Rusija tai vienatine mūsų viltis. Bet 
ar daug iš mūs tą atsimins vėliau? Jei
gu Rusija pradės mušti vokiečius, tai 
mūsų priešai rėks, kad reikia jos bijoti, 
nes būk ji norinti valdyti visą pasaulį. 
Jeigu Rusija parodys požymius sugriu
vimo, po tiek daug kovų, tai mūsų prie
šai vėl rėks, kad Rusija būk tai buvusi 
netikęs mūsų talkininkas. Abiejuose at
sitikimuose žmonijos ateitis bus jų per
statoma juodžiausiose spalvose.”

Čia pasakyta pilniausia teisybe. Tik 
paimkime lietuvių laikraščius, kaip 
"Naujienas,” “Keleivį,” “Draugą” ir 
pilniausiai įsitikinsime. Kada Raudono
ji Armija varė nacius atgal, tai “Drau
gas” jau šaukė: “Lietuvai pavojus!” Ko
dėl “Draugas” matė “pavojų” Ar to
dėl, kad Lietuvoj dešimtimis tūkstančių

Ir Jis Surado “Antrą Frontą”
Tie elementai, kurie nori mūsų karo 

pralaimėjimo, visaip priešinasi ir truk
do antrojo fronto atidarymą. Su jais ei
na ir eilė kolumnistų.

Neseniai daug jų kalbėjo apie Japo
nijos būsimą puolimą ant Sovietų Są
jungos. Tūli net laiką buvo nustatę— 
liepos 4 dieną. Jie šaukė: “Bus antrasis 
frontas!” Tai pasityčiojimas iš paties 
antrojo fronto. Antras frontas turi bū
ti prieš Hitlerį Europoj, mūsų pačių ka
ro išlaimėjimui. Jie nori antrojo fronto 
prieš Sovietų Sąjungą, kuri antri metai 
kaunasi prieš mūsų neprietelius.

Mr. Win. Philip Simms, kuris nieka
dos prielankiai apie mūsų talkininkę, 
Sovietų Sąjungą, neatsiliepia, taip pat 
surado “antrąjį frontą.” Jis sako, ka
da Hitlerio go vedos prasimuš iki Kaspi
jos Jūros ir atkirs Sovietų jėgas Kau
kaze, tai ir bus “antrasis frontas.”

Didesnės begėdystės ir sugalvoti ne
galima.

Patarimas, Kad Rooseveltą
Iškolioti

New Yorko “Daily News” iš kailio 
nėrėsi, dirbdamas prieš Amerikos talki
ninkę Sovietų Sąjungą ir tarnavo hitle
riškiems elementams. Tas jau užtekti
nai įrodyta dienraštyj “PM,” kuris gre
ta sudėjo Berlyno, Romos ir Tokio pro
pagandos pranešimus ir dienraščio 
“Daily News” “žinias” bei redakcinius.

Aną dįcną “Daily News” įdėjo redak
ciniame paveikslą, kaip stikle vandens 
paaišrinti “safety” skustuvėlį. Patari
mas būtų nieko sau, bet “Daily News” 
nepadarė išvados, kad jeigu Amerikoj 
kaip ko yra stoka, tai kaltė Hitlerio, 
kad jis visą pasaulį uždegė karu, bet už
sipuolė ant Roosevelto vyriausybės, būk 
ji iš Washington!) “duoda biurokratiš
kus įsakymus.”

Kodėl vyriausybė tuos įsakymus duo
da? Todėl, kad daugelio dalykų būtinai 
reikia karo laimėjimui ir jų nėra* civi
liams. Tai ne vyriausybės kaltė, bet Hit
lerio. Mums atrodo, kad “Daily News,” 
po patarimo priedanga, pravedė nacišką 
propagandą. Priežodis sako: miške gi
męs, į mišką ir žiūri.

Pirkite Apsigynimo Bonus

Anglijos parlamento na
rė ponia Astor, kalbėdama 
apie dabartinę karo padėtį, 
prisimygus kartojo, kad 
Sovietai kariauja tik už sa
ve, jie nepadeda Anglijai. 
Girdi, kada Anglija kariavo 
su Voiketija, tai Sovietai 
buvo Vokietijos talkininkai.

Tos moteriškėlės išvado
mis, dabar Anglija nepriva
lėtų atidaryti antrą frontą, 
kad pagelbėjus Sovietų Są
jungai.

Perskaičius tokį pareiški
mą, man prisimena tūlo ru
sų rašė jo pasakėčia apie ne
dėkingąją kiaulę, kuri, gi
ri, gilių prisiėjus ir po ar- 
žuolu išsimiegojus, pradėjo 
jo šaknis riausti. Kuomet 
buvo pastebėta, kad nege
rai daro, nes aržuolas gali 
nudžiūti, tai kiaulė atsakė 
— lai džiūsta, aš iš jo jo
kios naudos neturiu, juk aš 
nuo gilių tunku.

Panašiai elgiasi ir Asto- 
riene. Ji nesupranta, kad 
jei ne Sovietų karas su Vo
kietija, tai Hitleris būtų 
jau senai Anglijos ir kaule
lius apgraužęs...

(Vėliau p-nia Astor tą 
savo kalbą, sakoma, patai
sė. — Red.)

Tik dabar Anglijos val
džia panaikino dokumentą, 
k u r i uomi Chamberlainas 
garbingai pardavė Hitleriui 
Čekoslovakiją • Muniche 30 
d. rugsėjo, 1938 m. Pasiro
do, kad iki šiol ta sutartis 
tarpe Anglijos ir Vokieti
jos vis dar buvo galioje.

• • • •

Londone vis daugiau ir 
daugiau rašo, kad Japonija 
tuojus pradės pulti Sovietų 
Sąjungą. Iš to galima išva
dą daryti, kati'Sovietų Są
junga nelauktų, kada ją 
Japonija pradės pulti, bet 
pirmiau pasiskubintų Japo
niją užpulti, tuomet ir 
“Antras frontas” atsirastų.

"*•"* • • •*"

Kaip tūliems žmonėms 
Anglijoj apeina antras fron
tas, parodo sekamas daly
kas: Birmingham mieste 
tapo nubausti penki žmonės 
po 2 svaru ($8.00) kiekvie
nas už tai, kad ant šalygat- 
vio išrašė antro fronto o- 
balsius (slogans).

• • •

Anglija pasiuntė Turki
jai naujai pabūdavotus ke
tu rius destroyer’us ir sub- 
marinus. Bet jeigu taip da

lykai tęsis su antru frontu, 
tai tas viskas gali atsidurti 
Hitlerio rankose ir atsuk
ta prieš Jungtines Tautas.

V. Paukštys.

Amerikos generolas Brad
ley, šiuo metu esąs Mask
voj; jis ten turėjo eilę kon
ferencijų.

Trumpai ir Storai

NAUJO PASAULIO KVIEČIAI PALENG
VINS pokarinę: maisto problemą

J. B.
Antras Frontas ir Tobrukas

Antras frontas prieš na
cius - fašistus reikalingas. 
Juo ilgiau jis atidėliojamas, 
juo bus ilgesnis ir sunkesnis 
karas.

Didieji vadai diplomatai 
pasižadėjo pradėti antrąjį 
frontą šiais metais.

Tuo tarpu pralaimėta To- 
bruk’as Libijoj. Vadai nu
siminė del 2-ro fronto. Pra
laimėję. O ar nebuvo dides
nių pralaimėjimų? Buvo! 
Sudaužymas Londono, Co
ventry, Birmingham, Li
verpool ir kitų pramonės ir 
pasaulio jūrų prieplaukų 
miestų juk tai rodėsi di
džiausias pralaimėjimas. O 
Anglija, ypač jo vadai, po 
kiekvieno nacių “raid’o,” 
klausdavo patys savęs: 
“Kažin kurį miestą dabar 
Hitleris užpuls?” Ir tankiai 
pasakydavo, kad tą ir tą jis 
rengiasi užpult. Nenusimi
nė.

Naciai užėmė Prancūziją, 
Olandiją ir t.t. ir t.t. Tai 
didžiausias pralaimėjimas 
Europos žmonių. Ir ne tik 
Europos. Tai buvo pradžia 
pralaimėjimų Artimuose 
Rytuose, Tolimuose Rytuo
se ir Wake ir Hawaii salo

Naujas Tostas

Pas Ramošką, pas Berenį, 
štai, ką frontai prasimanė: 
Kuomet gerti nusibosta,— 
Geriant tartį tokį tostą: 
šis stiklelis bus išgertas, 
Kad būt Hitleris pakartas!

Vakarinio žemyno kviečių 
sandelis, kuris galės būti apie 
14 šimtų milijonų bušelių, 
kartu su normale proporcija 
kitų javų, duos šiam žemynui 
pirmaeilę poziciją išrišti mais
to problemą nuvargusiam po 
karo pasauliui.

šis tikėtasis naujo pasaulio 
derlius kviečių auginimo ra
jonuose buvo įrodytas raporte 
Jungt. Valstijų Agrikultūros 
Departmento.

Jau dabar, raportas prane
ša, kviečių auginimo šalys de
da pirmąsias pastangas sutik
ti šią didžiją problemą, ši 
problema apims ne tik maisto 
pristatymą minioms po nacių 
dominacija, bet ir būdus, dėl 
paskirstymo maisto, stabiliza
vimą tarptautinės pirklybos ir 
kontroliavimą kainų ir pro- 
du kcijos.

A gri k u 11 ū ros I)e p artm onto 
skaitlinės parodo milžinišką 
maisto atsargą Vakariniame 
žemyne. Jos parodo, kiek 
kviečių bus galima eksportuo
ti, neįimant šių metų derliaus.

Jungt. Valstijos — 798,000,-
000 bušelių; Argentina —Į 
210,000,000 bušelių, Kanada 
400,000,000 bušelių.

Dalis javų rezervo yra nau
dojama gamybai alkoholiams 
karo reikalams, kuri papildo 
gamybą iš sirapo. Fabrikai, 
kurie gamino gėrimus, dabar 
gamina alkoholį iš kviečių, 
kuris papildo stoką dėl trans- 
portacijos sunkumų vežti sira- 
pą iš Kubos ir Puerto Rico į 
Jungt. Valstijų bravorus.

