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KRISLAI
Su Kanadiečiais.
Mums Pamoka.
Liūdnas Laiškutis.

Gal Pasinaudosime.
Rašo A. BIMBA

Birželio 27 ir 28 dienomis 
Montreale įvyko Kanados Lie
tuvių Kongresas. Tai buvo tre
čias iš eilės kongresas. Jo tiks
las buvo geriau sumobilizuoti 
lietuvius parėmimui 
ir Jungti n iii Tautų

Kanados ‘ 
karo pa-į

aš k on g-1 
Jungtinių ( 
organiza- 
patiko vi- ■

Turėjau garbę ir 
rose dalyvauti nuo 
Valstijų pažangiųjų 
cijų. Kongresas man
sais atžvilgiais: buvo skaitlio-' 
gas delegatais ir svečiais, iri 
labai gyvas, draugiškas, vie-1 
n i ngas.

Kanadoje yra ir pronaciš- 
kos veislės sutvėrimų, kurie 
vadinasi “tarybininkais.“ Tai 
visokių spalvų liaudies prie
šai. Ir ko jie nedarė, idant 
pakenkti šiam kongresui!

Montrealo kliubo susirinki
me, negalėdami kitaip sulai
kyti kliubą nuo dalyvavimo, 
išprovokavo triukšmą.

Tai tik viena iš stambesnių 
Kanados lietuvių organizacijų 
kongrese ir nedalyvavo.

šiaip kongrese atstovus bu
vo atsiuntusios visos svarbio
sios ir didžiosios organizaci
jos — net dvidešimt septynios. 
Delegatų buvo net iš tolimojo 
Winnipego ir iš British Colum
bia.

Šio svarbaus kanadiečių ' 
kongreso deklaracijas karo 
reikalais ir Lietuvos klausimu 
patalpinsime “Laisvėje,“ tai i 
skaitytojai galėsite susipažinti.' 

šiuo tarpu tiek noriu paša- j 
kyti: Kanadiečiai duoda pa
moką ir mums, Jungtinių Vals- 
tijų lietuviams, kaip vieningai 
veikti šio karo metu. Jie susi
tarė pamiršti mažos vertės da
lykėlius ir išvien griebiasi už 
darbo laimėjimui karo.

Prieš kelias dienas gavau iš 
Chicagos sekamą laiškutį: 
“Malonus Drauge:

“Nuo to laiko, kaip matė
mės Chicagoje, mano sveika
ta smarkiai pašlijo. Dviejų kli
nikų pripažinta, kad manyje 
yra įsigalėjusi džiova.

“Daktarų pat ariamas ir 
draugų remiamas išvažiuoju į 
sanatoriją, Arizonon.

“Daktarai neužtikrina, kad 
Chicagoje būdamas pasveik
čiau. Arizonoj ar New Mexi- 
koje daugiau progų pasveikti 
ir greičiau galima pasveikti.

“Tad viso gero, Antanai.
“Geriausius linkėjimus Ro

jui, Dominikui, Gasiūnui, Or- 
manui, Sasnai ir jums visiems.

“Draugiškai,
W. Jagminas.“

Drg. Jagminas dirba dien
raščio “Vilnies“ redakcijos; 
štabe. Tai vienas iš mūsų ne-j 
nuilstančių draugų-veikėjų.

Mes visas “Laisvės“ štabas 
vėl in am tam nuoširdžiam drau
gui greitai pasveikti ir vėl 
grįžti į kovotojų eiles.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

ANGLAI ATMETĖ VOKIEČIUS KELIAS MYLIAS ATGAL
Ištrūko 1,600 Lietuvių, Ku

ri uos Naciai Mobilizavo
J Savo Armiją

Lietuviai Partizanai Susprogdino Gelžkelio Tiltą; Užmušė 
Du Aukštus Vokiečiu Valdininkus; Įvyko Mūšiai tarp Lie
tuvių ir Naciu Švenčionyse, Plungėje ir kt.; Naciai Sušau

dė Šimtus Lietuviu; Nužudytus Vilniuje dar Kabino 
ant Kartuvių ir Laikė Penkias Dienas

MASKVA, birž. 30 (ICN). — Lietuvių susidūrimas 
su hitlerininkais, įvykęs Kauno geležinkelio stotyje 
šiemet gegužės 22 d., turėjo labai svarbių pasėkų. 
Apie 1,600 jaunų lietuvių, imamų į vokiečių armiją, 
ištrūko iš nacių nagų. Tik kai kuriuos vokiečiai su
gavo ir, matyt, sušaudė. Bet dauguma pabėgo į miš
kus ir sudarė ten partizanų būrius.

SUARDĖ VILIJOS TILTĄ
Vokiečių okupantų valdžia pasidarė nepaprastai at

sargi ir visur pristatė daugiau savo sargų; bet parti
zanai vis tiek susprogdino geležinkelio tiltą ant Ne
ries (Vilijos) upės arti Jonavos.

Tą sprogimą matė ir vokiečių karys Simon Mal- 
berg, kurį paskui Sovietai paėmė nelaisvėn Briansko 
fronte. Tiltas buvo susprogdintas naktį gegužės 24, sa
kė Malbergas.

Tas pats tiltas buvo labai sužalotas pernai, bet tada 
vokiečiai jį pasitaisė ir pastatė ant jo bateriją prieš
lėktuvinių kanuolių ir apie tuziną kulkasvaidžių vie
name ir antrame gale tilto.

“Po riaušių Kaune, naktis buvo apsiniaukus ir vo
kiečių sargyba labai budri,” sakė tas vokietys belais
vis. Tačiau apie 1 valandą naktį tiltas susprogo dviejo
se vietose ir įgriuvo vandenin.

Malbergas supranta, kad lietuvių partizanai atplau
kė upe prie tilto ir užtaisė sprogimus. Bet vokiečiai jų 
nepastebėjo.

NAUJA VOKIEČIŲ TERORO BANGA
Hitlerininkai pradėjo naują teroro bangą Lietuvoje. 

Jų komisaras von Renteln, Lietuvos skerdikas, mobili
zuoja vyrus ii’ moteris nuo 20 iki 23 metų amžiaus, 
registruodamas juos. Didelis skaičius suregistruotų 
slapstosi miškuose ir dedasi į partizanų būrius.

MŪŠIAI TARP LIETUVIŲ IR VOKIEČIŲ
Švenčionių miestelio rinkoje įvyko tikras mūšis tarp 

lietuvių partizanų ir vokiečių. Patikimi pranešimai tei
gia, jog lietuviai taip pat susikirto su hitlerininkais 
Joniškyje ir Plungėje.

ŠAUDĖ Į NACIŲ GENEROLĄ KAUNE
Nemuno pakrantėje Kaune buvo paleisti keli šūviai 

į generolą Kramerį, nacių komisarą Kaunui. Tą šau
dymą vokiečiai visaip mėgino paslėpti, bet per tris sa
vaites po to visai nebuvo matyt Kramerio.

PARTIZANAI NAIKINA NACIŲ VALDININKUS
Keršydami už lietuvių jaunuolių mobilizavimą į na

cių armiją, partizanai užmušė du aukštus hitlerinius 
valdininkus — vieną Vilniuje, kitą Žiežmariuose, ke- 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Labai dėkui tiems draugams, 
kurie atsiliepė ,į mūsų prašy
mą padidinti korespondencijų 
produkciją. Keletas pirmiau 
niekados nerašinėjusių kores
pondencijas pradėjo rašinėti, j

Džiugu, kad mūsų balsas 
nebuvo balsu girioje. Prašome 
ir daugiau talkos!

NUTEISTAS NACIU 0FIC1ERIAUS 
PATRONAS KAIP IŠDAVIKAS

Kalbėjausi su Kanados 
“Liaudies Balso“ redaktoriu
mi Jonu Yla. Jis man sakė, 
ruošiąs Toronto Bangos Cho
rui operetę. Veikalas taikomas 
paminėjimui Bangos Choro de
šimties metų sukakties.

Bet kai Jonas išaiškino man 
operetės turinį ir dainas, tai 
man pasirodė, kad šis jo vei
kalas berods tiktų ir kitiems 
mūsų chorams. Patariau jam 
darbą tuojau baigti ir susisiek
ti su Meno Sąjungos centru.

Detroit, Mich. — Fede- 
ralis teismas atrado kaltu 
Maxą Stephaną, vietinį val
gyklos savininką, kaipo ša
lies išdaviką. Stephanas 
nusikalto tuom, kad pas sa
ve laikė, slėpė ir pinigais 
šelpė nacių lakūnų oficie- 
rių Hansą P. Krugą. Ste
phanas, ateivis iš Vokieti
jos, yra natūralizuotas A- 
merikos pilietis.

Krug buvo anglų paimtas 
nelaisvėn Europoje, per
gabentas į Kanadą ir lai
komas belaisvių stovykloje. 
Iš jos pabėgęs, jis slaptai 
perėjo į Jungtines Valsti
jas ir atvyko į Detroitą.

Didžiausia bausmė už iš-

davystę yra mirtis, o ma
žiausia penki metai kalėji
mo arba $10,000 piniginės 
baudos, arba viena ir kita.

SLA Seimo Delegatai 
Atmetė Planą Mokes

čiam Pakelt
Pittsburgh, Pa., liep. 2.— 

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje seimas atmetė 
siūlomą planą uždėt na
riams didesnius mokesčius. 
Buvo balsuojama vardošau- 
kiu. 72 delegatai balsavo 
prieš mokesčių pakėlimą, o 
58 už. Diskusijos dėl to tę
sėsi visą dieną. J. Orman

SOVIETINIAI KOVOTOJAI 
TEBENAIKINA FAŠISTUS 

TIES SEVASTOPOLIU
Raudonarmiečiai Atmetė Atgal Vokiečius, Atakavusius 

Kursko, Kalinino ir Charkovo Frontuose

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, liep. 2. — Sovietų Žinių Biuras išleido se

kamus pranešimus:
Naktį liepos 1 į 2 d. Kursko ir Sevastopolio srityse 

sovietinė kariuomenė vedė mūšius prieš vokiečius.
Kursko linkmėje mūsų kariuomenė atmušė priešų 

atakas ir padarė jiem didelių nuostolių. Per dviejų 
dienų kautynes sovietiniai daliniai sunaikino 39 vo
kiečių tankus ir šarvuotus automobilius, 54 mortiras 
ir 24 kanuoles. Mūsų lakūnai Kursko srityje per die
ną nušovė žemyn 28 vokiečių orlaivius.

Raudonarmiečiai Charkovo fronte atmušė atakas, 
kurias darė didesni skaičiai vokiečių per dvi dienas. 
Netekę daugiau kaip tūkstančio savo karių, vokiečiai 
pasitraukė atgal į pirmesnes savo pozicijas.

VIDUNAKTINIS PRANEŠIMAS
MASKVA, liep. 3. — Sovietų kariuomenė su tankais 

vedė mūšius prieš vokiečius linkui Kursko liepos 2 d.
Belgorodo ir Volčansko kryptyse prasidėjo atkak

lūs mūšiai prieš atakuojančią priešų kariuomenę.
Sevastopolio srityje mūsų kariuomenė tebeveda į- 

nirtusias kautynes durtuvais prieš vokiečius pakrašti
nėse to fronto dalyse. - \

Viename pietrytinio fronto sektoriuje mūsų tankų 
daliniai vedė atkaklius mūšius. Per dieną jie užmušė 
daugiau kaip 1,000 vokiečių ir sunaikino 16 jų tankų.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

AŠTUONI NACIAI SABOTAŽNINKAI 
ATIDUOTI KARO TEISMUI

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas liep. 2 d. 
paskyrė specialę karinę 
komisiją, kuri teis aštuonis 
nacius sabotažninkus, įga
bentus vokiečių submari- 
nais į Long Islandą; N. V., 
ir į Floridą. Komisijon į- 
eina septyni generolai. Jos 
pirmininku paskirtas 
Fr. R. McCoy.

Tie sabotažninkai 
atsiųsti su 
bombomis
Amerikos fabrikus, geležin
kelių stotis, tiltus . ir kitus 
svarbius įrengimus.

Du iš jų yra natūralizuo- 
ti šios šalies piliečiai —Er
nest P. Burger ir Herbert 
H. Haupt.

gen.

buvo 
sprogimais ir 

ardyt karinius

Sudarydamas karinę ko
misiją jiems teisti, prezi
dentas išleido ir bendrą į- 
sakymą, jog karo teismu 
bus teisiami visi “priešai, 
kurie atvyks į šią šalį po 
karo prasidėjimo, turėdami 
tikslą daryt kariniai - prie
šiškus veiksmus prieš val
džią... sabotažuot, šnipinėt” 
ir t.t.

Teismas prieš minimus 8 
sabotažninkus prasidės šį 
trečiadienį. Jiems ginti 
prez. Rooseveltas paskyrė 
du armijos pulkininkus.

Manoma, kad valdžia rei
kalaus kaltininkus sušau
dyti. Teismo sprendimas ir 
jo protokolai turės būt per
duoti prezidentui patvirtint.

Naciai Pasakoja, būk 
Pralaužę Sov. Frontą 
Berlin. — Hitlerininkai 

skelbia, kad jie, girdi, pra
laužę “milžinišką spragą” 
sovietiniame fronte ir, esą, 
sparčiai žygiuoją linkui Do
no upės.

Naciai pasakoja, kad jie 
sumušę raudonarmiečius 
Charkovo ir Kursko fron
tuose ir sunaikinę 47 Sovie
tų tankus; nuskandinę du 
sovietinius naikintuvus ir 
du prekinius laivus Juodo
joj Jūroj ties Novorossiis- 
ko uostu ir sunaikinę Šiau
riniame Vandenyne talki
ninkų laivą 10,000 tonų.

Tai yra priešų praneši
mai, kurių niekas kitas ne
patvirtina.) \

Seimas Pasitiki Premje
ru Churchill’iu

London. — Anglijos sei
mas liepos 2 d. 475 balsais 
prieš 25 atmetė reikalavimą 
pareikšt nepasitikėjimą ka
rinei premjero Churchill’io 
politikai ir tuo būdu stip
riai patvirtino savo pasiti
kėjimą jam.

