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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

mis: 
tverti lygūs; 
davė tam tikras neginčijamas i 
teises; tarp tą teisią yra gyvy-i 
bė, laisvė ir teisė siektis lai-į 
mes; toms teisėms siekti žmo- _
nės steigia valdžias, kurioms 
jėgą teikia valdomųjų žmonių / 
sutikimas; kur tiktai kokia, 
nors valdžia pasirodo tuos 
tikslus griaunanti, žmonės tu
ri pakeisti, arba pašalinti ją ir 
steigti nauja valdžia, remda
mi jos pamatus tokiais princi-i 
pais ir organizuodami jos jė
gas I 
atrodo jiems tiksliausiomis pa
siekti saugumo ir laimės. . .”

Tai žodžiai, paimti iš Ame
rikos Nepriklausomybės Dek
laracijos. Tai žodžiai, parašy
ti ir paskelbti 1776 metais; jie 
buvo kongreso užtvirtinti tų 
metų liepos 4 dieną.

RAS FRONTAS TURI 
BŪT UZ 21 MYLIOS, 

0 NE UŽ 14,000
London, liep. 2. — Dar- 

tokiomis formomis, kuriosi bietis Anglijos seimo at- 
stovas Aneurin Bevan aš
triai kritikavo karinę poli
tiką anglų ministerio pir
mininko Winstono Chur
chill’io už nuolatinius pra
laimėjimus.

Bevan reikalavo tuojaus 
atidaryt antrą frontą. Eu
ropoje už 21-nos mylios nuo 
Anglijos, o ne eikvot jėgų 
frontams už 14 tūkstančių 

.’’mylių, reiškia, Tolimuose 
’i ir Viduriniuose Rytuose. 

Jūrų rankove tarp Anglijos

Verda Mūšiai tarp Angly 
Ir Fašisty už 62 Mylių 

Nuo Aleksandrijos
London, liep. 2. — Anglų 

komanda pranešė, kad siau
čia smarkūs jų mūšiai su 
vokiečiais ir italais ties EI 
Alamein, kurs yra už 70 
mylių į pietų vakarus nuo 
Aleksandrijos, didžiosios

čiai ir italai šturmu užėmę 
EI Alamein, tariamą pas
kutinę tvirtą anglų pozici
ją žanriniame Egipto pa
jūryje.

Berlin, liep. 2. — Hitle- 
anglų laivyno stovyklos E-Irininkai skelbia, kad jie su- 
gipte. laužę anglų linijas į rytus

Mūšių pasekmės “nėra nuo EI Alamein ir, girdi, 
blogos Anglijai”, kaip sako i dabar vejasi anglus linkui 
anglai. Fašistų tankai buvo Aleksandrijos. Naciai pasa- 
pralaužę anglų liniją vie- koja, 
noje fronto dalyje, bet ta- pasipriešinimus toj srityj. 
po nuvyti atgal.

Anglų lakūnai sudaužė 
septynis priešų orlaivius 
pačioje jų stovykloje Sidi 
Barrani, Libijoj, ir pataikė 

i bombomis į du italų laivus. 
Anglijos ir Amerikos or

laiviai kartotinai atakavo 
galėjo sutikti, kad mužikas,; mestas sumanymas pareikšt R kariuomenSs ir L.._ 
baudžiauninkas, yra sutvertas I nenasitaMe^ą ChurKhll IO , U k jr
lygus su jais. i valdžiai. Ale jis laimi gin-!1 L 1

--------  žus, bet praranda mūšius | 
Vėliau ir Amerikos vergų vieną po kito,” 1 

savininkai šituos žodžius aiški-1 darbietis atstovas Bevan 
no savotiškai. Jie sakė, kad 
tik baltiėji žmonės yra sutver
ti lygūs, tik jie sutverti būti 
laisvais, o negrai sutverti būti 
vergais, baltųjų prekėmis.

Abraomas Lincolnas daug 
laiko paaukojo šitų žodžių aiš
kinimui. Jis teigė, kad Nepri
klausomybės Deklaracija api
ma visus žmones, tiek juoduo
sius, tiek baltuosius.

Kilo Civilinis Karas, kuris, 
sykį ant visados išrišo šį klau- į 
simą, — išrišo taip, kaip Ne-! 
priklausomybės 
yra pasakyta : 
yra sutverti lygūs.

“ . . . visi žmonės yra sutver
ti lygūs . . .” Kiek šituose žo
džiuose yra tiesos' . . . Jie tin
ka ir tiks visiems amžiams, vi 
siems laikams.

Bet prieš 166 metus, kai jie jr nacių užimtos šiaurinės 
buvo ] 
senąjį pasaulį, o jų skelbėjus 
Europos feodalai laikė bloges
niais, kaip šiandien reakcinin
kai laiko komunistus. Carai ir 
karaliai, kunigaikščiai, gra
fai ir baronai, dvarponiai ir 
jiems pataikautojai niekad ne
galėjo sutikti. 1

paskelbti, jie sudrebino j prancijos turi tik 21-ną 
mylią pločio siauriausioje 
savo vietoje.

Bevan daleido, kad mi
nisteris pirmininkas Chur- ‘ 
chill laimės ir dabartines 
diskusijas seime, ir bus at-

m-kliTris, Anglų komandierius gen. 
: Auchinleck atsišaukė į sa
vo armiją įtempt visas jė- C • i qrn O i* v F gas> ka(* sulaikytų priešus. ullimtS ZJu OVetimSaiIŲ Jis užtikrino, jog anglai,

Kaip Sprogdintojai |«* “ i“"s "

buk sudaužę anglų

(Niekas kitas nepatvirti
na šio fašistų pranešimo.)

Anglai Praneša, kad Jie Ve- O z
da Žiaurius Mūšius

Cairo, Egiptas. — Pra
nešama, kad liepsnoja mū- 

ki'tusL^i tarp anglų ir vokiečių 
•riį rytus nuo EI Alamein, vi

so jau tik už 62 myliu nuo 
didmiesčio Aleksandrijos.

NACIAI ARTI NILO 
UPES EGIPTE, SAKO 

W. CHURCHILLTS

Raudonarmiečiai dar Kovoja 
Bent Sevastopolio Apylinkė

se, Gal ir Pačiame Mieste

Altoona, Pa. — Federa-, 
les valdžios agentai areštavo' 
250 svetimšalių, daugiausia į 

i vokiečių ir italų, pagal įta
rimus, kad jie rengėsi iš- 

i sprogdint čionaitinį Penn- 
| sylvanijos geležinkelio ma- 

Deklaracijoj i 
visi žmonės,

Švedija Ardo Hitlerio 
Šnipy Lizdus

Stockholm, Šved., liep. 2. 
—Švedijos valdžia areštavo 
tris švedus ir kelis kitatau
čius už tai, kad šnipinėjo 
naciams apie Jungtinių 
Tautų laivus.

vergais, 
pasaulį, 
žmones, 
vergais.

Šiandien, po 166 metų, kai 
tie žodžiai buvo paskelbti, ir 
vėl liejasi žmonių kraujas dėl 
to principo — visi žmonės yra 
sutverti lygūs — apgynimo.

Vokiškieji naciai, barbarai, 
20-tojo amžiaus hunai, padir
bo teoriją, būk jie esą parink
toji ari jonų rasė, aukštesnė 
žmonių rasė ir dėlto jie turį 
pavergti kitas rases, kitas tau
tas. žydai, slavai ir kitokį ne 
arijonai turį būti jų 
vokiečiai turį valdyti 
— plėšti visus kitus 
elgtis su jais, kaip su

Ir, štai, šiandien mūsų kraš
tas ir vėl yra kare. Jis yra ka
re, kaip tik dėl tų pačių prin
cipų, dėlei kurių kariavo tuo
met, kai Nepriklausomybės 
Deklaracija buvo paskelbta, 
dėlei kurių buvo Civilinis Ka
ras.

Bet mes nesame vieni. Mes 
turime galinguosius talkinin
kus. Su mumis išvien kariauja 
galingoji Tarybų Sąjunga, su 
mumis kariauja Didžioji Bri
tanija, su mumis kariauja nar
sioji Chinija ir kitos jungtinės 
tautos, — visi prieš pasiutėlius 
fašistas, prieš jų Ašį.

VICHY FRANCIJA BIJO, 
KAD ANGLAI NUSKAN

DINS 9 JOS LAIVUS
Vichy, liepos 2. — “Ne- 

nriklausomos” Franci jos 
dalies valdžia bijo, kad an
glai nuskandins 9 jos 
laivus Aleksandrijos prie
plaukoje, Egipte.

(Anglai gi bijo, kad tie 
francūzų laivai nepatektų į 
nacių nagus.)

Londonderry. Šiaur. Ai
rija. — Amerika čia pasi
statė didžiule stovyklą ka
riniam savo laivynui.

Fašistai Sakosi Užėmę 
EI Alamein, Egipte

Roma, liep. 2. — Fašistai 
paskelbė, kad, girdi, vokie-

Amerika Nusiuntė Daug Tan
ką Anglam Egipte.

Ankara, Turkija, liep. 2. 
— Pranešama, kad laivais 
atgabenta daug Amerikos 
tankų į Basrą, Iraqo prie
plauką, iš kurios jie esą jau 
pergabenti į Egiptą pagal
bon anglam prieš fašistus.

London, liep. 2. — Angli
jos ministeris pirmininkas 
Churchill seime pripažino, 
kad vokiečiai ir italai Egip
te artinasi prie Nilo upės, 
prie kurios stovi to krašto 
didmiesčiai Aleksandrija ir 
Cairo. “Bile valandą mes 
galime susilaukt labai ne
smagių žinių,” tarė Chur
chill, tačiau, pridurdamas, 
kad dabar nusiųsta “gana 
didelių pastiprinimų” ang
lams Egipte.

Kritikuojamas kai kurių 
seimo atstovų už pralaimė
jimą Tobruko, Libijoj, ir 
už kitus prakišimus kovoje 
dėl Libijos ir Egipto, prem
jeras Churchill atsakė, kad 
Anglija turėjo ten daugiau 
armijos, negu fašistai, ir 
anglų kariuomenė atrodė 
geriau įrengta. Taip jį už
tikrinęs pats vyriausias an
glų komandierius Viduri
niuose Rytuose, generolas 
Auchinleck.
ANGLAI SUMUŠTI, NORS 
TURĖJO DIDESNES JĖ

GAS LIBIJOJ
Prasidedant pastariesiems 

mūšiams Libijoj - Egipte, 
anglai ten turėjo 150,000 
kariuomenės, o fašistai 
tai 90 tūkstančių, tarp 
rių buvo 50 tūkstančių 
kiečių ir 40 tūkstančių
lų, kaip nurodė Churchill.

Anglai prarado 50 tūks
tančių savo karių. Fašistai 
daugumą jų paėmė nelais
vėn, pastebėjo jisai, primin
damas ir kitas anglų nelai
mes. Taip antai, birželio 18 
d. anglai Libijoj turėjo 300 
tankų, tiek daugiau negu 
fašistai, kaip septyni prieš 
penkis. Turėjo anglai ir 
daugiau kanuolių. Bet ang
lai proporcionaliai prarado 
daugiau tankų ir kanuolių, 
negu vokiečiai ir italai, nors 
anglai dar tebevyrauja ore 
Egipte ir Libijoje prieš fa
šistus.

Churchill teigė, kad Ang
lija nusiuntė porą tūkstan
čių tankų bei orlaivių So
vietams ir ketvertą tūks
tančių tų pabūklų į viduri
nius ir tolimesnius rytus.

Anglijos Gamybos minis
teris Lyttelton, gindamas 
Churchill’io valdžią, betgi 
pripažino, kad fašistų Ašis 
turi daugiau ir geresnių 
ginklų, negu Anglija.

tik- 
ku- 
vo- 
ita-

Augių Laivynas Visai Priruoštas Apleist 
Savo Stovyklą Aleksandrijoj, Egipte

London. — Anglų karo 
laivyno vyriausybė sako, 
kad jų laivynas yra gatavai 
priruoštas apleist Aleksan
drijos uostą, Egipte, kada 
tik to reikėtų, atsieit, jei
gu v okiečiai tiesioginiai 
grūmotų Aleksandrijai.

Anglai taipgi pasirengę
išplukdyt iš Aleksandrijos Jurą, 
devynis ten esamus nu
ginkluotus Franci jos kari
nius laivus: keturis šar
vuotlaivius, vieną didelį ka
ro laivą, tris naikintuvus 
ir vieną submariną.

Istanbul, Turkija. — Vo
kiečiu Transocean žinių a- c c-
gentūra tvirtina, kad ang
lai jau birželio 29 d. iš
traukė savo karo laivus iš 
jų stovyklos Aleksandrijoj 
ir per Suezo Kanalą iš- 
plukdinę juos į Raudonąją

London. — Jeigu fašistai 
grūmotų Aleksandrijai E- 
gipte, tai anglai sunaikintų 
jos uosto įrengimus ir iš
sprogdintų Suezo kanalą.

Sovietai Ištaškė Hitlerininku Atakas 
Ties Gžatsku, Kursku ir Charkovu

Šiame “Laisvės” numeryj 
skaitytojas ras Nepriklausomy
bės Deklaraciją ištisai 
spausdintą. Jis raginamas 
skaityti, studijuoti ir duoti 
tiems skaityti.

1S-

ki-

Rytoj, liepos 4 dieną, šitų 
žodžių rašytojas bus Maynar-,

de, Mass., didžiajame laisvie- 
čių piknike. Pasimatysime ten, 
draugai* ir draugės!

Liepos 5 dieną sugrįšiu 
Brooklynan dalyvauti laisvie- 
čių piknike, Klasčiaus parke.

Rytoj “Laisvė” neišeis. Pir
madienio “Laisvėje” tilps “Li
teratūra ir Menas” skyrius, — 
jame bus vertingas straipsnis 
apie šiomis dienomis Maskvo
je mirusįjį didįjį baltarusių 
poetą ir patrijotą, Janką Ku
palą.

Maskva, liep. 2. — Rau
donoji Armija ištaškė vo
kiečių atakas ties Gžatsku, 
100 mylių į vakarus nuo 
Maskvos: užmušė 4,000 
priešų, o likusius atmetė at-

fašistus atgal iki pirmiau 
buvusių jų pozicijų.

Chungking, Chinija. — 
Japonai, užėmę visą Hang
chow - Nanchang geležin
kelį, pažygiavo juomi pir
myn prieš chinus.

■ A y.

Kursko fronte sovietinė 
kariuomenė įvarė kylį į hit
lerininkų linijas; keliose 
vietose apsupo vokiečių 
kariuomenę ir per dvi die
nas užmušė 7,000 nacių ir 
sunaikino 39 jų tankus ir 
šarvuotus automobilius.

Charkovo srityje Raudo
noji Armija per dviejų die
nų mūšius atmetė vokiečių

Miaskva, liep. 2. — Tapo 
suklampinta nacių ofensv- 
va prieš Sovietus Kursko, 
Gžatsko ir Charkovo fron
tuose.

Washington. — Valdiška 
kainų administracija leido 
krautuvėms 1.5 procentu 
pakelti kainas kenuotų vai
sių.

Berne, šveic., liep. 2. —; Kozlovo marininkai, kurie “ * - - v _• • v
: žygi is

Jaltos, stengdamiesi nu- 
kreipt kibk Ašies spaudimo 
nuo Sevastopolio ir prasi- 
lauždami per Inkermano 
tarpkalnę, matyt, vis dar 
tebeveda mūšius, besitrau- 

jau nuo liepos 1 vidudienio! kdami atgal linkui savo 
plevėsuoją nacių ir rumunų bazių - stovyklų ir dary- 
vėliavos virš Sevastopolio darni dar daugiau nuostolių 
miesto, virš jo tvirtumų ir Į vokiečiams.”
uoste j BAISIAUSIAS ISTORIJOJ

Hitlerininkų bombanešiai! BOMBARDAVIMAS 
ir didžiosios kanuoles štur- Vokiečiai bombardavo to- 
muodami be jokios atlaidos ikiais galingais kanuolių šo. 

evas opo į pei <etui la^s , vįnjaįs jr oro bombomis Se- 
paskudnes’io losigvnimoT yastoPolio apsigynimus, 

S"' ^Urstu fortų skėlė tokius 
didžiulius uolų gabalus, 

; kaip namai. Sevastopolis 
buvo baisiau bombarduoja
mas, negu Verdunas perei
tame pasauliniame kare.

Naciai per Berlyno radiją padarė didvyrišką
paskelbė, kad jie vakar už
ėmę Sevastopolį, Sovietų 
uosto miestą pietiniai va
kariniame gale Krimo pu- 
siausalio. Pasak vokečių, tai

giausia pasaulyje tvirtu
ma,” kaip sako naciai. Kiek 
Sevastopolio gynėjų jie su-l 
ėmę ir kiek ginklų pagro
bę, tai dar nesuspėję su- 
skaityt.

Viso per 25 dienas vo
kiečiai neatlaidžiai atakavo 
apsuptą Sevastopolį, varto
dami bent 250 tūkstančių 
kariuomenės prieš jį.

Mūšiai Durtuvais Se
vastopolio Gatvėse

Maskva, liep. 2. — Sovie
tai pripažino, kad vokiečiai 
įsiveržė į Sevastopolio 
miestą; sako, verda durtu
vų kova tarp Sevastopolio 
gynėjų ir hitlerininkų.

Berlin, liep. 2. — Naciai 
pripažįsta, jog sovietinė 
kariuomenė dar tęsia mū
šius kai kuriose dalyse Se
vastopolio fronto.