Didelė sutaupą kornų ir ki
tų javų rezultatas didelio der
liaus Amerikose, kartu su su
mažinta cksportacija, padarė 
Vak. žemyną pasaulio maisto 
sandėlį. Sandėliai perpildyti, 
o pajungti žmonės nacių už
imtuose kraštuose badauja dėl 
duonos — duona atimta iš jų 
dėl karo ir jų užkariautojų 
reikalavimų. šis padėjimas 
privedė prie susitarimo tarp 
Jungt. Valstijų, Argentinos, 
Kanados, Australijos ir Brita
nijos. Buvo nutarta sudėti 
šimtą milijonų bušelių kviečių 
gelbėti karo pamuštas šalis, 
“kaip tik tarptautinis padėji
mas pavėlins.”

Pagal šio kviečių susitari
mo, Jungt. Valstijos pažadėjo 
50 milijonų bušelių, Kanada ir 
Britanija po 25 milijonus bu-

Žaidę Ugnimi

Submarinais jie atvyko
Sabotažą čia daryt;
Degint, griauti ir ardyt;

| Bet, nabagai, apsiriko;
Niekšai žaidę ugnimi,— 
Patys žuvo degdami!

Ar Jinai Žino, kas Yra Meilė?

—Margareta, mylimoji, ai’ 
tu žinai, kas yra meilė?

Labai rimtu kalbos tonu, to
kį klausimą pastate Margare
tes nuoširdus meilužis.

—Taip, — nedvejojančiai 
atsakė .mergina.

—Bet ar tu iŠ tikrųjų žinai? 
— jis vėl pakartojo. — Ar tu 
esi buvus kada nors tikslu ne
mirštamosios meilės, taip pla
čios ir išdidžios, kaip erdvė; ir 
tai]) šviečiančios ir mirgančios, 
kaip žvaigždės? Ar tu kada 
nors taip mylėjai ar buvai my
lima taip, Margareta, mano 
mylimoji ?

Skausmingu nekantrumu jis 
susilaukė tokį atsakymą:

—Ar buvau aš taip myli
ma? — pramurmėjo Marga
reta. — Mano miega j ame yra 
didelis baksas, pilnas meilės 
laiškų, šimtai fotografijų ir 
septyni įsižadėjimo žiedai.

Prigęsęs Karštis

—Mergina, su kuria tu kal
bėjais!, Džiak, atrodo šaltoka 
linkui tavęs.

—Taip; jinai yra jau gana 
sena liepsna.

se.
šelių, Argentina ir Australija, 
kiek bus reikalinga pridėti.

Žavėjimosi Draugija 
—Mudu geriau suorganizuo-

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas pareiškė, kad 
jis laikysis Atlanto Čarte- 
rio dėsnių kas liečia karo 
tikslus.

Pagal šį planą karo išbadė- kime savitarpio žavėjimosi 
jusioms tautoms galima bus draugiją. Mane labai žavėja 
siųsti maistą. Ekspertai, kurie tavo akys. O kas manyje žavi 
studijuoja šį planą pranašau- tave?
ja, kad Amerikos, su savo per- —Tavo geras skonis, 
pildytais sandėliais ir didele Prof. Krienas.

Lietuvių Daibininkų Susivienijimo šeštojo Seimo delegatai; Seimas jvyko 1942 m., liepos 20-23 d., Lietuvių Auditorijoj, Chicagoje,
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Kaip Amerikos Komunistai 
Žiūri į Krizj Indijoj

(Skaitytojui, be abejo, bus įdomu ži- 
žinoti, kaip linkui tragiškos padėties 
Indijoje žiūri Amerikos komunistai, 
kaip jie, pagaliau, žiūri į viso karo eigą. 
Šiomis dienomis tais svarbiais klausi
mais Jungtinių Valstijų Komunistų Par
tijos Nacionalis Komitetas išleido pa
reiškimą, kurį mes skaitoytojo informa
cijai išvertėme lietuvių kalbon ir šiuo-* 
mi paduodame.— “L.” RED).

DABAR, TUOJAUS YRA MŪŠIO 
VALANDA! JUNGTINĖS TAUTOS 
TURI ATAKUOT PRIEŠUS!

Pati Amerikos valdžios Karinių Ži
nių Įstaiga įspėjo amerikiečius, jog mū
sų šalis yra pavojuje, kad visoms Jung
tinėms Tautoms bendrai gręsia pavojus.

Šarvuotos Hitlerio divizijos prakirto 
lytinį mūsų frontą Europoj, ir naciams 
jau netoli tėra pasiekt Kaukazo žibalo 
versmes ir Indijos duris, o Indijoj jie 
tikisi sujungt savo jėgas su japonais. 
Naciam pavyksta tatai padaryt tik to
dėl, kad jie galėjo ir gali sutelkti mil
žiniškas savo jėgas bile punkte, kurį jie 
patys pasirenka. Tuo tarpu Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų armijos, su keliomis 
svarbiomis išimtimis, vis dar tik lavi
nasi ir manevruoja, bet neveda mūšių 
prieš svarbiausiąjį priešą, prieš hitleri
nę Vokietiją, tą fašistų Ašies širdį.

Vis daugiau ir daugiau karo pabūk
lų tvaniškai plaukia iš Amerikos fabri
kų; vis didesnės jų krūvos sukrauna
mos, bet tie pabūklai abelnai nevartoja
mi, apart tokių atsitikimų, kaip svarbūs 
laivyno mūšiai ties Ramiojo Vandenyno 
salomis, laiks nuo laiko daromos atakos 
iš oro, apribota parama didvyringai Chi- 
nijai ir sriovelė reikmenų siunčiamų 
pagalbon vieninteliam žemės frontui 
Europoj, kur galingasis mūsų talkinin
kas, Sovietų Sąjunga, kovojanti su epiš
ka didvyrybe, yra palikta pati viena ka
riauti.

Mes susiduriame su paskutine, spren
džiamąja valanda, bet Jungtinės Tautos 
dar pilnai nekovoja; tik vienas jų narys 
tekovoja.

Šiuo krizio momentu, kuomet visos 
žmonijos ateitis yra padėta ant svars
tyklių, mums prieš akis atsistoja tragin- 
gi įvykiai Indijoj. Mūsų Jungtinių Tau
tų ginkluotos jėgos šiame kryžkelės 
punkte turėtų naikint japonus, turėtų 
įkvėpt ir organizuot Indijos žmones 
gint savo kraštą nuo užpuolimo ir pa
vergimo iš Ašies pusės, bet vietoj to da
bar šios jėgos atkreipė savo šautuvus 
prieš Indijos žmones Bombay miesto 
gatvėse. Tai ne japonai miršta ties In
dijos siena; tai indėnai miršta Indijos 
širdyje.

Gana jau veltis ir trypti toj pačioj 
vietoj; jau laikas padaryt galą tam pa
vojui, kuris neša vieną pragaištingą ne
laimę po kitos bendrajai mūsų idėjai. 
Tai yra rimta ir didi pareiga visų ka
rinių jėgų Indijoje—pareiga anglų, indė
nų ir amerikiečių—sulaikyt japonų žy
giavimą, nežiūrint, kiek tas sulaikymas 
kaštuotų. O ir užnugarė tos kariuome
nės neturi būti suirutėn įstumta.

Laikas įvykdyt šią taisyklę: Pašvęst 
viską laimėjimui pergalės prieš bendrąjį 
žmonijos priešą: nacizmą-fašizmą.

Dabar laikas atidaryt Vakarų Fron
tą prieš Hitlerį, be jokio tolesnio gaiša- 
vimo. štai kur kelias j pergalę, štai kur 
būdas sutriuškint Hitlerio Ašį.

Mes turime kirst smūgius priešams, 
o ne mūsų draugams Indijoj, kurie nie
ko daugiau nereikalauja, kaip tik teisės 
patiem susiorganizuot kovai petys petin 
išvien su mumis prieš bendrąjį mūsų 
priešą ir Įkūnyt savo teisę—sukurt sau 
tautinę laisvę. j

• • •
• • •

Antrasis frontas sumušt Hitlerį ir jo 
sėbrus japonus nėra Indijoj prieš Indi
jos tautas. Antrasis frontas sumušt Hit
lerį yra Europoje.

Net paikiausios klaidos ir brangiau
siai kaštuoją apsirikimai tarp Jungtinių 
Tautų aukštųjų komanduotojų negali 
pakeist šio karo pobūdžio. Jis yra tautų 
laisvinimo karas, tokiu karu jis ir lie
kasi.

Tos klaidos ir apsirikimai negali su
naikint vaizdžią mūsų viltį, jog pasaulio 
tautos, galų gale, laimės pergalę prieš 
Ašies pabaisas. Žmonės kovos ir laimės.

Bet mes neturime ramiai sau laukti 
ir priimti kaip “neišvengiamas” tas ka
tastrofiškas mūsų Jungtinių Tautų silp

nybes; neturime pro pirštus žiūrėti ir į 
baisias tų silpnybių lėšas. • • •• • •

Dabar kiekviena diena sugaišties nuo 
antro fronto atidarymo Europoj ilgina 
karą, šimtais tūkstančių daugina būsi
mus užmuštus bei sužeistus amerikie
čius, stato pavojun patį karo laimėjimą.

Jungtinių Tautų šautuvai, atkreipti 
prieš piliečius Bombay gatvėse, žudė ne 
tik beginklius indėnus; jie taipgi padidi
no milionu ar daugiau skaičių amerikie
čių gyvybių, kurios turės būt paklotos 
pergalei laimėti ateityje.

Tai yra dviguba tragedija šiuo mo
mentu, kad amerikiečius klaidina net 
toks atsakingas laikraštis, kaip New 
York Times. Redakciniame straipsnyje 
apie Indiją rugp. 11 d. N. Y. Times sako, 
kad derybos tarp Londono ir Indėnų 
Tautinio Kongreso suiro, girdi, “dėl 
skirtingų bendruomenių klausimo” ir dėl 
nesutikimų kas liečia formą busimosios 
Indijoj valdžios. Šis tvirtinimas yra sta
čiai priešingas faktams. Sir Cripps (In
dijon pasiųstas anglų ministerių kabine
to narys) net visai nesvarstė “bendruo
menių klausimo” su indėnų vadais, o in
dėnų reikalavimas, kuris buvo atmestas, 
tai buvo reikalavimas pripažint teisę 
šiuo momentu Indijos žmonėms susior
ganizuoti ir ginti savo kraštą kaipo tau
tai vienybėje su Jungtinėmis Tautomis. 
Mes negalime patraukt Indijos žmones 
veikliai dalyvaut šiame kare, pasakoda
mi melus apie juos, dargi skandališkus 
melus.

