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KRISLAI
Prasikaltimas tas pats, bet 

bausmė?
Ką padarė Churchill?
Kaip išvengti tos katastro

fos?
Apnuodyti lietuviai.
Hitlerio kartuvės.

Rašo V. Paukštys

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

šiomis dienomis buvo teisia
mas vokietis George Calvin 
Mains, gyvenęs Northport, L. 
I., už falsifikuotą Jungtinių i 
Valstijų pasportą. Jo toks 
pat prasikaltimas, kaip i)- E. 
Brovvderio, vienok jis gavo 18 į 
mėnesių kalėjimo ii- dar tuo; 
laiku, kuomet Jungtinės Vals
tijos kariauja su Vokietija, o! 
Brovvderis — ketverius me-į 
tus. . .

Komentarų nereikia.

Jeigu Molotovas, atvykęs j 
šią šalį susitarė su Jungtinių 
Valstijų prezidentu Roosevel- 
tu tuojaus atidaryti antrą 
frontą, tai Churchillas, atvy
kęs čia, tą susitarimą, veikiau
siai, pertarė ir dabar aukštes
nėse sferose nei šilo lapė ne
su loja apie antro fronto ati
darymą.

Daleiskime, kad vokiečiai 
parblokš Sovietų Sąjungą; da
leiskime, kad tuomet Sovietų 
Sąjunga susitaikys su Vokieti
ja. Sakau, tik daleiskime, nes 
pats tam netikiu. Na, kas tuo
met įvyktų ? Galima drąsiai 
sakyti: Anglijai ir Jungtinėms 
Valstijoms būtų pradžia di
džiausio ir baisiausio karo ir 
greita pabaiga . . .

Kad neprileidus prie tokios 
baisios katastrofos, tuojaus, 
kuoveikiaušiai, turėtų būt ati
darytas antras frontas. Bet 
kuomet nesigirdi nieko apie 
antrą frontą, tai nenoromis 
lenda makaulėn palyginimas 
viršminėtų teismo nuospren
džių už tą patį prasikaltimą. . .

Atsiranda žmonių, kurie tei
sina neatidarymą antro fronto 
neprisirengimu. Taip, bet tie 
žmonės užmiršta ve ką: juo 
labiau Sovietų Sąjunga silpnės, 
tuo sunkesnis ir keblesnis bus 
tas prisirengimas.

Draugė M-nė pasakoja: 
“Nuėjau savo pažįstamą ap
lankyti ir, mano nusistebėji
mui, radau katalikių moterų 
‘parę.’ Pirmas p r o g ramos 
punktas buvo — didžiausias 
nusidžiaugimas, kad Vokieti
jai sekasi Sovietijoj ir plūdi
mas Sovietų Sąjungos. Girdi, 
kaip Vokietija sumuš Sovietų 
Sąjungą, tuomet visi grįšime 
atgal, nes bus daug geriau ten 
gyventi, negu Amerikoj.’’

Draugė M-nė pridūrė: “Va
landėlę ten pabuvus apleidau 
vietą, nes negalėjau pakęsti 
tokių kalbų.’’

Taip, ne tik katalikai, bet 
tautininkai ir socialistai džiau
giasi Vokietijos laimėjimais. 
Susitikau tūlą philadelphietį ir 
besikalbant jis taipgi išsireiš
kė: “Hitleris Europoj įves ge
resnę tvarką, negu čia, Ameri
koj, turim arba Anglijoj yra.”

Hitlerio tvarka bus “puiki.” 
Lietuvoj ir kitose jo užimtose 
vietose daugiau pristatyta kar
tuvių, negu savo laikais Lietu
va turėjo kryžių ir ant jų ka
bo pakarti žmonės, vietoj 
“mūkelių.” Galima “džiaug
tis” tokiais vaizdais ir tokia 
tvarka.

Hitlerininkai Grūda Graikus 
į Verstinus Darbus

Berlin. — Vokiečiai va
ru pergabena tūkstančius 
vyrų ir moterų is Graiki
jos į Vokietijų ir stato juos 
į verstinus darbus.

Naciai įvedė verstinų dar
bų čechijoj — Moravijoj 
visiems berniukams ir mer
gaitėms tarp 10 ir 18 metų 
amžiaus.
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PERKONUOJA MŪŠIAI PRIE ROSTOVO SAKO SOVIETAI
Įkaitino Tuzinus Asmenų, 
Laikraščių, Organizacijų, 
Kaip Amerikos Priešus

Washington. —F e de r a- 
lis apskričio teismas įkaiti
no 28-nis asmenis kaip 
maištininkus, kurie stengėsi 
pakenkt karinėms Amerikos 
pastangoms, puldyt ūpų ir 
disciplina ginkluotų šios 
šalies jėgų, kurstė atsisakyt 
nuo pareigų ir sėjo neišti
kimybę abelnai. Tarp įkai
tintų yra šie:

Wm. Griffin, leidėjas sek
madienio laikraščio New 
York Enquirer; Mrs. Eliza
beth Dilling, čikagietė ra
šytoja knygos “The Red 
Network” (prieš komunis
tus) ; George Sylvester Vie- 
reck, jau pirmiau įkalintas

Talkininkai Turės Pri
žiūrėt Pasaulį po Karo, 

Sako Cordell Hull
Washington. — Ameri

kos valstybės ministeris 
Cordell Hull liep. 23 d. pa
reiškė, jog Amerika išvien 
su savo talkininkais veda 
karų už laisvę “visom tau
tom, neskiriant rasės, spal
vos ar religijos.” Laimėjus 
gi karų, jis sakė, turės būt 
užtikrinta pasaulio tau
toms ne tik taika, bet ir 
proga ekonominiai žmoniš
kai gyventi.

Hull teigė, jog, karų lai
mėjus prieš fašistų Ašį, tu
rės būt nuginkluota Vo
kietija, Italija, Japonija ir 
su jais bendradarbiaujanti 
kraštai; jie turės būt lai
komi beginkliai, kol “įro
dys, kad jie nori ir gali gy
vent taikoje su kitomis tau
tomis.”

Taigi Jungtinės Tautos 
po karo turės sutartinai 
veikt kaip taikos užtikrin
to jai visame pasaulyje. Tuo 
tikslu reikės joms laikyt 
ginkluotas jėgas kaipo poli
cija kraštuose dabartinių 
priešų.

Andy Lakūnai Bombardavo 
Naciu Punktus Holandi- 

joj ir Francijoj
London, liep. 24. —Ang

lų orlaiviai atakavo kana
lus, laivus, geležinkelius, 
fabrikus, kariuomenės su
telkimus ir kitus punktus 
vokiečių užimtoje Holandi- 
joje ir šiaurinėje Francijo- 
je. Tuose žygiuose žuvo sep
tyni anglų orlaiviai, o vokie
čių — du.

360 PROCENTŲ PAKILO 
LAIVŲ STATYBA

Washington. — Šiemet 
Jungtinėse Valstijose sta
toma 360 procentų daugiau 
laivų, negu pernai. Dabar
tiniu laiku būdavo j ama 3,- 
230 įvairių laivų. 

už sulaužymų įstato dėlei 
svetimų kraštų agentų užsi
registravimo; Wm. Dudley 
Pelley, Sidabramarškinių 
fašistų vadas; Gerland B. 
Winrod iš Wichitos, Kan
sas, leidėjas laikraščio “De
fender”; xPr. Freese Dun- 
net, organizuotojas komite
to Išreikalaut Skolų Atmo
koj imo iš Europos, ir 1.1.

Šie ir kiti dabar įkaitinti 
veikė prieš Ameriką ir ki
tas Jungtines Tautas per 
sekamas organizacijas ir jų 
laikraščius, darbuodamiesi 
naudai fašistų Ašies: Ku 
Klux Klan, Juodasis Legio
nas, America First Komi
tetas, Vokiečių - Amerikie
čių Bund, Jungtinės Moti
nos, Nacionalis Komitetas 
Sulaikyt Amerikai nuo Ka
ro ir k t.

Federalis prisiekdintųjų 
teismas, įkaitindamas tuos 
28-nis asmenis kaip Ameri
kos priešus, o fašistų agen
tus, įtarė ir eilę maištinin- 
kiškų laikraščių, per ku
riuos jie skleidė savo propa
ganda, būtent:

Octopus, Galilean, X-ray, 
Publicity, Roll Call, Weck- 
ruf und Beobachter, In
dustrial Control Reports ir 
dar 21-na laikraštį, žinių 
agentūra ir leidinį.