HITLERIS PAAUKŠTINO 
NACIŲ KOMANDIERIŲ 

SEVASTOPOLIO 
FRONTE

Berlin. — Nacių radijas 
pranešė, kad Hitleris pakė
lė į feldmaršalus generolą 
Fritzą E rich ą von Manns- 
teiną, vokiečių komandierių 
K rime, už tai, kad jo vado
vybėje tapo užimtas Sevas
topolis ir, girdi, “pergalin
gai užbaigtas karas Kri- 
me.” Hitleris įsakė paga
minti specialius medalius 
visiems saviškiams kariams, 
dalyvavusiems mūšiuose 
prieš Sevastopolį.

Naciai teigia, kad liku
čiai sovietinės Sevastopolio 
kariuomenės pabėgę į siau
rą Chersoneso pusiausalį, į 
pietų vakarus nuo Sevasto
polio; vokiečiai ketina juos 
sunaikinti.

(Suprantama, kad Sovie
tų laivynas stengsis išga- 
bent raudonarmiečius iš 
Chersoneso pusiausalio, jei
gu jie nepajėgs ten ilgiau 
kovoti.)

120,000 Fašistą Užmušta 
Prie Sevastopolio '

Sevastopolis buvo hitleri
ninkų apgultas nuo pernai 
gruodžio mėnesio.

Sovietai skaičiavo, jog 
per paskutines 25 dienas ta
po užmušta daugiau kaip 
60 tūkstančių fašistų prie 
Sevastopolio ir gal tris kar
tus tiek sužeista. Menama, 
kad hitlerininkai dar niekur 
šiame kare taip skaudžiai 
nenukentėjo, kaip ties Se
vastopoliu. Tarp kitko, jie 
ten prarado šimtus tankų ir 
orlaiviu.

Pirmame gi vokiečių už
puolime ant Sevastopolio 
taipgi buvo užmušta 60 
tūkstančių nacių.

London, liep. 2. — Ang
lų karininkai spėja, kad 
hitlerininkai užėmė Sevas
topolį.

Maskva, liep. 2. — Va
karykščias Sovietų praneši
mas teigė, kad priešai Se
vastopolio fronte dar kiek 
pasigrūmė pirmyn ir siau
tė žiauriausia kova durtu
vais.

Gal Dar Tęsiasi Mūšiai Pa
čiame Sevastopolyje

Stockholm, Šved., liep. 2. 
— Telegrama gauta iš Ber
lyno sako, jog dar nėra į- 
rodymo, kad raudonarmie
čiai būtų nustoję kovoti pa
čiame Sevastopolio mieste.

Sovietiniai Marininkai 
Tebevedą Mūšius

Berne, Šveic., liep. 2. — 
New Yorko Times kores
pondentas D. T. Brigham 
telefonuodamas gautas ka
ro žinias savo laikraščiui, 
sako:

“Sovietų generolo D. T.

Berne, šveic., liep. 2. — 
Trūksta naujesnių praneši
mų iš Sevastopolio. Mano
ma, kad vokiečiai užėmė ar 
sudaužė Sovietinę radijo 
stotį tenai.

Šį Šeštadienį “Laisvė 
Neišeina

Nebus “Laisvės” nume
rio šiam šeštadieniui, nes 
tai legate Amerikos Ne
priklausomybės švente,. 
Liepos Ketvirtoji (the 
Fourth of July).

Linkime savo skaityto
jams linksmų švenčių ir 
nepamiršt “Laisvės” pik
nikų.

y
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Canada and Brazil, six months ............. $3.25

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

Minint Liepos 4-tąją
Kaip asmens taip ir tautos gyvenime, 

tenka išgyventi didelių krizių, didelių 
sukrėtimų, didelių pavojų. Mūsų tauta, 
amerikiečių tauta, tokių krizių išgyve
no du: pirmutinis — Revoliucinis Ame
rikos karas su Anglija. Tai buvo sunkūs 
laikai, tai buvo pavojingi laikai.

Tačiau Amerikos patrijotai karą lai
mėjo. Jie karą laimėjo ne dėlto, kad bu
tų buvę geriau apsiginklavę, kad butų 
buvę turtingesni, kad butų turėję dides
nę kariuomenę, negu jų priešai. Ne! Jie 
karą laimėjo, nes jų pusėje buvo tiesa, 
nes jie moraliai buvo pasiruošę, nes jie 
turėjo savo platformą, savo principą, 
dėl kurio apsimokėjo kovoti ir mirti. 
Tuo principu, ta platforma, ta moraline 
puse buvo Nepriklausomybės Deklara
cija, priimta ir paskelbta 1776 m. liepos 
4 dieną (šiame puslapy j skaitytojas ras 
tąją Deklaraciją, ištisai išspausdintą).

Ir šiandien toji diena, kurią Nepri
klausomybės Deklaracija buvo paskelb
ta, yra brangiausia Amerikos žmonėms 
diena, — didžiausia šventė!

Antrasis mūsų kraštui krizis teko iš
gyventi 1861-64 metais, per Civilinį Ka
rą. Civilinis Karas, faktinai buvo veda
mas už tuos principus, kurie Nepriklau
somybės Deklaracijoje yra paskelbti, 
būtent, kad visi žmonės yra sutverti ly
gūs. Revoliucinis Karas negalėjo to prin
cipo pravesti gyveniman pilnai, jis buvo 
paliktas užbaigti' Civiliniam Karui.

Trečiasis didelis mūsų kraštui krizis 
tenka išgyventi šiandien, kai dėl tų pa
čių principų visas pasaulis yra karo liep
snose. Neturime užsimerkti prieš tą fak
tą, kad šiandien mūsų kraštui pavojus 
yra nemažesnis, už tą, kokį jis išgyveno 
Revoliuciniame Kare ir Civiliniame Ka
re.

Nepaisant to, kad šių dienų demokra
tijos priešai — Ašies valstybės — turi 
tam tikrų pirmybių ir yra padarę stam
bių laimėjimų, nepaisant to, kad jie yra 
puikiai ginkluoti, mes esame pilnai įsiti
kinę, jog ir šis krizis bus išgyventas pa
sekmingai, jog mes priešą sunaikinsime, 
jog mūsų kraštas ir visas pasaulis po 
šio karo bus laisvas. Mes esame galinge
sni už priešą, nes mes turime moralį pa
grindą, dėl kurio verta aukotis, verta ko
voti ir net mirti. Mes kovojame už savo 
ir visų žmonių laisvę.

Minint liepos 4-tąją, neturime pamirš
ti, ką nesenai sakė mūsų vice-preziden- 
tas Wallace. 0 jis sakė, kad šis karas 
yra tęsinys tos revoliucijos, kurią Ame
rikos žmonės pradėjo 1774 metais. Jis 
sake, kad Amerikos Revoliuciją papildė 
Didžioji Prancūzų Revoliucija, paskui 
Vakarų Europos revoliucija (Vokieti
joj), paskui Amerikos Civilinis Karas, 
paskui Didžioji Spalio Revoliucija Rusi
joj. Kiekviena iš tų didžiųjų kovų pa
pildė kitą. Kiekviena vis buvo žmonių 
kova dėl šviesesnio rytojaus, dėl gražes
nio pasaulio, dėl teisės žmonėms siektis 
laimės!

Šis karas — žmonių karas. Jis veda
mas dėl žmonių taikos, šis karas — tau
tų karas, jis vedamas dėl tautų laisvės.

Mes kariaujame prieš bestijas, kurie 
nori pavergti tautas, pavergti visą pa
saulį. Mes kariaujame prieš pabaisą, 
pasimojusią sunaikinti viską, ką žmonija 
yra sukūrusi gražiausio. Mes kariauja
me dėl teisės gyventi!

Turint tokį moralinį pagrindą, mes 
jaučiamės esą stiprūs, mes jaučiamės e- 
są galingi ir esame įsitikinę, kad mūsų 
priešas, — fašizmas, — bus sunaikin
tas !

Kariaudami prieš žmonijos priešą, 
mes, kaipo geri šito krašto patrijotai, 
privalome semtis stiprybę iš praeities, iš 
mūsų didvyrių, kurie kovojo Revoliuci
niame Kare, kurie kovojo Civiliniame

Janka Kupala
Šiomis dienomis atėjo iš Maskvos liūd

na žinia, kad ten mirė žymiausias Lietu
vos kaimyninės tautos, Baltarusijos, dai
nius ir patrijotas, Janka Kupala.

Janka Kupala — poeto plunksnos var
das. Jo tikrasis vardas buvo Ivanas Do- 
minikovičius Lucevičius, bet šiandien 
mažai kas jį tikruoju vardu tevadina.

Rašytojas gimė 1882 metų gruodžio 
8 dieną, vadinasi, prieš 60 metų. Jis gi
mė smulkaus bajoro, žemdirbio nuomi
ninko šeimoje. Pabaigęs pradžios moky
klą kaime, jis mokėsi Minske, paskui 
lavinosi Petrapilyj. Savo literatūrinę 
karjerą pradėjo 1905 metais.

Tais laikais baltarusių arba gudų kal
ba buvo uždrausta vartoti, nes caras 
norėjo gudus surusinti, panašiai, kaip 
lietuvius ir kitas tautas. Dvarponiai ir 
visokį valdininkai iš baltarusių kalbos 
juokus krėtė, ją vadindami “mužikiška,” 
“artojų kalba.” Ir čia buvo vyriausias 
Jankos Kupalos nuopelnas, kad jis pra
dėjo poeziją kurti baltarusių kalba, pa
neigta kalba. Jo kūryba perdėm persiė
musį užuojauta biednuomenei. Dar 1911 
metais Maksimas Gorkis Kupala nepa
prastai gražiai įvertino, išversdamas jo 
vieną kūrinį į rusų kalbą.

Po Didžiosios Spalio Revoliucijos, kai 
Baltarusija patapo tarybine, Janka Ku
pala labai gražiai dirbo naujo gyvenimo 
kūryboje. Jis buvo įkvėpėjas, akstinto- 
jas baltarusių tautos prie statymo nau
jo gyvenimo, socijalizmo. Daug gražių 
darbų poetas sukūrė porevoliuciniame 
laikotarpyj. Nemažai didelių veikalų iš 
kitų kalbų jis išvertė į baltarusių kal
bą. ! : '

Dėl jojo atsidavimo liaudžiai, tarybų 
vyriausybė apdovanojo Janką Kupala 
Lenino Ordinu. Be to, jis buvo išrinktas 
į aukščiausiąjį visos SSSR parlamentą 
(Sovietą),

Prasidėjus karui, Janka Kupala veik
liai kovojo prieš okupantus. Jis dalyva
vo Slavų Kongrese Maskvoje. Jis rašė 
ugningus kūrinius prieš neprietelius 
nacius, pranašaudamas jiems žlugimą.

Apie Janką Kupalą išsamesnį straips
nį mes įdėsime į “Literatūra ir Menas” 
Skyrių pirmadienio “Laisvėje.”

Daug Yra Priešų Egipte
Iš Londono rašo Paul Manning, kad 

Egipte yra daug Hitlerio ir Mussolinio 
penktakolonistų. Hitleris ir Mussolinis, 
ruošiantis prie šio karo, daug prikimšo 
savo šnipų, o ypatingai į Artimus Ry
tus.

Visai nesenai Egipto vyriausybė buvo 
priversta uždaryti Franci jos Vichy (fa
šistų) valdžios atstovybę, kurioj susirin
kdavo italų ir vengrų merginos neva 
šokiams, bet tikrumoj gauti šnipų in
strukcijas.

Egipte penktakolonistai susisukę lizdą 
ir jų centras yra Kairo mieste. Egipte 
gyvena apie 60,000 italų. Jų tarpe yra 
Mussolinio agentų, tiksliai pirm šio ka
ro prisiųstų. Jų tarpe yra mechanikų, 
kurie taiso įvairias mašinas ir tokiu bū
du turi ryšių su daugeliu gyventojų.

Žinoma, italų yra ir Mussolinio prie
šų, ištikimų demokratijai, bet už tai ir 
tarpe pačių egiptiečių naciai ir fašistai 
turi penktakolonistų. Jie skleidžia pro- 
naciškus paskalas, melus, kad tik pul- 
džius žmonių ūpą, kad kenkus Anglijai. 
Egipto ministerių pirmininkas Nahas 
Pasha buvo priverstas išleisti pareiški
mą, kad visi toki panikos skleidėjai bus 
skaudžiai baudžiami.

Bet juk įstatymais visko negalima at
siekti. Penktakolonistai valkiojasi pa
jūriais, jie sužino, koki anglų karo laivai 
atplaukia ir išplaukia, tą praneša į šni
pų centrus, o. iš ten per radio perduoda 
jau žinias į Italiją ir Vokietiją.

Prisideda prie to ir anglų. kolonialė 
politika, kuri vietos gyventojams nėra 
viliojanti. Žmonės juk dąr nevisi žino, 
kaip yra žvėriški hitlerininkai ir Italijos 
fašistai. Hitlerio ir Mussolinio agentai 
moka gražiai kalbėti, kad tuos žmones 
apgavus, patraukus savo pusėn, gavus 
sau į talką sumušti anglus, o paskui ir 
egiptiečiams užners kilpą ant kaklo.

Kada, žmonių įvykių eigoje, yra reikalinga vieniems 
žmonėms nutraukti politiškus ryšius, kokius jie turėjo 
su kitais ir užimti tarp pasaulio valstybių atskirą ir lygią 
vietą, kurią jiems pripažįsta gamtos įstatymai ir gamtos 
dievas, padori pagarba žmonijos opinijai reikalauja, kad 
jie pareikštų priežastis, kurios verčia jus skirtis.

Mes laikome sekančias teisybes pačias savaime aiškio
mis:—visi žmonės yra sutverti lygūs; jiems jų Kūrėjas 
davė tam tikras neginčijamas teises; tarp tų teisių yra 
gyvybė, laisvė ir teisė siekti laimės; toms teisėms siekti 
žmonės steigia valdžias, kurioms jėgą teikia valdomųjų 
žmonių sutikimas; kur tiktai kokia nors valdžia pasirodo 
tuos tikslus griaunanti, žmonės turi teisę pakeisti, arba 
pašalinti ją ir steigti naują valdžią, remdami jos pamatus 
tokiais principais ir organizuodami jos jėgas tokiomis for
momis, kurios atrodo jiems tiksliausiomis pasiekti saugu
mo ir laimės. Išmintis rodys jiems, kad seniai įsistiprinu
sios valdžios neprivalo būti keičiamos dėl nesvarbių ir per
einamų priežasčių; visų prityrimas rodo, kad žmonija la
biau yra linkusi kentėti, kai nelabas yra pakenčiamas, 
negu griauti tas formas, prie kurių priprato. Bet kai ilga 
eilė skriaudų ir uzurpavimų, be pakaitos siekiančių to 
paties tikslo, reiškia pasiryžimą juos pavergti absoliutaus 
despotizmo jungui, tai jų teisė ir jų pareiga yra nuversti 
tokią valdžią ir parūpinti sau naują sargybą savo ateities 
saugumui užtikrinti, šitaip kantriai kentėjo šios koloni
jos ir tokia dabar yra būtinybė, kuri verčia jas siekti bu
vusios valdžios sistemos pakeitimo. Dabartinio Didžiosios 
Britanijos karaliaus istorija yra pakartotinų skriaudų ir 
uzurpavimų istorija, visa tai siekė tiesioginiai užmesti ant 
tų kolonijų absoliučią Uraniją. šitam teigimui įrodyti pa
tiekiame pasauliui faktus:

Jis atsisakė duoti sutikimą įstatymams, kurie buvo bū
tinai reikalingi visuomenės labui. Jis neleido savo guber
natoriams leisti ypatingos reikšmės būtinus įstatymus, rei
kalaudamas, kad jų veikimas būtų sulaikytas, ligi bus 
gautas jo sutikimas; o kai jų veikimas buvo sulaikytas, 
jis visiškai nesirūpino tuo reikalu. Jis atsisakė paskelbti 
kitus įstatymus plačioms šių žmonių sritims, ligi tie žmo
nės atsisakys nuo savo teisių turėti atstovybę įstatymda- 
vystėje, o tokią teisę paneigia ir jos nekenčia tiktai tiro
nai. Jis šaukė įstatymdavystės organus nepaprastose ir 
nepatogiose vietose, toli nuo jų rekordų ir archyvų vietų, 
vien tiktai kad įvarginus juos ir privertus sutikti su jo 
reikalavimais. . Jis pakartotinai paleisdavo atstovų rūmus 
už tai, kad jie, vyrišku drąsumu, priešindavosi jo pasikėsi
nimams prieš žmonių teises. • Taip paleidęs rūmus, jis at
sisakydavo 'leisti išrinkti kitus atstovus; todėl įstatymda
vystės jėga, kurios negalima sunaikinti, grįžo žmonėms; 
tuo gi laiku, valstybė buvo išorinio įsiveržimo ir vidaus 
sukrėtimo pavojuje. Jis darė pastangas kliudyti žmonėms 
apsigyventi šiose valstybėse; dėl to jis .kliudė svetimšalių 
pilietybės įstatymams; neleido kitiems keliauti kalbinti 
prie emigracijos, sunkino sąlygas žemėms nusavinti. Jis 
kliudė administruoti teisingumą, atsisakydamas duoti savo 
sutikimą įstatymams teismų organams tvarkyti. Jis pasi
rūpino, kad teisėjai priklausytų tiktai jo valios, taip savo 
vietų tenūros, taip savo algų atžvilgiais. Jis įsteigė dau
gybę naujų valdiškų vietų, siuntė čia daugybę valdininkų 
trukdyti žmonėms ir misti jų uždarbiu. Jis taikos metu 
mūsų tarpe laikė nuolatines armijas, be mūsų legislatures

Mums negalima primesti stokos dėmesio mūsų broliams 
britams. Mes laiks nuo laiko išpėdavome juos apie pasi
kėsinimus, kokius darė jų legislatūra praplėsti nepagei
daujamu jurisdikciją ant mūsų. Mes primindavome jiems 
mūsų emigracijos ir apsigyvenimo čia sąlygas. Mes krei
pėmės į jų įgimtą teisingumą ir kilnumą, prašėme jų, var
dan mūsų giminystės kraujo, nesiekti to uzurpavimo, kurs 
neabejotinai turės nutraukti mūsų ryšius ir susinešinėji- 
mą. Ir jie taip pat buvo kurčiais mūsų teisingumo ir gi
minystės balsui. Todėl mes ir privalome susitaikyti su bū
tinybe, kuri pareiškia mūsų išsiskyrimą, privalome laikyti, 
kaip laikome ir kitus žmonijos narius, priešais kare ir 
draugais taikoje.