Šiuo momentu visos žiurkės iš Hitle
rio penktosios kolonos bėginėja ir šian 
ir ten, bebandydamos labiau supainiot 
dalykus ir sukurstyt net dar gilesnius i1 
pavojingesnius susikirtimus. Tikras pa
vyzdys propagandistų, šnekančių už 
Jungtinių Tautų sumušimą, yra nevi- 
doniško kolumnisto rašymas laikraštyje 
New York Sun rugp. 10 d.; tai piktada- 
riškiausias propagandos raštas iš visų, 
kurie iki šiol pasirodė tame neva pado
riame laikraštyje. Tas laikraštininkas 
atvirai sako, kad Jungtinės Valstijos ir 
Anglija, girdi, rengiasi palikti Sovietų 
Sąjungą Hitleriui. Šis begėdiškas šmeiž
tas parodo “pragaro buizą,” kurią penk
toji kolona verda už scenos, o penktako- 
loniečius karštai įkvepia Hitlerio pasi
sekimai karo fronte ir Jungtinių Tautų 
klaidos diplomatiniame fronte; taip tie 
penktakoloniečiai ir laukia nekantriai 
tokio momento, kada jie galėtų peiliu 
nugaron verti mūsų Jungtinėms Valsti
joms ir visoms Jungtinėms Tautoms.

• • •• • •

Mes gavome kablegramą nuo Indijos 
Komunistų Partijos, kurią anglų valdžia 
neseniai pripažino teisėta. Kablegrama 
rimtai ir atsakingai nušviečia Indijos 
padėtį ir ten kilusius klausimus. Ji tei
singai sudeda ant anglų valdovų pečių 
atsakomybę už dabartinį krizį Indijoje. 
Ji atmeta Gandhžio politiką, besitaiks- 
tančią priešams; ji atmeta ir pavojingą
ją pilietinio neklusnumo taktiką. Ji šau
kia gint Indiją nuo fašistinių įsiveržėlių 
ir įsteigt laikinąją Tautinę Indijos Žmo
nių Valdžią, kuri veikliai bendradar
biautų su visomis Jungtinėmis Tauto
mis.

Tas Indijos komunistų pareiškimas 
primena vieną dalyką, kurio pageidavo 
atsakingi žmonės visuose politiniuose 
rateliuose šioj šalyj, kaip kad, pavyz
džiui, garsioji rašytoja Pearle Buck pa
starajame savo atsišaukime; o tai toks 
dalykas, kad jau turime raginti prezi
dentą Rooseveltą įsikišt į pavojingą ir 
brolžudingą kovą Indijoj. Nes ta kova 
yra visiškai bereikalinga ir pragaištinga 
visiems, apart Hitlerio ir Japonijos im
perialistų. Taigi jau laikas ragint prezi
dentą Rooseveltą, kad jis suvestų anglų 
valdžią ir tautinius indėnų vadus į rim
tas derybas, kurios gali ir turi įvykdyt 
pilną visų Indijos žmonių jėgų vienybę 
prieš užpuolikus iš fašistų Ašies ir suda
ryt atstovingą Tautinę Indijos Valdžią 
bendrajai pergalei laimėti.

Visi teisingi piliečiai visų politinių pa- 
žvalgų tur sutikt su šiuom pasiūlymu ir 
šiltai sveikint jį. Tai pasiūlymas, kurį iš 
esmės jau užgyrė rezoliucija Jungtinės 
Auto. Darbininkų Unijos suvažiavimo, 
įvykusio Chicagoj praeitą savaitę. To 
reikalauja paprastas sveikas dalykų su
pratimas. Tai privalomas reikalavimas 
kiekvieno žmogaus, kuris stato pergalę 
prieš Ašį aukščiau visko kito.

ith UVfA* *•'1 *• *

Raginkite prezidentą Rooseveltą, kad 
pavartotų didžią dvasinę mūsų šalies in
taką ir taip išgelbėtų Indiją ir padary
tų ją Jungtinių Tautų sąjungininke!

Turi prabilti visas Amerikos darbi
ninkų judėjimas ir atsišaukti į mūsų 
valdžią, į Anglijos ministerių kabinetą 
ir į Anglų Darbo Unijų Kongresą, kad 
padėtų išspręst krizišką Indijos klausi
mą naudai visų Jungtinių Tautų laimė
simo, kuris yra būtinai reikalingas In
dijos laisvei, taip ir visos žmonijos lais
vei. Amerikos darbininkai privalo ben
dradarbiaut su Anglijos ir Sovietų Są
jungos darbo unijomis; visų kraštų dar
bininkai privalo sustiprint bendrąją mū
sų kovą prieš bendrąjį visų mūsų prie- ' 
ša—prieš Hitlerį ir hitlerizmą.

Drūtinkime tautinę mūsų vienybę, 
telkdamiesi aplink mūsų šalies Vyriau
siąjį Komandierių! Stiprinkime darbi

Hartford, Conn.
Naujienos apie Spaudos 

Pikniką

Literatūros Draugijos kuo
pa, laikytame susirinkime, 
rugpj. 10 dieną, daugiausiai 
laiko praleido svarstant apie 
ateinantį mūsų priešfašistinės 
spaudos pikniką, kuris įvyks 
sekmadienį, rugpjūčio 30 die
ną, Lietuvių Parke, Lighthouse 
Grove, East Hartforde, busy 
stotis No. 24 arba Galstonbu- 
ry Rd.

Nutarta atsišaukti į visas 
Conn, valstijos progresyves 
organizacijas ir biznierius, kad 
kiek kas išgali, kad prisidėtų 
prie šio pikniko surengimo ir 
pasekmingumo kuomi' kas tik 
gali.

Šiemet, kaip ir kitais me
tais bus Šeimininkių Stalas, o 

surengti gerą šeimininkių sta
lą vien hartfordiečiams, tai 
būtų labai sunku, arba tiesiai 
neįmanoma. Bet kada visos 
Conn, valstijos moterys ir vy
rai susirūpina tuomi darbu, tai 
pasekmės visuomet būna ge
ros. šeimininkių Stalas, tai 
yra labai puikus dalykas mū
sų didžiuliuose piknikuose, tai, 
kad ir šiemet turėti turtingą 
šeimininkių Stalą, tai ir atsi
šaukiame į visas kitas koloni
jas, organizacijas, pavienius 
lietuvius, kad visi prisidėtu- 
mėte aukomis prie šio darbo 
—aukodami tinkamo maisto ir 
maisto gaminimui medžiagos, 
kaip tai: ančių, vištų, paršų, 
kad ir veršiukų, bulvių, kiau
šinių, sūrių ir kitokių valgo
mų dalykų.

Aš manau, kad kiekvienas 
laisvę ir liuosybę mylįs žmogus 
dabar aiškiai supranta, kokią

Connecticut Valstijos Lietuvių Rengiamas

LAISVES PIKNIKAS
Sekmadienį, Rugpjūčio 30 August

LIETUVIŲ PARKE - LIGHTHOUSE GROVE
GLASTONBURY RD., STA. 24 EAST HARTFORD, CONN.

Piknikas prasidės 12-tą valandą dieną.

Hartfordo Laisvės Choras, vadovaujamas B. Rasimavičiūtes

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 Stalas 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 lygybės.

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

ninkų vienybę, didinkime jų veikimą, 
kad visi sutartinai remtų karinę mūsų 
šalies politiką ir padėtų pasiekt jos karo 
tikslą! Kongresiniuose rinkimuose visur 
griežtai sumuškime tokius kandidatus, 
kurie veikia prieš Jungtinių Tautų lai
mėjimą !

Kuo aukščiausiai pakelkime amerikie
čių kovos dvasią visomis jėgomis štur- ' 
muot hitlerizmo gaujas!

Šalin neveikimą ir gaišavimą!
Įvykdyt Amerikos - Sovietų - Anglijos 

sutartis!
Atidaryt antrą frontą Europoj Da

bar!
Viską pašvęst, kad tik būtų sunaikin

tas Hitleris ir jo Ašis!
Komunistų Partijos Nacionalis 
Komitetas:
WM. Z. FOSTER, Nacionalis Pirm. 
EARL BROWDER, Generalis Sekr.

Trečias Puslapis

“Every dime and dollar 
not vitally^ needed for 
absolute necessities 

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

President ojthe United States.

★ ★ ★
Think Warl Act War! Buy 
WAR SAVINGS BONDS—at 
least 10% cf your pay every 
payday! I -

svarbią rolę lošia mūsų darbi
ninkiška spauda apgynime mū
sų šalies nuo fašistų ir karo 
laimėjimui už visų mūsų lais
vę. Taigi, visų mūsų reikalas 
ir yra paremti šį pikniką, ku
rio visas pelnas bus skiriamas 
darbininkiškai spaudai.

Hartfordo moterų kliubas 
jau stojo į darbą. Visos kliu- 
bo narės nusitarė dirbti spau
dos piknike ir dvi nares išrin
ko į pikniko surengimo komi
siją ir paaukavo $5 pikniko 
reikalams. O. Kutkienė ir A. 
Ramanauskienė padarė — pa
gamino dovanų gavimo tikie- 
tukus, M. Saluokienė ir M. 
Kriščiuvienė aukavo po $2; J. 
Beržinis (šiaučius) aukavo 
tam reikalui $5.

Matote, pradžia jau yra 
graži. Tikimės, kad ir dau
giau tokių aukų bus. Kurie 
norėtųte ką paaukoti dėl šei
mininkių stalo, tai galite at

vežti į Laisvės Choro svetai
ne, 155 Hungerford St.

šis piknikas bus įvairus ir 
gražus, Laisvės Choras, vado
vystėj Bronės Rasimavičiūtes

Lucas palinksmins publiką 
naujomis dainomis. R. Mizara, 
“Laisvės” rcdaktor. iš Brook
lyn©, N. Y., pasakys kalbą. 
Manome gauti gerų garsiakal
bį, kad visi galėtų gerai pasi
klausyti. Bus ir daugiau įvai
rumų. Taigi, visi pasitaupin- 
kite gazolino, kad patys galė
tumėte atvykti į taip svarbų 
piknikų ir savo draugus ir 
prietelius atsivežti.

Kartu atsišaukiame į visas 
Conn, valstijos organizacijas, 
kad atsivežtumėte į pikniką 
darbininkų padirbėti, nes vien 
Hardfordo darbininkų neuž
teks.