Maskva. —Paskutinę die
ną Sevastopolio šturmavi- 
mo fašistai neteko 4,000 ka
riuomenės.

Washington. — Dabar 
Jungtinėse Valstijose pa
statoma beveik po 1,000 or
laivių per savaitę.

a

Anglai Atakuoja Vokiečius 
Egipte; Kautynėse Dalyvau

ja Amerikos Lakūnai
Paimta Nelaisvėn 600 Vokiečiy, Nušauta Žemyn 28 Nacii] 

Orlaiviai; Analai Pagrobė 40 Vokiečių Kanuolijj; Mūšiai 
Siaučia už Kelių Mylių į Vakarus nuo EI Alamein

did- 
An- 
ver-

Viename Punkte Kursko 
Fronto Sovietai Pasi
traukė Į Naują Poziciją

Cairo, Egiptas, liep. 5.— 
Anglai nuvijo vokiečius ir 
italus kelias mylias atgal į 
vakarus nuo EI Alamein, 
kuris stovi už 70 mylių į 
vakarus nuo Egipto 
miesčio Aleksandrijos, 
glai atakuoja priešus; 
da žiaurūs mūšiai.

(Romos fašistai pirm ke
leto dienų teigė, kad jie ta
da užėmę EI Alameiną.)

Mūšiuose dalyvauja ir 
Amerikos lakūnai ir tankai.

Anglai paėmė nelaisvėn 
600 vokiečių, pagrobė 40 jų 
kanuolių, nušovė žemyn dar 
28 priešų orlaivius ir su
daužė daug nacių tankų ir 
šarvuotų automobilių. An- 

i glijos ir Amerikos orlaiviai 
I tebevyrauja prieš fašistų 
i orlaivius Egipte ir Libijoj.

Amerikiečiai iš Oro 
Atakavo Nacių Lėktu

vų Stovyklas Europoj
London. — šeši Ameri

kos bombanešiai su savais 
lakūnais išvien su tiek pat 
anglų orlaivių bombardavo 
nacių lėktuvų stovyklas 
Holandijoje.

Tai dar pirmą kartą a- 
merikiniai orlaiviai su sa
vo lakūnais atakavo hitle
rininkus Europoje. Du A- 
merikos lėktuvai nesugrįžo. 
Vienas buvo taip sužeistas, 
kad turėjo nusileist į vokie
čių stovyklą, bet paskui 
tuoj vėl pakilo ir sugrįžo 
po mūšio.

Maskva, liep. 5 — Jau 
septintą dieną Kursko fron
te siaučia nepaprastai žiau
rūs ir didžiausi šio karo 
mūšiai. Sovietų kariuome
nė užmušė kelis tūkstan
čius fašistų, daugiausia 
vengrų, bet viename punk
te buvo priversta pasi
traukt atgal į naujas pozi
cijas. Čia priešai turėjo 
daugiau tankų ir kariuo
menės.

Atkaklios kautynės dūks
ta Belgorodo ir Volčansko 
srityse, į šiaurius nuo Char
kovo. Ties Volčansku so
vietiniai orlaiviai, kanuo- 

- lės ir- tankai sudaužė 200 
nacių tankų ir užmušė ke
lis tūkstančius fašistų, o 
ties Belgorodu sunaikino 
100 Hitlerio tankų. Vokie
čių tankai veikia būriais po 
50, 70 ir 100 vienu kartu.

Kalinino fronte raudon
armiečiai įvarė kylį į nacių 
linijas.

Oro Žygis prieš Japo
nus Aleutuose

Washington. — Ameri
kos bombanešiai įnirtusiai 
bombardavo japonus įsiver
žėlius vakarinėse Aleutų sa
lose, Alaskos srityje. Pa
darė daug nuostolių priešų 
orlaivių stovyklom ir pa
krančių įrengimam.

SUIMTA 20 ASMENŲ KAIP TARIAMI 
NACIU SUBMAR1NU PADĖJĖJAI

Balboa, Canal Zone. — 
Kariniai Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos sekliai sučiupo 
20 asmenų kaip įtariamus 
Vokietijos šnipus Panamos 
Kanalo ruožte ir Centrali- 
nėje Amerikoje abelnai. Sa
koma, kad jie davinėjo na
cių submarinams nurody
mus apie Jungtinių Valsti
jų ir talkininkų laivus Ca
ribbean Jūroje bei teikė 
tiem submarinam gazolino 
ir kitų reikmenų. Toje jū
roje fašistų submarinai nu
skandino visą eilę Jungti
nių Tautų laivų.

Tarp areštuotų yra ir 
George Gough, Anglų Hon
duras© gyventojas, turtin
gas prekėjas ir pakrantinių 
laivų savininkas, vadinamas 
“Belize karalium.” Žvalgy
biniai Amerikos orlaiviai 
pastebėjo Gough’o laivus 
kur tai gabenant gazolino 
bakus, pradėjo tuos laivus

tėmyti ir suėmė vieną tokį 
laivą su visais jo įgulos na
riais.

Tapo suimtas ir vienas 
Amerikos valdžios tarnau
tojas Panamos Kanalo ruo
žte.

Dauguma areštuotų yra 
kabaretinės merginos — 
“linksmintojos” ir kanalo 
darbininkai. Jos, sakoma, 
sužiniai ar nesužiniai iš
gaudavo iš darbininkų nau
dingas fašistiniams subma
rinams žinias ir papasako
davo jas nacių agentams.

19 iš areštuotų buvo su
imti Anglų Hondurase.

Kada Hitlerio šnipai nu
jautė, kad jie sekiojami, tai 
kartą įlindo į Amerikos ir 
Anglijos seklių kambarį, 
išriausė popierius ir įdėjo 
nuodų į degtinę, nuo kurios 
vienam asmeniui buvo su
paralyžiuotos kojos per 24 
valandas.
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jimo. Antro fronto bijo, kaip perkūno, 
Hitleris, Goebbelis, Goeringas; jo bijo 
ponas Grigaitis, Mr. Stilsonas, Hitlerio 
ir Japonijos šnipo Vonsiackio prietelius 
Juozas Tysliava, Mr. Šimutis, kunigas 
Urbanavičius ir visa ta lietuviška pro- 
nacių veislė.

Antras frontas bus Hitlerio ir jo raz- 
baininkų šaikos nelaimė. Antras frontas 
bus ir lietuviškų pro-nacių nelaimė. An
tras frontas bus, todėl, kad jis mums 
būtinas, kad be jo mes karą negalime 
išlaimėti.

ALDLD Reikalai

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

Act of March 3, 1879

Lietuviai Pronaciai Pasilikę 
Uodegoj

Lietuviai pro-naciai iš “Naujienų,” 
“Keleivio”, “Draugo,” “Vienybes” ir jų 
giminių vėl pasiliko prie pasakiško su
skilusio lovio. Jau senai dienraščiai 
“Laisvė”, “Vilnis,” pažangi anglų spau
da įrodinėja, kad antras frontas reika
lingas mums, kaipo vienatinė sąlyga tik
rai, greičiau ir su mažiau žmonių ir tur
to nuostolių išlaimėt! karą.

Lietuviški pro-naciai antrą frontą 
bandė perstatyti būk tik Sovietų Sąjun
gai reikalingu. Kada Amerikoj ir Angli
joj apsilankė Sovietų Sąjungos užsienio 
komisaras V. Molotovas, tai jie savęs 
patiešijįimui išgalvojo pasaką, būk Molo
tovas “atsižadėjo Lietuvos, Latvijos, Es
tijos,” kad tik gauti Anglijos ir Ameri
kos sutikimą atidaryti antrą frontą prieš 
banditą Hitlerį. Žinoma, tai naciško rau
go pasigėrusių politinių latrų pasaka, 
kuri nieko su gyvenimu neturi.

Antras frontas Anglijai ir Jungtinėms 
Valstijoms taip pat reikalingas, kaip ir 
Sovietų Sąjungai. Ir vaikas gali supras
ti, kad Anglijai daug pasekmingiau ve
sti kovas už Anglų Kanalo, už 21 my
lios vandens, negu vežti armiją apie 10,- 
000 mylių aplinkui Afriką į Egiptą, ar
ba Amerikai vežti armiją į Angliją ir 
Vakarinę Europą, apie 4,000 mylių, ne
gu į Libiją, apie 14,000 mylių!

Kiekvienam yra aišku, kad be antro 
fronto, be ofensyvo, Hitlerį sumušti ne
galima, o jį nesumušus negalima ir 
mums karą išlaimėti. Ir tą mes nurodi- 
nėjome visas laikas, tą nurodinėjo eilė 
Amerikos armijos komandierių, tą nu
rodinėja dabar jau veik visa anglų spau
da. Net tokis New Yorko “Daily News”, 
kuris pirma stulpu stojo prieš antrą 
frontą, dabar mato vienatinę galimybę 
išlaimėti karą tik tuojau atidarant ant
rą frontą.

Daugeliui davė teisingų pamokų Tob- 
ruko katastrofa ir Salumo, Bardia, 
Matruh pralaimėjimai. Kiekvienam yra 
aišku, kad jeigu būtų jau buvęs atida
rytas .antras frontas, tai nebūtų atsiti
kus Tobruko katastrofa. Ir kiekvienam 
aišku, kad nebuvimas antro fronto Jung
tines Tautas veda prie naujų pralaimė
jimų, prie Alexandrijos, Kairo, Egipto, 
Suezo, Sirijos, Irako, Irano ir Indijos 
katatsrofų! Kiekvienam protingam žmo
gui aišku, kad Anglijoj laikymas dabar
tiniu laiku, kada Raudonoji Armija ve
da mirtinas kovas, apie 4,000,000 gerai 
išmokytos, išlavintos armijos, ir tūkstan
čius ar dešimtis tūkstančių lėktuvų, ku
rie galėtų išspręsti kovas mūsų pusėn, 
yra ne vien klaida, bet net prasižengi
mas prieš pačią Angliją ir kitas Jungti
nes Tautas.

Ir Vėl Blaškosi Specialistai
Kada- Hitleris su savo razbaininkų 

šaika----- Rumunija, Vengrija, Italija ir
Finliandija — užpuolė Tarybų Lietuvą 
ir visą Sovietų Sąjungą, tai taip vadina
mi karo “specialistai” blaškėsi prana
šaudami Raudonosios Armijos greitą 
žlugimą ir Sovietų Sąjungos pakrikimą. 
Vieni platino Hitlerio propagandą, kiti 
taip klajojo todėl, kad visą laiką tingė
jo susipažinti su Sovietų Sąjungos tvar
ka, su panieka į ją žiūrėjo, tikėjo, kad 
ten nieko nėra ir naciai traukiniais i 
Maskvą nuvažiuos. Tos jų istorijos taip 
beprotiškos, kad dabar jie patys jų gė
disi.

Kada Raudonoji Armija, žiemos sąly
gose, varė nacius atgal, pliekė juos, tai 
hitlerininkai pasaulį penėjo pasaka, kad: 
“ot, ateis pavasaris, tai naciai vėl mar
šuos.” Iš to išsivystė baisi pasaka apie 
“pavasario nacių ofensyvą.” Atėjo ir 
praėjo pavasaris, o Hitleris blaškosi, 
kaip pasiutęs vilkas, bet generalei ofen- 
syvai jėgų nėra.

Dabar tie karo “specialistai” ir tūla 
spauda, kuri jų bukumą grūda žmonėms, 
vėl kryžiavojasi apie Hitlerio ofensyvą 
linkui Kaukazo, linkui Sovietų Sąjungos 
Bakų aliejaus šaltinių. Ir kur Hitlerio 
šaika nesimestų, jie nieko kito nemato, 
kaip tik “Bakų aliejų.” Puolė naciai ant 
Kerčio, jie šaukė, tai “vartai linkui Ba
kų aliejaus.” Pradėjo pasiutusias atakas 
ant Sevastopolio, jie ir vėl mato tik 
“Bakų aliejų.” Pasivarė naciai linkui 
Kupiansko (lokalinis jų laimėjimas), jie 
ir vėl mato tik “Bakų aliejų.” Prasidėjo 
mūšiai Kursko srityje, jie ir vėl mato 
tik “Bakų aliejaus” žygį.

Žinoma, kad Hitleris nori ir Bakų alie
jaus, ir Uralo kalnų, ir Sevastopolio, ir 
Maskvos, ir Leningrado, ir daug, daug 
kitko! Bet jam ant kelio stovi Raudono
ji Armija, Sovietų orlaivynas ir laivynas. 
Kol Juodoj Jūroj veikia gabusis Sovie
tų laivynas, kol virš jos skrajoja So
vietų orlaiviai, tai nesvarbu, kas yra 
Kerčių j e arba Sevastopoliuje, Hitleriui 
nepasiekti Bakų aliejaus šaltinių! O nuo 
Charkovo ir Kursko linkui Bakų alie
jaus šaltinių yra apie 900 ar 1,000 my
lių. Tai nepasiekti naciams, kada Rau
donoji Armija taip didvyriškai kovoja. 
Ir mūsų skaitytojai suprasdami savo 
pareigas, Sovietų Sąjungos sunkią pa
dėtį, neprivalo pasiduoti, atsiprašant, tų 
“strategų” zaunoms.

Kiekvienas supranta, kad Libijoj Hit
lerio laimėjimai apsunkina Raudonosios 
Armijos kovas, nes Sovietai yra priver
sti permesti dalį jėgų į Užkaukaziją, 
kad apsaugojus ją nuo naujo pavojaus. 
Kiekvienam yra aišku, kad tie laimėji
mai paakstino Turkijoj pro-nacių sluogs- 
nius, suteikė patogesnę dirvą veikti vo
kiečių šnipui von Papenui, kad patrau
kus Turkiją į jos pusę.