Federalis teismas taipgi 
suminėjo sekamas organi
zacijas, per kurias tie są
mokslininkai - maištininkai 
veikė, būtent:

Silver Shirts, Black Le
gion, German - American 
Bund, National Workers’ 
League (Detroite), Ameri
ca First Committee, War 
Debts Defense Committee, 
Crusading Mothers of A- 
merica, Constitutional Edu
cational League ir dar dvi
dešimt panašių organizaci
jų.

Per tokias organizacijas 
ir panašius laikraščius ir 
leidinius tie gaivalai pasa
kojo, būk Jungtinėse Tauto
se viešpataująs tarptautinis 
žydų kapitalas, būk Ko
munistų Internacionalas šei
mininkaująs Amerikos val
džioje, būk demokratinės 
šalys vedų šį karų už “mon
goliškų žydų” reikalus ir 
Anglijos imperializmų, būk 
Vokietija, Japonija ir Itali
ja nieko neužpuolę, būk Ja
ponija turinti moralę teisę 
kariaut prieš Chinijų ir tt.

(Dėl to teismo prieš mai-1 
štininkus jau nuogųstauja 
New Yorko Daily News, 
kuris kalba, kaip America 
First Komiteto gramafo- 
nas.)

FAŠISTŲ PRANEŠIMAS
Roma, liep. 24. — Fašis

tai giriasi, kad jie atmušų 
anglų atakas EI Alamein 
fronte, Egipte, ir sakosi pa
ėmę nelaisvėn 1,000 anglų 
karių ir nušovę žemyn 12 
jų orlaivių.

EDEN SAKO: “RUSIJOsToVA, TAI MŪSĮJ ° 
KOVA,” BET NEMINI ANTRO FRONTO

London. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
Anthony Eden, kalbėdamas 
Nottinghame ketvirtadienio 
vakare, užreiškė, kad ang
lai “kovos prieš diktatorių 
šalis, kol jos bus galutinai 
sumuštos, visiškai nugink
luotos ir padarytos bejėgės 
taip, kad jos daugiau nega
lėtų kenkt žmonijai.”

Kas liečia Sovietų Są
jungų, Eden pranešė, kad

Baltijos Tautų Atsišaukimas 
Prieš Nacius Įsiveržėlius

MASKVA, liep. 23. — Atstovai Baltijos Tarybų Res
publikų — Lietuvos, Latvijos ir Estijos, — minėdami 
dviejų metų sukaktį nuo tarybinės santvarkos įsikūri
mo tuose kraštuose, išleido atsišaukima, kuriame sako:

“Baltijos kraštų žmonės turi dėti visas galimas pa
stangas, kad vokiečiai įsiveržėliai būtų sumušti.

“Šimtai tūkstančių ramių piliečių mūsų šalyse jau ta
po nužudyti fašistinių žmogėdrų. Mūsų kraštų pramo
nė sunaikinta. Valstiečių gyvenimas visai suardytas; 
jie apiplėšti ir jų žemė pervesta naciams. Kiti šimtai 
tūkstančių Baltijos kraštų gyventojų yra išvyti Vokie
tijon į verstinus darbus arba įkalinti koncentracijos 
stovyklose ir nusmerkti lėtai mirčiai.

“Nuo pat pirmųjų karo dienų, būriai darbininkų - nai
kintojų, bendradarbiaudami su Raudonosios Armijos 
daliniais, veikliai dalyvauja naikinime priešų parašiu- 
tistų ir mūšiuose prieš vokiečių fašistų gaujas. Baltijos 
respublikų kareiviai, susidėję į savo tautinius dalinius, 
taipgi kariauja Raudonosios Armijos eilėse.

“Lai didvyringa Raudonosios Armijos kova, sovieti
nių tautų vienybė ir stiprybė tarnauja jums kaip įkvė
pimas !

“Sovietų santarvė su Anglija ir susitarimas su Jung
tinėmis Valstijomis, sąjungą visų laisvę mylinčių tau
tų suteikia visas sąlygas reikalingas tam, kad visiškai 
liktų sumušti vokiečiai įsiveržėliai.

“Jau artinasi ta diena, kada Raudonoji Armija ga
lingu smūgiu atmes žiauriuosius priešus nuo Leningra
do ir iššluos juos iš Baltgudijos, Ukrainos, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Karelijos miestų ir kaimų ir išlais
vins sovietinį Krimą.

“Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės tarybinėje san
tvarkoje gavo tikrą nepriklausomybę, pažangiausią 
rūšį savo tautinio gyvenimo, didžias galimybes plėtoti 
savo tautinę kultūrą ir ūkinę gerovę žmonių masėms.

“Žmonės tada tapo tikrais savo šalies šeimininkais. 
Žemė buvo veltui duota dirbantiems valstiečiams. Visi 
šalies turtai perėjo į darbo žmonių rankas. Spartus pra
monės išsivystymas panaikino nedarbą. Buvo paste
bėta tokia pažanga moksle, tautinėje kultūroje ir me
ne, kurios dar niekad nebuvo girdėta Baltijos kraštuo
se. Kitos tarybinės respublikos, Sovietų Sąjungos val
džia ir Stalinas asmeniškai suteikė didžios paramos 
Baltijos kraštų tautoms susikurt naują laisvą gyveni
mą.”

Amerikos Submarinas 
Nuskandino Japonų 

Didlaivį, 14,457 Tony
Portugalų Rytų Afrika.— 

Tik dabar pranešama, kad 
Jungtinių Valstijų submari
nas pradžioje gegužės mėne
sio ties Hong Kongu nus
kandino didžiulį keleivinį 
Japonijos laivą “Taiyo Ma
ru,” 14,457-nių tonų įtal
pos.

Su laivu žuvo ir 780 ja
ponų. Tai daugiausiai buvo 
technikai, gabenami į užka
riautus kraštus.

Washington. — Filipi
nų salų žmonės veda parti
zanų kovą prieš japonus.

anglai pasiuntė jai daugiur
karo reikmenų. Jis sakė: 
“Rusijos dalykas yra mūsų 
dalykas,” bet visai neprisi
minė apie antro fronto ati
darymų prieš Hitlerį Eu
ropoj.

Anot anglų užsieninio mi- 
nisterio Edeno, tai Anglija 
dabar pagamina daugiau 
ginklų ir amunicijos, negu 
bet kuri kita šalis pasauly
je, turinti tiek pat gyven
tojų.

Angly Valdžia Nepraneš 
Seimui Savo Planu 

i*

Apie Antrą Frontą
---------------------- \

London. — Anglijos val
džia griežtai atsisakė net 
slaptam seimo posėdžiui 
pranešt, kokį tarimą padarė 
aukštieji anglų karininkai 
ir valdininkai bendrai su 
Amerikos generolais Londo
ne kas liečia antro fronto 
atidarymą prieš Hitlerį 
Vakarų Europoje.

Tuo tarpu Jungtinės Val
stijos atsiuntė laivais dar 
daug tūkstančių savo ka
riuomenės į Angliją. Atvy
ko ir nauji būriai amerikie
čių lakūnų.

Naciai Skelbia, kad Jie ir 
Slovakai Šturmavę ir, Girdi, 

Jau Užėmę Rostovą
Maskva, liep. 24.—Siau

čia neapsakomai žiaurūs 
mūšiai tarp Sovietų ’kariuo
menės ir nacių ties Rosto
vu. Vokiečiai meta frontan 
vis didesnes jėgas savo tan
kų, orlaivių ir pėstininkų, 
šturmuodami sovietinius 
miesto aptvirtinimus. Rau
donarmiečiai žūt - butiniai 
gina Rostovą, įnirtusiai ko
vodami ties jo vartais, kaip 
sako Associated Press, a- 
merikiečių žinių agentūra. 
Hitlerininkai atakuoja tą 
pusės miliono gyventojų 
pramonės miestą iš šiaurių, 
vakarų ir pietų.

Rostovas stovi vakarinėje 
pusėje plačios Dono upės, 
už 25 mylių nuo jos įplau
kimo į Azovo Jūrą. Kai kas 
vadina Rostovą vartais į 
Kaukao žibalo šaltinius.

PRIEŠŲ PRANEŠIMAS
Berlin, liep. 24. — Vokie

čių komanda išleido specia
li pranešimą, kad, girdi, jie 
ir slovakai šturmu sulaužę 
sovietinius Rostovo apsigy
nimus ir užėmę miestą. Na
ciai pasakoja, būk jie dabar 
tik apvalą Rostovą nuo li
kusių jame raudonarmiečių.