Tuo būdu, mes, Jungtinių Amerikos Valstijų atstovai, 
susirinkę Generaliniame Kongrese, šaukdamies į Aukščiau
siąjį pasaulio Teisėją, prašydami Jo pritarimo mūsų ryž
tingumui, šių kolonijų gerų žmonių vardu ir autoritetu 
iškilmingai skelbiame ir pareiškiame, kad šios Jungtinės 
Kolonijos yra, ir teisėtai privalo būti, Laisvos ir Nepri
klausomos Valstybės; kad jos visiškai atsipalaidavo nuo 
priklausomybės Britų karūnai; ir kad visi politiški ryšiai 
tarp jų ir tarp Didžiosios Britanijos yra ir privalo būti 
visiškai nutraukti; ir kad kaipo laisvos ir nepriklausomos 
valstybės jos turi visišką ir neginčijamą teisę ir jėgas 
pradėti karą, daryti taiką, daryti aljansus, steigti preky
bą ir atlikti visus kitus veiksmus, kokius daryti turi teisę 
nepriklausomos valstybės, šitai deklaracijai paremti, sti
priai pasitikėdami Dieviškos Apvaizdos globa, mes bendrai 
vienas kitam pažadame savo gyvybes, savo turtus ir savo 
šventą garbę ...

Pasirašo:
John Hancock, pirm.

ATSTOVAI:
New Hampshire

Josiah Bartlett 
Wm. Whipple 
Mathew Thornton

'Massachusetts
• Samuel Adams
John Adams
Robert Treat Paine 
Elbridge Gerry 

Rhode Island
Step. Hopkins 
William Ellery 

Connecticut
Roger Sherman 
Samuel Huntington 
Wm. Williams 
Oliver Wolcott

New York
Wm. Floyd 
Phil. Livingston 
Frans. Lewis 
Lewis Morris

Virginia
George Wythe 
Richard Henry Lee 
Th. Jefferson 
Benj. Harrison 
Thos. Nelson, Jr. 
Francis Lightfoot Lee 
Carter Braxton

North Carolina
Wm. Hooper 
Joseph Hewes 
John Penn

Pennsylvania 
Robt. Morris 
Benjamin Rush 
Benjamin Franklin 
John Morton 
Geo. Clymer 
Jas. Smith 
Geo. Taylor 
James Wilson ' 
Geo. Ross

Delaware
Caesar Rodney 
Geo. Read 
Thos. M’Kean

Georgia
Button Gwinnett 
Lyman Hall 
Geo. Walton

Maryland •
Samuel Chase 
Wm< Paca 
Thos. Stone 
Sharles Carroll of 

Carrollton 
South Carolina

Edward Rutledge 
Thos. Heyward, Jr. 
Thomas Lynch, Jr. 
Arthur Middleton

New Jersey
Richrd. Stockton 
John Witherspoon 
Fr. Hopkinson 
John Hart 
Abraham Clark

sutikimo. Jis pasirūpino padaryti taip, kad kariuomenės 
žmonės pasidarė nepriklausomi civilinės valdžios ir net 
aukštesni, negu ji. Jis susitarė su kitais pavesti mus ju
risdikcijai, kuri yra svetima mūsų konstitucijai ir nepri
pažinta mūsų įstatymų, davė savo sutikimą jų tariamos 
įstatymdavystės veiksmams ir aktams tam, kad: Laikytų 
gausingas ginkluotas jėgas mūsų tarpe; Saugotų jas, ruo
šiant neva tardymus, nuo bausmių už bet kokias žmogžu
dystes, kokias jie galėtų atlikti tarp šių valstybių gyven
tojų; Atkirstų mūsų prekybą nuo visų pasaulio dalių; 
Skirtų mums mokesčius be mūsų sutikimo; Nepripažintų 
mums, daugelyj atsitikimų, prisaikintųjų teisėjų teismo 
procedūros patogumų; Gabentų mus už jūrų tardymui ir 
teismui už tariamus nusikaltimus; Panaikintų laisvą An
glijos įstatymų sistemą kaimyniškosiose provincijose, 
įsteigdamas ten arbitrarinę valdžią, praplėsdamas jos sie
nas, sudarydamas tuo būdu precedentą ir tinkamą prie
monę įvesti tokią pat valdžią ir šiose kolonijose; Atimtų 
mūsų čarterius, panaikintų mūsų .visų svarbiausius įsta
tymus ir iš pagrindų pakeistų mūsų valdymosi formas; 
Suspenduotų mūsų legislatūras, pasisakydamas turįs teisę 
leisti mums įstatymus bet kokiems atsitikimams. Jis at
sisakė nuo valdžios čia, paskelbdamas mus be jo globos 
ir pradėdamas karą prieš mus. Jis plėšė mūsų jūras, dras
kė mūsų pajūrius, degino mūsų miestus, nėikino mūsų 
žmonių gyvybes. Ir šiuo laiku jis gabena dideles samdytas 
svetimšalių armijas, kad baigtų mirties, griovimo ir Ura
nijos darbą, kurs jau prasidėjo žiaurumo ir išdavystės 
sąlygose, kurioms panašių negalima užeiti ir labiausiai 
barbariškuose, amžiuose, ir kurie visiškai nedera civilizuo
tos tautos galvai. Jis vertė mūsų tautiečius, suimtus į ne
laisvę aukštose jūrose, imti ginklą prieš jų pačių tėvynę, 
tapti savo draugų ir brolių ekzekucininkais, arba patiems 
patekti į jų rankas. Jis kurstė prieš mus vidaus sukilimus 
ir stengėsi sugundyti prieš mūsų sienas žiaurius lauki
nius indėnus, kurių žinoma kariavimo taisyklė yra žu
dyti visus, nežiūrint amžiaus, lyties ir padėties. Visais tų 
priespaudų laipsniais mes nusižeminimo tonu maldavome 
pasigailėjimo; mūsų pakartotinoms peticijoms buvo atsa
kyta tiktai pakartotinomis skriaudomis. Kunigaikštis, ku
rio charakterį atžymi visi veiksmai, atžymintieji tironą, 
netinka valdyti laisvus žmones.

Taigi, kaip matome, tai penktoji ko
lona visur dirba nacių naudai. Amerikoj 
jų yra, net Lietuvos išeiviai ir tai nėra 
nuo jų liuosi. Į mūsų tarpų Hitleris taip

Boston, Mass.
Birželio 21 d. įvyko Pažan

giųjų Lietuvių Tarybos specia- 
lė konferencija, apt arimui 
stabilizavimo radijo progra
mos. Konferencija buvo gyva 
ir audringa. Delegatai nepasi
tenkinę sutrumpinimu ir per
kėlimu programos laiko, bet 
kadangi tas įvyko ne iš cent- 
ralinio komiteto valios, tai lai
kinai tos permainos negalima 
atitaisyti. Mūsų transliavimo 
stotis WHDH įsijungė į “Blue 
Network” sistemą ir su tuomi 
jai teko tam tikras skaičius 
gerai apmokamų jungtinių 
programų. Kad sutalpinti vi
sas tas programas į esamąjį 
laiką, turėjo mažesnėms prog
ramoms nukarpyti laiką ir per
tvarkyti vietas. Kitose stotyse 
nesant liuosos vietos dabarti
niu laiku, mes turim pasiten
kinti tuomi, ką turim. Tad, 
draugai, biskutį kantrybės, o 
su laiku dalykai vėl ateis 
į normales vėžes. Matot, drau
gai, karo laikas, ne tik 
cukraus, aliejaus ir gu
rno trūksta, bet ir laiko ant 
radijo stočių.

Prie to, delegatai davė vė
jo Sovietų Sąjungos Medikalei 
Pagel bai Lietuvių Skyriaus 
komitetui už apsileidimą ir 
pražiopso jimą keleto gerų 
progų sukėlimui pinigų. Įsakė 
komitetui sušaukti bėgyje mė-

nėšio konferenciją ir kaip at
rodo, tai senąjį komitetą pri
sieis pakeisti. Nors ir aš pats 
esu to komiteto narys, bet tu
riu prisipažinti, kad mes ir 
esame kalti už apsileidimą. 
Suprantama, tie patys asmenys 
yra susirišę su radijo progra
mos stūmimo reikalais ir mes 
tiek buvom užsiėmę peštuka- 
vimu toj srity j, kad medi kalės 
pagelbos reikalams beveik ne
buvo likę laiko.

Konferencija taipgi įsakė 
centro valdybai išdirbti ir pa
skirti kvotas visoms koloni
joms, po kiek kiekviena kolo
nija turi sukelti kapitalo radi
jo palaikymui, žinoma, karo 
padėtis apsunkina bile veiki
mą visur, bet jei kur veikia
ma, tai ir rezultatai yra neblo
gi. Dar mes turim daug gerų, 
širdingų draugų ir jei tik yra 
dedamos pastangos bile geram 
tikslui, tai darbas vis apsimo
ka.

. Buvo pakeltas klausimas P. 
L.T. padidintos organizavimo 
darbuotės, bet po apkalbėjimo 
laikinai palikta kaip yra, iki 
metinės konferencijos.

Pažangiųjų Liet. Tarybos 
metinis piknikas nutarta šie
met laikyti Montelloj, Tautiš
kam parke. Pikniko darbas 
prasidės po didžiojo “Laisvės” 
pikniko Maynarde. Tad maty
simės Maynarde. Zavis.

pat importavo penktakolonistų, kurie čia 
energingai skleidžia nacių propagandą. 
Kada nors turės tam būti padarytas ga
las.

Berlin, liep. 1. — Naciai 
skelbia, kad jie, girdi, jau 
pasiekę anglų tvirtumą EI 
Alamein, 65 mylios į vaka- . , 
rus nuo Aleksandrijos, E- > 
gipte. , ’ -
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RIOTS FLARE IN KAUNAS AS LITH* 't

* YOUTH FIGHT BACKVi
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Softball and Go!! Planned fo; National <ni
>7 Sports Activities During IDS Confab

By AL KLAUD
Midwest LDS Sports Director

CHICAGO, Ill.—Say! LDS Sportsmen have .you made your 
final decision to participate in the sport events of the LDS 
Convention!

If not—now is the time to make up your mind. You can send 
your intention of entree in care of the Vilnis English Section—
3116 So. Halsted St.. .Chicago.®

HAVE YOU BOUGHT YOURS ? Nazis Kill Many as Lithua
nians Resist Attempt to 
Send Youth Into Slavery

---------------------—---------EJ __________________

Or write to the Central Office 
for formal entries. Each branch 
should send their requests now.

Don’t forget—this is a Na
tional Convention Sports Meet. 
Prizes are offered. Honors can be 
gained by those - who can out-play 
their conpetitors. Each respective 
branch of sport offers gold tro
phies to the winners, whether they 
be Golf, or Baseball.

Needed Facts
Let me give the LDS people some 

important repetition of some needed 
facts.

Baseball is one of the foremost 
com p etit ive sports which this 
Convention tourney is looking for.

Many lads who are intending to 
enter will have to make various 
sacrifices—like taking time off from 
work for a few days because the 
program begins on Saturday.

The place is McKinley Park 
where two baseball diamonds have 
been reserved especially for the 
tourney.

Sergeant Janulaitis of the Lithuanian 
Red Army Unit Destroys Seven German 
Tanks — Revenge for Nazi Atrocities

by J. MARCINKEVIČIUS
(By wireless to Inter-Continent News)

'MOSCOW, U.S.S.R.—Vytautas had just turned six. He re
members it now as though in a dream. His mother ran out of 
the house dragging him by the hand and they hid in bushes on 
the banks of the Nieman.

Somewhere a machine gun was rattling and several shells 
passed shrilly over their heads.0
Soon afterwards German sol
diers burst into their hut.

Six months passed.
His mother would run to the 

neighbors, make trips to distant 
villages and on her return would 
place with trembling hands before 
the Germans butter, eggs and ba
con. •

One day his mother returned 
home very late from some distant 
village where she had been un
able to procure food. The German 
was furious.

He seized his rifle and aimed 
it at his mother. The boy shrieked 
in terror. The German dragged 
him out from behind the stove 
and beat him up.

The next morning the mother 
rose early and made preparations 
to carry off her son to her sister 
in a village several miles away to 
save him from death from starv
ation.

That night they set off through 
the forest. She chose the least 
frequented paths so as not to run 
into Germans.

Suddenly a coarse voice cried 
out, "Halt!”

The boy leaped from the sled and 
ran behind a tree. The mother 
stopped, but it was too late. A shot 
rang out and with a sigh his mo
ther dropped to the snow covered 
ground, never to rise again.

Vytautas was found by a poor 
peasant named Janulaitis from the 
nearby village. He carried him 
home and with difficulty brought 
him back to life. The Janulaitises 
were childless and although they 
had scarcely enough to eat them
selves, they adopted Vytautas as 
their own son.

The lad became a cowherder and 
a farm laborer. He found his place 
in life only with the establishment 
of a Soviet Government in Lith
uania Vytautas was appointed 
Commissar of the Estate where his 
father had worked as a laborer and 
died.

Vytautas’ new and happy life was 
shattered by the invasion of the 
German fascist hordes into Lith
uania.

The Germans Come Again 
Invading Lithuania

This was new injury but he also i 
cherished his old accounts with the 
Germans for the first occupation ! 
of Lithuania and for the death of I 
his mother.

When he retired with the units 
of the Lithuanian National Corps, 
Sergeant Janulaitis did his best to 
settle these accounts.

His chance came on the Moscow 
front. Striking heavily at the Ger- I 
mans, our troops were moving for
ward to occupy new positions.

Llth in Command of 
Anti-Tank Gun

Janulaitis, in command of an 
anti-tank gun was ordered to pro
tect a road from possible surprise 
attacks by German tanks. Janulai-

Entree fee for team is $2.50 
which is a very small sum for a 
whole team to pay.

Another Ball Game
Yes, it seems like another pair 

of ball games will highlight this 
tourney. This particular one is 
GOLF. The place for this is the 
Glen Eagles Country Club located 
at 123rd and Bell Road. Some of 
the so called "sharp shooters,” who 
participated last year, request a 
course more familiar to themselves! 
But in our estimation this course 
will be proven to be "club break
ing” type to the sharks. Entree fees 
for the Golf will be $2.00 per in
dividual plus greens fees. Trophies 
are offered also. A handicap and 
straight play system will prevail 
at this tourney. Course and U.S. 
G.A. rules will govern play.

Brooklyn is already planning to 
send several golfers to the tourney. 
Among those expected are three 
active leaders of the LDS: John 
Siurba, John Orman and Roy Mi- 
zara.

tis chose a convenient position.
The roar of tanks could be heard 

growing louder and nearer. At last 
the first of them appeared. When 
the tank had drawn quite near 
he issued a brief command.

"Fire!”
The tank listed to one side and 

burst into flames.
"That’s for my mother,” cried 

Janulaitis.
A second tank appeared but an

other well aimed shot halted it in 
its tracks.

"That’s for Lithuania!” cried Ja
nulaitis louder still.

A similar fate befell the third 
tank. The road was barred by three 
damaged tanks. The third and 
fourth deployed and opened fierce 
fire, but the sergeant’s gun was 
hidden from German sight. Another 
tank appeared, turned off the road 
and made for the gun, firing fu
riously.

The shells from its guns dropped 
nearer and nearer, felling trees in 
their path. The anti-tank gun fell 
silent. The Germans decided that 
its crew had been killed and re
sumed their advance.

This cost them another two 
tanks. Thereupon nine German au
tomatic riflemen tried to attack the 
gun crew from the rear. Seven of 
them were mown down by bullets 
of artillerymen.

But of the entire gun crew Ja
nulaitis was now the only one 
alive. The eighth automatic rifleman 
he bayoneted and the ninth he 
clubbed with the butt of his rifle. 
The gun had been put out of action.

In spite of his wounded leg Ja
nulaitis crawled across the ice of a 
lake and two days later returned 
to his unit.

Janulaitis Decorated 
For Heroism

This gallant son of Lithuania de
stroyed seven German tanks. He 
now wears the Order of the Red 
Star.

Sergeant Janulaitis, like all Lith
uanians in the Red Army, is fired 
with one desire—to carry out Stal
in’s orders and bring about the 
utter defeat of the German fascist 
invaders in 1942, exact revenge for 
near and dear ones, tortured and 
slaughtered by German occupation- 
ists, and liberate their native Lith
uanian land.

MERCENARY
Kid Brother: "Do you mean to 

say you want to be alone with my 
sister but you won’t give me a 
quarter to run on an errand?”

Suitor: .“That’s right. Here’s a 
dollar — if you’ll walk.”

Too Short
Bill: “I saw a guy who was too 

short.”
Phil.: "Why so?”
Bill.: “When he felt sick he didn’t 

know whether he had the headache 
or his corns hurt.”