Na ir už atidarymą antro fronto kal
ba generolas Sikorskis, Lenkijos valdžios 
galva užsienyj, lordas Beaverbrook, 
prezidentas Rooseveltas, laikraštininkai, 
korespondentai ir net tokis Mr. Wm. 
Philip Simms, kuris dar taip nesenai 
stulpu prieš jį stojo. Antras frontas bū
tinas. Antro fronto trukdymas yra pra
sikaltimas prieš mus pačius.

Bet antro fronto nenori lietuviški pro- 
naciai, nes jie nori Hitlerio karo laimė

Pasaulinė Paroda Davė Nuostolių
Pagaliau, jau tapo paskelbta, kad 

New Yorke buvusi 1939-11940 metais 
Pasaulinė Paroda davė net $155,000,000 
nuostolių. Šeruose doleris virto į 40 cen
tų.

Pasaulinės Parodos vietos įrengimas 
daug atsėjo, paskui buvo laikas, kada 
užlaikyta net 10,000 apmokamų darbi
ninkų. Prie to, jai daug pakenkė Hitle
rio pradėtas karas 1939 metais. Tas 
daug sulaikė žmonių iš Europos, o ir 
Amerikos žmonių buvo nukreipta atyda 
į kitą pusę.

Kaip žinome, 1939 metais Pasaulinėj 
Parodoj dideliu pritraukimu buvo Sovie
tų Sąjungos pavilionas. Netikęs tūlų 
asmenų atsinešimas linkui SSSR, berei
kalingi priekabiai, atvedė prie to, kad 
Sovietų Sąjunga 1940 metais išsivežė sa
vo pavilioną į Maskvą ir ten pastatė 
Kultūros Parke. Tie elementai tada 
džiaugėsi, sakydami: “Išmėtėme Sovietų 
Sąjungą iš pasaulio.” Bet tas nemažai 
atsiliepė į Pasaulinės Parodos įplaukas, 
šimtai tūkstančių, o gal milionai žmo
nių, kuriuos traukdavo tas pavilionas, 
1940 metais neatsilankė. O kaip mato
me, Sovietų Sąjungą iš pasaulio nepa
vyko jiems išmesti, — ji dabar yra prie
šakyj Jungtinių Tautų, kad apgynus tą 
pasaulį nuo hitleriškų barbarų.

Duoklių Mokėjimas
Kaip matėte iš Centro 

Komiteto pareiškimo, duo
klių pasimokėjimas pratęs
tas iki spalių (October) 1 
dienos.. Tatai padaryta at
sižvelgiant, 'kad dar vis 
vien labai daug narių ne
sumokėjo savo duokles už 
1942 metus. Dar vis randa
si skolingų ir už 1941 me
tus.

Draugai, šiemet reikalin
ga duokles sumokėti kuo- 
greičiausiai. Viena, darbų 
yra daugiau, bedarbių ma
žiau, mūsų nariai turi įplau
kų ir negali būti jokio pa
siteisinimo nepasimokėjimui 
taip mažos duoklės, kuri y- 
ra tik $1.50 į metus. Antra, 
karo sąlygose Centro Ko
mitetas susiduria su nau
jais sunkumais, viskas 
brangsta — popiera, raša
las, spaustuvėj darbas ir t. 
t., o mūsų įplaukos juk yra 
tos pačios, nes nario duok
lė ta pati. Nereikia aiškin
ti, kad Centro Komitetui y- 
ra sunkiau išleisti “Šviesą” 
ir ruošti knygą, kaip būda
vo praeityj. Ne vien daly
kai brangsta, bet tūlų ir 
sunkiau gauti. Taigi, rūpes
čio daugiau. Todėl būtinai 
reikia, kad nors finansinius 
rūpesčius sumažinus, o tą 
gali padėti nariai pasimo
kant savo duoklę.. Trečia, 
mes visi norime kuo grei
čiausiai gauti taip ilgai ga
mintą ir gerą knygą “Ame
rikos Demokratijos Steigė
jai,” o jos pagreitinimą ga
lime atlikti' laiku sumokė
dami duokles.

Todėl, prašome kiekvieną 
narį ir narę tuojau pasi- 
mokėti, kurie dar pepasi- 
mokėjote, o kuopas duokles 
siųsti į centrą. Nelaukite 
paskutinių dienų! Atlikite 
tą šiandien! Narius, kurie 
negali lankyti susirinkimus, 
tai kas nors iš kuopos val
dybos arba specialės komi
sijos privalo pamatyti ir iš
rinkti duokles. Gaukite ir 
naujų narių! Juk “Ameri
kos Demokratijos Steigė
jai” bus labai, svarbi knyga 
ir jų gaus nariai už 1942 
metus. Kas dabar nebus na
rių, gal ateityj ir už pini
gus nebus galima gauti tą 
knygą..

Nuo tada, kada buvo pa
skelbta kuopos, kurios dar 
buvo nemokėję, tai iš jų 
pilnai pasimokėjo sekamos: 
15-A Gibbstown, 41-Aber- 
deen, 49 E. St. Louis, 56- 
Milwaukee, 58 - St. Louis, 
76 - St. Clair, 77 - Cliffside, 
83 - Muskegon, 90 <• Young
stown — dabaige mokėti, 
161 - Seattle, 219 - Forest 
City — dabaige mokėti ir 
236 - Washington. Bet dar 
vis yra 34 kuopos, iš kurių 
dar visai duoklių negauta 
už 1942 metus. Tai labai 
blogai!

Nauja Kuopa
'Evansburgo - Revelstake, 

Canadoj, draugai atsteigė 
126 kuopą išnaujo susiorga
nizuodami pradžioj 12 na
rių. Tai labai geras darbas. 
Dar yra nemažai lietuvių 
kolonijų, kur galima su
tverti naujas Literatūros 
Draugijos kuopas. Padary
kite tą.

“šviesa” ir Knyga
Už 1942 metus jau Lite

ratūros Draugijos nariai 
gavo du numerius žurnalo 
“Šviesos”. Ypatingai No. 2 
labai patiko. Kuopos ir ki
tos organizacijos prisiuntė 
daug užsakymų jo platini

mui. Platinimui išsiųsta a- 
pie 500 kopijų.

“Šviesos” No. 3 jau ruo
šiamas spaudai. Knyga “A- 
merikos Demokratijos Stei
gėjai” jau yra spaudoj ir 
Centro Komitetas daro vis
ką, kad ji butų gatava iki 
spalių 1 dienos. Atminkite, 
kad kurie nariai nebus mo
kėję, tai jie negaus. Prie to, 
siusime knygos tik tiek ko
pijų, kiek yra narių pasi
mokė jusiu ir turi teisę kny
gą gauti. Taigi, lai visi na
riai pasimoka, kad nerei
kėtų paskui paskuboj da
ryti antrą, trečią knygos 
p a p i 1 d omas ekspedicijas. 
Kiekviena ekspedicija su
daro daugiau bereikalingo 
darbo ir neišvengiamų iš
laidų. Tais pat apsukimais 
virvėmis galima kelias kny
gas daugiau išsiųsti ar 
mažiau. Karas, reikia viską 
taupyti.

Knygai “Amerikos Demo
kratijos Steigėjai” galima 
rinkti ir prenumeratas iš tų 
lietuvių, kurie del vienų ar 
kitų aplinkybių nenori būti 
nariais. Prenumeratoms pa
gamintos kortos. Jos išsiun
tinėta Literatūros Draugi
jos kuopoms ir siuntinėja
mos kitoms draugijoms. 
Prenumerata yra vienos 
knygos $1, vėliau kaina bus 
didesnė. Kas mokės $1.50, 
tai bus nariu, gaus knygą, 
“Šviesą” ir turės visas na
rio teises. Kortos tinka 
prenumeratoms ir naujų 
narių įrašymui.

Iš kolonijų, kur nėra mū
sų kuopų, gali atskiri lie
tuviai tiesiai į centrą atsi
kreipti arba prašant užpre
numeruoti jiems knygą, ar
ba priimti juos į pavienius 
narius. >■.
Aukos Apšvietos Fondui
Literatūros Draugijos 

Apšvietos Fondas turi daug 
organizacinių ir kitokių 
darbų. Jis rūpinasi orga
nizavimu ir tvirtinimu kuo
pų, jis rūpinasi vesti kovą 
už karo laimėjimą. Jis iš
leidžia brošiūrų ir lapelių. 
Jis verčiasi tik iš aukų. Pa
staruoju laiku mes mažai 
gauname aukų, o tas apsun
kina veikimą. Gi išlaidos di
delės. Prašome kuopas, ap- 
skričius paaukoti į Apšvie
tos Fondą iš jūsų iždo, nuo 
parengimų. Paskutiniu lai
ku gavome nuo. sekamų 
draugų ir organizacijų au
kų:

J. Daubaras, Athol, auka
vo $2 Apšvietos Fondui ir 
$1 spaudai.

L. ir J. žemaičiai iš Hart
fordo $5. Lietuvių Ameri
kos Ukčsų Kliubas, Bayon
ne, per P. Janiūnas $5. M. 
Ciplijauskas, New London 
$3.50. Julia Gittzus, Bed
ford $4 Apšvietos Fondui 
ir $10 į fondą “Lietuvos 
Kovotojų Balsai” brošiūros. 
ALDLD 10 Apskritys, De
troit, per. N. Astrauskienę 
prisiuntė pelną nuo prengi- 
mo $41.30 knygų leidimui. 
ALDLD 63 kp., Bridgeport, 
užsisakė už $5 knygos “A- 
merikos Demokratijos Stei
gėjai,” tai pirmutinė kuopa 
užsisakė tos knygos. ALD 
LD 11-13 apskr. Centrali- 
nio Illinojaus konferencija 
aukavo Apšvietos Fondui 
per M. Lagunienę $2.50.

Drg. V. ir Eva Valley, 
Westfield, prisiuntė $15, 
aukos paskirstytos taip: 
$10 SSSR medikalei pagel
tai, $3 — “Laisvei” ir $2 
Apšvietos Fondui.

ALDLD 11 kp., Worces
ter, pasimokėjo $18 už lite-

ratu r ą ir paaukavo $7. Pi
nigai gauta per V. Jančius. 
ALDLD 28 kp., Waterbury, 
pasimokėjo $9 už literatu-

Alda Ann Umbrasas, 
Portland, paaukavo Apšvie
tos Fondui $5 minėdama 
Valiske mirties sukaktį. 
ALDLD 10 kp. Phila. per 
A. J. Smitas pridavė $1.50 
aukų.

Drg. J. Stanys, Baltimo
re, prisiuntė $18.50 aukų, 
kurias draugai suaukavo 
minėdami Pirmos Gegužės 
dieną pas d. Pivariunus.

Visiems aukavusiems ta
riame nuoširdų ačiū! Pra
šome ir ateityj mus atsi
minti.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius

BRŪKLYNIEČIŲ GRYZ-
BATOS BRIDGEPORTE

Leiskit į Brūklyną, 
Leiskit pas savus!... 
Ten mūsų žmonelės 
Numalšins jausmus.

Bridžporte gyventi 
Nemalonu, ne...
Čia kambarį erdvų 
Regim tik sapne.

Kambary sulindę,
Vis po du draugu, 
Nes kitaip 
Po

kaip viena rojuje nusikaltusios 
Jievos dukrelė ant žalios ve
jai ės skina rūteles ir pina vai
nikėlį... Paklausėm, kur jinai 
jį dės, ir ji atsakė: “Ugi, ga
lėčiau padovanoti bile kuriam 
Brūklyno kavalieriui, bile tik 
būtų neužimtas.”

Mudu su draugu pažvelgėm 
viens į kitą, ir negalėjome jai 
pasakyti teisybės apie save. 
Bet ji mus, matomai, suprato, 
kad mes jau užimti, tai nieko 
mums daugiau ir nesakė. Ir 
tikrai, profesor, jos vainikėlis 
atrodė dar visai nepavytęs, 
žaliutis...

Viso gero jums!
Jonas.

Šaipoko dvylekis. Kaip ma
tau, prieteliuk Jonai, tai tavo 
ši vieša išpažintis rašytine iš 
raskažies. Tu pajutai savo ir 
tavųjų draugų gryzbatiškojo 
gyve n imo gryzbatiškiausią 
gryzbatą ir va, čionai, prieš 
visų akis juodu ant balto ją 
paliejai. Mano didžiausia už
uojauta tau ir kitiems gryzba- 
tos apniktiems b r ū k lynie- 
čiams!

Šaipokas buvo išvykęs ato
stogauti, tai tik sugrįžęs rado 
tavo margąjį raštelį. Skubiai 
jį perdaviau šypsenų Rėdyto
jui ir prašiau jo, kad jis ta
vo prašymą išpildytų.

Apie tavo matytą nuotikį 
paslapčių pilnam parke, šai
pokas jūsų pačiulėms neišsi
plepės — tegu tas bus paslap
tis !

Su augšta pagarba,
Prof. Šaipokas.

— miegotum 
plynu dangum...
Bularde mes dirbam,
Dolerių yra,
Su jais žiurkes gaudom, 
Naktį parėję.

Dirbam visas dienas,
Liuoso laiko nėr;
Todėl ir teatrų
Dar vis nelošėm.

Gyvenam prie kliubo,
Šalo degtinės,
Klausomės per langą 
Lenko birbynės.

Sea-side parke vaikštom
Ligi vėlumos,
Gėrimės romansais, 
Nors ir svetimais.

Važiuosim Brūklynan, 
Ten stubų yra...
Ir mums be pačiulių 
Vargti bus gana.

Jonas.

Post Scriptum: Prof. Šaipo
ke ! Šias eiles iš savo gryzba- 
tiško gyvenimo supyniau. Pra
šau jas kurią dieną įtalpinti 
į “šypsenas.”

Apart gryzbatų, mes čia 
pergyvename ir šiaip nuotikių. 
Štai kad ir aną pavakarį: ei
name skersai parką ir matom,

Už gerą politišką pasi
darbavimą vienas bartende- 
ris tapo paskirtas policijos 
magistratu, teisėju.

— Kokie yra kaltinimai 
prieš šį vyruką? — užklau
sė jis pirmame savo teismo 
posėdyje.