(Niekaš nepatvirtina šio 
hitlerininkų pranesi'mo. Mi
nėtina, kad jie gyrėsi jau 
pora savaičių atgal, būk už
ėmę Voronežą; tuo tarpu 
sovietinė kariuomenė stu
mia nacius vis tolyn nuo 
Voronežo.)

SOVIETAI, GINDAMIESI,
KONTR-ATAKUOJA

Maskva, liep. 24. — Ros
tovo gynime dalyvauja jau 
stambus skaičius gautų iš 
Amerikos bombanešių.

Pranešama, kad raudon
armiečiai, įtempdami visas 
jėgas, kovoja iš pozicijų, į 
kurias jie pasitraukė No- 
vočerskassko srityje, 20 my
lių į šiaurių rytus nuo Ros
tovo.

Chinai Atmetė Japonus 
Atgal; Užmušė Kelis 
Tūkstančius Priešų

Chungking. — Talkinin
kų orlaiviai atakavo japonų 
užimtą Hong Kongą ir ar
timą Kowloon pusiausalį, 
bombarduodami priešų or
laivių stovyklas, tvirtumą, 
kareivines ir gazolino san
dėlius.

Chinai, mušdami japo
nus, stumia juos atgal lin
kui Sinyango, 120 mylių i 
šiaurius nuo Hankow. Susi
kirtime Honan provincijoj 
chinai užmušė 800 japonų, 
o ties Sinyangu — 3,000.

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas nutarė 
duot balsavimo teisę rinki
muose vyrams ir moterims 
tarnaujantiems Amerikos 
armijoje.

Ties Cimliansku, pusiau
kelėje tarp Rostovo ir Sta
lingrado, sovietinė kariuo
menė atakavo dešinįjį spar
ną nacių armijos vakarinėje 
pusėje Dono upės, už 35 
mylių nuo geležinkelio, ei
nančio iš Stalingrado į Ro
stovą ir Kaukazą. Per tą 
ataką raudonarmiečiai už
mušė daugiau kaip 400 fa
šistų ir sunaikino devynis 
jų tankus. Novočerkassko- 
Rostovo srityje sovietinė 
kariuomenė atmušė kartoti
nas atakas daug didesnio 
skaičiaus priešų; užmušė 
virš 800 vokiečiu ir sudau
žė 17 jų tankų.

Sovietą Orlaiviai 3-čiu 
Kartu Bombardavo

Rytinę Prūsiją
Berlin, liep. 24. — Vo

kiečiai praneša, kad Sovie
tų lakūnai vėl bombardavo 
Rytų Prūsiją.

(Tai jau trečią kartą nuo 
praeito šeštadienio sovieti
niai orlaiviai atakavo na
cius Rytinėje Prūsijoje. 
Dviem pirmesniais atvejais 
jie užkūrė didžiulius gais
rus ir sprogimus Karaliau
čiuje.)

Naciai paskelbė, kad an
glų orlaiviai iš naujo bom
bardavo pramonės miestą 
Duisburgą, vakarinėje Vo
kietijoje; padarė medžiagi
niu nuostoliu ir užmušė kiek 
žmonių, c.

London, liep. 24. — Ang
lai teigia, kad jų orlaiviai 
sukėlė didelius gaisrus ir 
sprogimus Duisburge.

Anglai Vis Grumiasi 
Pirmyn Egipte

Cairo, liep. 24. — Anglai 
mažu-pamažu vis varosi pir
myn prieš vokiečius ir italus 
visame EI Alamein fronte, 
Egipte.

Anglai - australai vėl at
griebė nuo fašistų kalvą Tel 
El-Eisa, šiauriniame gale 
35-kių mylių ilgio fronto, ir 
laimi kautynėse dėl Makh 
Khad ir Meteiria aukštumų.

Anglų indai ir pietafri- 
kiečiai vidurinėje fronto 
dalyje pažygiavo keturias 
mylias pirmyn ir užėmė 
Ruweisat kalnyną ir Deir ei 
Shein.

Anglijos ir Amerikos la
kūnai bombardavo Tobru- 
ką ir Gazalą, Libijoj, ir 
vairias fašistų stovyklas E- 
gipte. Jie taipgi sunaikino 
daug priešų trokų ir auto
mobilių ir padegė tris ga
zolino sandėlius.

Burma. — 400,000 maho
metonų Burmos gyventojų 
kovoja prieš japonus bei vi
saip kenkia jiems.
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ūpą, nuvijo juos atgal, bet ir sunaikino 
fašistų jėgas, puolusias Maskvą.

“Šiandien susidarė pavojinga padėtis, 
pietuose. Bet kaip ir praeityj kritiškuo
se momentuose, Raudonoji Armija gali 
ir turės į niekus paversti grobikiškus 
vokiečių planus. Vokiečių pirmyneiga 
pietų fronte turi būti sulaikyta. Kiek
vienas priešo žingsnys pirmyn pastato į 
pavojų mūsų gyvenimo centrus. Išlaiky
dami priešo atakas pietuose, mes sumu
šime priešo armijas. Atmušdami priešą 
pietuose, mes atimsime fašistams vasa
ros kampanijos laimėjimo viltį ir paruo
šime dirvą mūsų karo laimėjimui.”

L. D. S. 6-ftas Seimas
Trečią sesiją atidarė seimo 

pirmininkas F. Jočionis 10 vai. 
ryte, paskelbdamas vardošau- 
kį delegatų.

Po delegatų vardošaukio šo
ke platus raportas LDS prezi
dento R. Mizaros. Raportas 
buvo rašytas, kuris tilpo “Lais
vėje” ištisai, todėl čia apie jį 
plačiau komentuot nėra reika
lo.

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

Act of March 3, 1879

“Raudonoji Žvaigždė” Apie 
Frontą

Raudonosios Armijos organas “Rau
donoji žvaigžde” rašo apie dabartines 
kovas Sovietų Sąjungos fronte:

į “Vokiečių fašistų liepos mėnesį ptioli- 
I mas sudarė pavojų Sovietų Sąjungai. Vo

kietijos fašistų komanda sutraukus ga
lingas jėgas bando sumušti Rudonosios 
Armijos jėgas ir prasilaužti į slėnį tar-

i pe galingųjų Dono ir Volgos upių.
“Pradžioj vokiečiai siekė Voroniežo 

miestą paversti savo baze tolimesniems 
veiksmams. Pirmoj liepos mėnesio dalyj 
buvo didelių mūšių laikas viršutinėje 
Dono srityj, ypatingai Voroniežo srityj. 
Vokiečiai manė, kad jiems pavyks pra
silaužti pro Sovietų apsigynimo liniją 
toj srityj, o paskui viskas eis savo keliu 
ir jie galės apsupdami Raudonosios Ar
mijos atskirus dalinius sunaikinti vie
ną po kitam. Priešui pavyko prasimušti 
pirmyn, bet jam nepavyko pravesti gy- 
veniman jo planus.

“Tame ir yra pamatinis skirtumas 
1942 metų mūšių nuo 1941 metų kovų. 
Paaugę Raudonosios Armijos jėgos pri
vertė Vokietijos fašistus mesti į kovą ne 
vien fronto geriausias jų jėgas, bet ir 
jų rezervus. Ir priešingai nacių norams 
ir tvirtinimams jų pirmyneiga Voronie
žo srityj ne tik silpnėjo, bet ir visai liko 
sulaikyta. Dideli nuostoliai žmonių, tan
kų ir ginklų privertė juos pereiti prie 
apsigynimo. Priešas bando užsikasti ir 
pašėlusiai priešinasi Raudonajai Armi
jai.

“Raudonosios Armijos yra uždaviniu, 
Voroniežo srityj, išvaryti priešą atgal 
už Dono upės. Tuo laiku, kad jų puoli
mas ėjo aukštutinėj Dono srityj, tai 
vokiečiai vystė savo pirmyneigą ir pietų 
sritin. Skaitlingesnės priešo jėgos už 
mūsų jėgas prasilaužė Millerovo srityj 
ir priešas vysto atakas pirmyn. Priešui 
pavyko užgrobti dalį Sovietų Sąjungos 
teritorijos ir jis veržiasi linkui Rostovo 
ant Dono tikslu pavergimo viso Donbaso 
ir grūmodamas Kaukazui, Kubaniui ir 
industriniam centrui Volgos srityj — 
Stalingradui.

• “Centras didžiųjų mūšių dabar persi
kėlė į pietus, kur bus sprendžiama: ar 
pavyks priešui jo planai sudaryti Sovie
tų Sąjungos strategiškiems punktams 

• pavojus, arba, ar bus sulaikytas priešas, 
užduotas jam tokis smūgis, kuris nuties 
kelią linkui mūsų pergalės. Raudonoji 
Armija gali ne vien atlaikyti priešo ata
kas, bet ir mušti priešą, kas jau daug 
kartų buvo įrodyta.