Walter Brazauskas,
Pikn. Rengimo Kom. Narys.
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Į TUO PAČIU KELIU Į
• JONAS ŠIMKUS (Apysaka) 6—8—17, 1942 <

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

LICENSES LICENSES LICENSES

(Tąsa)
Klebonas atidžiau įsižiūrėjo į šaukian

tį vyrą ir pastebėjo, kad tai Daugnoros 
vaikis Petras. Paraudo jo plika galva. 
Užkimusiu balsu jis sušuko bažnyčiai:

— Štai, vaikai mano, šėtono apsėstas 
žmogus! šėtonas prabilo to žmogaus lū
pomis šventoje bažnyčioje!

— Ne mane, o tave, klebone, jis apsė
do! — vėl riktelėjo žmogus.

Petras stengėsi pašokti ant suolo, bet 
minia jį nustūmė. Negirdėtas ir baisus 
daiktas! Žmogus prieštarauja kunigui 
sakykloje.

Klebonas, nespėjęs peržegnoti para- 
pijonų, išbėgo iš sakyklos ir pašaukęs 
maršalką įsakė išmesti Petrą iš bažny
čios.

Petras ėmėsi su dviem maršalkomis ir 
nenorėjo eiti iš bažnyčios. Ramus ir 
santūrus žmogus staiga pašėlo. Argi iš 
tikrųjų jo protą būtų kas nors sumai
šęs.

Prie didžiojo altoriaus, lyg išsigan
dusi, blikčiojo amžinoji šventojo aliejaus 
lemputė, o šventas Petras tartum su
svyravo ir savo baltomis akimis žiūrėjo 
į ermyderį bažnyčios viduryje.

Bažnyčia tebeūžė, bet jau kitokia nuo
taika. Žmonės stengėsi pasitraukti Pet
rui iš kelio. Kiekvienas bijojo prisiliesti 
prie velnių apsėstojo. Kuriam laikui 
praslinkus po to, kai klebonas įėjo į 
zakristiją, toli, didžiosiose bažnyčios du
ryse, pasirodė trys vokiečių žandarai su 
blėkomis po kaklu. Paskui juos ėjo keli 
maršalkos.

Su Petru buvo baigta.
Žmonės matė, kaip jį išvedė žandarai 

iš bažnyčios ir išvežė iš miestelio. Už 
miestelio ėjo daug kelių ir žmonės tik
sliai nematė, kuriuo Petrą nugabeno.

Tuštėjo bažnyčia. Tik Kristus pasili
kęs prikaltas prie kryžiaus, dar labiau 
nuliūdo. Jis prisiminė, kad jo kitaip bu
vo mokyta.

Po kelių dienų klebonas iš vokiečių 
valdžios gavo Petro tardymo žinias. Ir 
tik dabar jam paaiškėjo, kad tai jo Sta
sės sūnaus būta. Jo surambėjusioje šir
dyje prasidėjo didelė kova. Jis norėjo 
kreiptis į vokiečių valdžią, kad suimtą
jį paleistų, bet grįžęs tvirtumas šią silp
numo akimirką nugalėjo.

Elzė šniurkščiojo kelias savaites. Nė 
su kuo nekalbėjo. Padžiūvo. Daugnorai 
pagailo dukters, bet jis taip pat ir 
džiaugėsi, kad bent kartą atsikratė to
kiu keistu žmogumi.

BERŽAMS NUVIRTUS
Laukai keistai sustatė savo kupras. 

Pagaliai, lentgaliai, pastipusių ir. nu
šautų šunų kaulai staipėsi pagrioviais. 
Kur seniau visa gaidžių armija traukda
vo rytmečio giesmes, dabar vos vos rik
telėdavo vienas gaidys. Bet ir tas labai 
nedrąsiai, atsargiai.

Okupantai uždraudė gaidžiams giedo
ti, šunims loti.

Pelkės pabliuro, apsipylė vandeniu ir 
išėjo į platumas. Ilgi vandens liežuviai 
laižė dirvų pakraščius. Nakties tamso
je, stori debesų pirštai braukė juodą 
pelkių vandenį.

Kažkur šiaurėje dundėjo patranka į 
patranką, daužėsi žmogus į žmogų. Kaž
kur sostuose ėmė svyruoti karaliai, iš 
rūmų bėgo į užsienį turtingieji, o prole
tarai dvarų palociuose darė išeinamas 
vietas.

Lietuviškas miškas, beržynai ir ąžuo
lynai bailiai glaudėsi vienas prie kito, 
stengdąmiesi išvengti okupanto piūklo. 

'Bet šimtai miško hektarų virto ant šo
no ir riedėjo geležinkeliais į vakarus.

Lietuviški miškai, įmanytų, būtų išsi
slapstę kaip plenčikai. Skurdu buvo žiū
rėti į pageltusias kelmynes ir pageltu
sių šakų krūvas, kurių iš miško nebe
įstengė išgabenti ir neturtingieji gyven
tojai. Todėl vokiečiai kartais, lyg savo 
žygių pėdsakus paslėpti norėdami, pa
degdavo išgeltusių šakų plotus.

1
Daugnora išseko. Ir džiaugsmas ir jo 

rūstybė pasidarė menkesni. Kartais pri
simindavo ir Petrą, kurio pagailėdavo. 
Kartais pyktelėdavo ir ant klebono.

Sklido gandai, kad kažkur apylinkėje 
pradėjusi siausti baisi liga. Cholera 
žmones plaunanti.

Daugnora iš apatijos vėl puolė į karš
tesnę maldą. Jis meldėsi daug smarkiau

ir nuoširdžiau, nes pavojus tikrai vaik
ščiojo aplinkui.

Bet visa ši baimė ir tie gandai apie 
cholerą rimtai padidėjo tik tada, kai 
vienas Daugnoros sūnus pradėjo skųstis 
vidurėliais.

— Dieve, atitolink nuo mūsų tą nelai
mę! Jei nusidėjau — dovanok. Pasižadu 
būti geras tau, Viešpatie. — Taip Daug
nora improvizavo sau maldą, pagal rei
kalą.

Jis tikrai nežinojo, ar baisioji liga jo 
sūnų palietė, bet iš pasakojimų spėjo, 
kad jo sūnus kažkuo panašiu serga.

Atsigulęs kartais jis pagalvodavo: 
Dievas juk viską gali ir Jis toks ge
ras. Sakoma, kad Dievas blogu bando 
žmones. Bet ką čia bebandyti mane, se
nį, kuriam ir gyventi nebe kažinkiek li
ko. Jei jau buvau nusidėjęs, tai atgailė
jau ir atsilyginau. Argi už tai galima 
bausti. Juk Dešimtyje Dievo sakoma, 
kad reikia dovanoti visiems, kaip tau 
Dievas dovanoja. Jis nė ant ko nepyk
sta. Net Petrui dovanojo, kuris tokią ne
šlovę padarė jo giminei. Bet jeigu jo sū
nelis tikrai serga, aišku, kad Dievas 
baudžia. Bet kaipgi tada su Jo gerumu, 
su Jo atlaidumu?

Ir staiga Daugnora išsigąsta tokių 
nelabų savo minčių. Kaip jis galėjo to
kių erezijų susigalvoti. Jis greit persi
žegnoja ir plaštaka patapšnoja kaktą, 
kad visas mintis išvarytų iš durnos gal
vos.

Daugnoros sūnus pasitaisė, bet neil
gam.

Prasidėjo kaitros. Iš balų, šulinių ir 
upelių vanduo į padebesius išgaravo. Gal 
būt, kur nors Afrikos pakraščiais slan
kiojo lietuviškas vanduo. Žmonės gėrė 
tokį vandenį, kokį kur rado.

Ir staiga pratrydo du mažieji Daug
noros sūnūs.

Kaimynai greit suuostė, nors Daug
noros ir labai slėpė. Žinia per žmonių 
liežuvius nuėjo iki amtsforšteherio. At
važiavo vokiečiai ir berniukus išgabeno 
į vokišką ligoninę apskrityje. '

Po dviejų savaičių seniūnas pranešė 
Daugnorai, kad į apskrities ligoninę nu
vežtų du grabus. Abu sūnūs esą mirę. 
Daugnora maldavo, kad leistų bent la
vonus parsivežti namo ir padoriai pa
laidoti. Bet vokiečiai neleido. Sakė, kad 
užkrėsiu. Apipylė kažkokiu smirdinčiu 
rašalu abiejų sūnelių lavonus ir pakasė 
ten pat, apskrities mieste.

Ant kapų pastatė du medinius kryžius 
su vokiškais antrašais. Netoli kryžiukų 
šermukšnis su keletą kekių apyžalių 
uogų.

2 . . 5 ■
Kažkas matė Daugnorą su Daugnorie- 

ne prievakarį keliais apie bažnyčią ei
nant. Slinko kaip du šešėliai, susimetę į 
kupras, rąžančius sukdami. Senis Daug
nora praėjo keliais pro bažnyčios galą, 
kur didysis altorius, pabučiavo žemę ir 
nušliaužė toliau. Bet staiga atsisuko ir 
vėl sugrįžo ties bažnyčios viduriu.

Daugnorienė krūptelėjo. Ką tas senis 
sumislijo?

Jis atsiklaupė ir žilą, susivėlusią gal
vą įbedęs į tako žvyrą, ėmė verkti.

Bet ašaros greit išseko, jis pakėlė 
nuo žemės žvyriną kaktą ir nusišluostęs 
ašaras tarė:

— Vere, skubam į namus. Bene mūsų 
Kotrė šį vakarą turi atsivesti.

Daugnora tiesiog instinktu tai nu
jautė.

Tik ne viską.
Kotrė vedėsi ėriukus, bet nė vienas 

nesijudino. Gulėjo kaip paskandinti ka
čiukai.

Tuo pačiu metu kamaroje sukliko El
zė. Daugnoros nubėgę ten, rado grei
tąja cholera mirusį Elzės bevardį ben- 
kartėlį.

Į švęstus kapus ųiažučio benkartėlio 
nepriėmė, nebuvo pakrikštytas.

Todėl teko laidoti beržyne. Pirma po 
velėna pakišo ėriukus, o paskiau ir vai- 
ką. ■

Senis Daugnora ,tartum iš kažkur jė
gos įlietas, energingai pasisuko po kie
mą ir pamostagavęs ranką, nuėjo tiesiai 
pas kleboną.

— Sakyk, klebonėli, kodėl mane tiek 
nelaimių užgriuvo? Ir kaip tik tada, kai 
ir to Petro nebėra.