Laisves Annual Picnic to be 
Held Sunday at Klashus Park
Three Choruses on Program
BROOKLYN, N. Y. — | 

This Sunday, July 5, tamed 
Annual Picnic of the Lith
uanian Daily “Laisve” will 
be held at the Klaschus 
Clinton Park in Maspeth, L. 
L, N. Y.

Each year hundreds of 
visitors from out of town 
come to this traditional pic
nic in order to meet their 
old friends and have a

Europe is a Bomb Needing 0 Jy a Second 
Front to Make it Explode Under Nazis

Europe in Revolt. By Rene Kraus.
Published by Macmillan Co. $3.50 *

OCCUPIED EUROPE is a Ger
man fortress whose walls are 
studded with mighty guns. But 

once the wall is pierced and the 
Second Front established, the New 
Order will collapse leaving only a 
fetid odor and the wreckage of 
war. Germany’s hold upon Europe 
is rotten to the core. The nations of 
Europe which surrendered whole 
armies to the Nazis ’with barely a 
word, are now fighting German 
tanks and troops with nothing but 
bare hands. This is the dramatic 
story told by "Europe in Revolt,” 
a study of underground warfare.

A revolution the like of which 
the world has never seen is now 
brewing. Its signal fires are seen 
at night when small groups of men 
smash the rails over which a Ger
man troop train will pass, when 
the Commandant himself receives 
in each morning’s mail the under
ground newspaper that tells him 
his days are numbered. Most signi
ficant of all is that resistance, 
which was single handed and spon
taneous, is now becoming organized 
for the common effort against the 
enemy.

Rene Kraus, whose only hobby 
is "Crush Hitler. Nothing else,” 
sums up the documentary evidence 
of Europe’s unrelenting struggle to 
give a picture of the cauldron 
seething under the Nazis. From the 
beginning of the war Germany had 
hoped to smash the cauldron be
fore it began to boil. Kraus anal
yzes the incredibly brutal techniques 
employed by the Nazis to crush and 
humiliate the spirit of the occupied 
countries. Terrorization and murder 
are parts of the accepted policy 
which says that the people of Eu
rope must wholeheartedly accept 
slavery under the New Order or 
be exterminated.

The weapons that Hitler em
ploys are the food supply, shut off 
to starve millions to death, the 
concentration camps in which tor
ture is the only activity, and the 
hostage system of mass murdei’ of 
innocent people.

But with such methods Germany 
has failed dismally. Resistance 
continues. Sabotage and slow-down 
are the policies of slave labor in 
the factories. The crusade against 
Russia backfired miserably. Those 
who are forced to the front de
sert to the Red Army.

A huge reservoir of human mi
sery is being stored up in Europe. 
When the dam finally breaks with 
the appearance of Allied soldiers in 
conquered Europe, it will be the 
Nazis and not the Christians, Jews, 
Norwegians, Czechs and Frenchmen 
who will be the harassed and the 
downtrodden. V will stand for 
Vengeance as well as Victory.

A small chapter, scantily done, 
is devoted to Lithuania in which 

grand time. This year will 
be no exception.

A musical program, to be 
supplied by the three best 
choruses in the Metropoli
tan area, Aidas, Sietynas 
and Pirmyn, will be featur
ed.

Music for dancing will 
begin at 2 p. m. by a six 
piece orchestra.

Admission for the picnic 
is 50c.

Kraus shows how even the fifth 
column which aided and abetted 
the German invasion has finally 
been betrayed by the Germans. Re
venge for the millions dead and 
tortured will fall upon the Quis
lings of Europe who betrayed their 
own people.

Kraus pays tribute to the people 
of Russia where guerrilla warfare 
is the most highly organized of all 
Europe till each man, woman and 
child is as valuable as a Red Army 
soldier.

"It will be no child’s play, but 
the greatest military undertaking 
in all history,” says Kraus speak
ing on the Second Front, "It is 
however, an inevitable action. Let 
no one fancy that Nazism can be 
broken by bombers and blockade. 
The New Order will fade like a 
nightmare, once it receives the 
deadly blow. But this blow must 
be dealt. Hitler has, at present, 
the world’s mightiest army. But 
he cannot form a second one. The 
borders and shores of his subjug
ated continent bristle with every 
ingenious device of defense. But he 
has no second line. The New Order 
is a colossal patchwork. But it is 
rotten. Inside Europe, two hundred 
million slaves are prepared to take 
up arms. When the end comes, it 
will come with lightning speed — 
provided it does not come too late. 
Time counts above all. Europe’s bat
tered but unbeaten and unbroken 
nations wait, in desperate anxiety, 
for the signal from across the seas.”

For a dramatic account as to 
what is going on in Europe, Kraus’s 
book is the best that this reviewer 
has had the privilege of reading.

—Walter Kubilius.

USD Wants Best 
Seller Books

Instead of curling up with a good 
book tonight, give it to the USO.

John F. Hickey, treasurer of the 
USO Victory Book Campaign, to
day issued a new appeal for books 
for soldiers and sailors but this 
time he wants quality stuff—no 
"Care and Feeding of Babies,” or 
"What Every Young Girl Should 
Know.” The USO would like best 
sellers and also technical books on 
chemistry, physics, higher mathema
tics and engineering. Of 10,200,000 
volumes already contributed, less 
than half of them were fit reading 
for the soldiers.

INTIMATE
. He: "I hear the church you go 
to is very small.”

She: "Yes, every time the prea
cher says, ‘Dearly beloved,’ I feel 
like it’s a proposal.”

—ON PAY DAY, BUY BONDS—

Yoiil'b Sec. On 
Tour, Prepares 
For IDS Conf.

PITTSBURGH, Pa. — John Or
man, secretary of the LDS Na
tional Youth Committee, arrived in 
this city this week as part of a 
check-up tour in preparation for the 
LDS Convention in Chicago this 
month.

In Pittsburgh he will meet with 
various LDS youth leaders to ar
range for final plans. His schedule 
includes a visit to Cleveland on 
July 8th and 9th, and Detroit on 
July 10th and llth.

He will arrive in Chicago, the 
scene of the convention, on July 
12th to prepare the background for 
the National Convention and the 
Youth Conference.

Pro-Nazis Prefer 
Czar to Soviet

Lithuania
PITTSBURGH, Pa.—At the open

ing sessions of the Lithuanian Al
liance of America Convention 
(SLA) strong ties between fifth 
columnists and leaders of some Lith 
organizations in the country were 
indicated.

In the main speech of the open
ing session, Pius Grigaitis, editor 
of "Naujienos” declared that "Czar
ist Russia was better than a So
viet Lithuania.” At the same time 
he was forced to speak of the "he
roic resistance” of the Red Army, 
in whose ranks are Lithuanian 
companies of soldiers.

Grigaitis has many connections 
with the Lithuanian National Coun
cil, an organization made up of 
Lithuanian emigres who spent 
some time in Hitler Germany be
fore coming to the U.S.

Grigaitis and the National Coun
cil have dropped their open pro- 
Nazi position but, while paying lip- 
service to the Allies, carry on a 
consistent sniping campaign against 
Britain, the USSR and other Allied 
Nations.

Other speakers at the convention 
revealed pro-fascist tendencies by 
their attacks on the Soviet Union. 
Yet they all had to admit that the 
overwhelming majority of the Lith
uanian people were “wholehearted
ly in support of President Roose
velt’s foreign policy.”

Race Prejudice 
Slows Down 
War Production

Negroes have less than one per 
cent of the jobs in the machine 
shops producing war supplies in 
Manhattan and Brooklyn. Yet Neg
roes form six per cent of the city’s 
population. This shocking racial 
discrimination was reported by the 
chief war industries union in New 
York—the United Electrical, Radio 
& Machine Workers of America— 
which is fighting to correct this 
condition.

"This is a disgraceful condition,” 
said Albert Stonkus, business agent 
of Local 475 of the "UE” yester
day at his office at 80 Willoughby 
St., Brooklyn. "It injures the war 
effort and weakens national unity. 
It must stop.” Stonkus’ big local 
union is binding employers in its 
latest agreements to hire Negroes 
on the same basis as whites. And 
the union checks up to see that the 
promises are kept.

“We haven’t much trouble any 
more when new men are hired,” 
said Stonkus as he went over the 
plants employing some 12,000 work
ers, with which his local union has 
agreements.

“The trouble is that few men are 
being hired,” he continued.

Few men are being hired although 
the war front calls for supplies and 
400,000 unemployed workers in New 
York, including 50,000 to 100,000 
Negroes, want work.

Few men are being hired and 
therein lies a scandalous tale of un
used machinery and unused man
power. —A. Shields.

MOTHER-IN-LAW AGAIN
"My wife and I, won’t quarrel 

about my mother-in-law and more, 
after what happened yesterday.”

“So you buried the hatchet?”
"Ro — just my mother-in-law.”

Unarmed l iths Fight Back German Soldiers as Nazis Try to 
Sen;! Lithuanian Young Men to Fight Against Russians 

and to Work in German Slave Camps
By JONAS ŠIMKUS

(wireless to Inter-Continent News)
MOSCOW, U.S.S.R.—One month ago, May 22nd, the Kaunas 

Railway Station was the scene of bloodshed as a result of the 
mobilization of Lithuanian youths started all over the country. 
Lithuanians were herded together in Kaunas and kept there for 
two days under guard by German soldiers armed with tommy
guns.

On the morning of May 22nd 
the recruits were driven to the 
Kaunas station. There trains 
of box cars were held ready 
there at about 11 a.m. When 
many of the youths were al
ready entrained a group of 
people appeared from Aukštieji 
Šančiai near the tunnel.

Evidently a passageway had 
been made beforehand through 
the barbed wire entanglements 
surrounding the station.

Shouts were heard outside 
the boxcars: “Brothers! Don’t 
go to die for Hitler! Drive the 
invaders from Lithuania! Death 
to the Hitlerites!”

The mobilized youth jumped 
from the cars and made off to 
Aukštieji Šančiai. The Germans 
opened fire, but the cars were 
in their way.

Some 500 Lithuanians in the 
station itself unexpectedly at
tacked the guards, disarming 
many of them. The Hitlerites 
on the platform opened fire on 
the building as well as on the 
Lithuanians standing on the 
platform.

Some of the men jumped 
over the fence and vanished in 
adjourning court yards. Ger
man reinforcements soon ar
rived at the station from Šan
čiai barracks and a terrible 
massacre began. Even in the 
first days of the German in
vasion Kaunas had not seen 
the like of it.

The whole station and the 
area around it were literally 
covered with the bodies of Lith
uanians.

That same evening martial 
law was proclaimed in Kaunas 
and the city was surrounded 
by troops. All night long sol
diers searched the homes of 
Lithuanians, looking for es
caped recruits.

The number of murdered and 
arrested has not yet been as
certained.

Worcester Notes
Wasn’t last Sunday wet? The 

“rain” water came from a spring 
and was conveniently bottled in 
quarts. What’s the matter, Ruthie? 
All I heard you say was, “I'm 
starved!”

I don’t know how any one else 
felt after that walk, but I know 
that I felt STIFF... We have 
Babe Ruth II in our midst. Yep, 
right in the Aido Chorus. He is 
tall, husky, blond, and can play 
ball almost as well as Babe. This 
athletic young man is Al P. Did 
you see him batting?

Paul became patriotic and gave 
his shoes to the rubber drive, so 
he was forced to walk bare-footed. 
Chilly, wasn’t it?

—Echoetta.

WIPE THAT SNEER. OFF MIS FACE /

WAR SAVINGS BONDS SSTAMPS

E---------------------------------------------------------- -----

The Germans are trying to 
conceal from the Lithuanian
public the very fact of the riot.

Posters in German and Lith
uanian have been put in in the 
streets of Kaunas threatening 
death to everyone who shelt
ered the escaped men. The de
parture of the mobilized youth 
was temporarily postponed.

At 2 a.m. on May 23rd a 
big fire broke out in Kaunas 
Station which the Lithuanians 
were forbidden even to ap
proach. The same night an
other big fire started in Ve
liuona, near the Nemunas Ri
ver. The fire consumed Ger
man stores of oats, bran and 
timber scheduled for shipment 
to Klaipeda.

This is how Lithuanian guer
rillas replied to Nazi terror.

“Our Russian Front” 
Now Showing
In Brockton

Just once in a blue moon a fea
ture comes along which combines 
the all important element of news 
value with thrilling entertainment 
lure. Tense human appeal blends 
with stern martial thrills in “Our 
Russian Front,” which' will be 
shown at the Modern Theatre in 
Brockton very soon.

The United States is at war, the 
conflict is the all absorbing topic 
of conversation. On the radio, in 
the newspapers, the magazines, the 
best-sellers, the subject of hostili
ties, conducted by America and her 
allies, is of paramount interest.

In this picture you will get the 
sharp thrill of combat scenes, of 
flashing bayonets, of furiously-driv
en tanks, of wild Cossack horsemen 
in headlong charges, of swooping 
planes and bombardments. These 
are tense moments that try the 
souls of men and women in the 
fires of Fate. You’ll be thrilled to 
the marrow by the elemental emo
tions, the inspiring courage, the 
tragedies and triumphs of patriotic 
heroes in “Our Russian Front.”

Don’t miss it!
—Dana.

Try Your Grooming 
Score on Quiz

Try your score on this grooming 
quiz. If you rate less than 60, bet
ter add an extra fifteen minutes 
a day to your beauty routine. Each 
answer counts five. Peggy Conklin, 
Columbia network’s “Tillie the Toil
er,” tallied a winning total—how 
about you?—

Do you brush your hair at least 
fifty strokes per day? Do you 
shampoo your hair once a week? 
Do you push back your cuticle 
when drying your hands?

Do you manicure your nails once 
a week? Do you keep your elbows 
smooth and white ? Do you brush 
your teeth at least twice a day?

Do you use a deodorant? Do you 
give your dresses and housecoats a 
good airing each week? And pe
riodically check up on your clothes 
for spots, ripped seams or loose fast
eners?

Do you keep your shoes shined 
and heels straightened? Do you 
keep your seams straight ? Do you 
always remove your make-up be
fore retiring?

Do you remove your old lipstick 
before applying a new coat? Do 
you carry an extra pair of hose on 
rainy days, in case the ones you 
wear are mud spotted?

And do you make a final check
up on your appearance in a full 
length mirror before leaving your 
house ?
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IŠ SLA SEIMO
Pirmoji Seimo Diena nieko neatliko —buvo tiktai kal
bos. Vos-ne-vos Mandatų Komisija išdarė raportą.

(Nuo mūsų korespondento)
PITTSBURGH, PA.

ŠIA Seimas tikrai triuk
šmingai atsidarė — tą 
triukšmą sukėlė ne delega
tai,— nes jiems nebuvo jo
kios progos tai padaryti— 
kiekvienas tiktai turėjo 
progos du kartus atsišauk
ti, kad jis arba ji dalyvau
ja seimo sesijoj.

Triukšmą seime sukėlė 
Bridgeville Boys Club (ne

Juk patsai čarteris garan
tuoja, kad patys Europos 
pavergtieji kraštai išspręs 
savo likimą. Bet, matyti, 
labai mažai delegatų tepri
tarė Daužvardžio kalbai.

Apie tai, kaip naciai da
bartiniu laiku terioja Lie
tuvą, Daužvardis nei nepri
siminė — tiktai pasakė, jog 
Lietuva dabar šiame kare 
“kenčia antrą jungą.”

boję, “plonoj knygutėj,” 
kur daro palyginimus Lie
tuvos padėties prie Sovietų 
valdžios ir prie nacių oku
pacijos, jis giria nacius. 
Jis pasakė, taipgi, kad
“prieš rusus” veikė “slap
ta Lietuvos valdžia” ir da
bar veikia ta pati valdžia 
prieš vokiečius. Ir kaip tik
tai vokiečių frontas suby
rės, tai toji valdžia kaip a- 
liejus vandenyje iškils —o 
jie tiktai laukią signalo iš 
Lietuvos pradėti savo vei
kimą, v

Referatai buvo iš anksto 
prirengti ir buvo specialiai 
pasiteisinimai tų, kurie re
feratus darė. Vienas dele-

lietuvių) Drum and Bugle 
Corps, kuris buvo parėdy
tas indijoniškais kostiu
mais ir gana gražiai pasi
rodė. Jeigu kokis delegatas, 
miegodamas atėjo į pirmą
ją sesiją, tai būbnai ir tri
mitai tikrai juos iš miego 
prikėlė. Bet gaila tiktai tų, 
kurie sekmadienį prieš ati
darymo sesiją buvo perdaug 
išsigėrę ir dar su skau
dančiom galvom į sesiją 
pribuvo. Vienok “indijonu- 
kai” labai įspūdingai pasi
rodė. Gaila, kad Susivieni-| 
jimai neturi tokių grupių, 
o jų reikėtų turėti. Nema- ■ 
žai vaikų skyriaus narių 
yra kai kuriuose kuopose, 
ir jos galėtų suorganizuoti 
drum ir bugle corps.

Po sugiedojimo himnų ir 
po kelių pranešimų, ŠIA 
“augščiausias prezidentas” i 
atidarė Seimą, pakviesda- l 
mas kelis amerikonus kai- į 
bėtojus, kurie gražiai ir1 
gerai kalbėjo — ragino lie
tuvius remti karą visomis 
pajėgomis. Dr. Kline, kuris 
atstovavo majorą Sculley, 
priminė, kad, kai mes čia 
sėdime gražioje salėje, tai 
prie Charkovo ir prie Se
vastopolio maži vaikai, mo-l 
terys ir vyrai lieja kraują! 
dėl žmonių laisves.