“Ir tas mūsų pasitikėjimas paremtas 
patyrimais ištisų metų karo, tikrai pa
svėrus jėgas, imant atydon šalies 
galimybes ir Raudonosios Armijos 
komandierių ir karių didvyriškumą. 
Tas pasitikėjimas rymo ir ant to, 
kad priešas su kiekviena diena neša vis 
didesnius ir didesnius nuostolius, kurie, 
nepaisant jo laikinų laimėjimų, naikina 
vokiečių armijos jėgas. Kovoje prieš vo-' 
kiečių - fašistų ordas mes pergyvenome 
daug kritiškų dienų. Buvo laikas, kada 
jų armija, kaip kokia lava, ėjo pirmyn iš
ilgai visą frontą nuo Juodosios Jūros 
iki Šiaurinio Didjūrio. Bet mes nieka
dos nesusvyravome, niekados nenusimi
nėme, mes suradom užtektinai savyj jė
gų, kad išlaikyti tuos smūgius ir pastoti 
priešui kelią.

“Buvo laikas, kada Leningradui gręsė 
didelis pavojus. Bet Leningrado apgynė
jai surado savyj užtektinai jėgų pastoti 
tam kelią. Kada Hitlerio hordos, kaip 
kokie šarančiai, puolė ant Maskvos, Mas
kvos apgynėjai ne tik atšaldė tą vokiečių

“Keleivis” Rašo Melus
“Keleivis” vis organauja Hitleriui ir 

skelbia melus. Kada Raudonoji Armija 
varė nacius atgal, tai “Keleivyj” nei su 
žiburiu nebuvo galima surasti žinių, o 
jeigu rašė, tai rašė Hitlerį teisindamas, 
žiemą ir utėles kaltindamas.

Dabar, kada Hitleris ir visa jo razbai- 
ninkų šaika puola Sovietų Sąjungą, A- 
merikos talkininkę, tai “Keleivis” pilnas 
“žinių” ir redakcinių straipsnių. Ir tos 
“žinios”, tai nėra iš Jungtinių Tautų šal
tinių, bet Hitlerio propaganda.

Štai jau pabaiga liepos mėnesio, Vo- 
roniežas laikosi, o “Keleivis” jau liepos 8 
dieną spausdino nacių propagandą, kad 
Voroniežą būk vokiečiai fašistai paėmė.

Išėjo “K.” No. 29-30 ir ponas Michel- 
sonas nei nebando savo skaitytojams iš
aiškinti, kad Voroniežas didvyriškai gi
nasi, bet skelbia kitus nacių propagan
dos melus ir įkalbinėja, kad “Antras 
frontas... pavojingas Amerikai ir Angli
jai.”

Dar daugiau, Sovietų Sąjungos armi
jos štabas paskelbė ir net Vokietijos fa
šistai pripažino, kad Sovietų lėktuvai 
bombardavo nacius Karaliaučiuje, bet 
“Keleiviui” ir šis Sovietų lėktuvų žygis 
baisus, tai jis rašo, kad būk anglai bom
bardavo. Mat, “Keleivio” pronaciai ban
do paslėpti kiekvieną Raudonosios Armi
jos pasisekimą ir pūsti Hitlerio pasise
kimus, kad tuo puldyti Amerikoj žmonių 
ūpą, kad įkalbinėti žmonėms nacių pro
pagandą, kad Amerikai ir Anglijai jau 
nei neapsimoka kariauti, nes visvien 
“Rusija susmuks taip, kaip Francija,” o 
tada Anglija ir Jungtinės Valstijos ne
galės karo vesti, nes “neturi tiek laivų, 
kad galėtų pakankamai didelę armiją 
Europoj iškelti ir palaikyti su ja susi
siekimą.”

Taip “Keleivis” Amerikoj šinkuoja 
Hitlerio propagandą, nes taip pat lygiai 
rašo Berlyne hitlerininkų laikraščiai.

Dar Tik “Nužiūri Finus”
Iš Washingtono liepos 18 dieną pra

nešta, kad tūli mūsų valdininkai dar 
tik pradeda nužiūrėti Finliandijos faši
stus, kad iš jos o riaukiu veikia ne vien 
vokiečiai lakūnai, bet ir iš bazių subma- 
rinai prieš Amerikos ir Anglijos plau
kiančius laivus.

Nejaugi tie mokyti žmonės mano, 
kad Hitlerio razbaininkai ir jų paklus
nūs finai fašistai daro kokį dar paskir
stymą tarpe Jungtinių Tautų laivų? 
Jau senai įrodyta, kad jie lygiai skan
dina Sovietų, Anglijos ir Amerikos lai
vus, jeigu tik gali prieiti.

“Komunistu Negrįžta į 
Vokietiją”

Hitlerio propagandos galva Goebbelis 
pareiškė, kad “nei vienas vokietys ne
virto komunistu Sovietų Sąjungos fron
te” ir “į Vokietiją negrįžo komunis
tu.”

Tame daug tiesos, nes platūs Sovietų 
Sąjungos laukai užteršti Vokietijos fa
šistų kareivių kapais, o iš kapų juk nei 
vienas negrįžta. Bet tai nėra pilna tie
sa. Kada bus užduotas Hitlerio razbai- 
ninkų armijai smūgis, tai joj atsiras 
tiek daug Hitlerio ir Goebbelio priešų, 
kad jie tuos savo vadus patys pasiųs 
ant kartuvių.

Pirkite Apsigynimo Bonus

Delegatas B. Alūzas klau
sia, kodėl jų kuopos vienas 
delegatas tapo atmestas? 
Centro sekretorius J. Siurba 
paaiškino, kad jų kuopa išrin
ko vieną delegatą daugiau, 
negu kad konstitucija leidžia.

Delegatas sako, kad jį nu
stebino klausimas, kodėl LDS 
sumažėjo nariais, ir jis ma
no, kad šis seimas turės rimtai 
pagalvot tuo reikalus.

Ramanauskas: Ar mūsų LD 
S tvarkosi pagal valstybės ir 
pagal apdraudos patvarkymą, 
ar pagal seimą?

Buknys mano, kad delega
tai kelia klausimus ne vietoj 
prie pirmininko raporto.

Mažanskas mano, kad ne 
centro valdyba kalta, bet pa
tys kuopų darbuotojai. 74 kuo
pos delegatas mano, kad LDS 
nariai pilnai pasitiki esamais 
centro valdybos nariais, todėl 
ir neapsiima kandidatuot į 
centro valdybą.

Navalinskas iš Binghamton, 
N. Y., davė įnešimą uždaryt 
diskusijas ant prezidento ra
porto.

R. Mizara ragina delegatus 
kelt visus klausimus, kurie 
jiems neaiškūs ir jei jų supra
timu jų teisės paneigiamos. 
Taipgi atžymėjo, kad frater- 
nalės organizacijos turi tvar
kytis pagal tos valstijos inšiū- 
rincų įstatymus, kuriose jos 
yra įsiregistravusios. Tuomet 
po trumpų, diskusijų raportas 
priimtas 70 balsų — priešingų 
nesirado.

Pirmas vice-pirmininkas J. 
Bimba rašyto Raporto neturė
jo, bet davė til| žodžiu, atžy
mėdamas, kad mūsų LDS, pa
gal narių pageidavimą, ir mes 
kaipo Pildomoji Taryba, visuo
se klausimuose pilnai ir teisin
gai reagavom į visus nusiskun
dimus pagal konstitucijoj nu
sakytas taisykles.

Antras vice-prezidentas A. 
Vasaris, kaipo jaunuolių rei
kalus atstovaudamas, davė ra
šytą ir platų rapotą, tad jo 
raportas tilps spaudoje ištisai.

Centro sekretoriaus J. Siur
bęs raportas buvo platus ir 
stropiai prirengtas. Plačiai ap- 
diskusavus, priimtas. Ir įteikta 
vajininkam, kurie radosi sei
me, dovaųos už įrašymą nau
jų narių. Ir ve kas pasirodė, 
kad šiame vajuje daugiausia 
pasidarbavo draugės moterys.

Juška mano, kad centro 
sekretorius neatliko pilnai sa
vo pareigų. Taipgi jis mano, 
kad mūsų vajus nebuvo toks 
našus todėl, kad mes nesisten
gėm atlikt savo pareigas dėlei 
naujų narių prirašymo, kaip 
reikia kiekvienam geram LDS 
patriotui. Juška nurodė, kad 
centras neaprūpino vajininkų 
reikiama literatūra laiku.