— Girtuokly be.
— Kaltas, ar ne kaltas?

— užklausė kaltinamąjį tei
sėjas.

— Nekaltas, jūsų malo
nybė, Aš negeriu nei lašo.

— Tai imk cigarą, —pa
siūlė buvęs bartenderis tei
sėjas.

— Aš reikalauju tylos 
šiame teismabutyje! — 
griausmingai suriko teisė
jas, mažame vakarinių val
stijų miestelyje. — Jau pu
sė tuzino žmonių čionai ta
po pasmerkta, negavus tei
smui progos išgirsti nei vie
no liudininkų žodžio!

— Mano dukrelė labai 
smarki moksle, — gyrėsi 
kaiminkai nuduodant! mo
kyta motina. — Dabar jinai 
studijuoja francūzų kalbą 
ir algebrą. Onyte, pasakyk 
tetai “labas rytas” algebri- 
škai!

Surinko Prof. Krienas.

Viena kalifornietč atgabeno savo dviratį į vietą, kuri 
rinko atliekamą gumą. Guma, kaip žinia, reikalinga 
kariniams reikalams, o jos šiuo metu Amerikoje yrą. 
didelė stoka.
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MIENAi
E. SIKARAS

Janka Kupala-Didy sis Baltarusių Tautos 
Dainius ir Patrijotas

Pereitą antradienį, birž. 30 dieną, 
Maskvoje mirė Janka Kupala (Ivanas 
Lucevičius), didysis baltarusių (gudų) 
tautos dainius ir patrijotas. Žemiau mes 
talpiname E. Sikaro straipsnį apie šito 
didžiojo žmogaus kūrybą. Straipsnis, 
kaip skaitytojas matys, buvo parašytas 
dar prieš karą. —“Laisvės” Redakcija.

1905 m. Minsko rusų laikrašty “Sievero-Za- 
padnyj Kraj” buvo atspausdintas eilėraštis 
“Mužikas.” Liaudies vargo sujaudintas, šykš
čiomis, skausmo pilnomis eilutėmis poetas dės
tė sunkaus, vergiško gyvenimo vaizdą, gyve
nimo, kuris buvo lemtas Gudijos valstiečiui 
caro autokratijos valdžioje. Poetas slėpė savo 
širdyje gilų tikėjimą liaudies galiomis, slėpė 
darbo žmogaus išdidumą. Tatai ypatingai sti
priai skambėjo paskutinėse eilutėse:

Jei amžiij ilgą aš turėsiu,
Te darbas kietas mano bus, bet jis—didus, 
Aš, broliai, amžinai tikėsiu,
Kad nors mužikas aš, vienok—žmogus.
Taip į gudų literatūrą atėjo dainius Janka 

Kupala—dabartinės tautinės gudų poezijos 
pranokėjas, šiandien—socialistinės Gudijos 
liaudies poetas. Tais pat metais Janka Kupa
la apie save taip rašė:

Neteko man tokios šalies girdėti,
Kur poetai iš vargo žmonių neauštų daine

lių,
O gudai neturi nė poeto,
Tai tegu jis bus nors Janka Kupala.
Janka Kupala norėjo rašyti apie savo liaudį 

gimtąja kalba. Bet gudų kalba buvo už
drausta. Caro valdžios rusifikatoriai, kaip ir 
lenkų ponai, stengėsi pasmaugti gudų kultū
rą, niekino liaudies kalbą. Lenkų šovinistai 
gudų kalbą vadino “chamų kalba.” Visur Ku
pala girdėjo gimtosios kalbos “pašiepimą.” To 
nepaisydamas, neapsakomai sunkiomis sąlygo
mis Kupala ryžtingai ėmėsi kurti, rašyti gu
diškai, drąsiai ir nenuilstamai kovojo dėl sa
vo gimtosios liaudies tautinio atgimimo. Po
etas išlaikė savo žodį—pasidarė prislėgtosios 
tautos dainius ir kovotojas (tribūnas). Jis 
atydžiai klausosi tarp vargingiausių liaudies 
sluoksnių girdimų kalbų, sekamų pasakų, dai
nuojamų dainų ir godų, godžiai visa tai ima 
sau į širdį, susigyvena su darbo valstiečių 
vargais ir neapykantomis, viltimis ir svajonė

mis. Iš - pat vaikystės metų keliaudamas iš 
vietos į vietą (poeto tėvas buvo smulkus be
žemis nuomininkas ir, bejieškodamas nuomuo- 
jamų sklypų, keldavosi i.| vietos į vietą), Jan
ka Kupala gerai pažino savo tėvynę, jos var
gus ir nelaimes, jos skausmą ir liūdesį. Poetui 
pačiam teko ūkininkauti dvare ir tėvo ūkyje, 
o vėliau dirbti paprastu darbininku ir smul
kiu tarnautoju spirito varyklose. 1910 me
tais parašytoje savo autobiografijoje J. Ku
pala rašė: “Mano tėvas kurį laiką galvojo 
paruošti mane j kurią nors aukštesniąją mo
kyklą; bet tas noras taip ir pasiliko neįvyk
doma svajonė. Vargas privertė imtis kito 
mokslo, būtent,—skaityti liūdną dvaro arimo 
knygą ir rašyti graudžią savo vargo pasaką 
su žagre ir dalgiu.”

Savo pirmą eilėraščių ir dainų knygelę, 
kurioj buvo surinkti 1905-1908 metais para
šyti kūriniai, Kupala pavadina gudų muzikos 
instrumento “žaleikos” vardu,. kaip kitąsyk 
pasielgė didysis ukrainų tautos dainius Tara
sas Ševčenka, pavadindamas savo rinkinį 
“Kobzar” (“kobzar”—reiškia “kanklininką,” 
nuo “kobza,” tam tikro liaudies muzikos in
strumento. Red.). Ir iš tikro, Janko Kupalos 
kūryboje skamba geriausios gudų tautos vil
tys, mintys ir jausmai. Poetas su dideliu įsak
mumu atskleidžia dvasinį gudų valstiečio pa
saulį. Kupala iš pat karto pasireiškė kaip pui
kus liaudies dainų, geriausių poetinės liau
dies kūrybos ' tradicijų pasisavintojas ir tęsė
jas.

Pirmutinis Kupalos kūrybos tarpas sutam
pa su pirma 1905 metų rusų revoliucija. Ir 
“žaleikoje” mes matome, kaip užguita, skur
de paskendusi gudų liaudis, likimo verčiama 
“amžinai būti kurčia ir akla,” išsijudina, pa
kyla ir savo poeto lūpomis prašneka apie savo 
teises į laimę, apie savo rankų jėgą—“Tikėk 
tiktai jėga, jėga tik numesi kančios tu gran
dis.” žiauriomis socialinės neteisybės ir tauti
nės priespaudos sąlygomis J. Kupala turėjo 
drąsos pakelti savo poeto balsą gudų valstie
čiui apginti, “žaleikos” dainose skausmo mo
tyvai dėl prislėgto ir skurdaus, be jokio švie
sos spindulėlio, gyvenimo organiškai yra su
sipynę su pykčiu ir neapykanta prieš ponus 
—turčius, prispaudėjus, dvarininkus, prieš ca
rą. Savo 1906 metais parašytą eilėraštį 
“šniokščia rūke skęstąs miškas” J. Kupala 
baigia šiais žodžiais:

Mūsų godos—sopulingos, 
Skundas mums užgintas,— 
Jie sukils jėga kerštinga 
Už teises pamintas.
Ir laisvuos padangių plotuos
Skris aidų aidužiais
Mūsų dainos, mūsų godos, 
Skelbs, krūvon sudužę: 
žūk, iš alkano kurs trauki 
Kąsnį paskutinį 
Ir dedi laisvai mūs tautai 
Pančius geležinius.

J. Kupala darbo žmones ragina į kovą su 
ginklu rankoje už “reikalą didį, garbingą,” 
svajoja apie laisvą ir laimingą gyvenimą, apie 
“džiaugsmingą šalį.” Įsisiautėjus juodžiausiai 
reakcijai, 1908 metais poetas sušunka: “Ir vėl 
ateis pavasaris! Ateis pavasaris!”

Antras eilėraščių rinkinys “Husliar” (“Kan
klininkas”) išėjo 1910 metais. Ir šio rinki
nio pavadinime jaučiamas giminingumas su 
Ševčenkos “Kobzariu,” kurs gudų liaudies bu
vo plačiausiai skaitomas. Didysis Ukrainos 
“kobzaris” (kanklininkas, dainius) tiek buvo 
artimas J. Kupalai, jog šis dar 1906 metais 
pirmutinis gudų literatūroje išvertė Ševčen
kos eilėraštį “Slenka dienos, slenka naktys” 
į gudų kalbą.

Rusų skaitytojui Janką Kupala pirmas at
rado Maksimas Gorkis. 1911 metais didysis 
rusų rašytojas, sujaudintas J. Kupalos liau
dies dainų tikrai liaudiškos dvasios ir didžiai 
meniškos jų vertybės, vieną jų išvertė į rusų 
kalbą ir atspausdino sykiu du dideliu straips
niu “Apie rašytojus-savimokas” ir informa
cijomis—pasisakymu apie gudų literatūrą, 
kurie vėliau buvo išleisti atskira brošiūra. Tą 
garsųjį eilėraštį,—“O kas ten pelkėm žengia 
ir miškais” Gorkis pavadino “Gudijos himnu.”

Nedaugely nepaprasto emocingumo eilučių 
J. Kupala sugebėjo vaizdžiai išreikšti sieki
mus tų, kurie “tokiu būriu didžiausiu žengia 
pelkėm, miškais,” tų, “kurčių ir aklų,” kurie 
panoro “žmonėmis vadintis.” Eilėrašty “O 
kas ten pelkėm žengia” poetas su ypatingu 
stiprumu išreiškė politinį savo tautiečių susi
pratimą.

Didysis socialistinio gyvenimo pertvarky
mo procesas iš pagrindų pakeitė šio talentin- 
giausio tautinio poeto kūrybinių jėgų brendi
mo eigą. Liaudies vargo ir sielvarto dainius 
dabar virto liaudies džiaugsmo dainiumi. Nau
joji socialistinė tikrovė pasidaro pagrindinė J. 
Kupalos poezijos tema. Jo eilėraščiuose ėmė 
skambėti nauji motyvai, nauji jausmai, di
dingi ir jaudinantieji Tarybų Gudijos darbo 
žmonių jausmai. Lyriniuose eilėraščiuose iš
kilo gyvų žmonių, naujų tarybinių žmonių pa
veikslai, tų, kurie amžinus smėlynus ir pelky

nus pavertė žydinčiomis kolchozų dirvomis, 
buvusiose tuščiose dykvietėse pristatė fabrikų 
ir dirbtuvių, kurie iškėlė meną ir mokslą. Į 
visas tas naujenybes poetas atsiliepė nuošir
džiu, gyvu džiaugsmu.

Kas būt patikėjęs, kad teks man galiausiai
Kaip vėjui, kaip paukščiui po lauką der

lingą
Gyvent ir stebėtis stebuklu didžiausiu,
Kurs šiandien keliauja po trobas gausin

gas—
dainuoja Kupala. Nuoširdžiai—teisingai, pa
prastai ir įtikinamai poetas pasakoja apie 
gimtojo krašto naują gyvenimo tvarką, apie 
tai, kaip šauniuose tarybiniuose darbuose pra
žysta žmonės, susikuria nauji žmonių santy
kiai. J. Kupalos siužetiniuose ir nuotaikų ei
lėraščiuose išryškėja komjaunuolių, lakūnų, 
kolchozinio darbo pirmūnų, traktorininkų, šo
ferių, karo vadų, tėvynės patriotų, narsių jos 
gynėjų vaizdai. Kupala apdainuoja jų pilieti
nius jausmus ir pareigas, jų dvasinius išgyve
nimus. šitai puikus eilėraštis “Sūnūs,” vaiz
duojantis platų tarybinių žmonių—patriotų, 
jaunų naujojo pasaulio didvyrių prieauglį. 
Poetas pasakoja, kaip šešetas tėvo sūnų, pa
klaustų, kas jie norėtų būti, atsakė: pirmas 
—traktorininkas, antrasis—darbininkas, tre
čias!—jūrininkas, ketvirtasis—lakūnas, penk
tasis—pasienio raudonarmietis ir šeštasis— 
poetas, norįs sudėti dainą

Apie didžią kovą paskutinę
Stalino epochos.

Naujojo tarybinio žmogaus, laisvosios Gu
dijos, užsidėjusios “puošnų pavasario vaini
ką,” pagimdyto, atvaizdą mes matome eilė
raščiuose: “Aliutė,” “Linas,” “Vaikas ir la
kūnas,” “Sūnus parvyko į svečius,” “Trakto- 
rininkės daina,” “Aš—kolchozininkė,” “Tiems, 
kuriuos aš myliu” ir kt.

Kaip tos budrios, džiaugsmingos J. Kupa
los dainos skirtingos nuo jo eilėraščių, para
šytų prieš Spalio revoliuciją, kurių herojai 
buvo užguitas, iškankintas valstietis, vargs
tanti valstietė su pjautuvu rankoje ir iš kar
nų pintu lopšiu už pečių, einanti į laukus 
rugių pjauti, beteisė mergaitė—kaimo merga 
su liūdnu sielvartu akyse! Kaip džiaugsmin
gai, su kokiu pasididžiavimu dabar Kupala 
dainuoja apie šių dienų Gudijos moteris, pa
prastas tarybų moteris, pasitikinčias savimi, 
savo jėgomis. Mes matome didvyres, tikrai 
paginusias ir supratusias savo teises, Stalino 
Konstitucijos palaimintas, laimėjusias visuoti
nį pripažinimą nepaprastais savo darbais žy
dinčiuose kolchozų laukuose, gamyboje, moks
lo ir visuomenės darbe.