Charles Ross, kuris ant de-1 
mokratų tikieto kandida- i 
tuoja į Pennsylvanijos gu
bernatorius, taipgi priminėj 
kaip svarbu mums laimėti 
šį karą ir ragino lietuvius 
visais galimais būdais prie 
to laimėjimo prisidėti. Jis 
pabrėžė, kad tie, kurie nori 
atskirti Ameriką nuo jos 
alijantų, tie skleidžia na
cių propagandą. Tas kai 
kuriems redaktoraims, ku
rie yra paaukoję savo visą 
amžių niekinimui vienos a- 
lijantės (ir jie jau pusėti
nai pagyvenę) nelabai pa
tiko. Mr Ross priminė, kad, 
kaipo geri amerikonai, geri 
piliečiai, mes galime pagel
bėti Amerikai kovodami 
prieš nacių propagandą, 
prieš penktąją koloną. Man 
klausant, prisiritinę, kaip 
nelabai senai kai kurie lai
kraščiai rašė, kad “Lietuvos 
žmonės “verkte verkė”, 
laukdami vokiečių ateinant 
juos išlaisvinti. Kai kurie 
sušuko, kad “Lietuva ne
priklausoma,” daugelis tal
pino iš Berlyno geštapinin- 
kų radiogramas, ir kitą

Judge Ralph Smith, kuris 
kalbėjo apie ŪSO svarbą, 
irgi palietė karą iš teigia
mesnės pusės, negu “lietu
viškieji kalbėtojai,” kaip 
man vėliau išsitarė vienas 
senas mainierys, delegatas 
iš kuopos netoli Pittsbur- 
gho. — “Su jais galima su
tikti, bet tie lietuviai, kai 
ims kacapintis, tai ir galo 
nėra,” sako jis. Jo sūnus 
yra United States marinin- 
kas.

Po tu visu kalbu, Vini-
V V 4, /

kas pasiskyrė du pagelbi- 
ninkus, labai išmintingus: 
S. E. Vitaitį ir J. Stilsoną, 
trockininku redaktorių.

Po pietų, Bagočius pasky
rė mandatų komisiją: Tre
čioką, Žemantauską ir šni- 
rą. Kol mandatų komisija 
sutvarkė mandatus, ėjo re
feratai. Pirmiausia refera
vo Gegužis apie SLA Sei
mų delegatų atsakomybę ir 
uždavinius. Po referato, Ba
gočius labai smarkiai gyrė 
Gegužį. Vėliau prof. Pakš
tas. Jis sveikino seimą nuo 
“lietuviu tautinės tarybos,” 
kuri, sulig Pakšto, yra “ti
ktai atspindžio atspindis,” 
arba kitaip sakant, šešėlio 
šešėlis. Pakštas pasakė, kad 
jo taryba atstovauja tris 
partijas ir dvi tautas: kata
likus, liaudininkus, social
demokratus ir žydus. Jis 
pasakė, kad Lietuvos žmo
nės vieningai veikia prieš 
rusus ir vieningai veikia 
prieš vokiečius, bet toje 
knygutėj, apie pusė metų 
atgal išleistoj, anglų kal-

gatas, jaunas, čia gimęs, 
pasakė: “Čia kenuota mu
zika visą dieną groja.”

Vitaitis referavo apie S 
LA istoriją, vystymąsi ir 
papasakojo, kaip vieną 
kartą jam pasisekė iš susi
rinkimo pasprukti, o ki
taip, būtų buvęs per langą 
nuo trečio aukšto išmes
tas.

Grigaitis referavo apie 
kara, ir SLA uždavinius 
kare. Pradėjo daug maž 
sekamai: Pirmoji okupaci
ja, bolševikų, buvo labai 
žiauri, dabar nacių dar 
žiauresnė. Paskui jis ėmė 
girti caristinę Rusiją, kad 
ji davė nuo karo pabėgė
liams daugiau laisvės negu 
Sovietai dabar duoda lietu
viams. Sakė, kad Sovietai 
ištrėmė kelias dešimtis tūk
stančių į Sibirą, neduoda 
jokių teisių ir kad kokis tai 
Paleckis kalba lietuvių var
du, su kuriuo nieko bendro 
lietuviai neturėjo ir nenori 
turėti... Jis sakė, kad nese
niai Amerika pasipriešino 
“Rusų reikalavimams,” kad 
Lietuva būtų prijungta prie 
Rusijos — tas reikalavimas 
atmestas. Jis ilgai apsistojo, 
aiškindamas, kad tie, kurie 
veikia taip, kaip Grigaitis 
nori, tai neina prieš val
džią, bet su ja. Jis pasigy
rė, kad buvo pas preziden
tą Roose vėl ta, ir kad būk 
jis 1940 metais lietuviams 
pasakė, kad nesisarmatytų 
būti lietuviais.

Jis sakė, kad rusai he- 
roiškai kovoja, bet taipgi

sakė, kad jie dar vis nori 
paglemžti kitas tautas ir 
nepritaria Atlantiko čarte- 
riui; ir jis kėlė pasipiktini
mą prieš Sovietus, jam da
rosi neramu, kad Sovietai 
gauna daug paramos iš A- 
merikos ir daugiau gaus, o 
vis kalba, kad Sovietų rau
donoji vėliava tuoj vėl ple
vėsuos Lietuvos sostinėj.

Reikia pasakyti, kad Gri
gaitis prasitarė ir prieš 
dabartinę nacių santvarką 
Lietuvoje. Priminė, kad už 
du nudėtus vokiečius, buvo 
sušaudyta 400 lietuvių.

Paskui, Grigaitis nusis
kundė, kad kas tai juos 
skundžią, norį organizaciją 
diskredituoti, primesti jai 
pronaciškumą ir kad SLA 
jau turėjo keblumų dėlei 
to. Kas tuos skundus daro, 
Grigaitis nepasakė, vienok 
sakė, kad tas, kas teikia 
tiems paramą, tai remia 
organizacijos priešus.

Mandatų komisija rapor
tavo po to, kai Stilsonas 
perskaitė nuobodų referatą 
“SLA Respublika”, kurį 
Strimaitis pagamino, bet

kadangi pats negalėjo sei
me dalyvauti, tai prašė, kad 
Bagočius leistų Strimaičio 
frentui Stilsonui jį per
skaityti.

Mandatų komisija rapor
tavo, kad dalyvauja 135 
delegatai (įskaitant 7 Piki. 
Tarybos narius), o apie 100 
kurių mandatus centras 
gavo, nedalyvauja. Po to, 
sekė vėl vardošaukis ir de
legatai gavo savo ženkle
lius, ir tuomi sesija pasi
baigė.

Portland, Oregon
Atminčiai Jono Voleske

Atminčiai Jono (Jobu) Vo- 
loske, kuris pagelbėjo man at
siekti kolegijoj mokslą, aš au
koju $5 paramai dienraščio 
“Laisves” ir $5 Literatūros 
Draugijos Apšvictos Fondui.

Jonas Voleske labai intere
savosi darbo klasės apšvictos 
reikalais ir darbininkiška 
spauda. Jeigu jis būtų dar 
gyvas, tai aš žinau, kad jis 
nuoširdžiai remtų darbo žmo
nių judėjimą kovoje prieš fa
šistinę Ašį. Tat, mes visi pri-
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VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir 

gražioje lygumoje:

Bloznelių F urmo į e
R.F.D. 2, Cauterskill Rd. Catskill, N. Y

GRAŽUS EŽERAS MAUDYTIS
Geras maistas ir atskiri kambariai guoliui.

Vakacijų kainos: suaugusiom $14 į savaitę.
Vaikam iki 12 meti; $8 j savaitę.

< >

< )

o

« •>

O

O

<!>

<♦>
IŠ New Yorko galima atvažiuoti busais ir Iludsono

Upe laivais. Atvažiavę telefonuokite:
Catskill 885-F4

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.
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RIO US PATOH.
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nideisig'nęsl 
Section iffl 
>1 Law -at
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d off th®

UM Island City, N. Y. 
only by Pepsi-ColaConIPj^ji^^HM|

DIDŽIULIAME BUTELYJE
Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

valome bendradarbiauti da
bartiniu laiku, kad atsiekti 
mūsų pergalę!

Alda Ann Umbros.

Sovietu Laivai Bandę Įgabeni 
Kariuomenę Į Kerčą i

Berlin. — Naciai sako, 
kad aštuoniolika sovietinių 
laivų, atplaukę iš Kaukazo, 
mėgino iškelt savo kariuo
menę į Kerčą, rytiniame 
smailgalyje Krimo pusiau-

salio; bet, girdi, vokiečiai 
pakrantinėmis kanuolėmis 
atmušė tuos laivus.

Hitlerininkai nesako, ar 
sovietiniams laivams pavy
ko įgabent savo kariuomenę 
į Kerčą, ar ne.

Washington. — Anglų 
admirolas Cunningham tei
gia, kad naciai ir italai da
bar per Viduržemio Jūrą 
prisigabeną į Libiją ir Egi
ptą tiek pabūklų ir kitų 
dalykų, kiek tik jiem reikia.

propagandą. Kai kurie ir 
dabar negali susivaldyti— 
po senovei talpina propa
gandą, kuri gali ateiti tik
tai per Berlyną.

Povilas Daužvardis irgi 
buvo perstatytas. Jis dar 
vis tebesiskaito Smetonos 
konsulu. Jis pasakė, kad 
tiktai Amerika bus galinga 
po šio karo, ir ji padik
tuos, kokia tu/ės būti tai
ka. Jis taipgi pareiškė, kad 
tiktai Anglija ir Amerika 
stoja už Atlantiko čarterio 
principus. Jeigu tokią kalbą 
būtų girdėjęs bile atstovas 
mūsų krašto alijantų —pa
manytu sau: Tai kur tas 
Atlantiko čarteris, jeigu A- 
merika padiktuos taiką?

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvių Lietuvių Tarybos

Amberland Radio Programas
Transliuojama sekmadieniais nuo 8:45 iki 9:15 ryte 

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klės.
B--------------------------7------ 7------77-------—----------- ;----------------- 7-----H

Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika, 
vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre

syvių lietuvių veikimą. 
□---------- ------------------------------------------------------------------------[g

Prašome visų nusistyti radio ir išgirsti.

Visais Reikalais KreipkitSs:
59 Dyer Street Montello, Mass,

arba

Lithuanian Progressives Council, Inc.
414 West Broadway, South Boston, Mass,

z ; :
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LICENSES LICENSES LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6759 has been issud to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
547 Grand St.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

MICHAEL MILLER 
Penny Profit Food Centei- 

547 Grand St., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
1866 has been issued t the undersignedGB l..„ _________ _____  - .... ___________

to sell beer, at retail under Section 107 
of "
389 _____ _______
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

the Alcoholic Beverage Control Law at 
Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn.

ADOLF MOLLER
389 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2292 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

2812 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

2812 Fulton
LUCA 

St.,
CUOMO

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is ______ ..
GB 2350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1218 Myrtle Avenue, 
County of Kings, to 
premises,

CHARLES
1218 Myrtle Ave.,

107 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

A. ROMEO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
GB . ................................................................................
to ... ____ ... _____ _____ ______  ...
of the Alcoholic Beverage Control Law at
257 “ “ . ~ ‘ .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS J. SACHS & JOSEPH BERGON
257 Court St.. Brooklyn, N. Y.

2071 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107

Court Street, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
194
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Rockaway Ave., Borough of Brooklyn.

ABE BLUTH
194 Rockaway Ave., Brooklyn, N. .Y.

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

sell beer, at 
the Alcoholic Beverage Control 
Buffalo Avenue, 

County of 
premises.

GB 
to 
of 
51

Kings, to

retail under Section 107 
Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

51 Buffalo
ERMINIO 

Ave.,
SCUTARI

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB) 2545 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
3002 Avenue K, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ERHARDT NORBY 
3002 Avenue K, Brooklyn, N.

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

beer, at retail under Section 107 
Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic 
2317 Voorhies Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
2317 Voorhies Ave..

retail under
Beverage Control

Borough of
be consumed off

Section
I>aw at 

Brooklyn, 
the

SPELLING 
Brooklyn, N.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2238 has been issued t the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5516 — 8 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARNOLD BJORNHOLM
8 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1592 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at' 
724 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

5516

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1697 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7324 — 6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

7324 6th
WILLIAM REESE
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1399 has been issue to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
7711 —• 13 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

7711
JOSEPH CRASHKOFF

13 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 
to 
of 
256 Kingston Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

at retail under Section 107 
Law at

2689 
sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control

LOUIS POLEVOY
1 (Royal Market)

256 Kingston Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License
9284 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be 
premises.

GB 
to 
of 
739

No.

consumed off the

JOSEPH
724 Franklin Ave.,

El DEN
Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9271 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
407 Myrtle Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

CHARLES ALTSCHULER 
407 Myrtle Ave., Brooklyn

retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
off the

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EBi 2068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
541 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANNA WIEDMER 
541 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.

retail under Section 107

the

Y.

POLEVOY,
739 Nostrand Ave.,

INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1978 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control 
6015 — 4 th Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

at retail under Section 107 
Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

6015 4th
HENRY 
Ave.,

J. KUCK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
2470 has been issued to the undersigned 

fell 
the

GB 
to 
of 
706
County 
premises.

706

hereby given that License No.

beer, at retail under 
Alcoholic
6th Avenue,
of Kings,

Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off tiie

6th
ANNA METRICKI

Ave.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE
GB 6351. has been issued to the undersigned 
to 
of 
137 
County of Kings, to 
premises.

sell 
tho

beer, at 
Alcoholic 
3rd Avenue,

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

137
LOUIS 

Ave..
WEITZ

Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 2653 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1597 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERTUS SCHNEECLAUS 
1597 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1583 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

255 Windsor Place, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
255 Windsor Place,

C. IIINSCH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1796 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
405 Vanderbilt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Prospect Park West, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

r«j JOSEPH STARK
(New Deal Food Stores)

220 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
1563 has been issued to the undersigned 

sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Prospect Park West, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, 
premises.

MAX
222 Prospect Park

NOTICE 
GB 
to 
of 
222

to he consumed off

EDELSTEIN
West, Brooklyn, N

the

No.NO'I'ICE is hereby given that License
GB 676S has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

1648 Uth 
County of 
premises.

1648 11th

ELFRIEDE SAVARESE
(Quality Food Store) 

Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 9038 has been issued to the underigned 
to sell beer, at 
of 
467 ATAJflUIU JlY.liUV, *--- -------
County of Kings, to be 'consumed off 
premises.

• WILLIAM MEYER. JR. & 
WILLIAM BECKMANN 

Myrtle Ave., Brooklyn, N.

the Alcoholic
Myrtle Avenue,

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn. 
'' the

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2489 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
520 Van Buren I 
County of Kings, 
premises.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

St.. Borough of Brooklyn, 
, to be consumed off the

467
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2443 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
383 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

to be consumed off the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 6525 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Floyd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RAMIRO DISDIER 
(La Flor De Borinquen)

145 Floyd St., Brooklyn

the

N.

No.NOTICE is hereby given that License
1654 has been issued to the. undersigned 

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

to

520 Van
IRVING G. MAYERS

Buren St., Brooklyn, N. Y.

SOL
383 Nostrand Ave.,

PELLMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic 
9122 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GREGORY 
3rd Ave.,

EB 
to 
of 
608 
County of Kings, 
premises.

IGNATIUS E.
DANIEL J 

DAN & EDDIE DINER
Franklin Ave., Brooklyn, N.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

9122

608

MANISCALCO
TRIONFO

Y.

retail under
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CLEARY
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4218 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER SODICOFF
Brooklyn, N. Y.4218

hereby given that License No. 
2091 has been issued to the undersigned 

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

Court Street, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE 
GB 
to 
of 
523 
County of Kings, 
premises.

CHRISTIAN C. TONISSEN 
523 Court St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
2063 has been issued t the undersigned 

sell 
tho

NOTICE 
GB 
to 
of

County 
premises.

54 1

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

92 Street, Borough of Brooklyn.
be consumed offof Kings, to

I,ENA M. 
St.,

PENNER
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 677 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic
2821 Brighton 8th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

beer, at retail under Section 107 
Beverage Control Law at

SAM WEITZ
2821 Brighton 8th St., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
Eli 2071 has been issued to the undersigned 
to 
ol l 
4911 
County of Kings, to be consumed on 
premises.
JOSEPH BLAZE & WILLIAM F. JANDER 

Avenue D Bar & Grill
4911 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

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

I Avenue D, Borough of Brooklyn, 
the

NO'I'ICE is hereby given that License No, 
EB 833 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic 
4209 Avenue J, 
County of Kings, to 
premises.

THE JAY 
4209 Avenue J,

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

Borough of Brooklyn.
be consumed on the

TAVERN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
1625 has been issued to the undersigned 

sell beer, at 
the Alcoholic

Broadway,

EB 
to 
of 
240 
County of Kings,

No.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8013 — 20 
County of 
premises.

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

8013 20
BENJAMIN SKLAR
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License 
C 262 has been issued to the undersign* 
to sell beer, at wholesale under Section M 
of the Alcoholic Beverage .Control ^Law^ 
2451 Dean 
County of 
premises.

2451 Dean

Street, Borough of BrooklyiU 
Kings, to be consumed oft tM

NOTICE is hereby given that License 
GB 1939 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2307 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK T. SKELLY 
2307 Voorhies Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given
GB -----
to 
of
446 _____ _______  _ ____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

that
2672 has been issued to the 
sell beer, at retail under 
the Alcoholic

Lewis

retail
Beverage Control 

Avenue, Borough of

License No. 
undersigned 

Section 107
Law at 

Brooklyn, 
the

SOL GILCHICK 
(Sol’s Dairy & Groceries) 

146 Lewis Ave., Brooklyn. N.

NOTICE »s hereby given that License No. 
GB 2290 has b'x.-n issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2605 Be<lford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JENNIE GOLDBAUM
2605 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
1769 has been issued to the undersigned 

sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic - 
Lafayette Avenue,

GB 
to 
of 
71 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL 
71 Lafayette Ave.,

No.

retail under Section
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MILMOE
Brooklyn, N. Y.