Ramanauskas atžymėjo, kad 
centras pareikalhuna iš jų 
kuopos daugiau mokesčių po 
dviejų metų, todėl tuom nariai 
supyksta ir išsibrąukia iš LDS.

Navalinskienė pareiškė, kad 
centro sekretorius pilnai aprū
pino jų kuopą vajaus laike 
reikalinga medžiaga.

Mileris pareiškė, kad kons
titucijos paragrafas pašelpos 
išmokėjimo klausime (? — 
Red.).

Salaveičikas mano, kad 
daug lengviau turėtų būt iš
laikyt prie LDS senus narius, 
negu naujus narius. Bet cent
ro raportai parodo, kad dau
giau senų narių išbraukiama. 
Ir mano, kad tas reikalas tu
ri būt pataisytas, pridedant 
duoklių kolektorius prie finan
sų sekretorių.

Palevičiene pareiškė, kad 
centro sekretorius pilnai jas 
aprūpino, kaipo vajininkes,

reikiama medžiaga laike va
jaus, tad mano, kad daromi 
primetimai dėlei neaprūpinimo 
kuopų yra nepamatuoti.

Centro sekretorius paaiški
no, kad kaip kada pasitaiko 
kokia klaida vajiniu laiku, bet 
kuomet jis gauna nusiskundi
mų tuo reikalu, bando tuojaus 
juos pataisyt.

Taipgi centro sekretorius 
paaiškino, kad narių išsibrau
kime iš LDS rekordai nerodo, 
kad todėl išsibraukia, kad pa- 
šelpa yra išmokama pagal 
konstitucijoj nusakytą peri jo
dą.

Iždininko J. Kaškiaučiaus 
finansinis raportas buvo per
skaitytas per centro pirminin
ką R. Mizarą, nes pats iždi
ninkas J. Kaškiaučius dėlei vi
sos eilės susidėjusių aplinky
bių seime dalyvauti negalėjo.

Raportas priimtas, ir trečia 
sesija užsidarė 1:30 vai. dieną.

Ketvirta Sesija
Ketvirtą sesiją atidarė sei

mo pirmininkas F. Jočionis, 
2 :40 vai. dieną, paskelbdamas 
delegatų vardošaukį.

Iždo Globėjų Raportai
R a p o r tuoja Kuzmickas. 

Nurodo, kad LDS turtas yra 
įvestuotas į saugias įstaigas.

Po paaiškinimo ant kokių 
nuošimčių LDS turtas įvezdin- 
tas, raportas priimtas.

Daktaro Kvotėjo Raportas
Dr. M. Palcvičius raportavo, 

kad paskutiniai metai buvę, 
jo supratimu, lyg" ir šlubavimo 
laikotarpis iš priežasties mūsų 
neužtenkamo a p d a i r ūmo. 
Taipgi atžymėjo, kad jis, kai
po daktaras, neatmetė nei vie
nos aplikacijos — neatmetė 
jokiais kitais sumetimais, iš- 
sykrus fizinius trūkumus.

Po keleto paaiškinimų, ra
portas priimtas.
Sveikatos ir Apšvietos Komi

teto Raportas
Apšvietos komitetas nepri

buvo, bet prisiuntė rašytą ra
portą, kurį skaitė LDS prezi
dentas R. Mizara.

B. Salaveičikas mano, kad 
centras surastų būdus išleidi
mui paskaitos “širdis ir Jos 
Ligos,” ar tai brošiūros for
moj, ar tai per “Tiesą.”
Nepaprastos Pagelbos Komisi

jos Raportas
Komisijos narys B. Salavei

čikas raportavo, kad iš nepap
rastos pagelbos fondo suteik
ta pagelba 11 narių sumoje 
$480 ir vienam nariui nutarta 
apmokėt duokles už metus, ir 
vienam nariui už pusę metų.
Skundų ir Apeliacijų Komisija

Skeberdytė pranešė, kad 
per tuos du metus jokių skun
dų ir apeliacijų nebuvo. -

Redaktoriaus Raportas
J. Gasiunas raportavo, kad 

mūsų organas “Tiesa” buvo 
vedamas taip, kad pirmučiau
sia atsakytų mūsų organizaci
jos reikalams ir paskiau atsa
kytų į visuomenės ir dienos 
klausimus. Redaktorius nusi
skundė, kad mažokai gauna iš 
kolonijų korespondencijų ir 
ragino delegatus, kad parva
žiavę delegatai į kolonijas pa
ragintų vietos korespondentus 
rašyt į “Tiesą.”

J. Ormanas, angliško sky
riaus redaktorius, ragino kolo
nijų korespondentus rašyt 
apie jaunuolius.

M. Mikšrienė pakėlė klausi
mą, kad būtų sukontroliuotas 
“Tiesos” gavimo reikalas, taip, 
kad visi nariai ją gautų, kurie 
už “Tiesą”’ moka. Jei ir trys 
šeimynos nariai priklauso prie 
LDS, o jeigu nesiuntinėja 
“Tiesos” tiem nariam, tai kad 
iš jų ir mokestys už “Tiesą” 
nebūtų imama.

Konstitucijos Taisymas
Nutarta, kad konstitucijos 

paragrafas būtų pataisyta 
taip, jog užtenka didžiumos 
balsų taisymui konstitucijos.

Sesija užsidarė 7 vai. vak.
J. Bimba.

Justo Paleckio, Tarybinės Lietuvos 
Respublikos Prezidento Prakalba 

Lietuvos Jaunimui
Pasakyta Lietuvos jaunimo susirinkime, neseniai 

įvykusiame Maskvoje.
Lietuvos jaunime! Vokiečiai užpuolikai pradėjo karą 

papildymu baisiausių piktadarybių prieš mūsų vaikus. 
Jie mėtė bombas ant Palangos pionierių kempės, už
mušdami ir sužeisdami šimtus vaikučių. Vokiečiai už
puolikai neša mirtį ir išnaikinimą visiems lietuviams ir 
ypatingai mūsų jaunimui. Jie nori mūsų jaunimui pa
daryti tą, ką padarė su mūsų broliais rytinėj Prūsijoj 
ir Klaipėdoj. Jie tenai privertė lietuvių vaikus lankyti 
vokiečių mokyklas ir suvokietino juos. Tuos, kurių fa
šistai negalėjo suvokietinti, išžudė. Hitlerininkai ruo
šia ir mums tą patį likimą.

Užgrobikai atėmė iš lietuvių teisę prie savo žemės. 
Jie kolonizuoja Lietuvą, atiduodą Lietuvių žemę žmog
žudžiams smogininkams. Jie uždaro ir germanizuoja 
lietuvių mokyklas ir verčia kalbėti vokiečių kalba. Į- 
sibriovėliai atnešė badą, skurdą, nykumą Lietuvai’. 
Persekiojimais, kankinimais, verstinu darbu jie nori 
išnaikinti Lietuvos žmones. Įsibriovėliai nori atsiekti 
savo piktus skymus išdavystėmis ir apgaulėmis. Nese
niai vokiečiai kalbėjo apie savivaldą ir kokias nors tei
ses savo klapčiukams “kubiliūnininkams.” Hitlerininkai 
plėšikai norėjo prigauti savo aukas. Išdavikas Kubi
liūnas bandė perstatyti tą bereikšmę kalbą apie savi
valdą kaipo didžiausią “furjerio” malonę. Bet tikroji 
reikšmė tos komedijos greit paaiškėjo. Užpuolikai no
rėjo daugiau pasipelnyti iš Lietuvos. Vis daugėjančiais 
skaičiais vokiečiai varė jaunuosius lietuvius Vokietijon. 
Jie vertė juos budvoti fortifikacijas pavojingiausiuose — 
fronto sektoriuose.

Lietuvos jaunime! Jūs žinote, kad vokiečiai užpuoli
kai yra mirtini priešai jūsų krašto. Jūs žinote, kad 
kaipo dalis didžiosios Sovietų Sąjungos Lietuva veda 
karą prieš hitlerininkus. Jūs žinote, kad greta mūs ko
voja visos laisvę mylinčios tautos visame pasaulyje. 
Jūs esate dalimi Sovietų jaunimo, kuris narsiausiai ko
voja prieš Hitlerį. Daug šimtų jūsų brolių — Raudono
joj Armijoj, kuri artinasi Vakarų link — ateina išlais
vinti Lietuvą. Daugelis kitų jaunų lietuvių yra nariais 
partizanų dalinių.