(Bus daugiau)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9008 has been issued to the undersigned 
to sell bear, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GELB
(Gelb’s Dairy & Self Service) 

636 Metropolitan Ave.,; Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB -2074 has been issued to the undersigned 
to sell beeis . at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
811 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM EDELSON 
(Smail Profit Dairy)

811 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MIKE ORLANDO
715 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6794 has been issued’ to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1611 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEROME GOTTLIEB
1611 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

> of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NATALE GANDOLFO
301 Jefferson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10426 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Sullivan Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PRIORE
1 Sullivan St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10546 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
693 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.'

FRANK COSO LITO 
(Dykcr Park)

693 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6471 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at i etail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT HEISE
340 Wilson' Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2136 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISAAC ELLENBOGEN
890 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE :s hereby given that License No. 
GB 10111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Winthrop St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GERTRUDE EHRLICH 
Tuxedo Dairy

1159 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9204 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT LEMKE
9204 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2540 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HARRY HELFAND
4902 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

Wilmerding, Pa.
Wilmerding ir Apylinkes 

Lietuviu Darbuotė
Čia pažymėsiu, kiek mes, 

Wilmerdingo lietuviai, šukelėm, 
pinigų dėl Rusijos medikalės 
pagelbos.

Pirmiausia buvo sukelta 
$38.65. Antrą sykį parinkta 
tam tikslui balius. PeĮnas nuo 
baliaus $169.15. Trečią sykį 
LDS 37-ta kp. išleido dovano
mis $25 vertės boną, tai su
kelta pinigų $150.00.

Viso sukelta Rusijos medi- 
kalei pagelbai $357.70.

Tame darbe energingai dar
bavosi Moterų Laisvės Drau
gystės narės. Daugiausia dar
bavosi Ona Černiauskienė ir 
Z. Kavaliauskas, LDS 37 kp. 
narys. Visi darbavos, kiek kas 
išgalėjo.

LDS 37-tos kuopos Fin. Sek.
J. Piontka.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

ARE YOU 
puttingTenPerCentof 
your Income into.U.S.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6483 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP MILANO 
Paramount Fruit & V«g. Market.

2917 Avenue I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 114 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.

LOUIS SHLOMKOWITZ
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4123 Avenue . J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN & RUBIN KUNOFSKY 
4123 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 422 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERNSTEIN
457 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10370 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
266 Hoyt St. & 424 DeGraw St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH MERLINO
266 Hoyt St. &
424 DeGraw St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

.of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNES STREICH, SR.
639 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6410 has! been issued to the undersigned i 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
945 Jefferson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9274 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
702 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES DETHLEFSEN
702 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9017 han been issuer! to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED BOSCHEN
297 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9286 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1705 — 65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO PATERNA
1705 — 65th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2102 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6420 — 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JACK BROWN
6420 — 17th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6224 — J 1th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE, FRANK & JOHN 
MASTELLONE (Mastellone Bros.)

6224 — 11th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6524 — 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GLADSTONE
6524 —• 17th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 253 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house lo house at retail,' 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

FRANK LEVINSKY
105 Ellery St., Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 Willoughby St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BARNEY SP1NELLA 
Bowling & Billiard Academy

57 Willoughby St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH CACCIOLA
145 Central Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 733 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Division Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAY KAUFMAN
167 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2311 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5409 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX, BEN & HERBERT ROSEN 
5409 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE !s hereby given- that License No. 
EB 1598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1101 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUSSIE SPITZER
1101 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL WEINGUS
724 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 682 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANN FARBSTE1N, ADM.
409 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 518 has been isued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HELEN NAGER 
(George's Lunch)

241 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 695 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MIKE WOZNIK
127 9th St., Brooklyn, N. Y.

Biznieriai, skelbkite savo bizn) 
dienraštyje “Laisvėje”!

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2187 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
149 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. *

ANTONINO TORTORICI 
149 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
565 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN GOLDFEDER
565 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
722 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MAKSIAN AND 
CHARLES BANDAZIAN

722 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

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

JOE WEINIGER
524 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1377 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
603 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEISMAN
603 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
808-10 Grand Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE FRIEDMAN
808-10 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2034 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
323 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PASQUALE MARTONE
323 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2336 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control l^w at 
369 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MATHIAS MARTINEZ 
(I,a Marquesita Spanish & 

American Grocery)
369 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 64 28 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
691 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GROSS
691 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 648 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 64 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARKET DELICATESSEN, INC.
64 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

Philadelphijos Lietuvių Didysis

PIKNIKAS
Dienraščio Laisves Paramai

Įvyks Sekmadienį Prieš Labor Day

6 d. Rugsčjo--Sepiember 6th

c-

■ .V?

i

Trys Dovanos - Prizai prie iš anksto 
parduodamų įžangos tikietų 
Prizas $15 ir Du Po $5 Pinigais

PIKNIKAS BUS

DEER PARK, N. J
NAUJAS KELRODIS: Nuo Ferry persikėlus į Camdeną busai po No. 54 eis nuo 11 

vai. ryto iki 4 vai. po pietų tankiai (nesivėluokite) iki Deer Parko kelio; grįžtant 
žmones paims nuo kelio tarp 7 ir 8 valandos vakare. Visi būsite nuvešti ir parvešti. 
Busai ims po 25c į vieną pusę. AUTOMOBILIAIS važiuokite per Delaware tiltą į 
Camdeną ir Atlantic City keliu privažiavę pirmą Circle po kairiai, sukite į Route 40 
ir važiuokite apie 8 mylias iki privažiuosite St. Mary’s Church, sukit po kairei. Tė- 
mykit iškabas, s

GERA ORKESTrUgROS^ŠOKIAMS
ĮŽANGA 25 CENTAI GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

Šiame piknike bus daug svečių iš Brooklyno, Balti- 
morės ir kitų miestų.
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Sovietų Jėgos Daro Didžių Nuostolių Vokiečiams, 
Bet Naciai Pasivarė Pirmyn Kletskaja Srityj 

Ir Krasndaro Sektoriuje (Kaukazijoje)

ALDLD 13-to Apskričio Konferenci
jos Protokolas

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 15. — Vidųnaktinis Sovietų prane

šimas : j
Sovietinė kariuomenė vedė mūšius prieš vokiečius 

srityse Kletskaja ir į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo, 
taip pat srityse Mineralnyje Vody, Čerkessk, Maikop 
ir Krasnodar. Kitose fronto dalyse nebuvo svarbių at
mainų, c

Į vieną sektorių Kletskaja srities priešai metė dido
ką skaičių savo tankų ir motorizuotų pėstininkų ir pa
darė ataką. Sovietiniai šarvų varsty to jai užpuolė prie
šus ir sunaikino 11 vokiečių tankų. Tada Sovietų tan
kistai ir pėstininkai atakavo priešus. Vokiečiai prara
do daugiau kaip 800 saviškių, užmuštų, ir pasitraukė 
atgal į pirmesnes savo pozicijas.

Į šiaurius nuo Kotelnikovo įvyko atkaklios kauty
nės. Sovietinė kariuomenė atakavo priešus eilėje sek
torių, ir vokiečiai perėjo į apsigynimo kovą. Vienas da
linys mūsų kariuomenės per dieną sunaikino penkis 
vokiečių tankus ir virš 350 kareivių ir oficierių. Kita
me, gretimame sektoriuje sovietinė artilerija išblaškė 
sutelktus priešų tankus ir motorizuotus pėstininkus.

Į pietus nuo Kletskaja mūsų kariuomenė vedė įnirtu
sius mūšius prieš vokiečių grupę, kuri buvo prasiver
žus iki upės. Viename sektoriuje tapo sunaikinta dau
giau kaip 700 hitlerininkų.

Mūsų lakūnai atakavo dvi priešų orlaivių stovyklas. 
Vienoje stovykloje tapo sunaikinta 40 vokiečių bomba- 
nešių ir lėktuvų kovotojų. Be to, 11 vokiečių orlaivių 
buvo nušauta žemyn per mūšius ore.

Mineralnyje Vody srityje buvo tęsiamos didelės kau
tynės prieš vokiečių tankus ir motorziuotus pėstinin
kus. Vienas dalinys sovietinės kariuomenės atmušė ke
lias priešų atakas, sudaužė 15 jų tankų ir sunaikino 
pie 700 vokiečių.

Leningrado fronte mūsų šauliai ir žvalgai užmušė 
apie 400 priešų kareivių ir oficierių.

Krasnodaro srityje (Kaukazijoje) mūsų kariuomene 
vedė įkaitusius apsigynimo mūšius prieš didesnes 
priešų jėgas. Viename sektoriuje priešai, paaukodami 
stambias savo jėgas, giliai įsiveržė į mūsų apsigynimo 
linijas. Žiauriuose mūšiuose per dieną vienas dalinys 
sovietinių pėstininkų sunaikino dvi kuopas priešų pės
tininkų, eskadroną rumunų raitelių ir išmušė iš veiki
mo devynis priešų tankus ir du šarvuotus automobi
lius. Be to, mūsų artilerijos ugnis sunaikino tris vo
kiečių tankus, penkias kanuoles, tryliką trokų ir auto
mobilių su amunicija ir išvaikė batalioną priešų pėsti
ninkų.

Konferencija įvyko gegužės 
mėnesį, 1942 m., Benld, 111.

LLD 13 Apskričio konfe
renciją atidarė G. Bendix ir 
pateikė .dienotvarkį, kuris pri
imtas vienbalsiai.

Pirmininku išrinktas Geo.
Bendix; raštininku Vladas
Agorius, abudu iš East St.
Louis, Ill.

Pirmininkas perstatė į man
datų 'komisiją Joną Tenikaitį 
iš Benld, 111., ir Andrių Stir- 
bį iš Springfield, 111. Abudu 
apsiėmė ir tapo konferencijos 
už girti.

Laike mandatų peržiūrėjimo 
pirm in. pakvietė J. Starkevi
čių iš Springfieldo pasakyti 
įžanginę prakalbą. Po prakal
bos mandatų komisija rapor
tavo, kad konferencijoj daly
vauja 9 delegatai nuo 4 kuo
pų ir atstovauja 61 narį. •

St. Louis, Mo., 58 kp. atsto
vavo J. Skerstomis, 7 narius.

E. St. Louis, 111., 49 kp. G. 
Bendix ir VI. Agorius, 11 na
rių.

Springfield, 111., 7 kp. Jur
gis Starkevičius, Andrius Stir- 
bis ir Amilija Briedienė, 30 
narių.

sveikino “Vilnį” su $7; su
rengta prakalbos II. Jagmi
nui; rugpjūčio mėn. Lietuvių 
Taikos Kongresui aukauta $5; 
V. Andrulį 25 metų veikimo 
sukaktuvių proga pasveikino 
su $5.