License No.NOTICE is hereby given that
GB 1879 has been issued to the undersigned 
to sell ' "
of the 
588 —
County of Kings, 
premises.

Section 107beer, at retail under
Alcoholic Beverage Control Law at 
7th Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2296 has been issued to the ^undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1715 Sheepshead 
Brooklyn, County 
off the premises.

S. MOYLAN. INC.
1715 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

retail under Section
Beverage Control Law 
Bay Road. Borough

of Kings, to lx; consumed

107 
at 
of

588 7th
JOHN MISULIA

Ave.. Brooklyn, N.

hereby given thatNOTICE is
GB 1593 has been issued to the 
to .
of the Alcoholic Beverage Control Law

No.License 
undersigned 

Section 107 
at

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

MONROE PRODUCTS, INC.
487 Dean St.. Brooklyn, N.

sell beer, at retail under

that License No.
2474 has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Cont rol Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE is hereby given 
GB 
to 
of 
157 
County of Kings, 
premises.

sell beer, at 
the Alcoholic

Avenue U,

the

is hereby given that License No. 
2471 has been issued to the undersigned 

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

Court

NOTICE
GB 
to 
of 
317
County of 
premises.

Street, 
Kings, to

Borough 
be consumed off

of Brooklyn, 
the

317 Court
FRANK 

St.,
ROMEO

Brooklyn, *N.

No.

157 Avenue
PHILIP WEISBERG
U. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____  ____
GB 6364 has been issued to the undersigned 
to sell _________ ___
of the Alcoholic Beverage Control 
6306
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELENI STAMATIOU
14th Ave., Brooklyn. N. Y.

.beer, at retail under Section 107
______'... ...... " Law at
14th Avenue, Borough of Brooklyn,

6306

NOTICE is hereby given 
GB 6356 has' been issued 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4920 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNIE HERSHKOWITZ
4920 Avenue K, Brooklyn, N. Y.

that License 
to the undersigned 

Section

NOTICE is hereby given that License No.
GB 2382 has been issued to the undersigned

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

to sell beer, at 
of the Alcoholic 
2293 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
2293 Bedford Ave.,

SALZMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1768 has been issued to the undersigned 
to ” . ' .
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9202 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BRAVERMAN 
9202 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

sell beer, at retail under Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
GB. 1520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK WYETZNER
639 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1657 has been issued to the jindersigned 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control 
392 Crescent Street, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1887 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

beer, at retail under Section 107 
Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HELEN
392 Crescent St.,

HELMS 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1456 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15 Third Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho

’ OSCAR CARL JOHNSON 
4613-15 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2238 has been issued to the undersigned 
to sell ‘ ‘ ...
of the Alcoholic Beverage Control I .aw at 
5516 — ' *
County 
premises.

beer, at retail under Section 107

8th Ave., 
of Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

5516
ARNOLD B.
8th Ave.,

JORNHOLM
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1875 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9104 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES KOHLMEYER
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.9404

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8703 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

8703
ADOLPH

3rd Ave.,
SCHWARTZ 

Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 2270 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control 
648 Manhattan Ave., E___ „i. ___ ..
County of Kings, to be consumed off 
premises. j

KATHERINE WATROBSKI 
(Baran’s Food Store)

•48 Manhattan Ave.,' Brooklyn, N.

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

beer, at retail under Section 107 
Law at 

Borough of Brooklyn. 
: the

Y

JOHN BUDZAK
296 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

DOROTHY
433 Franklin Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KHOURY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2485 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
435 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY T. HARBEN
435 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6438 has been , Issued to thei undersigned 
to sell beer, ” ~ ...... 11.
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9 ~ "

at retail under Section 107

Sullivan Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DAVID & LOUIS GREENBERG 
9 Sullivan Place, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2013 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
346 Franklin Aveflue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings/; to be consumed off the 
premises.

SAMUEL ZITOFSKY
346 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License* No. 
GB 6394 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of_ the Alcoholic Beverage Control Law at 
805 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Borough of Brooklyn

SARAH
805 Franklin Ave.,

SHAPIRO
Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 6119 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
354 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIEDA WEITZMAN
354 Franklin Ave,, Brooklyn, N. Y.

CARLO MIRANDA
St., Brooklyn, N<

hereby ‘given that License 
been issued to the undersigned

NOTICE is
C 217 has Izvci, i.."..... — -----
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
415- 417 Baltic St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off thd 
premises.

FRANK DACCHILLE 
.Baltic Beverage Distributors

416— 417 Baltic St., Brooklyn, NT. Yl

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

to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1214 Coney Is. Ąve., Borough of Brooklyn, 
County of , Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUISE CATHERINE HERMAN
12141 Coney Is. Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 1645

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 729 has been isued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6901 ■— 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License. No, 
C 272 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

7 th Street, Borough of Brooklyn*No.

6901
RIDGE DINER, INC. 

4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 772 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6520 Bay Parkway, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

nt
has 
beer,

6520 Bay

retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
the

G. & D. DINER. INC.
Parkway, Brooklyn, N.

NOTICE
EB 539 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5301 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ISIDORE
5301 Church Ave.,

is hereby given that License No.

Borough of Brooklyn, 
Ixj consumed on the

SHAPIRO
Brooklyn, N. Y.

No.

98 .... ______ ..
County of Kings, to be consumed off th«J 
premises.

WEST HAVEN BEER & ALE, INC.
98 No. 7th “ —St., Brooklyn, N. Y*

hereby given that License No* 
been issued to the undersigned 
at wholesale under Section 107

NOTICE is hereby given that License 
EB 717 has been issued to the undersigned 
to 
of 
179
Gounty of Kings, to be consumed on the 
premises.

sell beer, at 
the Alcoholic

Avenue,Reid

179 Reid

NOTICE 
EB 1928 
to sell 
of the .

retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn,

MICHAEL NOONE
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

1605-7 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
' ofCounty < 

premises.
Kings, to be consumed on the

JACOB FELTSCHER 
Flatbush Coffee Shop 

1605-7 Cortelyou Rd.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
C 369 has 
to sell beer, ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
134 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th<J 
premises.

MARCY BOTTLING CO., INC.
134 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
C 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
101—103 Cook Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises. *“"*

101—103

MORRIS LINDENBAUM 
Lindenbaum Distributors

Cook St., Brooklyn, N. Y<

I

NOTICE is hereby given that License No. 
C 294 has been issued to th® undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1060-1062 Myrtle Ave., Bonmgh of Brooklyn, 
County of Kings, to consumed off tho 
premises.

BENJAMIN KWITEE, & JACOB OLIN 
ACE BEER DISTRIBUTORS

1060-1062 Myrtle Ave.. Brooklyn, N. Yi

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEXANDER ARDOLINO 
American Coast Food Stores

436 Graham Ave , Brooklyn, N. Y,

is hereby given that License No.

į

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1964 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control 
270 '......................... - ‘ *

BOWLING CENTRE, INC.
Brooklyn, N. Y.

WILLIAMSBURG
240 Broadway,

No.hereby given that License
2583 has been issued to the undersigned 

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

Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed Off the

NOTICE 
GB 
to 
of 
309 
County of 
premises.

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

beer, at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

NOTICE 
GB 67 1'6 
to 
of the Alcoholic 
2624 
County of Kings, 
premises.

sell

GUSSIE BLAU
2624 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

that License No.
1522 has been issued to the undersigned 

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

309 Wyckoff
HERMAN MARKS
Ave., Brooklyn, N. Y.

NO'I’ICE is hereby given that License No. 
EB 1913 has been issued to the undersigned 
to 
of tho Alcoholic 
305 Bond 
County of 
premises.

beer, at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

Smith 
County of 
premises.

270 Smith

at retail under Section 107 
Law at 

Brooklyn, 
the

Street, Borough of
Kings, to be consumed on

FRANK LA QUINTA 
St., Brooklyn, N. Y.

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

NO’I'ICE is hereby given 
GB 
to 
of 
20 Central 
County of 
premises.

20 Central

Avenue, 
Kings, to

PHILIP
Ave.,

STEINER
Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
f?B 2010 has been issued to the undersigned 
to 
of 
393

No.

sell beer, at retail under
the Alcoholic Beverage Control 

Central Avenue, Borough of
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL HELLERMAN
393 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

Section 107
Law at 

Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. GB - -
to 
of 
47 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

6361 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Brooklyn Av'ynie, Borough of Brooklyn,

FLORENCE BALCOF
47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

,------------------- r •—
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of tho Alcoholic Beverage Control 
79 Saratoga Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

at retail under Section 107 
Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

79 Saratoga
JOSEPH 
Ave.,

NOTICE is
266-5 has been 
sell beer, at 
the Alcoholic

Avenue S, 
County of 
premises.

GB 
to 
of 
192

192 Avenue

WINTER
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
issued ta the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off theKings,

MAX UCHITEL
, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 
to 
of
388 ivi<ixew<MHi nvc., nuivugii ui uruoKiyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

873 has 
sell beer, 
the Alcoholic 

Ridgewood Ave

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

, at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

JAMES M.
383 Ridgewood Ave.,

ZALESKY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
GB 
to 
of 
277

1865 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

the

JACK RAKOFF
277 Sumpter St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6518 fias been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Beverage Control 
1329 Halsey Street. ‘ _______...
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

1329 Halsey
PETER 
St..

No.

under Section 107 
Law at 

Borough of Brooklyn,

PHILBIN
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE
GB 2t)78 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
1173 
County of Kings, 
premises.

FRANK KAUFMAN 
Kaufman’s Dairy

1173 Broadway, Brooklyn, N.

beer, at 
Alcoholic 

Broadway

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off,'the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2492 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2594 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ^consumed off the 
premises.

SAM BATTAGLIA
25$)4 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1318 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to bo consumed off the

LOUIS PAPRIN
1348 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HANS R. HASĘ
341 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2738 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

East Second St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

1
the

WILLIAM EHLERS
1 East Second St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6497 has been issued to tho undersignęd 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
593 3rd . ~ '
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

593 3rd

No.

Avenue, Borough, of Brooklyn,

FRED THAENS
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 
to 
of 
532
County of Kings, to be consumed 
premises.

EDWARD A. PNIEWSKI 
532 3rd Ave., Brooklyn;

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

at retail under Section 107 
Law at 

Brooklyn, 
off the

2518 
sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control 

3rd Avenue, Borough of

N.

NOTICE 
GB 
to 
of

2532 has been 
sell beer, at 
(he Alcoholic 
Wythe 

County of 
premises.

98 Wythe

NO'I'ICE 
GB 1535 
to 
of the
6823 - 
County 
premises.

sell

6823

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

HELEN DERMODY
vc., Brooklyn, N. Y.

is hereby giv«i that License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

beer, at 
Alcoholic 

6 
of

NOTICE 
GB 
to 
of 
33

the

6
FRED KARTMAN

Ave., Brooklyn, N.

182S 
sell beer, at 
the Alcoholic 

Cedar 
County of King: 
premises.

No.

305 Bond St.
MARY CONA

Brooklyn, N.

NOTICE
1898 has been 

sell beer, at 
tho Alcoholic

Utica 
of

EB; 
to 
of 
324 
County < 
premises.

324 Utica

No.

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

JOSEPH KRAVITZ
Ave., Brooklyn, N.

the

hereby given that License 
724 has been issued to the undersigned 

sell ‘ ...........................
the Alcoholic Beverage

Tilden

NOTICE is hereby given that License 
EB 654 has been issued to the undersigned 
to 
of 
263

beer, at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

sell
the Alcoholic
New Lots Ave., 

County of Kings, to 
premises.

263 New
ISIDORE 

Lots Ave.,
EV AN SKY

Brooklyn, N. Y.

is hereby given that' License 
has been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 107 
Beverage Control Law al 

Street, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

33 Cedar

NO'I'ICE 
GB 
to 
of 
193
County of 
premises.

the

HERMAN SPATH
St., Brooklyn, N.

NOTICE i 
EB 
to 
of 
270 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

beer.

2701 Tilden

No.

retail under Section 107 
Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn,

WM. C. BRANDAU
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE 
EB 590 has been 
to sell 
of the Alcoholic 
9311 Church 
County of Kings, 
premises.

G. & S. DELICATESSEN CORP.
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

beer, at

9311 Church

*

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

Padarytas iš tikro Castile muilo 
U.S.P. Išplauna pleiskanas ir vi

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonkft.

Alexander’sdyBB
HAIR VOKf 

REFRESHING Wt”

TONIC
Alexander’s Hair Refreshing Tonic 
Aliejų ir kitų vaistų mišinys dėl 
stimuliavimo plaukų šaknių ir odos

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

NOTICE is 
EB 698 has 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control 
93 Tompkins Avenue, Borough of .Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 
Law atNOTICE is _____  „___  ___  _______ .....

EB 1619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 'Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
1405 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS LEIBOWITZ
93 Tompkins, Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 831 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control 
32% Tompkins Ave., 
County of Kings, to 
premises.

DAVE SNYDER
1405 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

at retąjį under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

1747 
sell beer, 
tho Alcoholic 

Adams

193 Adams
ALFONSO Di ROSA
St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at, 
of the Alcoholic
1378 Broadway, _____ „ ______ ...
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HARRY REHBOCK
1378 Broadway, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn,

NOTICE 
EB 
to 
of
373 ___„____ ...
County of Kings, 
premises.

ISIDORE GOLDMAN
373 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

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

sell beer, at 
the Alcoholic 

Kingston

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

beer, at retail under Section 107 
Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

JULIUS 
32% Tompkins Ave.,

OSSIP
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 
to 
of 
910 
County of 
premises.

is hereby given that 
9053 has been issued to the 
sell beer, at 
the Alcoholic 

Myrtle

910 Myrtle

Avenue, 
King's, to

License No. 
undersigned 

Section 107 
Law at 

Brooklyn, 
the

retail under
Beverage Control

Borough of
be consumed off

MARIA 
Ave.,

po BL ES
Brooklyn, N.

is hereby given that 
been issued to the 

beer, at retail under 
Beverage Control 

2576 Fulton Street, Borough of 
County of Kings, to 
premises.

CHRIS HOUGHTALING AND 
VICTOR NELSON 

(Gotham Bowling Alley) 
Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE 
EB 847 has 
to 
of the Alcoholic 

Fulton

License No. 
undersigned 

Section 107 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

2576

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 738 has been issued to the undersigned 
to 
of 
189 
County < 
premises.

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

Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

SAM WOLTEN
189 Tompkins Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 429 has been issued to the undersigned 
to 
of 
131

sell beer, at

No.

Alexander’s Co
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPH GOODMAN
131 Tompkins Ave., Brooklyn, N.

the
No.hereby given that License 

been issued to the undersigned 
, at

NOTICE is 
EB 
to 
of 
32 
County of Kings, 
premises.

AUGUST LEONARDELLI
32 Sackett St.. Brooklyn, N.

652 has 
sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at
Sackett Street, Borough 

to be consumed on

retail unden Section 107 Y.

NOTICE is hereby given that License ___
EB 194 7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to lx? consumed on the 
premises,

LOUIS BERINSTEIN
1033 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

No.hereby given that License of Brooklyn, 
the

No.NOTICE is
2370 has been issued to the undersigned 

sell beer, at 
the Alcoholic

Marcy

GB 
to 
of 
504 
County of 
premises.

504 Marcy

Avenue, 
Kings, to

retail under Section 
Beverage Control

Borough of
be consumed off

107 
Law at 

Brooklyn, 
the

Y.

MANUEL CHAVES
Brooklyn, N.

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

at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

NOTICE 
GB 1523 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
1050 Nostrand Ave.,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILFRED C. BEHRENS 
1050 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Le VANDALicense No. 
undersigned 
Section 107

Law at
Brooklyn, 
I on

that 
issued to the 
retail under 

Beverage Control 
Borough of

NOTICE is hereby given 
EB 
to 
of 
891 
County of Kings, to be consumed 
premises.

STANLEY ADOMAITIS 
891 Grand St., Brooklyn,

51 1 has been 
sell 
the Alcoholic

Grand Street,

beer, at

the

N.

FUNERAL PARLORS
IncorporatedNOTICE is hereby given that Licenec No. 

EB 485 has been issued to the undesigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1007 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed on the 
preniises.

JOSEPH A. NEARY
1007 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKERNOTICE is hereby given that License No. 
EB 1926 has becm issued to the ^tndersigned 
to 
of the Alcoholic 
1416 Avenue 
County of Kings, 
premises.

P. & N. 
1416 Avenue

sell beer, at retail under Section
Beverage Control Law

J, Borough of
to be consumed on

107 
at 

Brooklyn, 
the

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
2458 has been issued to the undersigned 

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

Ijorimer Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

NOTICE is 
GB 
to 
of 
400
County the

DELICATESSEN, INC.
J, Brooklyn, N. Y.

MARY BEREltEIKA
400 Lorimer St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
1477 has been issued to the undersigned 

sell beer, at 
the Alcoholic

Marcy

GB 
to 
of 
535 
County of 
premises.

535 Marcy

No.

Avehue, 
Kings, to

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
he consumed off the

MORRIS 
Ave.,

BAUMAN
Brooklyn, N. Y.

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

sell beer, at 
the Alcoholic
Nevins

County of 
premises.

EB 
to 
of 
32

32 Nevins

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn.
the

Street, 
Kings, to be consumed on

SOTIRIOS HADJIS
St., Brookyn, N. Y.

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

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

Hegeman Ave. & 734 Elton St., Bo-

NOTICE is 
EB 
to 
of 
873 ________
rough of Brooklyn, County of Kings, to bo 
consumed on the premises.