Lietuvos jaunime! Jums, kaip kad ir visiems Sovie
tų žmonėms yra adresuotas Pirmos Gegužės įsakymas 
draugo Stalino, kuriame jis atsišaukia į žmones susti
printi partizanų judėjimą vokiečių užnugaryje. Tas į- 
sakymas jūsų vado, organizuotojo pergalės, yra taiko
mas taipgi ir jums, Lietuvos jaunimui.

Vokiečiai užgrobikai nori sunaikinti mūsų liaudį, 
mūsų jaunimą. Duokite tinkamą atsakymą jiems ir jų 
lekajams išdavikams mūsų šalies. Kur tiktai galite, 
padėkite naikinti hitlerininkų barbarizmą.

Mes žinome, kad jūs kovojate, Lietuvos jaunime. Jūs 
atkeršijate už savo šalį, už tūkstančius nužudytų jū
sų brolių ir seserų, už desėtkus tūkstančių jūsų krašto 
patriotų kankinamų kalėjimuose, koncentracijos kem
pėse ir vokiečių fabrikuose ir kasyklose. Baimė partiza
nų kulkų ir rankinių granatų drebina vokiečius už- 
grobikus ir šalies išdavikus.

Lietuvos jaunime! Nešk mirtį vokiečiams plėšikams 
ir išdavikams, kurie jiems padeda. Imkite ginklus prieš 
hitlerininkus banditus. Tuo būdu jūs atliksite savo 
šventą pareigą ir priartinsite dieną laisvės.

Lietuvos jaunime! Žygiuok pirmyn! Vesk šventą ka
rą prieš mirtiniausius mūsų krašto priešus, vokiečių fa
šistus įsibriovėlius. Pirmyn į galutiną pergalę 1942 me
tais.

Lai gyvuoja draugingumas Sovietų žmonių ir jų pa
siryžimas pergalėti priešus!

Lai gyvuoja didysis draugas mūsų žmonių ir viso 
jaunimo, organizuotojas mūsų pergalės, mūsų išmin
tingasis draugas Stalinas!

Paveikslas parodo raudonarmiečius, šaudančius į na
cių tankus iš anti-tankinės kanuolės.
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Maironis Apie Vokiečių Okupaciją 
Lietuvoje
DOC. K. KORSAKAS.

• Lietuviu tauta gerai pažįsta savo ilgaamžį 
priešą — vokiečių grobikus. Per ilgus am
žius ji daug kartų turėjo nelaimės patirti jų 
žvėriškumą, besaikį grobuoniškumą, nežmo
nišką sadizmą. Kokias pasibaisėtinas kančias, 
kokią žiaurią priespaudą šiandien turi išgy
venti hitlerininkų pavergta lietuvių tauta, 
mums akivaizdžiai gali parodyti vokiečių oku
pacijos Lietuvoje pirmojo imperialistinio ka
ro metu atvaizdavimas, randamas naujoje lie
tuvių literatūroje.

Bene ryškiausi kaizerinės vokiečių okupa
cijos Lietuvoje apibudinimą davė lietuvių tau
tinio atgimimo periodo žymusis poetas Mairo
nis savo poemoje “Mūsų Vargai.’’ Pats visą 
okupacijos metą gyvenęs Lietuvoje, gerai pa
tyręs vokiečių žiaurumą, Maironis savo poe
moje pateikia nesugriaunamą vokiškųjų gro
bikų žvėriško šeimininkavimo Lietuvoje liu
dijimą. Aštrūs, pilnai pykčio ir pagiežos Mai
ronio poemos posmai šiandie vėl skamba kaip 
keršto šaukiąs kaltinimas vokiškiems grobi
kams, kaip šiurpumu krečiąs priminimas to, 
ką Lietuvos liaudis turėjo ir vėl turi išgy
venti vokiečių okupacijos vergovėj, šiandien, 
siaučiant kraštutinei vokiškojo imperializmo 
gaujai — hitlerininkams, daug kartų baises
nei ir žiauresnei, negu 1915-1918 metais.

Kaip dabartinio užpuolimo metu, taip ir 
anuomet, 1914 metais kaizerinės vokiečių ar
mijos įsiveržimas į Lietuvą buvo lydimas gai
srų pašvaisčių, nekaltų žmonių žudymo, krau
jo ir ašarų, žvėriško smurto:

Praplėšę uždangą plačiai 
Po Suvalkiją vokiečiai 
Pasklido, kaip vilkai į puotą!

i Ir kiek bažnyčių, kiek namų, 
Dvarų, miestelių ir kiemų 
Supleškinta ar rekvizuota!

Nusiaubę karo ugnimi vieną turtingiausių 
Lietuvos provincijų, vokiečiai tuoj puolė plėš
ti, grobti, kas tik po ranka pakliuvo:

j Namie nuskurdę, alkani,
Dabar kaip gobšai, tekini, 
Prie visko godžia ranka siekė. 
Arkliai, galvijai, apdarai!.. .
Jie viską plėšė atvirai, 
Net duonos paskutinę riekę.

Šitaip Maironis vaizduoja pirmąjį vokiečių 
įsiveržimą į Lietuvą, didžiojo karo pradžioje. 
Ištikrųjų tai buvo tik vokiečių šeimininkavi
mo pradžia, po kurios vėliau sekė ketverius 
metus trukus ir Lietuvos liaudžiai juoda nak
timi virtusi okupacija. Baisias kančias, juo
džiausią vergovę išgyveno lietuvių tauta tos 
okupacijos metu. Savo paties žemėje lietuvis 
buvo padarytas beteisiu vergu, laisvai žings
nio pajudėti negalinčiu kaliniu:

Ir štai neglostančia ranka 
Suspaudė vokiečių tvarka 
Lietuvių žemę surakintą. 
Be rašto vokiečių valdžios 
Ir savo kaimo—ulyčios 
Išeit gyventojams užginta!

Prasidėjo sistematiškas, ketverius metus 
trukęs Lietuvos plėšimas, lietuvių tautos ali
nimas ir marinimas badu. Tą juodžiausią lie
tuvių tautos istorijoje periodą Maironis savo 
poemoje atvaizduoja glaustais, pasibaisėjimą 
sukeliančiais posmais:

O Lietuvoj, tai ištiesų 
Apleistoj, užmirštoj visų 
Germanai taip šeimininkavo, 
Kad karvės, šunys . . net višta! 
Turėjo duoklę nešt ir ta.
Visus šnipai suregistravo.
Nuo rekvizicijų sunkių, 
Nuo .karo valkatų, vagių, 
Net atilsio nebuvo.
Automobiliai kupini 
Į Prūsus bėgo tekini, 
Beplėšta kas tiktai pakliuvo.
Kratydami svirnus, gurbus, 
Net šiaudus, malkinius žabus, 
žandarai Čypdė—mušė žmones.

Nesitenkindama atviru, smurtišku grobimu, 
vokiečių okupacinė valdžia dar ėmėsi įvairių 
apgaulingų priemonių, kad tik daugiau galė
tų prisiplėšti Lietuvos žmonių turto. Viena 
tokių priemonių buvo ir garsiosios “ostmar
kės” — specialiai okupuotiems kraštams iš
leisti pinigai, kuriais vokiečiai neva mokėjo- 
Lietuvos gyventojams už jų produktus ir iš

plėšiamą turtą, kaip vaizdingai pastebi Mai
ronis.

Pridirbę rublių apgaulių: 
Melsvų, rusvų, rudų, žalių, 
žmonėms varu už viską spraudė.

Tuo tarpu patys vokiečiai iš Lietuvos 
ventojų už druską 
kalav 
karu', vokiškosios 
bevei 
re j o i

gy
re i-, silkes, lajines žvakes

o mokėti auksiniais pinigais. Pasibaigus 
ostmarkės” virto visiškai 

•čiais popiergaliais, kuriuos lietuviai tu- 
išmesti į sąšlavyną.