1941 m. kuopa turėjo 30 
narių. Dienraščiui “Laisvei” 
30 metų sukaktuvėm aukavo 
$3; “Vilnies” naudai sureng
tas piknikas davė pelno $45; 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mą pasveikino su $5; knygų 
“Naujoji Lietuva” parduota 
už $4; paliuosavimui Ispani
jos kovotojų aukauto $5; “Vil
nies” Kalendorių parduota už 
$5:30; II. Jagmino maršruto 
lėšom paaukauta $10; Sovie
tų judžių pelnas $3.50.

1942 m. kuopa turi 26 na
rius. Browderio paliuosavimo 
kongresui aukavo $5; pasiųsta 
deleg. į N. Y. Aukų tam. tiks
lui surinkta $54.10; “Vilnies” 
bazarui aukavo $2; “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimą pasvei
kino su $5. Briedienė dar pri
dėjo, kad 7 kp. yra aukavusi 
$11 parvežimui iš Franci jos 
Ispanijos kovotojų; Sovietų 
Medikalei Pagalbai aukavo 
$33.40. Viso per tuos tris me
tus išaukavo $234.81. Kuopos

terų Balsui” $1; G. Bendix 
pridėjo $1. Viso išaukavo 
$28.75. Rugsėjo mėnesį su
rengė prakalbas H. Jagminui.

1942 m., sausio 19 d., su
rengė prakalbas A. Bimbai, 
“Laisvės” redaktoriui. Kuopa 
aukavo “Soviet Russia Today” 
magazinui $2. Raportas priim
tas.

Benld, Ill., 160 kp. delega
tas J. Tenikaitis raportavo, 
kad jų kuopa aukavo “Vil
nies” bazarui $3. Kitų aukų ir 
kuopos veikimo neatsimena. 
Ižde yra $2.10. Raportas pri
imtas.

dyba išrinkta iš sekamų: Pir- 
min. J. Starkevičius, alterna- 
tas Wm. Mitchell; rast. J. Te
nikaitis, alternatas V. Agorius; 
ižd. M. Lagūnienė. Organiza
torius Wm. Mitchell.

Vienbalsiai nutarta atgaivin
ti kuopas Pietų Illinois. Aps
kričio valdyba apsiėmė tą at
likti.

Delegatai nutarė paaukau
ti, kiek kuris gali Sovietų Me
dikalei Pagalbai. Aukavo: 
Stirbis 75 centus; G. Bendix 
65 centus; J. Skerstonas 60

centų. Po 50 centų: T. Teni
kaitis, V. Agorius, K. Beniū- 
lienė, M. Lagūnienė, J. J. 
Daujotas, J. Starkevičius ir 
Wm. Mitchell. Po 25 centus: 
A. Briedienė ir Bevardis. Viso 
$6.

Nutarta vienbalsiai, kad at
einanti konferencija įvyktų 
1943 m., gegužės mėnesį, 
Benld, Ill.

Konferencija uždaryta per 
pirm. G. Bendix kaip 5:15 
vai. vakare.

Rast. V. Agorius.

Benld, III., 160 kp. J. Teni- 
kaitis, Wm. Mitchell, M. Be- 
nulienė, 12 narių.

Mandatų komisijos rapor
tas priimtas vienbalsiai,

Nutarta apskričio valdybai 
suteikti sprendžiamą balsą; 
svečiams patariamą balsą.

Protokolas iš praeitos kon
ferencijos, birželio 18 d., 1939 
m., skaitytas ir priimtas vien
balsiai kaip skaitytas .

J. J. Daujotas, buvęs 13-to 
Apskričio raštininkas, rapor
tavo, kodėl neįvyko konferen
cija per du metus. Raportas 
vienbalsiai priimtas. M. Lagū- 
nienė, apskričio iždininke, ra
portavo, kad ižde yra $10,63 
ir kad iždas sutinka su proto
kolu. Raportas priimtas vien
balsiai.MASKVA, rugp. 14. — šiandieninis Sovietų praneši

mas, tarp kitko, sakė:
Atkakliame mūšyje į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo 

sovietinė artilerija sunaikino apie 100 vokiečių tan
kų, 35 šarvuotus automobilius ir 350 trokų ir nušlavėĮ 
apie 600 priešų pėstininkų.

šiaurvakariniame fronte mūsų kariuomenė per dvie
jų dienų veiksmus užmušė daugiau kaip 3,000 priešų.

žodis po žodžio prieita iš
vados, kad vistiek reik pikni
kas laikyt, tai gal ir pasidengs 
nuostoliai, kurių jau dabar 
yra.

Ant laimėj apie pirmą va
landą lietus apsiramina. Apie 
5 vai. jau svečių iš visokių 
tautų randasi apie 500.

Suvažiavę džiaugiasi, links
minasi, kad nugalėjo priešą— 
lietų ir manoma padaryti mo
ralės ir finansinės naudos dėl 
tų širdingų draugų, kurie veik 
vieni kariauja, kenčia, liejai 
kraują (Raudonoji Armija) 
už viso pasaulio laisvę, ger
būvi, prieš kriminališką žiau
rų fašizmą. Po šešių pašaukia 
publiką į salę paklausyti prog
ramos. Suėjus publikai į dide
lę salę, pasirodė, kad jau gal 
būt iki tūkstančio klausytojų. 
Programoj dalyvavo visos tau
tos, kas ką gali parodyti. Nuo 
lietuvių gražiai dainavo net 5 
dainas mūsų mylimas Sietyno 
Choras vadovaujamas draugės 
Šalinaitės-Sukackienės.

Nuo latvių solistė Lillian 
Jameson, Vokiečių vyrų cho

ras. Lenkų, šokikių grupė. Ru
sų mandalinų orkestrą ir t.t.

Kalbėjo (visi trumpai) : Dr. 
J. J. Kaškiaučius, vokietys, 2 
rusai ir kiti.

Aukų surinkta $460.
Vien nuo lietuvių grupės 

per Dr. Kaškiaučių $33. Ma
čiau kaip drg. Skeistaitis prie 
scenos atnešė $5. Aukojo ir 
daugiau pavieniais.

Biznis, manoma, duos kelis 
šimtus.

Manau, kad kas nors pla
čiau parašys, todėl aš baigiu.

Albinas.

Bus Besu Numarintas Para
pijos Komiteto Narys

Los Angeles, Calif. — 
Pagal teismo sprendimą, 
bus numarintas nuodingo
mis dujomis Oscar Albert
son, 43 metų amžiaus, na
rys bažnyčios komiteto. Jis 
pasiuntė nuodingų piliukių 
savo parapijonui Johnui 
Kmetz’ui, pavadinęs jas 
“v a i s tais priduodančiais 
gyvumo.” Nuo tų “vaistų” 
ir mirė Kmetz.

Kuopų Raportai
Springfieldo LLD 7 k p. de

legatas J. Starkevičius rapor
tavo, kad 1939 m. kuopa tu
rėjo 34 narius.

Aukavo centrui dėl knygų 
išleidimo $3; K. P. aukavo 
$3.50; “Vilnies” pikniko pel
nas $15; d. šolomskui pra
kalbose surinkta $5; A. An
druliui surengta prakalbos; 
Springfieldo visų lietuvių su
rengtas koncertas davė 7 kp. 
$16.

1940 metais kuopa turėjo 31 
narį. Naujų Metų vakarienė 
davė pelno $12.23; “Vilnies” 
20 metų sukaktuvių proga pa-

ižde lieka $28.23. J. Starkevi
čiaus ir A. Briedienės raportai 
priimti ir už gilti.

E. St. Louis 49 kp. raportą 
išdavė G. Bendix. Balandžio
I. d., 1940 m., surengta pra
kalbos II. Jagminui, Spalio 18 
d. surengta prakalbos L. Prū- 
seikai. Per G. Bendiką gau
tas 1 skaitytojas “Vilniai.”

1941 m. G. Bendix gavo 1 
naują narį į kuopą. Kuopa 
priklauso prie Meno Sąjungos 
ir moka $3 į metus. Sveikino 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mą su $3.25. Sveikino “Lais
vės” jubilėjines 30 motų su
kaktuves su $3. 1941 m. kuo
pos nariai nusitarė paaukauti 
dienos uždarbį K. P. Sekami 
nariai aukavo: G. Bendix $5;
J. J. Daujotas $4; A. Kupstas 
$3; V. Agorius $2; P. Treinis 
$1.50. Parduota 20 “Vilnies” 
Kalendorių, 10 kopijų “Laiš
kai iš Lietuvos” ir 9 kopijos 
“The New Lithuania.” Dėl 
“Vilnies” naujo preso aukavo 
$1; tarptautiniam reikalam 
$1; iš knygų iždo aukavo “Mo-

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

Albertson įdėjo piliukes į 
padirbtą konvertą neva 
“Žolių Vaistų Specialumo 
Kompanijos.”

Nežinia kur dingo jauna 
Kmetzo našlė. Policija nu
žiūri, kad Kmetz’ienė da
lyvavo sąmoksle nužudyti 
jos senyvą vyrą.

Santiago, Chile, rugp. 14. 
— Prezidentas Rooseveltas 
pakvietė Čilės prezidentą 
J. A. Rios atsilankyt į 
Jungtines Valstijas.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Newark, N, J.
Sėkmingas Šešių Tautų 

Piknikas
Rugpjūčio 9 dieną turėjo 

įvykti mūs rengiamas ir visų 
laukiamas piknikas; Čia lietus 
pila, kaip iš kibiro, kad nei 
galvą iškišt negalima. Komi
sija suvažiuoja ant parko ir 
tariasi kas daryt.

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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, mėnesi ir 
žvaigždes .. ;.......................... 10c

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

Kantri Alena .............................  25c
Pranašavimai Mikaldos ............  25c
Marių Duktė .............................  25c
Duktė Pūstynese ...................... 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 ..............J.... 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,

St. Louis, Mo., 58 kp. de
legato J. Skerstono raportas 
priimtas.

Iš pietinio Illinois kuopos 
nei delegatų, nei laiškų nepri- 
siuntė.

Padaryta pertrauka pie
tums.

Popietinė sesija prasidėjo 
3:15 vai. Nutarta, kad man
datų komisija sutvarkytų 13 
Apskričio knygas ir kad iško- 
lektuotų metines duokles iš 
kuopų.