PAUL MILLER 
873 Hegeman Ave. & 
734 Elton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 657 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5123 — 4th Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ROBERT I. PORTER, POST 986 
VETERANS OF FOREIGN WARS 

5123 — 4 th Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

retail under Section 107

4102 Avenue V, Borough of 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

4102 Avenue4
JOHN DeHART
V, Brooklyn, N.

No.hereby given that License 
been issued to tho undersigned 

at retail under Section 107

NOTICE is 
EB 561 has 
to •sell beer, ... 
of tho Alcoholic Beverage Control _Law at 
860 New Lots Ave., . ’ 
County of Kings, to be consumed 
premises.

Borough of Brooklyn, 
theon

ISRAEL
860 New Lots Ave.,

KAPLAN 
Brooklyn, N. Y.

I;

NOTICE is 
EB 
to 
of 
2
County 
premises.

809

the

hereby given that License 
been issued to the 

, at
has 
beer. 
Alcoholic Beverage

2nd St 
of Kings,

No. 
undersigned 
Section 107 

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 
to 
of 
316 
County 
premises. 
SGT. HARRY WM. 

VETERANS OF 
OF 

St.,

sell 
the

has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at
13th Street, 
of. Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

316 13 th

STENECK, POST 
FOREIGN WARS 

THE U.S.A.
Brooklyn, N.

601

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

4

2 East 2nd

EMILY ULMER
(Ulmer’s Inn)

St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

to sell beer, at 
of the Alcoholic 
5606 Avenue N, 
County of Kings, 
premises.

VINCENT 
5606 Avenue N,

NOTICE is 
EB 522 has

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

Borough of 
to be consumed on

A. CULHANE
Brooklyn, N. Y.

No.
600 has been issued to the undersigned 

sell
the Alcoholic

Franklin Ave.,
to

NOTICE is 
DB 99 has 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
4402 Church Ave., 
County of Kings, to 
premises.

License No. 
undersigned 
Section 107 

at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

4402 Church

hereby given that 
been issued to the 

at retail under

SAMUEL 
Ave.,

WEINER
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NO'I’ICE is hereby given that License 
EB 
to 
of 
823 
County of Kings, 
premises.

beer, at retail under Section 107 
Beverage Control Law ' at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

NOTICE is
RL 6220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 531 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERMELINDO DEVITO
531 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

krajavus 
su ame.

Rei

the

1

ISIDORE
823 Franklin Ave.,

RADIN
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License
2195. has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107

EB 
to . . ___ ... _____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

290 Livonia
SAM SILVERBERG
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 805 has 

sell beer.

the

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107to .
of the Alcoholic Beverage Control Law at
1241 No.
County of Kings, to 
premises.

6th St., of Brooklyn 
the

Borough 
be consumed on

124 No.
PETRAS 

6th St.,
PUSNIKAS

Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

sell beer, at retail under Section 107

NOTICE
569

No.
EB 
to 
of the Alcoholic Beverage Control .paw at 
29 Hegeman Avenue, Borough of- Brooklyn, 
County of Kings,, to be consumed on 
premises, x ■ ) •. v •

JOSEPH. SHAPIRO ’
29 Hegeman Ave., Brooklyn, N.

the

J

NOTICE is hereby given that License No. 
E 301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir 
sudarau

rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Ta!^ 
pogi atmaliavoju 

įvairiom spalvom. 
STOKES 
St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-8191

JONAS
512 Marion

68 Meserole
SOL BRICKMAN
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
E 40 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, from house to house, 
under Section 107 of tho Alcoholic Beverage 
Control Law. 
of Kings.

127 Wyckoff

Borough of Brooklyn, County

OTTO EUCHNER
Ave., Brooklyn, N. Y. CLEMENT VOKIETAITIS

NOTICE is hereby given ..that License No. 
E 69 has Keen issued to the undersigned 
to sell beer, 'at retail, front house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings., 

397 So. 4 St,,

hereby given ..that License No.
1 -.to the undersigned 
frbVn house to house.

LIEWVIS ADVOKATAS

• 66’COURT STREET

DAVID ROTH 
Brooklyn, N. Y.

' Brooklyn, N. Y.
Tel. TRiangle 5-3622 !

NOTICE is hereby given that Lięohap No. 
E 17 has been issued to the uhdbrsigned 
.to -sell bper, at retail, from house to house, 
■under Section 107 of the Alkoholie Beverage 
■Control I^iw. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

168 GRAND STREET

118 Melrose
FRANK WEIDNER 
St., Brooklyn, N

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 8-7179

fa

'WO
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DIENRAŠČIO

LAISVES

BUS SĮ SEKMADIENĮ
IETYNO CHORAS IŠ NEWARK, N

6-šių kavalkų orkestrą

(įskaitau t taksus )
anksto

MUZIKA
nuo 2-ros valandos

PARKEBUS KLASCiAUS CLINTO
(Žemiau paduodame kelrodį)Maspeth AvėsBetts

LIAUDIES DAINŲ
PROGRAMA

Pirmyn Choras

Aido Choras

DIRIG. JURGIO KAZAKEVIČIAUS

Piknikas prasidės 
I-mą vai. po pietų

Bus daug svečių is 
tolimesnių miestų

DIRIGUOJAMAS B. ŠALINAITĖS

BROOKLYNO AIDO CHORAS, DIRIGUOJAMAS ALDONOS ŽILINSKAITĖS

no Choras

Įsigykite
įžangos bilietus.

GAUKITE DOVANA

Marcy Ave., čia sukite po kaire. Pava
žiavę 3 blokus iki Grand Street, sukite 
po dešine į Grand Street ir važiuokite 
apie mylia iki Rust St. Šalia Rust St. yra 
iškeltas geležinkelis (tiltas), tik po 
tuom tiltu pavažiavus reikia sukti po 
kairei į Rust St. Už apie 3 blokų bus 
Clinton Park.

Iš Conn, valstijos važiuokite per 
Whitestone Bridge. Nuo Whitestone til
to važiuokite iki Queens Boulevard. Iš 
Queens Boulevard imkite Grand Ave. ir 
važiuokite iki Rust St. Čia sukite po de
šine ir už 3 bloku bus Clinton Park.

Traukiniais iŠ New Yorko važiuokite 
iki Union Square ir imkite BMT Line 
požeminį traukinį su užrašu Canarsie. 
Išlipkite ant Grand St. stoties. Iš čia iš
lipkite į viršų, paimkite gatvekarį ant 
Grand St. po užrašu Grand St. — Air
port ir iš gatvekario išlipkite ant Rust 
St. Čia eikite po kaire Rust Streetu 3 
blokus ir bus Clinton Park.

Wit
EMKHI

Automobiliais važiuojant iš New 
Jersey ir iš New Yorko miesto, važiuo
kite per Williamsburg tiltą. Pervažiavę

Įi78?ir7žYir?aYir/avi^
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AMERIKOS LĖKTUVLAIVIS 
KARTOTINAI GABENO 
ORLAIVIUS MALTON

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, liep. 2.—Jungtinių Valstijų laivyno 

departmentas išleido sekamą pranešimą:
Paskutiniu laiku buvo gabenami per Viduržemio Jū

rą orlaiviai pastiprint anglus saloje Maltoje ir padėt 
jiems apsigint toje, priešų apgulamoje saloje.

Tas keliones atliko Jungtinių Valstijų lėktuvlaivis 
“Wasp” be jokių nuostolių jam ar jo palydovam.

įtaikė vienos iš tų kelionių priešai atakavo Maltą 
po to, kai anglų orlaiviai su savais lakūnais jau buvo 
pakilę nuo lėktųvlaivio “Wasp” ir skrido virš tos sa
los. Priešai buvo labai nustebinti padidėjusiu skai
čium anglų apsigynimo lėktuvų ir nukentėjo gana daug 
nuostolių.

Orlaiviai, pakilę nuo “Wasp,” pradėjo mūšį virš Mal
tos pirm, negu jie ten nusileido žemyn. Paskui, nusi
leidę orlaivių stovyklon ir pasiėmę gazolino, jie vėl 
pakilo oran, vis atmušdami priešų atakas eigoje 30 
minučių po savo atvykimo į Maltą.

Laikas lėktuvlaivio “Wasp” atplaukimo su pastipri
nančiais orlaiviais buvo gabiai nutaikytas, ir tas 
“Wasp” atvykimas buvo laimingas įvykis didvyrin- 
giems gynėjams anglų salos-tvirtumos Maltos ir vi
som Jungtinėm Tautom.

mortirų bateriją ir užmušė apie du pulkus priešų pės
tininkų.

Raudonarmiečiai ugnim iš mortirų per kelias dienas 
nušlavė keturis batalionus vokiečių pėstininkų ir 16 
jų tankų.

Sovietinių artileristų būrys, kuris buvo apsuptas 
priešų, atmušė atakas per tris dienas ir užmušė apie 
200 priešų. Kitas sovietinių karių būrys tamsoje pra
simušė per priešų linijas ir išvadavo apsuptąjį mūsiš
kių būrį kartu su jų ginklais.

Dar kito dalinio sovietiniai kanuolininkai nušlavė 
batalioną priešų pėstininkų ir išmušė iš veikimo tris 
jų tankus.

Kalinino fronte per šešias savaites sovietiniai šau
liai užsislėpdami nušovė 360 hitlerininkų.

Kviečiame ir iš Wilmerdingo, New 
Kensingtono ir iš kitų apylinkių ko
lonijų draugus dalyvauti, išgirsti 
šias prakalbas. Kom.

(153-155)
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp., Moterų Skyriaus 
susirinkimas įvyks 3 d. liepos, 7:30 
vai. vak., Liet. Svct., 315 Clinton 
St. Kviečiame visas nares dalyvau
ti, nes bus svarbių reikalų aptarti. 
Prie progos, nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti. M. K.

(154-155)

NEW HAVEN, CONN.
Visiems laisvę mylintiems lietu

viams pranešame, kad 4 d. liepos 
bus Victory Parade. Kaip žinote, 
mes lietuviai negalime sudaryti at
skiros grupės. Taigi kurie norite 
ir galite dalyvauti parodoje, eikite 
maršuoti su rusais, jie mielai pri
ims lietuvius. Kur paroda prasi
dės, tėmykite vietinius laikraščius.

J. I). S.

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. rengia pikniką, 4 d. 

liepos, Gedimino Drg. Kieme ir Sve
tainėje. Pradžia 4 vai. dieną ir tęsis 
iki vėlumos. Bus gera orkestrą šo
kiams. Kviečiame narius dalyvau
ti, pakvieskite ir kitus ateiti. Kuo
pa nori sukelti finansų delegatam 
dalyvauti Seime. Kom.

(153-155)

Naciai, Girdi, Padarą Daug 
Nuostolių Laivams Ameri

kiniuose Vandenyse

Detroito Kalendorius

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 5 d. liepos, Liet. Pro
gresyvių Kliubo. Pradžia 1:30 vai. 
dieną (ne vėliau). Visi draugai ir 
draugės dalyvaukite, nes susirinki
mas bus svarbus. J. Vilkelis, sekr.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Berlin. — Hitlerininkai 
skelbia, kad per dvi pasku
tines dienas jų submarinai 
nuskandinę 14 Amerikos ir 
kitų talkininkų laivų jūro
se arti Jungtinių Valstijų. 
Tie laivai turėję 98,000 
nu įtalpos. (Niekas to 
patvirtina.)

apsvarstyti ir reikės

to-
ne-

Liepos 5 d., 9:30 vai. ryte, 
LDS 21. k p. susirinkimas, 4097 
Porter St. Yra daug kuopos 
reikalų
išrinkti darbininkus dėl spau
dos pikniko liepos 19 d.

Liepos 5 d., 10 vai. ryte, 
LDS 86 kuopos susirinkimas 
1035 Caniff Avė. Visi nariai 
privalo dalyvauti ir rūpintis 
LDS reikalais.

Šio mėnesio 
spaudos piknikas 
k e. Jeigu kurie
pikniko tikietų, tuojau klaus
kite pas organizacijų narius.

Alvinas.

19 d. įvyks 
Capitol Par- 
dar neturite

HARTFORD, CONN.
ALDLD Motorų Kliubo susirinki

mas perkeltas iš priežasties šventės 
4 d. liepos į 11 d. liepos, šeštadie
nio vakare, 7:30 vai., 155 Hunger
ford St. Draugės, įsitėmykite ir ki
tom praneškite apie permainą die
nos, o 11 d. visos susirinkime pa
sitarti ir naujų planų padaryti dėl 
veikimo. V. K., sekr.

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo 

svarbus susirinkimas įvyks 6 d. lie
pos, 8 vai. vak., 376 Broadway. Da
lyvaukite visi, nes turime Kliubo 
reikalu apsvarstyti. G. L.

(155-156)

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kiibasai ir 

kepta par šieną

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 ir žalių

AUSTRALIJA, liep. 2. — Jungtinių Tautų štabas 
šiandien pranešė, kas seka:

Celebes ir Timor Salos. — Talkininkų orlaiviai sėk
mingai ir netikėtai japonams bombardavo Kenderi lėk
tuvų stovyklą ir priešų sandėlius; Deli jie sunaikino 
kiekį japonų orlaivių ant žemės ir sukėlė gaisrus prie
plaukų srityje.

New Guinea:
Lae. — Aušrai bebrėkštant, mūsų orlaiviai bombar

davo čionaitinius japonų policijos barakus, prieplau
kas ir laivus. Blogas oras kliudė nutėmijimus.

Salamaua. — Talkininkų bombanešiai sėkmingai 
atakavo salos tarpkaklį, užkūrė didelius gaisrus ir su
kėlė smarkius sprogimus, taip pat nutildė priešlėktuvi
nę japonų kanuolę.

Solomon salos. — Talkininkų lakūnai šiek tiek ata
kavo japonus Tulagi ir Bougainville.

Lordas Beaverbrook teigia, 
kad Anglai turėję gana pa

būklų Libijoj - Egipte.
London, liep. 1. — Buvęs 

Anglijos ministeris lordas 
Beaverbrook tvirtino, kad 
anglų kariuomenei Libijoj 
ir Egipte nestokavo orlai
vių nei kitų pabūklų. Vadi
nasi, Beaverbrook kaltina 
anglų komandą už pralosi
mus tuose kraštuose.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDS 136 kp. susirinkimas įvyks 3 

d. liepos, 7:30 vai. vak., 15-17 Ann 
St:., Harrisonc. 
visi susirinkti, 
svarbių 
svarstyti.

EASTON, PA.
Sekmadienį, liepos 5 d., įvyks 

LLD 13 kp. susirinkimas, 3 vai. 
dieną, YMIIA Svet., Walnut ir Fer
ry gatvių. Malonėkite būŲ laiku, 
nes pikniko komisija išduos rapor
tą. Sekr.

DIDVYRINGI SEVASTOPO- 
LIEČ1Ų ŽYGIAI

Sovietų Oficialiai Pranešimai
SKAUDŪS NACIŲ NUOSTOLIAI TIES KURSKU 

' MASKVA, liep. 2. — Vidunaktinis Sovietų praneši
mas sakė:

Mūsų kariuomenė Kursko linkmėje liepos 1 d. at
mušė atakas vokiečių fašistų kariumenės. Kai kuriuo
se šio fronto sektoriuose įvyko dideli tankų mūšiai. 
Priešai prarado daug karių ir įrengimų.

Ties Sevastopoliu priešai, nukertėdami milžiniškus 
nuostolius, pažengė šiek tiek pirmyn.

Kitose fronto dalyse nebuvo jokių reikšmingų at
mainų.

Vokiečiai, nežiūrint baisių savo nuostolių, tebeštur- 
muoja Sevastopolį visu įdūkimu. Narsieji miesto gynė
jai kovoja pasiaukodami prieš didesnes hitlerininkų 
jėgas.

Vokiečiai net dvidešimt kartų atakavo vieną pozi
ciją, ginamą raudonarmiečių dalinio, komanduojamų 
Jusorovo. Mūšių lauke priešai paliko šimtus savo ka
reivių ir oficierių užmuštų.

Kursko kryptyje įvyko smarkūs mūšiai nakties lai
ku. Kadangi priešai nukentėjo sunkių nuostolių, tad 
jie atsigabeno naujų pastiprinimų. Mūsų artilerija, la
kūnai, tankistai ir pėstininkai sėkmingai triuškina vo
kiečių tankų ir pėstininkų dalinius.

MASKVA, liep. 2. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
paskelbė tokį pranešimą:

Kursko linkmėje sovietiniai tankistai atakavo vo
kiečių tankų eilę ir sunaikino devynis jų tankus.

Kitoje šio fronto dalyje vokiečių tankai mėgino per
važiuot per upę, bet juos pasitiko smarki Sovietų pės
tininkų ugnis. Vokiečiai, praradę 12 tankų, buvo pri
versti pasitraukt atgal.

Sevastopolio gynėjai ugnim iš kanuolių ir mortirų 
kriušino vokiečių kariuomenę ir jos įrengimus.

Vieno sovietinio dalinio artileristai išmušė iš veiki
mo septynis vokiečių tankus, sunaikino jų keturių

BROOKLYN) LIETUVIAI GYDYTOJAI
Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

London, liep. 1. — Ang
lų valdininkai pripažįsta, 
kad jų padėtis Egipte labai 
pavojinga.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Želiu.

įvyks

Draugai, malonėkite 
nes turėsime labai 

reikalų, kurie reikės ap- 
V.