Niio besaikio plėšimo, nuo beatodairinio 
Mojų alinimo, vokiečių okupuotoje Lie- 
je prasidėjo badas — žmonės, ypač vai- 
r seneliai, mirė 

maisto produktų,

gyve 
tuvo. 
kai 
siu

šimtais; trūko būtiniau- 
kaip sako Maironis:

ašakaPakilo badas;
Ir ta pabrango; o druska 
Už auksą žiupsniais tedalinos.

vestas žiauriausias okupacinis režimas,

Tačiau vokiškieji grobikai nesitenkino tik 
lietuvių liaudies turto plėšimu. Ir pačius Lie
tuvos gyventojus jie kaip įmanydami perse
kioju, kankino, terorizavo. Visame krašte bu
vo 
menkiausias pasipriešinimas okupantų sauva- 

buvo baudžiamas sušaudymu, ištisų kaimų 
sudeginimu, masiniu žmonių trėmimu į kon- 

racijos stovyklas ar išvežimu Vokietijon 
katorginių darbų. Kad tai nėra perdėji- 

, įtikinamai liudija savo poemoje Mairo-

lei

cent 
prie 
mas 
nis:

Jei kas kantėjęs neištvers, 
Ar užsistojęs už sesers, 
Palies germaną—palaidūną, 
Tai sodžius virsta pelenais, 
O žmonės vergais amžinais 
Toli kur Vokietijoje žūva.

bu-
tokiu būdu ištremti Vokietijon, kur juos

ęimtai, tūkstančiai Lietuvos gyventojų 
vo
vokiečiai laikė vietoj gyvulių, versdami alka
nus dirbti sunkiausius darbus, visaip kankin
dami.
grįžo
rač.ęs 
gišką 
nil
vaizdavo šiais įspūdingais žodžiais:

Tik retas tų nelaimingųjų vėliau be- 
į Lietuvą, dažnai visam gyvenimui pra- 
vokiškoje katorgoje savo sveikatą. Tra- 
ir skaudžią tų lietuvių tautos kanki-

likimą vokiečių vergovėje Maironis pa

Išplėšę tėvą nuo vaikų 
Ir vyrą nuo pačios, laukų, 
Šimtais į Vokietiją varė. 
Pristatę dirbti ten už du, 
Varguolius merdino badu, 
Barakuos pusplikius uždarę.
Į dieną vien kavos juodos 
Ir kąsnį duonos pamestos 
Už sunkų darbą tedalino.

ta' 
se 
ta

te

Tūkstančiai Vokietijon ištremtų lietuvių 
la išmirė badu darbo stovyklose, fabrikuo- 

anglių kasyklose. Tūkstančiai jų vėl mirš- 
. šiandien hitlerinėje Vokietijoje.
Visi šie vokiečių okupacijos žiaurumai ir 
roras anuomet, kaip ir šiandien Lietuvoje 

nebuvo tik vietinės karinės valdžios atskiri 
sauvaliavimai. Priešingai, tai buvo sistemiš
kas režimas, nuosekliai apgalvota santvarka, 
vykdoma pagal įsakymą ir nurodymus iš vir
šaus, kaip teisingai ir tiksliai pastebėjo savo 
poemoje Maironis:

O vis tai eina nuo viršaus 
Keliais sutvarkymo baisaus, 
Nuo kaizerio ir jo veikėjų, 
Kuriuos ne Šilerio giesmė, 
Tik kumštė, Bismarko prasmė 
Aukleno, vergė ir žavėjo.

Su tokiu pat apgalvotu, tik daug didesniu 
ir žiauresniu sadizmu, su tokiu pat sistema- 
tišku teroru šiandien vokiškieji grobikai vėl 
vykdo savo oberbudelio Hitlerio žvėriškus nu
rodymus visiškam lietuvių tautos išnaikini
mui. Įkūnijęs neribotai plėšikiškas ir ligi kra
štutinumo pamišėliškas vokiškojo imperializ
mo užmačias, Hitleris savo kraugeriškumu 
toli pralenkė kaizerį Vilhelmą, ir hitlerininkų 
vergijon laikinai patekusi Lietuvos šalis šian
dien plūste plūsta krauju ir ašaromis.

Tačiau jau anos, pirmojo imperialistinio 
karo okupacijos metu, žiauriausiai piešdami 
ir teriedami Lietuvą, vokiečiai anot Maironio:

... po užsienio kraštus,
Per pirktus laikraščius, raštus, 
gyvai meluodami, garsinas, 
Kad sunaikintame krašte

tAfšlž

Jie trusiasi darbščia bite,
Net savo duona jį maitina.

Kaip tada kaizerinė, taip šiandien Gebelso 
propaganda vėl stengiasi begėdiškai meluoda
ma ir klastingai apgaudinėdama, vadinamos 
“naujos tvarkos” skraiste dangstyti žvėriškus 
fašizmo nasrus. Tačiau jau vien šio žymiojo 
lietuvių tautos poeto liudijimai apie vokiečių 
okupaciją Lietuvoje pirmojo imperialistinio 
karo metu pakankamai vaizdžiai ir įtikimai 
kiekvienam lietuviui rodo, ką šiandien išgy
vena Lietuvos liaudis, pavergta hitlerinių 
plėšikų, žvėriškai kankinančių jos kūną, gy
vuliškai trempiančių jos dvasią.

Ne, jokiu teroru, jokiais grasinimais ir per
sekiojimais, jokiais plėšimais ir žudymais ne
pavyks hitleriniams budeliams palaužti lietu
vių liaudies ištvermės, užgniaužti jos pasiry
žimo priešintis paversti lietuvius vergais. 
Taip anos okupacijos metų, taip ir šiandien 
lietuvių tauta, kovodama prieš vokiškuosius 
okupantus šventai tiki, jog jau neužilgo įvyks 
tai, ką anuomet, su tokiu tvirtu įsitikinimu 
skelbė jos žymusis poetas ir kas su tokiu nuo
stabiu tikslumu įvyko:

Bet Neme^ies teisi diena
Ateis rūstybes alkana!
Ateina!... žingsniai suskaityti!

MIRĖ POETAS
Iš nacių nuteriotos Lietuvos atėjo žinia, 

kad pereito balandžio pabaigoje Kaune mirė 
Kazys Binkis, lietuvių poetas-rašytojas. Buvo 
dar apyjaunis žmogus — 48 metų amžiaus.

K. Binkis buvo skaitomas poetu to laikotar
pio, kuris mėgiama vadinti pomaironiniu.

Man, kaip gyvenančiam išeivijoje veik 40 
metų, suprantama, mažai teko susipažinti su 
Lietuvos jaunesnes rašytojų kartos biografi
jomis bei jų - literatūriniais nuoveikaliais. K. 
Binkio grožinės literatūros kūrinėliais pirmu 
syk man teko apsidžiaugti 1921 m., kuomet 
“Švyturys” (Kaupe) išleido jaunesniosios po

ezijos antologiją, po bendru pavadinimu “Vai
nikai.” Toji antologija spaudai buvo paruošta 
paties K. Binkio. Įžangoje (“Redakcijos žo
dis”) K. Binkis tuomet rašė: “šis rinkinys 
yra bandymas duoti mūsų naujosios poezijos 
vaizdą to laikotarpio, kuris jau dabar mėgi
nama vadinti pd^naironiniu. Aiškaus savito 
veido naujoji poezija dar neįsigijo, tačiau 
naujų .kelių jieškįojimai aiškiai numatomi, 
taip jos lyty, taip ir turiny.”

Minėtoje antologijoje tilpo 14 atskirų auto
rių-poetų rinktiniai poezijos kūrinėliai, ir tik 
dviejų iš to skaičiaus (Juliaus Janonio ir Zig
mo Gaidamavičiaus) poezija turėjo jau “sa
vitą veidą,” o kitų — dai’ “naujų kelių jieš- 
kojimai.” Prie pastarųjų priklausė ir K. 
Binkio ten buvusi poezija. Tačiau, kad ji bu
vo ir “be aiškaus veido,” bet ji — tikra po
ezija. Čionai paduosiu vieną kūrinėlį, o skai
tytojai patys įsitikins,* kad Kazys Binkis buvo 
tikras poetas. Tiki pasiskaitykime jo kūrinėlį 
“Ūtos” (aštuoneiles), kuriame jis vaizduoja 
mums visiems žinomas gėles:

TULPĖS.
Raudonos, margos, gelsvos, baltos 
Pražydo tulpės visos kartu.
Vėliavos iš žolių (iškeltos
Raudonos, margos, gelsvos-, baltos .. .
Kad nebegrįžtų naktys šaltos 
Ir pievų kruša neužbertų,
Raudonos, margos, gelsvos, baltos 
Pražydo tulpės visos kartu.

OBELIŲ ŽIEDAI 
žiūrim — krinta patylomis 
Obelių žiedai. I 
Plestakėlėmis baltomis — 
žiūrim — krinta patylomis. 
Rodos, sniego atkarpomis 
Snigo tik andai, 
žiūrim — krinta patylomis 
Obelių žiedai.