Mandatų komisjios rapor
tas: Springfieldo 7 kp. duok
lės $4.75; Benld 160 kp. $1.90; 
E. St. Louis 49 kp. $1.60; St. 
Louis 58 kp. 95 centai. Viso 
duoklių sumokėta $9.20. Ižde 
buvo $10.63. Viso ižde yra 
$19.83. Mandatų kom. rapor
tas priimtas vienbalsiai. Nu
tarta iš virš minėto iždo pa
aukauti “Vilniai” $2.50; Ap
švietus Fondui $2.50; Sovietų 
Medikalei Pagalbai $5. Viso 
paaukauta $10. Ižde dabar 
lieka $9.83.

Nutarta, kad LDS 9 Apskr. 
ir LLD 13 Apskr. veiktų ben
drai rengiant parengimus biz- 
niškus ir kultūrinius.

1943 metams apskričio vai-

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ I

(KOPLYČIA) |
Parsamdo automobilius ir ka- į 
rietas veselijom, krikštynom [ 

ir kitkam. į
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 j

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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,

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th St.

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Ilew’es St. elevclterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Lr žalių

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

anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Now Wko^^^Zi nios AFL Darbo Taryba 
Pasisakė Prieš 

Poll-Taksus

Minėjo Vedybinę 
Sukaktį

D. P. Vieningumui Kenke j am 
Nepavyko Nominacijose

Tolimo Svečio Prakalbos 
Antradienio Vakare

“L.” skaitytojams jau ži
noma pasisekimas žymiojo 
darbiečio Vito Marcantonio, 
kuris laimėjo nominacijas vi
sų trijų didžiųjų partijų po 
aršiausios karo parlaimėjimo 

• šalininkų ir jiems talkininkų 
prieš jį atakos.

Vieni jį apšaukė 
nuoju,” “komunistu” 
siekėsi jam pakenkti, 
vėl jį maišė su defytistais ir 
izoliacininkais, nors jis nei 
vienu, nei kitu niekad nebuvo 
—jo rekordas rodo, kad jis 
visuomet buvo kovingas kolek
tyvi© apsigynimo ir kovos prieš 
fašizmą šalininkas, o dabar 
tuojautinio antro fronto poli
tikos rėmėjas.

Nepraleido vieningumo 
Amerikos Darbo Partijoj skal
dytojai be juodinimo ir kitų 
progresyvių darbiečių kandi
datų. Ypatingai skaldytojiškos 
politikos vadas Alex Rose, 
Amerikos Darbo Partijos vals
tijos sekretorius, sveikino tuos 
partijos “krikštytojus” pra
vardžiavimais ir užreiškė, kad 
šiose nominacijose Amerikos 

' Darbo Partija šluosianti kai
riuosius lauk.

Na ir šlavė, tik ne kairiuo
sius, o vieningumo skaldyto
jus. štai, kaip atrodo viskas 
po nominacijų :

Edward J. McCullen, kai
riųjų kandidatas į miesto tei
sėjus New Yorko apskrityje 
gavo 5,169 balsus, prieš Hu- 

’ go Pollock 3,602 b.
Victor Rabinowitz, kandida

tas ’į miesto teisėjus iš Kings 
apskričio gavo 7,505 b. prieš 
Benjamin Brenner 6,400 b.

S. A. Newberger, kairiųjų 
kandidatas į Kings apskričio 
teisėjus gavo 8,466 balsus 
prieš Frank Monaco 6,777 b.

Kandidatai į Kongresą:
Kandidatai į kongresą 

Kings apskričio 
mėjo trijuose iš keturių kon- 
testuojamų kongresinių dis
triktų, sekamai:

4-me M. P. Coleman su 190 
balsų prieš T. H. Cullen 99 b.

6-me A. L. Somers su 1,907 
balsais prieš Max Mencher 1,- 
520 b.

9-me Albert Slade su 548 
balsais prieš E. J. Keogh 389 
bals.

Pralaimėjo 3-me distrikte, 
kur dešinysis Joseph A. Weil 
gavo 261 balsą prieš kairiojo 
C. Gluszack 230 b.

Kituose Kings distriktuose 
buvo abiejų grupių bendri 
kandidatai.

Taipgi dvejį kandidatai — 
kairiųjų ir dešiniųjų — New 
Yorko apskričio 15-me, 18-me 
ir 20-me kongresiniuose dis
triktuose ir Richmond apskri
čio 1 1-me distrikte. Visuose 
keturiuose laimėjo kairieji.

Queens darbiečiai turėjo 
bendrą sleitą visoms vietoms. 
Kandidatai į Valstijos Senatą 

Iš 7 Kings apskričio distrik
tų, kuriuose buvo darbiečių 
dveji sleitai, visus laimėjo kai
rieji, sekamai:

4- me distrikte. Richard 
Mazza su 3,190 balsais prieš 
Julią Primoff 2,416 b.

5- me. Nunzio Finguerra su 
191 b. prieš Salvatore Di Pri
ma 106 b.

6- me. Joseph Dermody su 
655 b. prieš George Yackley

>

‘raudo- 
ir taip 
O kiti

iš
kairieji lai-

431 b.
7- me.

. prieš Anthony
9 b.
8- me. A. Burdick su 2,013 

. prieš Anna Wenger 1,431

L. B. Heller su 802
Cardinale

10-me, George Rogers su 
58 b. prieš J. Twomey 240 b. 
- 11 -me. J. R. Giloyeaux su 

377 b. prieš August Claessens
321 b.

Taipgi laimėjo New York 
►skrityje visuose 6 distrik-

F?.

1
B

ik -d/■ J
r.

V ■*
U-

tuose, kuriuose abieji turėjo 
sleitą, ir Richmonde. Bronxe 
dviejuose iš trijų ginčijamų 
distriktų laimėjo dešinieji, vie
ną kairieji, o kitur turėjo ben
drus sleitus.

Kandidatai Į Valstijos Seimelį 
—Assembly

Kings apskrityje iš 15-kos 
A. D. distriktų, kuriuose abie
ji turėjo sleitus, 12 laimėjo 
kairieji,

1- me
liffe su
Amster

2- me.

sleitus, 
sekamai:
distrikte. L. W. 01- 

167 balsais prie M. B. 
77 b.
Henry L. Klein su 1,-

615 b. prieš Louis Epstein, 1,- 
152 b.

Carl Larson.

Frank Gruden laimė- 
C. J. Beckinella.

b.
Louis Koskie su
Temerario 229 b.

273

649

474 
b.

3-me. Joseph Radosta laimė
jo prieš

8- me. 
jo prieš

9- me.
•prieš
11- me. L. Kammet laimėjo 

prieš William Schaffer.
12- me. Francis Gruman lai

mėjo prieš Fred I. Ratney.
14- me. Ben Sher su 142 b. 

prieš Jacob Dubno 141 b.
15- me. George Gleason lai

mėjo prieš W. P. O’Donnel.
21- me. Peter Harris su 

b. prieš Leon Poe 440 b.
22- me. Julia Meister su 

b. prieš Philip Haber 343
23- me. Robert Giordano su 

374 b. prieš Benjamin Daublin 
302 b.

10- tame laimėjo dešinysis 
Safranoff prieš Pitcher, Jr.

16- me laimėjo Herman El
kins, dešinysis, su 1,181 b. 
prieš James Griesi 1,164.

20-me. Thomas Torillo deš., 
su 48 b. prieš Biagio Palazzo- 
la 45 b.

New Yorko apskrityje iš 17- 
kos distriktų, kur buvo abie
jų sleitai, 13-ką laimėjo kai
rieji, o 4 dešinieji. Bronxe iš 
8 ginčytų distriktų 7 laimėjo 
dešinieji, 1 kairieji. Richmon- 
do abiejuose ginčytouse dis
triktuose laimėjo kairieji.

Nominacijos, žinoma, dar 
ne viskas nei vieniems, nei ki
tiems. Ir vieni ir kiti gali su
sigriebti ir išstatyti nepriklau
somais žymiausius savo kandi
datus. Tačiau norint laimėti 
nepriklausomai visuomet sun
kiau, negu esant ant partijos 
baloto.

Be to, darbiečiai taipgi tu
rės dar lenktyniuoti su demo
kratų ir republikonų išstaty
tais kandidatais, vienok susi
vieniję jie yra buvę išrinkę ir 
dabar turi galimybių išrinkti 
bent keletą savo kandidatų. 
Pasiskaldymu jie tik padeda 
reakcininkams.

Klaidų Atitaisymas
Pereito ketvirtadienio, rugp. 

šiame pusla- 
“Pen- 
o jau

13 d. “Laisvėje, 
pyje, kur buvo rašinys: 
kių savaičių amžiaus, 
dainavo,” buvo, kaip paiškė- 
jo, padaryta 2 netikslios klai
dos. Viena, kur buvo parašyta, 
kad A. Velička įstojo į chor? 
1912 metais, o turėjo būti: J 
Velička, kuris yra jau miręs 
A. Velička įstojo į chorą 1922 
metais.

Antra klaida, kur parašyta, 
Ereminas pareikalavo jam mo
kėti $1.75 į mėnesį už jo pa
ties kompozicijas. O turėjo 
būti: Ereminas pareikalavo 
$1.75 už kiekvieną pamoką 
ir už darbą, įdėtą dainų parū- 
pinimui, kuriomis choras nau
dojosi.

Labai atsiprašau visų, ku
riuos paliečia šios netyčia pa
darytos klaidos. Mat iš proto
koluose užrašų sunku viskas 
taip suprasti, kaip reikia.

Dėkui draugams už pasta
bas dėl to rašinio netikslumo.

Aido Choro koresp.

Leonas Prūseika
Jau buvo čion minėta, 

pereitą ketvirtadienį visai 
tikėtai atvyko iš Chicagos 
onas Prūseika, dienraščio “Vil
nies” redaktorius.

jog 
ne- 
Le-

Apsidžiaugę jo pribuvimu, 
Literatūros Draugijos nariai 
užklupo jį:

—Turėsi, Leonai, pasakyti 
brooklyniečiams prakalbą.

—Norėčiau tas kelias die
nas pabūti ramiai ir šiaip pa
simatyti su žmonėmis. Jeigu 
būčiau prakalbų norėjęs, bū
čiau iš anksto pranešęs, jog 
atvažiuoju... Dabar šiltas o- 
ras, žmonės nenorės prakalbų, 
— atsikalbinėjo svečias.

—žmonių prakalbose maty-

Jurgine Ruošiasi 
Piknikui

Šv. Jurgio Draugystė turės 
šaunų pikniką sekmadienį, 
rugpjūčio 23-čią, Dexter Par
ke, 7411 Jamaica Ave., Wood
haven. A. Pavidžio orkestrą 
grieš šokiams. Įžanga 45c.