(153-155)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas

liepos 5 d., 1 vai. dieną., YMIIA 
Svetainėje, Ferry ir Walnut Sts. 
Prašome narius dalyvauti susirinki
me, atsiveskite ir naujų narių. 
Evelyn Farion, Sekr. (154-155)

PITTSBURGH, PA.
Sekmadienį, 5 d. liepos, 1320 Med

ley St. (N. S.), 7 vai. vak., įvyks 
svarbus susirinkimas, kuriame da
lyvaus ir Jonas Ormanas, Sekreto
rius LDS Jaunuolių Nacionalio Ko
miteto ir redaktorius “Tiesos” an
gliško skyriaus, AA Brooklyn, N. Y. 
Jis aiškins daug svarbių dalykų, lie
čiant šį karą ir taipgi apie da
bartinius darbo žmonių reikalus.

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Howes St. eleveitorio stoties.

į 
t t

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

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

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzainimioja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

. DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. svarbus susirin

kimas įvyks liepos 3 d., 7:30 vai. 
vakare, draugų Latozų Svetainėje. 
Kviečiamo visus narius dalyvauti. 
Kurie dar neužsimokėję duokles už 
šiuos metus, prašome būti susirin
kime ir užsimokėkite.
A. Dapšis, Sekr. (154-155)

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

530 Summer Avenue ;
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

-------------- ——j

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Siūdins
(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

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 Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

ic LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuoti; ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

<♦>
<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

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 patenkinti

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

Staf 
adresas;

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Givtete

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

IlfAWAWAWAWAM^

Lietuvių Rakandų Krautuve

<!>

>

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvą išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
vagžsgįžc



slapia

Pasimatykite Su S ve 
čiais Laisvės Piknike!

Jurgine Mobilizuos Pir 
khą Baud. Kryžiui 

Ambulanso
Tolimieji Laisvės pikniko Į Newark©, vadovybėj’ B. L. ša- 

svečiai malonės atleisti, kad ' linaitės ir Pirmyn, iš Great 
šiame paskutiniame pranešime Necko, vad. Geo. Kazakevi- 
nespėjame atžymėti visus pa- čiaus, taipgi pačių brooklynie- 
sižadėjusius atvykti, bet turi- čių lietuvių choras Aidas, vad. 
me tenkintis įterpimu tik vie
no iš daugelio.

Štai tipiškas iš pranešimų:

GERB. Bukny —
Mes, philadel phiečių būrys, 

jau esame susitarę atvažiuoti 
j Laisvės pikniką. Manom bū
ti prie Laisvės namo 11 vai. 
ryto.

Su pagarba,
J. S. RAINYS.!

Kolonijų veikėjai, Laisvės! 
patriotai, pasirodo, nugali sun
kumus, kad dalyvauti savo 
dienraščio piknike.

Laisvės piknike dainuos du Parke, Betts ir Maspeth Avės., 
svečiai chorai — Sietynas iš: Maspethe!

A. Žilinskaitės.
Visi Brooklyn© ii- apylinkių 

lietuviai kviečiami dalyvauti. 
Visi prašomi iš anksto įsigyti 
bilietus, kad būti kandidatu į 
gavėjus vienos iš trijų prie iš 
anksto pirktų bilietų duodamų 
dovanų karo stampomis.

Pikniko pradžia 1 vai. die
ną, šokiai 2 vai., programa 6 i tikslu, 
vai. Kelrodžio 
vietoj telpančiame skelbime ir 
išsikirpkite jį savo ir kitų in
formacijai.

Iki pasimatymo sekmadienį, 
liepos 5-tą, Klaščiaus Clinton

savošv. Jurgio Draugystė 
mitinge liepos 1-mą pf

',$200 pradžiai fondo pirkti A- 
merikos Raudonajam Kryžiui 
ambulansą Brooklyn© lietuvių

: organizacijų vardu
komisiją kreiptis į kitas vietos 
organizacijas, kad prisidėtų 
prie to darbo.

Ambulanso klausimas kilo 
i Raudonojo Kryžiaus atstovei 

at- 
tuo

lietuviu varda amerikiečių 
akyse.

Po atstovės atsišaukimo ge
rokai padiskusuota ir nutarta 
iš iždo paaukoti tam tikslui 
dvišimtinę, taipgi kviesti visas 
kitas organizacijas prisidėti 
prie to darbo, kad greitu lai-

sidčjusių organizacijų ambu- 
lansą įteikti, nes ambulansai

išrink o
Komisijon išrinkti J. Drau

gelis, J. Kairys, S. Jackus, 
Šertvietis, J. Levandauskas, A.

Penktadienis, Liepos 3, 1942

K/1S T A J NAUJO 
lapo pridėta prie šios 
m(‘i'tPn()s pasūdcinių... 
TaiP pat prie jūsų 
siu a!/111)1 ° ™ ()td

tapo pridėta!

M 53
Šv. Jurgio Draugystė tuomi 

atliko pagirtiną žygį. Vienin
gas veikimas dabar reikalin
gesnis labiau, negu kada nors 
buvo. Nėra abejonės, kad sa
vo pasimojime jurgine gaus 
talkos iš visų pergalės ant fa
šizmo trokštančių organizaci
jų. Linkėtina sėkmingai . ir 
greit įvykdyti pasibrėžtą gra-

silankius į susirinkimą 
Ji, kaipo lietuvių 

žiūrėkite kitoj‘mes amerikietė, pasveikino 
sirinkimą lietuvių kalboj, o 
paskiau plačiau išdėstė anglų 
kalboj’ apie svarbą lietuviams 
organizuotai dalyvauti rėmi
me karo. Nupirkimu ambulan- 
so, sakė ji, paremtumėte ka
ro pastangas ir pakeltumėte

su-

o

L. Rep.

Dar Apie New York City At War Paradą
Šiandien, manau, dar neper-j 

vėlu pasakyti kelis žodžius! 
apie demonstraciją, įvykusią 
birželio 13 dieną, New Yorke I 
— New York City at War de-j 
monstraciją. O apie tai reikia' 
pasakyti kelis žodžius.

Lietuviški Krikščionių Fron-I 
to i (amerikiečių fašistų) šali
ninkai, su iš “Amerikos” po
nais priešakyje, atviri fašistai- i 
tautininkai ir trockistuoją so- ' 
cialistai pasimojo šitoje de- i 
monstracijoje dalyvauti. Jie1 
atsikreipė į lietuvių organiza
cijas (Brooklyne) ir pavienius1 
asmenis prašydami aukų. Jie,! 
girdi, turėsią “lietuvišką flo-! 
tą” ir padarysią Lietuvą “ne- į 
priklausomą.”

Amalgameitų unijos lokale 
nariai ir nariai šv. Jurgio 
Draugystės, Piliečių Kliubo ir 
kt. organizacijų, nesakė nei 
žodžio prieš davimą tiems po
nams pinigų, nes jie manė., 
kad, iš tikrųjų, šitie ponai pa
darys persilaužimą, — jie pra- Į 
dės būti patrijotais Amerikos 
ir rėmėjais Jungtinių Tautų.

Todėl Amalgameitų unijos 
lokalas davė jiems net $200, o 
Šv. Jurgio Draugystė — $50, 
gi Piliečių Kliubas — $25.

“Eikit, ponai, dalyvaukit

SSSR Flotas New York City at War parade.

fašistus, prieš 
’ sakė 
vėliau

Hitlerį de- 
nariai. 
paaiškėjo,

prieš
monstracijoj,

Bet tik
kad tiems ponams ne demons-

ARTKINO PIRMĄ KARTĄ RODO

V
(Nuotikiai iš žmonių Karo prieš Hitlerį)

Ir dar nepaprasta įdomybė: “YELLOW CAESAR,” smagi 
trumpa anglų pašaipa iš niekšiško Benito . . .

Taip pat: “DOVANŲ LAIMĖTOJAI,”—judis rodąs Stalino dovanų 
teikimą atsižymėjusiems darbuotojams meno ir Ynokslo srityse ...

ŽINIOSIR NAUJAUSIOS JUDŽIŲ

Nuolat nuo 9 A.M.—25c iki 1 P.M., apart

STANLEY THEATRE . . . . .
(Oru Vėdinamas)

IRVING PLACE
“University of Life”

Dramatiška Istorija Revoliucinių 
Maksimo Gorkio Dienų

šešt., Sekm., Šventad.

tarp 41—42 Sts., N. Y.
VVI-7-9686

artl 14 St. & Union Sq.
GRamarcy—5-9879

Vėlai Rodoma
Kas Šeštadienį

‘Beethoven Concerto’
Stebėtinas Judis Sovietų Sąjun

gos Muzikalių Genijų

—— -.......................—

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS
PERSIKĖLĖ U NAUJĄ VIETĄ 

Jo naujas antrašas.

55-30 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prieš Ridgewood Teatrą, Ridgevvoode)

V. Kazlauskas parduoda naujus ir taiso 
senus laikrodžius. Jis taipgi parduoda vi
sokius kitus džiūlerius, žiedus, lakietukus, 
branzalietus ir daugybes kitų daiktų. 
Norinti įsigyti naujus laikrodžius arba 
reikalui esant pasitaisyti, kreipkitės pas:

V. KAZLAUSKAS
55-30 MYRTLE AVE. BROOKLYN, N. Y.

1*. I/orilIard Komi anija 
įkurta 1760 metais — 
autaisytojai puikių 
tabakų nuo George 
Washiniton’o laikų.

skoni

labai kvapus Rytinio 
Viduržemio tabakas. Pri
dėta k a i p “prieskonis” 
Naujuose Old Golds, La
takia sutveria naują, ma
lonų ei y arėto

tračijoj dalyvavimas rūpi; 
jiems rūpi toje demonstracijo
je išpurvinti, išbjauroti Ame
rikos geriausią talkininkę, So
vietų Sąjungą, kurią jie nuolat 
ir nuolat puola per spaudą ir 
žodžiu. Jie buvo pasimoję su
daryti tokį flotą, kuris niekin
tų Sovietų Sąjungą!

Kun. Balkūnas, fašistas Jur- 
gėla ir kiti buvo pasimoję, be
je, dar ir taip padaryti, kad 
toje demonstracijoje pažangie
ji Brooklyn© lietuviai visiškai 
negalėtų nosies įkišti! Jie buvo 
pasimoję tik savo pasimojimus 
gyvenimai! pravesti, kaip 
Hitlerį pagarbinti, kaij) 
“nepriklausomą 
Hitleriu”

Ir štai 
lietuviai, 
nusitarė,
nors būtų atstovaujama Jung
tinių Tautų šeimoje. Jie žino
jo, kad lietuviški pro-naciai 
Lietuvos ten neatstovaus. Tai
gi pažangieji lietuviai susirin
ko ir nutarė, kad Lietuva būtų 
atstovaujama Jungtinių Tautų 
Šeimoje. Kaip? Ogi, jie sakė, 
geriausiai bus, jei Lietuva bus 
atstovaujama Sovietų Sąjun
gos flote. Sovietų Sąjungą su
daro šešiolika respublikų, to
dėl ir Lietuva toje tautų šei

moje turėtų būti atstovauja
ma, — tarp visų prieš Hitlerį 
kariaujančiųjų tautų ir mūsų 
tėvų kraštas turi būti atstovau
jamas.

Nutarta — padaryta!
Jie tuojau susitarė su kito

mis tautomis, kurios atstovau
ja savo tėvų kraštus, esančius 
SSSR, — su ukrainiečiais, bal
tarusiais, rusais, latviais, ar-

O Kaip Pro-hitlerininkams 
Buvo ?

Gal skaitytojas norės suži
noti kaipgi buvo lietuviškiems 
pro-naciams, kurie, susirinkę 
iš lietuviškų organizacijų pi- 

’ u ruošė lietuvišką flotą?
iems jokio floto turėti ne- 
o leista. Jie visai neturėjo 
ės atstovauti Lietuvą para- 
Jie galėjo maršuoti tik ta- 
skyriuje, kuris vadinasi, 

Am An American.”

Tio’met jie pradėjo dūkti, 
ui beg© pas Whalena, pa- 
o pirmininką, kiti pas jo 
Įėjėjus, o kai kurie jų mi
nko net į Washington:-!, pas 
stybės departmentą, prašy

ti, kad neleistų lietuviams įdė
ti į SSSR flotą Lietuvos vardo. 
Bet visos jų viltys ir pastai!-Bet visos jų viltys il
gos buvo tuščios, kaip skaity
tojas matys paveiksle. Valsty
bės departmentas ir 
rengėjai paliko taip, kaip oii- 
ginaliai buvo nutarta: Lietuva 
įėjo Į SSSR flotą.

Viskas, vadinasi, praėjo 
taip, kaip turėjo būti.

Dabar, gal skaitytojas norės 
žinoti, kur lietuviški pro-naciai

parado

A. Bimba Sugrįžo
Ketvirtadienio rytą, tiesiai 
stoties, pribuvo darban A. 

Bimba, ką tik sugrįžęs iš Ka
nados lietuvių kolonijų. Jis ten 
buvo nuvykęs dalyvauti visos 
Kanados Lietuvių Kongrese. 
Kanadoj išbuvo arti savaitę

iš

i dinose lietuviuose nei kanadie
čiuose.

Pažangiųjų judėjimas davęs 
Kanados armijai apie 50 liuos- 
norių kovotojų. Armijon išėjo 
daug žymių veikėjų, tačiau li
kusieji prisispaudė daugiau 
dirbti organizacijose — už sa
ve ii’ už išėjusius armijon, — 
tad veikimas eina savo keliu. 
Pasitarę, pasidiskusavę savo 
kongrese, Kanados lietuviai su 
dar didesne energija dirbs už 
pergalę ant fašizmo.

MIRĖ
Ignacius Palchevsky, 65 me

tų amžiaus, gyvenęs 17 Penn-

Kongresas, sako A. Bimba, 
buvo labai pasekmingas ir at- 
stovingas, visos žymiausios lie
tuvių organizacijos jame turė
jo savo atstovus. Pronaciškiem 
elementam nepavyko lietuvių 
visuomenės sulaikyti nuo daly- 
vumo kongreso, nors tam dėjo
desperatiškas pastangas. Vei- sylvania Avė., Brooklyne, mirė 
k imas didžiuosiuose lietuvių 
centruose — Montreale ir To
ronto — labai geras; veikiama 
ir kitur, kur tik randasi lietu
vių. Pronaciškas lietuvių ele
mentas neturi įtakos tenykš-

iState ligoninėj, liepos 1 d. Bus 
palaidotas šeštadienį, liepos 
4 d., 9 vai. ryte, M-t. Olivet ka
pinėse. Pašarvotas pas grabo- 
rių J. Garšvą, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne.

B
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nors 
nors 

poLietuvą 
propaguoti.
kas išėjo. Pažangieji 
susirinkę į mitingą, 
kad Lietuva kaip

REIKALAVIMAI
. Reikalingas patyręs barzdaskutys 
(Barber). Gera proga. Dėl daugiau 
informacijų, prašoma kreiptis po 
antrašu: Paul’s Barber Shoppe, 
1052—3rd Ave., New York City., 
N. Y. . (154-155)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambarių apart- 

mentas, garu apšildomas ir visi mo
derniniai įrengimai. Renda $36.00 į 
mėnesį. Bet jei randauninkas su
tiktų prižiūrėti šilumą tai būtų pi
giau $3.00 į mėnesį. Darbo dienom 
prašom kreiptis nuo 6 iki 9 vai. 
vakarais, šeštadieniais ir sekmadie
niais bile laiku. K. Sabaliauskis, 
54-44 — 82nd St., Elmhurst, L. I., 
N. Y. (153-155)

Lietuvos vardas Įrašytas SSSR Plote.

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

M
■F

menais, estais ir kitais.
SSSR flotas, tuo 

pažiba parade. Be 
nybių, ant jo buvo 
dai visų tarybinių
jų tarpe ir Lietuvos, — skai
tytojas matys tą paveiksle, ku- 

rašinyj. Ant 
reprezentavo

būdu, buvo 
kitų įvaire- 
uždėti var- 
respublikų,

padėjo tuos pinigus, 
jiems davė kriaučių 
šv. Jurgio Draugystė 
čių Kliubas?

Iš tikrųjų pasakius,
Gal kur nors prašvilpė.

kuriuos 
lokalas, 
ir Pilie-

as nezi-

ris telpa šiame 
floto Lietuvą 
tautiškais kostiumais apsiren
gę Jurgis Kazakevičius ir Ane- 
lytė Vcntienė. Lietuviai sudarė 
savo maršuotojų būrį — iš vi
so 64 asmenys. Jie buvo gra
žiai, uniformuotai, apsitaisę. 
Jie maršavo tarp baltarusių ir 
estu. Lietuviu kolona buvo la
bai graži 
nimo. Jai 
jai plojo.

— daugiausiai jau- 
labai daug stebėto-

nau.
Jokio lietuviško floto jie netu
rėjo. Jokių išlaidų parade 
jiems, vadinasi, nebuvo. Todėl 
kriančiai, šv. Jurgio Draugys
tės nariai ir Piliečių Kliubo 
nariai turėtų reikalauti, kad 
tie pinigai būtų sugrąžinti, o 
jei ne, tai reikėtų pasiųsti pa
rado komitetui laiškus, paro
dant, kad pro-naciško lietuviš
kojo komiteto žmonės juos dar 
sykį labai apsuko, kad jie tu
rėtų būti nubausti.

Beje, ateityje su tokiais 
paukščiais privalome būti at
sargesni.

VERI-THIN RYTHM . .
Yellow gold filled case, 
17-jewel Precision move- 17-jewel Precision move
ment

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yellow gold ce*e,

VERI-THIN AIRWAY . . Pink 

or yellow gold filled ceie with PATENKINTI

Guildite back. 15 jewel* $29.75

Krautuvėje y re 
didelis paairin- 
kimaw I a i kro- 
džių, I a ikrode- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, knkių tik 
jums reikalin-

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST..

Kriaučius.

BROOKLYN, N. Y
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

DAIKTAIS IK

KAINOMIS 

BOSITE

. . $33.75 ment .... $42.50

'i J i
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