(Pabaiga ryt dienos “Laisvėj”)

Lowell, Mass.
Iš Mūsų Kampelio Žinaitės
Birželio 21 dieną buvo su

rengtas piknikas naudai So
vietų Sąjungos medikalės pa
galbos. Pasekmės prastos, nes 
visą dieną lijo be pertraukas. 
Pasirodė pusėtinas būrys žmo
nių, bet po atviru dangum ne
buvo galima būti, o pasislėpti 
vėl nebuvo kur, tai daugelis 
pasėdėję automobiliuose, grį
žo atgal nepatenkinti. Komisi
ja ketina greitai kitą išvažia
vimą surengti.

Birželio 22 dieną lietuvė mo
teris Bulkuvienė susirgo dirb
tuvėj. Ji staiga susmuko baig
dama dirbti. Ją vežant į ligo
ninę ji ir mirė. Vieni sako, 
kad širdies liga, kiti, kad krau
jo spaudimas.

Bulkuvienė buvo gan stipri 
moteris, 48 metų amžiaus. Pa
liko nuliūdime vyrą T. Buikų, 
tris sūnus ir dukterį. Ji ilgus 
metus gyveno ūkėj, gražiai iš
auklėjo šeimą, visada buvo 
linksma ir smagi. Teko maty
ti ją kelios dienos prieš mirtį, 
moteris gėrėjos, kad visi pra
dėjo dirbti, kad gyventi bus 
lengviau. Ir štai staigi mirtis. 
Reiškiu užuojautą jos šeimai.

Moterį M. Silvą patiko skau
di nelaimė fabrike. Ji turėjo 
ilgus ir gražius plaukus. Pirm, 
eiti iš fabriko, sumanė pasi
taisyti plaukus, tuo kartu plau
kus pagavo audimo mašina. Mo
teris būdama stipri siekė išsi
gelbėti iš mašinos. Mašina nu
lupo plaukus ir su galvos oda. 
Dabar vargšė kovoja su mir- 
čia. Mano nuomonė, reikiau 
daugiau atsargos su dideliais 
plaukais prie mašinų.

Lovelietis.

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Birželio 21 dieną buvo lai
kytas partijos lietuvių skyriaus 
susirinkimas. Dalyvavo aštuo- 
ni nariai. Vienas naujas įsto
jo. Išdalinta tikietai Pitts
burgh© distrikto pikniko, ku
ris įvyks liepos 4 dieną Lin
den Grove. Ten kalbės W. Z. 
Fosteris. Tikietų išplatinta pu
sėtinai, taipgi plakatų. Visi 
draugai pasiėmė tikietų plati
nimui. Vienas tikietas tiktai 
10 centų, o prie įžangos tikie
tų bus duodama šimtas dole
rių dovanų formoje karo bo- 
nų.

Birželio 21 dieną buvo lai
komas Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 8-to Apskričio 
posėdis. Suvestos atskaitos va
karienės, kuri buvo pereitą 
mėnesį. Pelno liko $21.

Taipgi tartasi apie išvažia
vimą, kuris įvyks liepos 12 
dieną Haller Grove parke. Į- 
žanga vyrams $1.50, o mote
rims $1. Bet už tą įžangą bus 
veltui visi valgiai ir gėrimai. 
Taipgi šokiams bus gera mu
zika.

Tą patį vakarą LDS 160 kp. 
turėjo vakarienę. Nors oras 
buvo gana šiltas, bet susirin
ko apie 60 žmonių. Visi links
minosi iki vidurnakčio.

Birželio 17 dieną išėjo į ka
riuomenę lietuviai: Vincas 
Bagdonas, A. Stapčinskas, A.

Sarpenskis. Bet pastarasis jau 
sugrįžo, nes dėl silpnų akių 
nepriėmė.

Pasimirė senas singelis Jos. 
Lapinskas, Pasaulinio Karo ve
teranas. Paėjo iš Kauno rėdy- 
bos. Rado lovoje negyvą.

Buvo sugrįžę iš kariuomenės 
LDS 160 kuopos narių sūnūs 
aplankyti namiškius — K. Vė
lius ir V. Sadauskas.

Birželio 11 dieną įvyko eks
plozija North Side Watson 
Standard Co. keturių aukštų 
buildinge po numeriu 223 
Galvestone Avė. Septyni žmo
nės buvo sužeisti. Vienas iš jų, 
Harman Rubaker, nuvežtas li
goninėn pasimirė. Priežastis 
eksplozijos, sakoma, buvo 
elektros užgavimas chemikalų. 
Ten yra gaminamos karo 
reikmenos.

Birželio 17 dieną sustreika
vo Pittsburgh© pjovinyčios 
darbininkai. Palietė daug ir 
lietuvių. Streiką veda Ameri
kos Darbo Federacijos Meat 
Cutters lokalas. Darbininkai 
reikalauja dvylikos centų ir 
pusės pakelti algas į valandą. 
Kompanija tesiūlo pustrečio 
cento. Didelė kompanija. Val
džios atstovai bando sutaikyti.

Birželio 15 d. Pittsburghe 
įvyko Flag Day paradas. Tai 
buvo labai didelis ir iškilmin
gas paradas.

Birželio 11 d. Pittsburgh© 

teisme ėjo byla jauno, ke
turiolikos metų žmogžudžio 
Vincento Rocco. Jaunuolis yra 
italų tėvų vaikas iš Swisvale. 
Jisai nušovė savo 9 metų am
žiaus sesutę, gulinčią lovoje. 
Liudininkai įrodinėjo, kad jau
nuolis Rocco turi proto suiri
mą. Byla eis į aukštesnį teis
mą, fe

Birželio 22 d. perkūnas į- 
trenkė į Jones Laughlin kom
panijos dirbtuvės generatorių. 
Vienas darbininkas juodveidis 
žuvo.

Birželio 22 d. rado Monon- 
gaheda upėj skenduolį. Vidur
amžio vyriškis, bet be galvos. 
Nesurado, iš kur jis ir kas per 
vienas.

D. P. Lekavičius.

Waterbury, Conn.
Iš Unijos Veikimo

Birželio 21 d., Chase Me
tai darbininkai, CIO unijos, 
Lokalas 565, laikė susirinkimą. 
Apsvarsčius šapos ir lokalo 
reikalus, priimta rezoliucija 
vienbalsiai, pasmerkiant pro
kurorą Francis A. Biddle už 
pasimojimą deportuoti Harry 
Bridges, kaipo komunistą. 
Mes, Lokalas 565, atmetam 
prokuroro neteisėtus užmeti
mus ant Harry Bridges. Jo re
kordai rodo, jog Bridges yra 
didžiausias Amerikos darbi
ninkų vadas ir rūpinasi tik vie
nu dalyku: kuodaugiausiai pa

daryti vieningo darbo ir vieny
bės tautai, kad laimėjus karą 
ir sumušus fašizmą.

Taip pat vienbalsiai pasisa
kyta už Philip Murray, pa
smerkiant John L. Lewiso des
potišką atsinešimą link CIO 
vadų. Užgirta rezoliucija šau
kiant šios šalies valdžią dary
ti greitus žingsnius atidarymui 
vakarinio fronto Europoj, kad 
būtų įsteigtas šiais 1942 me
tais ir kad būtų sumuštas pa
saulinis demokratijos priešas 
fašizmas.

Dar turiu nuo savęs pridėti, 
šioj dirbtuvėj dirba daug lie
tuvių, kaip vyrų, taip moterų. 
Bet jų visai kaip ir nėra uni
jos susirinkimuose. Labai peik
tinas dalykas, kad mūsų bro
liai lietuviai taip nesirūpina 
savais reikalais. Lankydami 
unijos susirinkimus mes ne ki
tiems darom gero, bet patys 
sau. Nesilankydami į susirin
kimus patys save skriaudžiam. 
Nelankydami susirinkimus mes 
nežinom kas yra nutarta, tu
rime kitą dieną klausinėti ki
tų, kas tenais buvo veikiama, 
kas nutarta. Nemanykim, kad 
duokles pasimokam, tai ir vis
kas užbaigta. Po tam pašaliais 
kalbam: iš unijos niekas, nes 
jinai nieko neveikia, tiktai 
duokles išrenka ir daugiau 
nieko! Ne kartą man yra pasi
taikę diskusuoti su unijos na
riais. Užklausus, ar lankotės 
ant susirinkimų, atsakymą 
gauni: Ne! O kodėl ? Sako : 
Anglų kalbos ne pergeriausiai 
suprantu, tai ir ant susirinki
mų neinu, duokles šapoj iško- 

lektuoja, tai ir nesinori besi- 
klapatyti su susirinkimais. O 
užklausus, jeigu šapoj neiš
rinktų duoklių, ar nueitumėt 
ant susirinkimo ir užsimokėtu- 
mėt, tai numikčioja, bet neat
sako.

Aš patarčiau jums, broliai, 
daryti šitaip: Lankykite visus 
unijos susirinkimus, nes tai 
yra darbininkų mokykla. Iš
moksim ir kalbos ir pradėsim 
suprasti darbininkų reikalus, 
ne tik ekonomiškus, bet ir po
litiškus, kurie šiandien yra la
bai svarbūs.

šį rudenį bus svarbių rinki
mų į kongresą ir į kitas val
džios vietas. Esant šios šalies 
piliečiais, labai svarbu žinoti, 
už. ką savo balsą atiduoti. To
dėl kviečiu visus rūpintis savo 
ir savo šeimynos ateitimi.

UnijistftS.

CLEVELAND, OHIO
Smagus Buvo Sukakties 

Mitingas
Imta tik savaitė laiko iš

garsinimui, paminėjimo meti
nės sukakties nuo Hitlerio už
puolimo ant Sovietų Sąjungos 
masinio mitingo. Diena buvo 
šilta ir tą dieną pasitaikė 2 
piknikai. Todėl daug publikos 
ir nesitikėta. Bet kurie atvyko, 
buvo to supratimo, kad Sovie
tų Sąjunga su savo Raudoną
ja Armija, yra viena iš mūsų 
geriausių talkininkių sumuši
mui fašistinės Ašies užpuolikų 
ir kad Sovietų Sąjunga yra 
verta gausios paramos.

Aukų Sovietų Sąjungos me- 
dikalei pagelbai sudėjo seka
mai :

Po $25: Gendrėnų šeima, 
W. Geibis ir J. N. Simans. Po 
$20: J. Samolis ir A. Dočkus. 
Po $10: A. Pucevičius, J. Ba- 
gužis, Z. Stripeikienė, P. Wil
liams, P. čėpla, V. Jankaus
kas, M. Venslonienė, J. Domi- 
naitis, M. Gavrilienė, Julia 
Werner-Bagdoniene, B. Kirs
tukas, V. Ivanavičius ir P. 
Radzevičius. Po $5: S. Kaze- 
lionis, D. Petrauskas, J. Rice- 
vičius, A. Mockaičiai, V. Ba- 
nišauskas, J. Žebrauskas, S. 
Mažanskas, D. Lesnikauskas, 
Aldona Wilkelis, B. Metelienė,
J. Vasiliauskas, V. Romandai, 
A. Kilikevičienė ir J. Banis. A. 
Pauliukonis $3. Po $2: F. Bau- 
zienė, J. Maurutis, A. Zinke
vičius, P. Mačionis, J. Kras- 
nickas ir P. Juška. Kaitis 
$1.75, Laurušaitis $1.25.

Po vieną dolerį ($1) : P. 
Nemurienė, M. Baltrušaitie
nė, K. česnulis, Jankoneskas, 
M. Karsokienė, A. Martinkie- 
nė, A. Lekuskienė, M. Kala- 
kauskienė, W. Raguzinskas, 
A. Andrušiūnienė, P. Dagis,
K. Skupas, A. Balčiūnienė, Je- 
nukaitis, Jenkauskienė, T. 
Čėplienė, O. Yuraitienė, A. 
Penzerienė, O. Račkaitienė, P. 
Geibienė, O. Karsokienė, V. 
Šūsnis ir Gedeminskas. M. Ge- 
čionienė 75c. Po 50c.: M. La
pinskienė, W. Jankauskas, 
Duilis ir Šūsnis. Po 25c.: Jen- 
kauskįenė, O. Šimkus, S. Ki-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Philadelphia, Pa.
Phil, pažangiųjų lietuvių ! 

organizacijų rengiamas 
didysis

PIKNIKAS
Naudai Dienraščio

I “LAISVES” J
Įvyks sekmadienį

Rugse jo-Sept. 6
Puiki Dainy Programa :
Piniginės dovanos prie 

įžangos biileto per
kant iš anksto.

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

Piknikas bus naujoje
! vietoje:

DEERPARK
j DEER PARK, N. J.

•

Iš anksto įsigykite bi
lietus ir rengkitės daly
vauti šiame piknike.
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

-Beer, Wine, Liquor

LICENSES

J v ■ ; EAUJEB'

LICENSES LICENSES LICENSES

Pirmadienis, Liepos 6, 1912^

LICENSES LICENSES

NOTICE is hereby given that License No, 
OB *759 has been issud to the undersigned 
t® sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
547 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL MILLER 
Penny Profit food Center

547 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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
5516 — 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, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH EIDEN
724 Franklin Ave., 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 Law at 
407 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES ALTSCHULER
407 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1866 has been issued t the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
389 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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 
7321 — 6th Ave., Borough of Brooklyn) 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1583 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Windsor Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

WILLIAM C. HINSCH
255 Windsor Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9038 has been issued to the underigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
467 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM MEYER, JR. & 
WILLIAM BECKMANN

467 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EBi 2068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
541 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA WIEDMER
541 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

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

RAMIRO DISDIER
(La Flor De Borinquen)

145 Floyd St., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1645 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1214 Coney Is. Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUISE CATHERINE HERMAN 
1214 Coney Is. Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2451 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARLO MIRANDA
2451 Dean St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 217 has been issued to the undersigned 
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 tho 
premises.

FRANK DACCIIILLE
Baltic Beverage Distributors

415—417 Baltic St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2292 has been issued to the undersigned 
to sell oeer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2812 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUCA CUOMO
2812 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

w»f the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1218 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES A. ROMEO
1218 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2071 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectioji 107 
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
257 Court Street, .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERMINIO SCUTARI
51 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2545 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3002 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERHARDT NORBY
3002 Avenue K, Brooklyn. N. Y.