Junginės piknikai visuomet 
būna smagūs ir masiniai, ka
dangi šioje didžiulėje draugi
joje priklauso ir gražiai, bro
liškai sugyvena visų pažiūrų 
lietuviai. Prie to, apart pa
šalpų ir pomirtinių išmokėji
mo savo nariams, draugija re
mia ir abelnus visuomeniškus 
reikalus. Kad ir dabar, ji su
organizavo pirkimą Raudona
jam Kryžiui ambulanso varde 
Brooklyn© lietuvių ir iš savo 
iždo tam tikslui paskyrė $200. 
Visi geri lietuviai, tikiuosi, už 
tai yra dėkingi draugijai ir tą 
savo dėkingumą parodys dar 
skaitlingesniu dalyvumu šiame 
piknike. Jurgis.

ar peršalta jiems kal- 
atsakė svečias.
ir bus, šio antradienio 
rugpjūčio 18-ą, gied-

Sve-
280

kal-

si daugiau, negu spėtum maty
ti be prakalbų. Brooklyniečiai 
visais orais myli prakalbas ir 
už išleidimą jūsų be prakalbos 
mus nukryžiavotų, — įtikinėjo 
aldiečiai savo draugijos tėvą.

—Jeigu jau manot, kad 
brooklyniečiams nebus peršil- 
ta klausyti, man niekad nebus 
peršilta 
bėti, —

Taip 
vakarą,
ra ar audra, bet prakalbos Pi
liečių Kliubo salėje bus. 
čia girdėsim ir susieisim 
Union Avė.

L. Prūseika pasižadėjo
bėti apie antrą frontą Euro
poje ir kaip karas turėtu būti 
vedamas, kad jį greičiausia 
laimėti. Kaipo vienas iš žy
miausių prakalbininkų, šalies 
ir tarptautinės politikos žino
vas ir literatas, savo prakal
boje jis suteiks mums įdomių 
ir svarbių žinių.

Prašome Talkos
Rengkitės prakalbosna 

tys. Praneškite apie jas i 
draugams ir 
Kriaučiai ir kiti dirbanti tarp 
lietuvių bei sueinantieji daug 
lietuvių prašomi “Laisvės” raš
tinėj gauti plakatų ir juos iš
dalinti lietuviams, kadangi 
misija viena poros dienų 
giu nespės visus lietuvius 
siekti.

. pa
savo 

pažįstamiems.

ko- 
bė- 
pa-

Ormanai Išvažiavo 
| Pittsburghą

Jonas ir Akla Ormanai per
eito penktadienio vakarą išva
žiavo keletai dienų apsilanky- 
ti-pasisvečiuoti pas Jono mo
tiną, seseris ir kitus gimines 
ir draugus prieš Jonui išvyks
tant kariuomenėn. Sugrįš ket
virtadienį.

Brooklyniečiai su Jonu dar 
pasimatysime rugpjūčio 20-tos 
vakarą, “Laisvės” salėje, 419 
Lorimer St., kur rengiama iš
leistuvių draugiškas vakaras.

Mr. & Mrs. Žilinskams su
ruošta suprizo pokiliukas šeš
tadienį, rugpjūčio 8-tą, pami
nėti jų vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktį. T<arpe svečių 
buvo Mr ir Mrs. Bukas, Mr. 
ir Mrs. Račkauskas, Mr. ir 
Mrs. Pužauskas, ' 
Karchauskas, Mrs. 
ir Mrs. Stasiūnas, 
siūnas.

Automobilistai, Būkite 
Atsargesni su 

Važinėjimu
Pasirodo, kad birželio 

nesį ant 32 nuoš. buvo 
žiau auto. nelaimių,

š 24-to distrikto, 
H. Cullen iš 4-to; J.

distr. Kings; M. J. 
iš 18-to ir J. A. Ga-

Y or k; 
distr.,

taipgi 
apskričio 

W. Hali,

New York o Central ė Amatų 
ir Darbo Taryba, AFL, savo 
reguliariame susirinkime perei
to ketvirtadienio vakarą nu
tarė paraginti New Yorko 
miesto kongresmenus, kurie 
dar nepasirašė, pasirašyti už 
iškėlimą Geyer Anti-Poll Tax 
biliaus diskusijoms kongrese.

Prieš keletą dienų spaudoje 
buvo skelbta, kad 22 New 
Yorko valstijos kongresmanai 
tebebuvo nepasirašę už iškėli
mą to biliaus, jų tarpe W. D. 
Barry 
Queens; 
Delaney 
iš 9-to, 
Kennedy
vagan 21-mo distr. New 
C. A. Buckley iš 23-čio 
Bronx.

Tarpe nepasirašiusių 
tebebuvo Nassau 
kongresmanas L.
Schenectady kongresmanas F. 
Crowther, Rochesterio kon
gresmanas T. J. O’Brien.

Unijistai sako, kad neturi 
būti demokratines Amerikos 
kongrese tokių žmonių, kurie 
praktikoje nepripažįsta demo
kratijos. Pagal esamąjį poll- 
tax įstatymą, pietinėse valsti
jose gali balsuoti tik pinigingi 
žmonės, kurie išsigali pasimo- 
kėti už balsavimą. Dėl to iš 
tų valstijų ir praeina toki žmo
nės, kaip Dies, kurie atstovau
ja tik kelis nuošimčius gyven
tojų, o 90 su virš nuošimčių 
neturi atstovybės. Toki nie
ko neatstovaujanti kongres
manai apsunkina viso kongre
so darbą ir prasimano viso
kius ragangaudiškus išmonius 
persekiojimui ir kurstymui 
vienos grupės žmonių prieš ki
tą, skaldymui nacionalės vie
nybės.

Mirė Jieva Navikienė
Jieva Navikienė, 102 Mc

Kibben St., mirė rugpj. 14 d., 
namie. Apie šermenis bus pra
nešta vėliau.

Liko nuliūdime vyras Ka
zys,. sūnus Eddis, tarnaująs J. 
V. kariuomenėj, ir sūnus Al
bertas, taipgi du broliu ir se
suo Pennsylvanijoj.

Račkauskas, 
Mr. ir Mrs. 

, Gogas, Mr.
John Sta-

Žilinskai dėkingi visiems da
lyviams už suneštas vaišes — 
valgius, gėrimus ir dovanas, 
taipgi dėkoja Mrs. Zakaraus
kas, kuri, pati negalėdama da
lyvauti, atsiuntė gėlių.

B. K.

Laivynas Atsišaukė į 
Privatiškus Lakūnus

Laivyno Aviacijos Kadetų 
Taryba, 120 Broadway, New 
Yorke, paskelbė, jog ims aukš
tesniam lavinimui lakūnus nuo 
19 iki 40 m. amžiaus, jeigu 
jie tik turi bent 125 valandų 
skridimo rekordą ir išlaikys 
laivyno fizinį egzaminą. Juos 
mokins instruktoriais bei or
laivių pervežėjais.

Anthony Pasano, pašto dar
bininkas, mirė klausydamas 
mišių bažnyčioje, Bironxe.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

mė- 
ma- 

kaip 
1941 metais, bet vis vien daug.
Per šešis šių metų pirmuosius 
mėnesius automobilių nelai
mėse užmušta 8,400 žmonių ir 
300,000 sužeista. Jeigu imti 
atydon tą, kad šiemet daug 
mažiau automobilistai padaro 
mylių, kaip padarydavo 1941 
metais, tai vis vien baisiai 
daug yra nelaimių.

Yra pastebėta, kad gazoli
nui sumažėjus daugelis iš au
tomobilistų pasidarė blogesni 
važiuotojai, nes matydami, 
kad trafiko šviesa jau maino
si jie dar vis bando perlėkti, 
kad nereikėtų prie šviesos sto
vėti ir gazoliną eikvoti. Toki 
žmonės ir savę ir kitus pasta
to į pavojų.

Liuosnoriai, kurių reguliaris 
darbas “padeda karui ar vi
suomenės gerovei,” galės gau
ti gazolinos priedus, kaip skel
bia valstijos OPA direktorius.

Laivakrovis Mario Assiduo 
nuteistas 5 dienas kalėti už 
rūkymą iškraunamam laive.

LIETUVIŠKA ★

Rheingold Extra Ory Alus 
Didelis pasirinkimas visokiu 

VYNŲ ir DEGTINES 
Importuotų ir Vietinių 

•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHŽETOAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

<♦>

d>

<♦>

i

i

4

<!>

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį! •>

<♦>

. . $33.75

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled caie with 

Guildite beck. 15 {•welt. $29JI

“dre»as:

LANKĖSI “LAISVĖJE”

VERI-THIN RYTHM ... 
Yallow gold filled cate, 
17-jewel Precition mova- 
menf

MERCEDES ... M kt. 
solid yellow gold cate, 
17-jewol Prechion move
ment .... $42.50

TURIME GEROS DEGTINES IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Givutis

Geriausias Alus Brooklyne

159 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

nwwnwfl

Prezidento Motinos 
Pagarbai

Šį sekmadienį įvyks ceremo
nijos pagerbti velionę prezi
dento Roosevelto motiną. Jos 
vardui pašvęstame parkutyje 
—Sara Delano Roosevelt Par
ke — prie Rivington St., New 
York, bus pastatatytas didžiu
lis stiebas Amerikos vėliavai. 
Tose pat ceremonijose bus iš
kelta ir susiedijos tarnybine 
vėliava.

šeštadienio rytą lankėsi 
‘Laisvėje” J. Visockis, wilkes- 
barrietis, veikėjas dabar dir
bąs ir gyvenąs N. Arlington, 
N. J. Svečias atsinaujino dien
raštį “Laisvę” ir paaukojo 
“Laisvės” Popieros Fondui $1.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL—EAST 

NEW YORK, N. Y.
Trečiadienį, 19 d. rugpjūčio 8 vai. 

vak., Buzelio patalpoj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Ave., įvyks 
ALDLD 185 kp. susirinkimas. Na
riai, kurie tik galite, malonėkite at
silankyti, nes turime svarbių daly
kų, kuriuos reikės būtinai išrišti. 
(192-194) V. Paukštys.

Lietuviu Rakandu Krautuve

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

DAIKTAIS IK 
KAINOMIS 

BOSITE
PATENKINTI

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanom

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
/nftv/iftVAiiuAwrivAfiVAavnftvnftu/mvwn

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais b&dais, gerais patyrimais ir su 
mes egzaminuojame akis, Išrašome receptus, 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8842. BROOKLYN, N. Y.

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

ri
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