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 Beverage Control Law at 
2317 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM STELLING
2317 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

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

JOSEPH CRASHKOFF
7711 — 13 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2689 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS POLEVOY 
(Royal Market)

256 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 9284 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
739 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

POLEVOY, INC.
739 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1978 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6015 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HENRY J. KUCK
6015 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
706 •— 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tne 
premises.

ANNA METRICKI
706 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6351 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEITZ
137 — 3rd Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2653 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1507 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERTUS SCHNEECLAUS 
1597 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2672 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
146 Lewis Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL GILCHICK
(Sol's Dairy & Groceries)

446 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1706 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.

JOSEPH STARK 
(New Deal Food Stores)

220 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
222 Prospect Park West, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX EDELSTEIN
222 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 676S has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1648 11th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELFRIEDE SA VARESE 
(Quality Food Store)

1G-18 11th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2489 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
520 Van Buren St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING G., MAYERS
520 Van Buren St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2624 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1522 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
20 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP STEINER
20 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2010 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE >s hereby given that License No. 
GB 2290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2605 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
nrom i soft

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1769 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL MILMOE
71 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6361 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1879 has* been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
588 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN MISULIA
588 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2296 ha;* been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Sheenshead Bay Road. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby jfiven that License No. 
GB 1673 has been issued to the' undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH WINTER
79 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1593 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
489 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2471 has been issued to the undersigned 
to sell beer. • at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Court Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK ROMEO
317 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2474 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6364 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6306 — 14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELENI STAMATIOU
6306 — 11th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
192 Avenue S, Borough * of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX UCHITEL
192 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 873 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES M. ZALESKY
388 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6356 has been issued to the undersigned 
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 bo consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2382 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2293 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1865 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
277 Sumpter St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 197 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
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 6518 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1329 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER PHILBIN
1329 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1657 ha* been issued to thq, undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN HELMS
392 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2078 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1173 ^roadway Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KAUFMAN 
Kaufman’s Dairy

1173 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON 
4613-15 Third 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, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to • be consumed off the 
premises.

DOROTHY KHOURY
433 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

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

SAM BATTAGLIA
2591 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

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

ARNOLD B. JORNHOLM
6516 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2485 has been issued to the 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| 1368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1318 Broadway, Borough of Brooklyn, 
Ctounty of Kings, to bo consumed off the 
premises.

LOUIS PAPRIN
1348 Broadway, 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 
9404 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6438 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9 Sullivan Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given thąt 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 be consumed off the 
premises.

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

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

ADOLPH SCHWARTZ
8703 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2270 has beer* issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
648 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHARINE WATROBSKI 
(Baran's Food Store)

148 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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.

SARAH SHAPIRO
805 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 2738 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 East Second St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6497 has been issued tn the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
593 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED THAENS •
593 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

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
1354 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 2518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
532 3rd Avenue,. Borough of Brooklyn, 
Cdunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD A. PNIEWSKI
582 3rd Aye., Brooklyn, , N. Y.

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, to be consumed off the 
premises.

SOL PELLMAN
383 Nostrand Ave., 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 Beverage Control Law at 
9122 —• 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GREGORY CLEARY
9122 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

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

MRYER SODICOFF
4218 — 3rd Ave.; Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of t|ie Alcoholic Beverage Control Law at 
523 Court Street, Borough of Brooklyn; 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2063 has been issued t the undersigned 
to sell beer, at retgil under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
544 — 92 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LENA M. PENNER
544 — 92 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2583 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
309 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2532 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed r off tht> 
premises.

HELEN DERMODY
98 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giveti that License No. 
GB 1535 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

‘bf the Alcoholic Beverage Control Law at 
6823 — 6 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED KARTMAN
6823 — 6 Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1828 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undci* Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Cedar Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN SPATH
33 Cedar St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1747 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1378 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HARRY REHBOCK
1378 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9053 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Uw at 
9.10 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA ROBLES
910 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2370 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Marcy Avenue, Borough* of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MANUEL CHAVES
504 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1523 has been issud to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2458 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
400 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY BEREHEIKA
400 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
535 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS BAUMAN
535 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 670 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Nevins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises, •

SOTIRIOS HADJIS
32 Nevins St., Brookyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under4 Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
873 Hegeman Ave. & 734 Elton St., Bo
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 issti'ėd to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
df the Alcoholic Beverage Control Law at 
5123 — 4th Avenue Boi’ough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
prehilfles.

ROBERT I. PORTER. POST 986 
VETERANS OF FOREIGN WARS

5123 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4102 Avenue V, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN DeHART
4102 Avenue V, ( Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 561 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Icings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL KAPLAN
860 z New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IGNATIUS E. MANISCALCO 
DANIEL J. TRIONFO 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2821 Brighton 8th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ' consumed on the 
premises.

SAM WEITZ
28'21 Brighton 8th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EBI 2071 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
ot the Alcoholic Beverage Control Law at 
4911 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JOSEPH BLAZE & WILLIAM F. JANDER 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 833 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Avenue J, Borough of ’ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THE JAY TAVERN
4209 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
WILLIAMSBURG BOWLING CENTRE, INC. 
240 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Bond Street, Bofough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY CONA
305 Bond St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB. 1898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Etw at 
324 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH KRAVITZ
324 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 724 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WM. C. BRANDAU
2701 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
JEB 1649 lias been issued to the undersigned 
Jto sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1405 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 449 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 847 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2576 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHRIS HOUGHTALING AND 
VICTOR NELSON 

(Gotham Bowling Alley)
2576 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 652 has been issued' to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Sackett Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AUGUST LEONARDELLI
32 Sackett St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retai) under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
891 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STANLEY ADOMAITIS
891 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1926 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

P. & N. DELICATESSEN. INC. 
1416 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 809 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2 East 2nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMILY ULMER 
(Ulmer’s Inn)

2 East 2nd St., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 522 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENT A. CULHANE 
5G06 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
823 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE RADIN
823 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM SILVERBERG
290 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholie Beverage Control Law at 
1241 No. 6th St., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETRAS PUSNIKAS
124 No. 6th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 569 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Hegeman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

RIDGE DINER, INC.
6901 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6520 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

G. & I). DINER, INC.
6520 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE SHAPIRO
5301 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Reid Avenue, Borougli. of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL NOONE
179 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1605-7 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB FELTSCHER 
Flatbush Coffee Shop

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1964 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE EVANSKY
263 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 590 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9311 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed on the 
premises.

G. & S. DELICATESSEN CORP.
9311 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Tompkins 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 beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
32*^ Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS OSSIP
32>/2 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 738 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM WOLTEN
189 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 429 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH GOODMAN
131 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1947 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 be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 485 has been issued to the undersigned 
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 be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 256 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
316 — 13th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
SGT. HARRY WM. STENECK, POST G01 

VETERANS OF FOREIGN WARS 
OF THE U.S.A.

316 — 13th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 99 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4402 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL WEINER
4402 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

I

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

OTTO EUCHNER
127 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 69 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.

DAVID ROTH
397 So. 4 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 17 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.

FRANK WEIDNER
118 Melrose St., Brooklyn, N. Y.

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 
98 No. 7 th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
C 369 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
134 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
C 340 has been issued to tho 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 the 
premises.

MORRIS LINDEN BAUM 
Lindenbaum Distributors

101—103 Cook St., Brooklyn, N. Y.

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

BENJAMIN KWITEL & JACOB OLIN 
ACE BEER DISTRIBUTORS

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

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

A LEX A NI >ER A R DO LI NO 
American Coast Food Stores

436 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

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 centu už 6 uncijų bonką.

Alexander’s
HAIR

REFRESHING
TONIC

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

G uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

padarau

JONAS
Marion

Iš senų 
naujus paveiks
lus ir 

į sudarau 
Irikoniškais. Rei- 
Ikalui esant ir 
■ padidinu tokio 
Fdydžio, kokio pa- 
* geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
St., Brooklyn

krajavus 
su ame-

512
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenniore 5-6191

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tcl. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179
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Ištrūko 1,600 Lietuvių, Ku
riuos Naciai Mobilizavo •

Į Savo Armiją
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

lyje iš Vilniaus į Kauną. Po to, karinė vokiečių val
džia Vilniuje areštavo daugiau kaip 2,000 žmonių, o 
Kaune jie suėmė penkis šimtus.

Nors hitlerininkai nesurado “kaltininkų,” kurie už
mušė tuos du niekšus banditus, tačiau jie už tai nu
žudė jau daugiau, negu keturis šimtus kitų žmonių.

ŽVĖRIŠKIAUSIAS VOKIEČIŲ KERŠTAS
Vilniuje naciai keršijo žvėriškiausiai. Iš kiekvienos 

dešimties sušaudytųjų jie paėmė po vieną, pakabino 
ant kartuvių Katedros aikštėje ir taip paliko kyboti 
per penkias dienas.

Kartuvės stovėjo prie katedros senosios varpinyčios. 
Žmonės, praeidami pro pakartuosius, nusiiminėjo ke
pures. Ir vokiečiai pradėjo areštuot kiekvieną, kuris 
tuo būdu pagerbė nužudytuosius. Bet hitlerininkai tu
rėjo paleist daugumą suimtųjų. Kvočiami, tie žmones 
sakė: “Mes turėjom nusiimt kepurę, praeidami pro ka
tedros duris, nes tai yra šventovė.”

Žmonės Vilniuje giliai pasipiktinę ir plačiai bruzda 
prieš vokiečius.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Liepos 1 d. įvairiose fronto dalyse sovietiniai lakū
nai sunaikino bei sunkiai sužeidė kelis tuzinus vokie
čių tankų, daugiau kaip 300 trokų su kariais ir reik
menimis ir apie 40 vežimų su amunicija; susprogdino 
tris nacių amunicijos sandėlius ir vieną gazolino san
dėlį, ir išvaikė, dalinai sunaikindami, apie keturis ba
talionus priešų pėstininkų.

Priešų pėstininkai su parama savo orlaivių ir 40 
tankų pradėjo ofensyvą vienoje dalyje Kalinino fron
to. Po didelių sau nuostolių, hitlerininkams buvo pa
vykę pastumt pryšakinę mūsų kariuomenę kiek atgal 
ir užimt vieną kalvą. Bet raudonarmiečių da
linys, komanduojamas Tarassovo, padarė kontr-ataką, 
atmetė priešus atgal, ir atgriebė tą kalvą. Jie sužeidė 
šešis vokiečių tankus ir nušovė žemyn vieną bombinį 
priešų orlaivį. Buvo užmušta ir pavojingai sužeista 
daugiau kaip 200 vokiečių kareivių ir oficierių.

Per trijų dienų mūšius vienas raudonarmiečių dali
nys Leningrado fronte sunaikino apie 300 vokiečių 
kareivių ir oficierių.

Lowell, Mass
Susirgimai Ir Kit Kas

Labai nesmagi žinia mane 
pasiekė, kuomet sužinojau, 
jog šiuomi laiku sunkiai serga 
mūsų gera draugė Kiasė Ko- 
jutienė. Man prisiminus, kad 
jau kiek laiko nematyt drau
gų Kojučių, gavau atsakymą, 
jog draugė Kojutienė labai 
rimtai serga.

Kaip gaila, kuomet kas 
nors iš mūsų būrelio suserga ir 
jau nebematyti mūsų draugų 
tarpe. Matyt, liga labai rim
ta, nes ir draukas Kazimieras 
Ko.)utis nebeatsilanko į drau
gų sueigą. Neteko sužinoti, ar 
drg. Kojutienė randasi ligoni
nėj, ar namies. Jų gyvenimo 
vieta yra 40 Fulton St. Svei
kieji draugai, manau, nepa
mirš atlankyti draugus, palies
tus nelaimės. Mes visi linkime 
draugei Kojutienei pasveikti 
greičiau ir kartu su visais sma
giai piknikauti vasaros gražu
me.

sueikvotas reakcijos naudai.
Čia kalbu apie sekmadieni

nę spaudą, kurios mes pažan
gieji lietuviai neturime. Bet 
yra angliškas pažangus sek
madieninis puikiausias laik
raštis po vardu “The Work
er”. Tai yra sekmadieninė lai
da “Daily Workcrio.”

“The Worker” talpina to
kius raštus, kokių būtų labai 
sunku kur nors kitur surasti. 
Ypatingai dabar, kuomet Earl 
Browder vėl laisvas ir teikia 
puikiausius raštus nedėlinei 
laidai.

♦ i

Tai Puikiausias Pasiskaitymas
Tarpe lietuvių, kaip ir kitų 

tautų žmonių, yra daug tokių, 
kurie skaito ir angliškus laik
raščius, bei kitokią spaudą. 
Tankiai žmonės perka, kad ir 
reakcionišką spaudą ir ją skai
to.

Žinoma, tai tik pinigo ir lai
ko eikvojimas, o be to, skai
tydamas pro-fašistinius raštus 
ne vienas gauna nervų sukrė
timą ir tik tuomet meta tą 
šlamštą j šalį. Bet jau pinigas

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Am.

svarbus susirinkimas
pos, 8 vai. vak., 376
lyvaukite visi, nes 
reikalų apsvarstyti.

(155-156)

Piliečių Kliubo 
įvyks 6 d. lie- 
Broadway. Da- 
turime Kliubo

G. L.

WATERBURY ir APYLINKEI
Šiuomi norim pranešt, kad “Lais

vės” darbuotojas-agentas, P. Bokas, 
pakeitė savo antrašą: Senas buvo 
95 Hawthorne Ave., Waterbury, 
Conn., o naujas dabar — P. Bokas, 
Carter Rd., Plymouth, Conn.

Užpereito sekmadienio laidoj 
“The Worker” Browdcris da
vė straipsnį labai vertingą po 
vardu: “Some Political Prob
lems of the Pacific Front,” ir 
kiti labai svarbūs raštai tilpo. 
Ir taip kiekvienas sekmadienio 
numeris pripildytas raštais, 
kur diskusuojama, kaip geriau 
sumušti hitlerizmą ir šią šalį 
apvalyti nuo Hitlerio agentų. 
Taigi aš ir sakau, kodėl ne- 
skaityt šitokį laikraštį, kuris 
tave daug pamokina ir sustip
rina dvasioje griežtesnei kovai 
už apgynimą demokratijos ir 
laimėjimui geresnio pasaulio 
po šitam karui?

Sužinota, kad ir drg. Vla
das Mikalopas sunkiai serga. 
Vladas yra “Laisvės” skaityto
jas ir valdybose pažangiųjų 
ne kurių lietuviškų organiza
cijų. Gaila draugų nelemtos li
gos skaudžiai paliestų. Linkiu 
draugui Mikalopui ne tik atsi
laikyti, bet ir kuo greičiausiai 
pergalėti ligą, gerai išsveikti, 
o pasveikus su mumis — pa
žangiąja 
dieninėse 
rytojų.

Taipgi
žinota, kad 
moteris pasimirė 
dieną.

Balkuvienė dar buvo apy
jaunė moteris, išrodė stipri ir 
ilgai galinti gyventi, bet, deja, 
ligos prikimba ir prie stipriau
sių žmonių. Sunaikina bran
giausi žmogaus turtą — svei
katą ir nemielaširdingai išplė
šia iš gyvųjų tarpo. Palieka 
.didžiausią širdperšą tarpe sa-

puse, dalyvauti kas- 
kovose už gąresnį

labai liūdna žinia su-
Tofilio Balkaus 

birželio 22

vųjų, giminių ir draugų. Bet, 
kas į tą atsižiūrės? Toks jau 
gamtoje surėdymas! Kas sykį 
gimė, turės ir mirti.

Balkuvienė buvo gero ir 
malonaus būdo moteriškė. Bu
vo gera motina, kuri išauklėjo 
3 sūnus ir vieną dukterį. Bai
kal yra bažnytiniai žmonės, 
bet nepriešingi ir pažangia
jam judėjimui.

Baigdamas apie tą, tiek no
riu tarti: lai būna mirusiai ra
mus atilsis Amerikos žemėje, 
o pasilikusiems lengviausio nu
siraminimo ir tiesti gyvenimo 
vagą su geriausia vilčia.

J. M. Karsonas.

ant Antano Dziko pikniko iš
gerta dvidešimts ir pusė pus- 
bačkių ir daug kvoderinių. 
Bet publikos buvo ne per dau
giausia. Rengėjų buvo tikėtasi 
daugiau.

Kiek Gumos Reikia Įvai 
riem Pabūklam

25,000 tonų karo laivui 
įrengti reikia 150 tūkstan
čių svarų gumos (robo); 
vidutiniam tankui 1,750 
svarų gumos; didžiajam 
bombiniam Amerikos orlai
viui — 1,246 svarų.

Šimtui armijos maskų 
apsaugai nuo nuodingų du
jų reikia 181-no svaro gu
mos.

Dar buvau pamiršęs apie 
Vonsiackio reporterį Juozą 
Tysliavą. Jis irgi piknike daly
vavo ir pasakė kelius neteisy
bės žodelius. Tysliava sakė, 
kad šis piknikas yra kultūros 
šaltinis, iš kurio visi Philadel- 
phijos lietuviai naudojasi. Tai 
ne tiesa, ’*tai didelis melas. 
Progresyviai žmonės tomis gė
rybėmis nesinaudoja. Jiems 
yra uždarytos durys prie to 
“kultūros šaltinio.” Progresy
viai žmonės negali per tą ra
diją pasigarsinti savo piknikų 
bei kitokių parengimų. Jie turi 
surasti kitokius būdus pasieki
mui Philadelphijos lietuvių.

Toliau Tysliava šaukė: Rem- 
kite šį “kultūros šaltinį” ir 
pirkite karo bonus. Mes grei
tai karą laimėsime ir nusuksi
me sprandus diktatoriams Sta
linui ir Hitleriui! Bet Tysliava 
Staliną laiko pirmu, o Hitlerį 
antru. Ir jeigu Tysliava turė
tų galią, tai ant Hitlerio dar 
susimylėtų ir jį paliktų dėl 
veislės platinti fašizmą, o jau 
ta v

niukė susituokė su tarnaujan
čiu Dėdei Šamui A. Yeseliūnu. 
Ju vestuvės atsibuvo Brockton, 
Mass., Pažangiųjų Lietuvių 
Name, mat, jaunavedės tėvai 
ten gyvena. Drg. Urbonai savo 
dukrelei paruošė puikias ves
tuves.

Po vaišių apie šimtas su virš 
dalyvių linksminosi prie geros 
ork estuos. Kurie to nenorėjo, 
tai susėdę grupelėmis kalbėjo
si apie dabartinę pasaulinę 
padėtį.

Jaunieji su visais atsisveiki
nę išvažiavo sau gerų laikų 
apturėti. Girdėjau iš tikrų šal
tinių, kad jaunavedžius daly
viai 
prie 
kitų

Cleveland, Ohio
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

mans, W. Karmuza ir J. Janu- 
levičienė.

Draugijų aukos: LLD 15-tas 
Apskritys $26.20, A. L. Mote
rų Kliubas $15.20, Lietuvių 
Etinės Kultūros Draugija 
$13.60, LDS 55 kuopa $11 ir 
LLD 22 kuopa $10. Eva Si- 
mans surinko tarpe savo drau
gų ir simpatikų $40. Viso su
kelta ir perduota į Russian 
War Relief, Clevelando sky
rių, $478.30. Bet nekurtos

Philadelphia, Pa
Iš Lietuvių Muzikėlės Namo 

Bendroves Susirinkimo

Avė. Bendrovės su
eina, nepaisant 

atsilanko, daug ar 
tokia tvarka įvesta

ateina neaukštas 
užkimusiu bal- 
Gerbiami tautie- 

gelbėkime Lietuva, nes
žydai pasirašė ir prašo

Susirinkimas įvyko birželio 
17 d., 8 vai. vakarė, 2715 E. 
Allegheny 
sirinkimas 
kiek narių 
mažai, čia
ir visi nariai laiku pribūna.

Šis susirinkimas buvo prieš- 
pusmetinis, tai nariai buvo 
šaukiami atvirutėmis, nes da
lis valdybos nominuojama, o 
liepos mėnesį užtvirtinama. 
Susirinkimas ėjo labai puikiai, 
nes beveik visi nariai jau žila
galviai, susirinkimų taisykles 
supranta. Iš raporto paaiškė
jo, kad kliubas stovi gerai.

Štai įeina gaspadorius ir 
praneša, kad yra svečias, ku
ris nori ką tokio pasakyti. Vi
si sutiko tam svečiui duoti pa
kalbėti. štai 
vyrukas ir 
su sušunka: 
čiai 
visi
prezidentą Rooseveltą, kad jis 
Lietuvą atiduotų žydams val
dyti! Tas fašistukas yra iš 
profesijos dišių pardavėjas, ar 
plovėjas, aš nenugirdau aiš
kiai. Kaip jis pats paskiau pa
reiškė, kad jam ta mintis per
sisunkė iš pilvo į smagenis, 
kad tikrai Lietuvai gręsia pa
vojus iš žydų pusės — reikia 
suprasti, iš Sovietų.

Ima balsą ūkėsų Kliubo 
pirmininkas Zaleckas — aukš
tas, virš šešių pėdų vyras, ir 
klausia to fašistuko, kokią jis 
turi programą, ką su tais žy
dais daryti ir pasakė, “lauk iš 
čia!” Vėliau Bendrovės pirmi
ninkas paliepė tam sutvėrimui 
nešdintis iš susirinkimo kam
bario. Vyrukas spruko per du
ris lauk.

Aš nesitikėjau, kad Antanas 
Dzikas turi didesnę macę, ne
gu šv. Jurgio bažnyčios klebo
nas. Ant tos parapijos pikni
ko, birželio 7 d., išgerta aš- 
tuonios ir pusė pusbačkės ir 
kelios kvoderinės bačkutės, o

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

jaunavedžiams, 
jų vestuvėse ir 
Choro, ko lai

to la-

apdovanojo apie $700. O 
to, dar gavo nemažai ir 
dovanų, 

i linkiu
varde dalyvių 
taipgi Laisvės 
mingiausio gyvenimo, 
blausiai Yeseliūnui apgalėjus 
nacizmą su fašizmu laimingai 
pargrįžti pas savo gyvenimo 
draugę, kuri irgi lauks tos va
landėlės.

F(ffijyiCTORY

BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS
' ANO
STAMPS

draugės sako nepasiganėdins 
iki nesukels lygiai $500.

Programa irgi buvo išpildy
ta patenkinančiai. Dr. M. D. 
PaleviČius, Leona Hole ir SSSR 
generalio konsulato atstovas 
Povilas Rotomskis, pasakė po 
gerą prakalbą. Muzikalė prog
ramos dalis irgi buvo maloni/ J: 
kurią išpildė A. L. Moterų 
Kliubo Choras vadovaujant A. 
Jenkauskui, solistai: Julius ' 
Krasnickas ir U. Palevičiene. 
Akompanavo visiems Aldona 
Wilkelis.

Už tai, visiems aukotojams, 
programos išpildytojams ir vi
siems, kurie bent kuomi prisi
dėjo prie įvykinimo šio prakil
naus mitingo, varde vietos sky
riaus, Rusų Karo Pagelbos 
(RWR) pirm. Edward Blythin 
ir varde Ohio Lietuvių Vieny
bės Konferencijos Komiteto, 
kuris tą mitingą surengė, ta
riu daug širdingų ačiū!

Juozas N. Simans,

u

|

Sykiu Dalyvavęs.

Hartford, Conn

* LIETUVIŠKA ★

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

BROCKTON, MASS

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

Staliną jis gyvą suėstų.
Kliubietis. Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose turite 

Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Iš Vestuvių
Birželio 14 d., Laisvės Cho

ro nenuilstanti narė N. Ūrbo-

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakaro
Nedaliomis ir Šventadieniais i 
10-12 ryte

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto,
Tel. Virginia 7-4499

Biskis Žinučių iš Mūsų Koloni
jos Padanges; Iš Atsibuvusių 

Piknikų
Daugelis manė,, kad šios va

saros išvažiavimai bus nepa- 
sekmingi iš priežasties suma
žinimo gazolino ir tajerių.

Teisybė, gal kiek ir pakenks, 
bet aplinkybių verčiami žmo
nės susiranda būdus pasiekti 
vietas, kur esti vasariniai iš
važiavimai. Mat, pirmiaus tai 
nemažai būdavo tokių mašiąų 
vairuotojų, kurie važiuodavo 
sau vieni arba dar pasiimda
vo ką nors su savimi. O dabar 
patėmijau, kad žėdnas vienas 
atsiveža tiek, kiek tilpsta jo 
mašinoje. Ir vat, tokiu būdu 
išvažiavimai nėra tokie blogi, 
kaip buvo manyta.

Gegužės 24 d., Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubas turė
jo pirmą šio sezono išvažiavi-

Publikos 
kuri links- 
vieni besi- 
geros or-

mą, Sąryšio darže, 
buvo labai gražios, 
mai praleido laiką, 
linksmindami prie
kestros, kiti šnekučiuodamiesi 
apie dabartinį pasaulinį karą.

Duodu didelį kreditą kliu- 
biečiams už gražią tvarką ir 
puikų patarnavimą dėl daly
vių. Kliubui pelno liko su virš 
$150.

Gegužės 31 d., toj pačioj 
vietoj, atsibuvo metinis pikni
kas šv. Jono Draugijos. Taipgi 
girdėjau, kad buvo pasekmin
gas.

Birželio 7 d. irgi Sąryšio 
darže buvo labai šaunus išva
žiavimas Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugijos. Rengėjai tvar
kingai priėmė dalyvius. Pelno 
liko apie $100. Tai iš to visko 
galima suprasti, kad nereikia 
nupulti dvasioje su vasariniais 
parengimais. Draugiškai dir
bant, viskas galima pergalėti: 
sutaupinti karui skiriamus 
reikmenis ir tuo patim sykiu 
paremti draugijinius parengi
mus.

'Our Russian Front
Puikūs krutamieji paveikslai bus rodomi

MODERN THEATRE
PER DVI DIENAS

Trečiadienį ir ketvirtadienį, liepos 8 ir 9
Teatro savininkas skiria kiek pelno Sovietų Sąjungos pagalbai

Kviečiame Montello ir iš apylinkes lietuvius pamatyti “Our 
Russian Front,” krutamus paveikslus, kurie dar pirmą syk bus 
rodomi Brocktone.

Paveikslai bus rodomi po pietų ir vakare, kaip paprastai
Kviečia Sovietų Sąjungai Gelbėti Komitetas.

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

4r kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

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

anglių pristatymas į miestus

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviuis

Geriausias Alus Brooklyne6 tat 
adrosas:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

Lietuvių Rakandų Krautuve

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir ŠONAI
KWMWWwnnvnftvwiinvwwwmwwiinuMVMUAMftvMvonvw



Pirmadienis, Liepos 6, 1$4£

Švietimo Taryba nutarė at
leisti 40 mokytojų, bet tik 
tuos, kurie turi teisę gauti 
pensiją. Jie visi iki šiol moky
tojavo ir norėjo toliau mokin
ti, nesiruošė eiti ant pensijos.

Antras Frontas Yra Raktas I 
Pergalę 1942 Metais.

S’areiškė Browderis
Pereito ketvirtadienio vaka-i Jis ragino i kovą prieš penk- 

rą, didžiajame Madison Sq. tąją koloną, kuri graso pražu-
Gardene. iš naujo viešpatavo 
stipriausia viltis atsiekti pilno 
Amerikos žmonių vieningumo, 
kuris yra būtina sąlyga demo
kratijos pergalei ant fašizmo. 
Tai vilčiai pamato davė sugrį
žimas į aktyves eiles žymiojo 
ir mylimo antifašistu vado 
Ear! B ro w d e r i o. M y 1 i m o ? 
Apie tai niekas iš buvusiu 
Gardene negalėjo išsinešti 
abejonės. Jis buvo sutiktas, 
kaip sutinkama didvyriai. 
Audringa sutikimo demons
tracija aidėjo per keliolika mi
nučių iki atėjus radijo prog
ramos valandai, suskambėjus 
jo balsui, audringas ovacijas 
pavadavo visuotina tyla, per
kertama tik kamerų kliksėji- 
mu.

! dymu mūsų šaliai. Tarpe vy- 
j riaušių penktakolonistų jis į- 
I vardino Dies, sakydamas, kad:

“Suraskite Martino Dies 
pėdsakus ir jie nuves i Hitle
rio gūštas Jungtinėse Valstijo- 
se.

Jis griežtai pareiškė reika
lą duoti Amerikos negrams 
pilniausią laisvę ir teises, kaip 
tą nusako konstitucija, taipgi 
reikalavo pilnų laisvių ir tei
sių Puerto Rico gyventojams. 
Mes negalime, sakė Browde
ris, sėkmingai kovoti už

j tų laisvę, kuomet patys 
Į save nesame davę pilnos 
I vės visiems.

tau
pas 

lats- Javos jūrų didvyriai, Jungtinių Valstijų karo laivo Marblehead jūrininkai, ku
riuos japonai sakėsi “nubombavę peklon” Macassar Siaurumos mūšyje, dalyvavo 
brooklyniečių iškilmėse paleisti tarnybon 7 Raudonojo Kryžiaus ambulansus ir 4 
keliaujančias virtuves Borough Hali Aikštėje, Brooklyne. Po ceremonijų jie pa
vaišinti kava ir sandvičiais iš vienos iš tų važiuojančių virtuvių, ką tik atvežtų 
iš auto fabriko, Detroite.

Ant ratų virtuves yra naudojamos ant greitųjų pristatyti maistą išgelbėtiems iš 
jūrų, išleidžiamiems armijon ar pravažiuojančioms armijos grupėms pavalgy
dinti. Jos taip pat bus naudojamos maitinimui civilinių laike atakų iš oro.

LDS 1-ma Kuopa Veiks 
Ambnlanso Pirkimui

________
Lietuvių Darbininkų Susivie- 

nijimo^l-mos kuopos susirinki
me pereitą ketvirtadienį lan
kėsi šv. Jurgio Draugystės ko- ■ 
misijos narys J. Kairys su laiš
ku ir žodžiu kviesti kuopą pri
sidėti prie pirkimo Amer. į 
Raudonajam Kryžiui ambu-, 
lanso.

Perskaičius laišką ir J. Kai
riui plačiau paaiškinus tikslą, 
kuopa nutarė veikti ir išrinko ’ 
keturis delegatus dalyvauti • 
tuo reikalu šaukiamoj visų i 
draugijų konferencijoj, liepos 
17-ta.

Komisijon išrinkti: A. Ve
lička, J. Dainius, P. Vaznis, 
A. Balčiūnas.

Plačiau apie kuopos veiklą, 
tikiuosi, parašys kuopos ko
respondentas.

L. Rep.

New Yorko departmentinė- 
se krautuvėse per dieną par
duota už $699.185 karo bonų 
ir štampų, nors didžiuma gy
ventojų perkasi štampas savo 
susiedijos įstaigose ir pašto 
skyriuose.

žada bausti karčiamninkus, 
kurie parduos gėrimų jau jsi- 
gėrusiems kariškiams.

r

Browderj perstatė Robert 
Minor, veteranas kovotojas, 
pavadavęs Browderj kaipo 
veikiantysis Kom. Partijos sek
retorius laike jo, Browderio, 
įkalinimo.

Browderio įspūdingos pra
kalbos pagrinde buvo reikala
vimas atidaryti antrą frontą 
dabar, tuojau, kadangi, sakė 
Browderis, tai yra raktas Į 
pergalę šiais metais.

“Jungtinės Valstijos,” sakė 
Browderis, “yra mirtingiausia- 
me pavojuje” iš visų buvusių 
per 163 Amerikos nepriklau
somo gyvenimo metus:

“Mums Jungtinėse Valstijo
se, kaip kad ir žmonėms vi
same pasaulyje, šis karas ta
po Žmonių Karu Už Šalies 
Laisvę. Mūsų patsai gyvavi
mas yra pavojuje.

“Kaipo spoksmanas Komu
nistų Partijos,” sakė toliau 
Browderis, “pareiškiu, kad 
mes kiekviena kitą klausimą 
laikome žemiau svarbiausio 
reikalo nacionalio vieningumo 
po vadovybe Vyriausio Ko- 
mandieriaus laimėjimui šio ka
ro artimiausiu galimu momen
tu, kas reiškia su mažiausia 
aukų.”

Browderis sveikino Ameri- 
kos-Sovietų-Anglijos sutartis, 
kaipo didžiausį atsiekimą pa
siruošime į pergalę ant fašiz
mo; šaukė atidaryti antrą 
frontą tuojau, kaipo būtiną 
sąlygą pergalei šiais metais; 
taipgi stipriausia pabrėžė rei
kalą išrinkti tokį kongresą, 
kuris duotų viską pergalei ant 
fašizmo. Dabartinis kongresas, 
sakė Browderis, veda papras
tą politikavimą.

Smagią vakaro nuotaiką 
į pertraukė liūdna žinia, jog 
į Odell Waller, negras kampi
ninkas, Virginijoj, tapo numa
rintas elektros kėdėj baltos 
“poll-tax” džiūrės sprendimu. 
Jis buvo nuteistas mirtin už 
mirtį savo samdytojo, kuri į- 
vyko darbininkui ginantis save 
nuo samdytojo žiauraus su juo 
elgesio.

Vakaro pirmininkas Israel 
Amter paskelbė gedulo minu
tę ir 22,000 minia sustojo ati
duoti pagarbą diskriminacinio 
neteisėtumo aukai — negrui 
Odell Waller. Taipgi vienbal
siai priimta rezoliucija pa
smerkimui to neteisėtumo ir 
reikalavimui nušluoti tą gėdą 
nuo mūsų žemės veido.

Trumpai kalbėjo mitinge 
Amteris, Fordas, Fosteris, Mo
čiutė Bloor. Močiutei, kaipo 
suėjusiai tik 80 metų, 8-tą lie
pos minėsiančiai savo gimta
dienį ir kaipo išvykstančiai 
apie trejetos mėnesių prakal
bų maršrutui po visą šalį, 
Sadie Van Veen, Kom. Barti-i 
jos N. Y. Valstijos darbo tarp 
moterų vedėja, įteikė Močiutei 
gelių bukietą. Elizabeth Gur
ley Flynn pravedė rinkliavą.

Gauta daug sveikinimų, tar
pe tų telegrama nuo Amerikos 
armijos transporto kur nors 
jūrose, taipgi sveikinimas su 
6,000 jūrininkų parašais.

Gražią dainų programą iš
pildė Philharmoniškas ir Liau
dies Chorai.

Mitingas pasiuntė pasveiki
nimą prezidentui Rooseveltui 
su pažadu visuotino rėmimo jo 
programos karui laimėti, taip
gi sveikino Staliną, Chiang 
Kai-Shek, Churchillą.

Rep.

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Pritaiko
AKINIUS

Diskriminacija Kliudą 
Laimėjimui Karo

Kalbėdamas Negrų Pergalės 
Konferencijoj, Gold Gate sa
lėj, Harleme, pereitą sekma
dienį, Paul V. McNutt, žmo
gaus Darbo Kare Komisijos! 
pirmininkas, pareiškė, kad dėl 
diskriminacijos n e d a v imas 
negram darbų karo industrijo
se stato pavojui! svarbiausią 
produkciją. Jisai perspėjo:

“Amerika negali pakęsti to
kios nesąmonės.”

Kongresmanas Vito Marcan- 
tonio sveikino konferenciją 
kaipo “liaudies demonstraciją 
už atidarymą antrojo fronto.” , 
Jis, kaipo tos srities kongres
manas, žadėjo duoti pataisą 
prie paskyrų biliaus, kuria bū
tų draudžiama duoti valdžios 
pinigų samdytojui ar fabrikan
tui, kurie neprisilaiko prezi
dento patvarkymo samdyti vi
sus be diskriminacijos.

Mitinge kalbėjo eilė žymių 
unijų vadų ir šiaip visuomeni
ninkų, vietinių ir iš toliau.

Tarpo tolimųjų garbės sve
čių buvo Mrs. Connie Miller, 
motina Perlų Uosto didvyrio 
Dorie Miller, kuri taip pat 
maršavo konferencijos išvaka
rėse, Harleme, suruošto para
do vadovybėj.

Konferencijos priimta 12 
punktų programa pasisako už 
visuotiną negrų dalyvumą dar
buose ir kovose už pergalę ant 
hitlerizmo ir jo evangelijos, 
kuri mūsų kalboj vadinasi dis
kriminacija.

Pateko Ten, Iš Kur 
Gelbėjo Brolį

Irving Teatre
Pradedant liepos 3 d., šia

me teatre, Irving Place ir 15 
St., New Yorke, rodoma Sovie
tų filmos “Gyvenimo Univer
sitete” ir “Beethoven Concer
to.”

Pirmoji perstatų Maksimo 
Gorkio vaikystę ir jaunuolio 
gyvenimą, vadovaujantis pa
ties plunksnos genijaus apra
šymu savo jaunystės.

Antroji filmą atvaizduoja 
Sovietų Sąjungos muzikos ge
nijų pasišventusį siekimąsi į 
muzikos aukštumas, šalies pa
ramą savo talentingiem vai
kam ir jų atsiekimus.

Teismas Buvo Pamoka 
Turintiem Turto

—
White Plains teisme nese- 

! niai pasibaigė palikimo byla, 
Į kuri galėjo būti gera pamoka 
i visiems turintiems šiokio tokio 
I turto.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
S3T Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga “feli
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

Kiekvieną sub atą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė, 
kambarys 
su mote- 

Nedėliomis

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. elevelterio stoties.

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

Mrs. Edith Reichert, 29 m., 
šeimininkė, tapo išteisinta dėl 
mirties brolio, kurį jinai nušo
vė kaip ji sakė, “iš pasigailė
jimo,” kad jam nereikėtų kan
kintis proto ligonių įstaigoj, 
kur jis buvo padėtas. Bet ją 
išteisino tik kaipo “proto ligo
nę” ir dėlto ji išsiunčiama į 
Matteawan prieglaudą.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

“Tas Yra Priešas” filmoj, pir
mu kartu Amerikoj pradėtoj 
rodyti liepos 3-čią, Stanley Te
atre, 7th Avė. ir 42nd St., N. 
Y., parodoma nacių žvėrišku
mai Lenkijoj, Jugoslavijoj ir 
kitur. Filmą reikėtų pamatyti 
kiekvienam, kuris nori tikrai 
pažinti aršiausi mūsų šalies 
priešą.

Speny Gyroscope Co. virši
ninkai sako, kad jų šapose ne
užilgo pradėsią dirbti 2,000 
naujų darbininkų.

RANDAVO.! IMAI
Pasirandavoja po 5 ir 6 kamba

riai, dideli ir šviesūs. Del daugiau 
informacijų, prašome kreipti pas 
Joe Kurnėtą, 842 Glenmore Avė., 
Brooklyn, N. Y. (156-159)

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydz 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. I Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Turtinga ponia Anna II. 
' Paton, apie 78 metų, mirda- 
| ma paliko apie $1,300,000 tur- 
; to, iš kurio 30 nuošimčių už
rašius puošnios Heavenly Rest 
bažnyčios, New Yorke, klebo
nui Darlington.

Kai kam gali nepatikti min
tis šeimos turto perleidimo ku
nigui ar kam kitam iš svetimų. 
Bet tai buvo jos valia, kurią, 
rodos, reikėjo pagerbti. Ypa
tingai kožnas to tikėtųsi iš sa
vo artimųjų. Tačiau taip nebu
vo. Giminės užvedė bylą ir jos 
laimėjimui išstatė liudininkų, 
sulyg kurių galėjai apie velio
nes protą ir pobūdį darytis vi
sokių išvadų. Ją perstatė ir 
minkštaprote ir turėjusia su 
šeimoje gyvenančiu kunigu vi
sokių prietikių, abelnai buvu
sią vyragaude moteriške.

Teismas bylą vistiek iš
sprendė kunigo naudai, pagal 
velionės paliktą testamentą,
dėka tam, kad jis buvo pada
rytas visapusiškai sulyg įstaty
mų. Kunigas gaus savo, gimi
nės savo. Tačiau abejotina, ar 
ponia Paton, jeigu ji galėtų 
atsikelti po šios bylos, benorė
tų pažinti savo gimines. Vei
kiausia ji dabar darytų naują 
testamentą, kuris ją taip “la
bai mylėjusiems” ir teisme 
“pagarbinusiems” giminėms 
paliktų tik dūlią.

Testamentas yra nors dali
na apsauga savo valios ir įsi
tikinimų kiekvienam, kuris 
rengiasi kada nors mirti. Jis 
apsaugo ir likusius, kurie mi
rusiajam buvo artimiausi, nuo 
pasigodėjusių turto asmenų 
nemalonios procedūros.

Bylą Sekęs.

LOKIME!} RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN !

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir žalių

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Krautuvėje yra 
d.delis pasirin
kimas i a i kre
ditų, 1 a ikrodė- 
]ių, deimantinių 
Žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių. kokių tik 
jums reikalin
ga.

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS

VERI-THIN RYTHM .. . 
Yellow gold filled case, 
17-jewel Precilion move
ment .... $33.75

MERCEDES ... 14 kt. 
tolid yellow gold cate, 
17-jewel Precition move
ment .... $42.50

VERi-THIN AIRWAY . . Pini BOSITE 

or yellow gold filled cate with PATENKINTI 

Guildite back, 15 jewels . $29.75

RORERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos
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