VANDENS LELIJA
Mauruoto liekno viduryje
Baltesnė už balčiausį sniegą
Pražydo kažkuomet lelija
Mauruoto liekno viduryje .. . 
Ar šviečia saulė jai, ar lyja — 
Ji vis sapnuos paskendus miega 
Mauruoto liekno viduryje 
Baltesnė už balčiausį sniegą.

ŽIBUOKLĖS 
žibuoklių kvapas ore plauko, 
Nors pievoj jų ir nematyt. 
Naktis nusviro jau ant lauko, 
žibuoklių kvapas ore plauko. 
Naktis tylioji žino daug ko, 
Bet ko? —Negali pasakyt...

Liepos 4 dieną Brazilijoje buvo suruošta demonstracija 
paminėjimui Amerikos Nepriklausomybės. Vienas flo- 
tas perstatė Hitlerį gyvatės žavėtojo rolėje.

K. BINKIS Paterson, N. J.
žibuoklių kvapas ore plauko, 
Nors pievoj jų ir nematyt.

RUGIAGĖLĖS 
Vien tik mėlyna akyse, 
žemėj, ore ir danguj 
Daugiau nieko nematysi — 
Vien tik mėlyna akyse .. . 
Užsimerksi, pamąstysi, 
Nusijuoksi, o paskui — 
Vien tik mėlyna akyse 
žemėj, ore ir dangui . . .

AGUONĖLĖS 
Ugniaspalvės aguonėlės 
Po rugius visur liepsnojąs 
Lyg išklydę dausos vėlės. ’ 
Ugniaspalvės aguonėlės.
Visas kraštas — vienos gėlės! 
Ar čia žemė, ar čia rojus? 
Ugniaspalvės aguonėlės 
Po rugius visur liepsnojąs.

Dar dauginus aukų surink
ta per J. Matachuną dėl So
vietų medikalės pagalbos. Au
kų surinkta $12. Aukoja: “X” 
$10. Po dolerį aukojo — P. 
Malinauskas ir R. Aučius.

Randasi gerų draugų, pri
tariančių Sovietų kovotojams 
ir prisideda su auka! Virš au- 

į kavusis “X” prašė, kad jo var
do netalpinti į “Laisvę,” bet 
“X” pilnai pritaria Sovietams 

i ir pasižadėjo dar su didesne 
auka prisidėti vėliaus, tad vi* 

įsiems aukotojams tariu širdin
gai ačiū.

Passaic County Komitetas.

Wright aeroplanų fabrikan
tai galų gale sutiko su unija 
pasirašyti kontraktą, pakelti 
uždarbį nuo 11 nuoš. iki 30 
nuoš, tad darbininkai vis vien 
laimėjo. Nors mažas nuošim
tis, bet vis geriau, negu nieko!

J. Matachunas.

Pagelbėkit, savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

Koks gražus tų šešių posmelių vaizdingu
mas! Juk tai beveik šedevrai. Ir parašyti jie 
aštuoneiliais, kas daugiau suvaržo minties iš
reiškimą, negu kitaip rašant.

Apie Kazį Binkį kaip asmenį, prisipažįstu, 
žinau labai mažai. Todėl paduosiu čionai jo 
paties viešą išpažintį-autobiografiją, kurią jis 
parašė “Vainikuose.” š?ai ji:

“Iki 14 metų gyvenau Gudelių sodžiuj, tei
singiau parovejy ir šilely. Grybaudavau, žūk
laudavau, jodavau nakties, o žiemą gaudyda
vau sniegenas ir dagiliukus ir vėl juos paleis
davau, nes gryčia kartais prieidavo smalkumo 
ir paukščiukai ‘pasigerdavo.’

“Su vaikais retai tesimušdavau.
“Prieš kiaulių ir galvijų ganymą buvau 

griežtai ir principiniai nusistatęs, kad nevar
žyti gyvuliams laisvės.

“Sodžiuj turėjau nekokią renomę, kuri net 
iki šiol nepasitaisė. Praminė mane ‘vėjavai
kiu.’ Toksai vardas man be galo patikdavo, 
nes vėjui jau nuo mažų dienų pavydėdavau.

“Knygų gaudavau iš tėvelio ir iš Papilio 
klebono kun. Prialgauskio bibliotekos. Viena- 
žinskio dainos, Robinzonas ir šventųjų Gyve
nimas buvo geriausi mano jaunystės draugai.

“Kitus 14 metų ‘mokiaus’... Buvau įvai
riose mokyklose, pradedant Papilio liaudies 
mokykla ir baigiant Berlyno universitetu, bet 
nė vienos nebaigiau, išskyrus vieną — gyve
nimo mokyklą, kurią pasiryžęs esu eit iki 
grabo, t. y. kol pabaigsiu.

“Dalyvavau įvairiuose ’judėjimuose,’ užimi- 
nėjau įvairiausias vietas ir galų gale įsitiki
nau, kad tėvelis teisingai vieną kart yra pa
sakęs, kad iš manęs nieko gera neišeisią. Bet 
tiek ir to.

“Pirmą kart gimiau 1893 m., mirti, kiek 
pamenu, nė karto visiškai nenumiriau.

“K. Binkis.”
Iš šios K. Binkio viešosios išpažinties duo

dasi suprast, kad jis paėjo ne iš turtingų tė
vų, jeigu jų gryčioje “prieidavo smalkumo” 
ir paukščiukai ‘pasigerdavo.’ Paaiški dar ir 
tai, kad jis buvo humanistas — mylėjo jis 
žmones, ir paukščius ir gyvulius.

KM Smetonos režimas gavo vilko bilietą ir 
Lietuvoje įsikūrė Tarybų valdžia, K. Binkis 
su ja kooperavo, — nebėgo į Berlyną. Ką 
jis veikė nacių pavergtoj Lietuvoje — nežino
me. Prieš kiek laiko atėjo žinia, kad jo gy
vųjų tarpe jau nėra. P. Balsys.

Philadelphia, Pa.
Phil, pažangiųjų lietuvių 

organizacijų rengiamas 
didysis

PIKNIKAS
Naudai Dienraščio

“LAISVES”
|vyks sekmadienį

Rugsėjo-Sept. 6
Puiki Dainų Programa

■! Piniginės dovanos prie 
įžangos bilieto per

kant iš anksto.

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

Piknikas bus naujoje
! vietoje:

DEER PARK
: DEER PARK, N. J.

•

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

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1825 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Nassau Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

195 Nassau
TILLIE GLASBERG
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 6401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control I^aw at 
246 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM
CHARLES MANERI

246 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Borough of Brooklyn.

BICA AND

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

tho

LUCY USZYNSKI 
(Joe’s Grocery & Del.) 

221 Nassau Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 
to 
of 
111 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
111 Nassau Ave.,

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

6755 has been issued to 
sell beer, at retail unde

the undersigned 
r Section 107*’V. 1 B Ut (. 4 , < V V Av* v<A ■ ■ Ml* v K v. V. VIVI A A V I

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 
County of 
premises.

Sumner

17 Sumner

of Brooklyn, 
the

Avenue, Borough 
Kings, to be consumed off

LILLIE BARNFZT
Ave., Brooklyn, N.

hereby given thi.t License No.
1he undersigned 
r Section 107

NOTICE is _____  _
GB 6771 has been issued to 
to sell beer, at retail unde ____J
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Ave., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

215 Knickerbocker 
County of Kings, 
premises.

OTTO
215 Knickerbocker

EUTENEU
Ave., B

ER 
■ooklyn, N.

NOTICE is hereby given th 
GB 2723, has been issued to 
to sell beer, at retail undui

the

No.it License 
he undersigned 
t Section 107Vxz OU I 4 UUU • , <• V IVVtll* Wl*v, Kzvvvivik •

of the Alcoholic Beverage (Jontrol Law .at 
338 
County of 
premises.

Lewis

338 Lewis

Avenue, Borough 
Kings, to be cor

of Brooklyn, 
sumed off the

ABRAHAM LEVINE
Ave., Biook'yn, N.

hereby given th it License

LICENSES LICENSES

No.
Lhe undersigned 

____ at retail undir Section 107 
of the Alcoholic Beverage (fontrol Law at 

of Brooklyn, 
sumed off the

NOTICE is
GB 6487 has been issued to 
to sell beer.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2178 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SIEMS
221 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2214 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectjon 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
293 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV DREWES
293 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1845 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OLGA HUDYMA
1815 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.- 
GB 1859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES T. JAPPEN 
1503 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 15'25 has been issued to the undersignpd 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
I off tne

1606 Avenxie H, 
County of Kings, 
premises.

' IDA P.
1606 Avenue II,

Borough of 1 
to be consumed

BERTOLACCI
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
10427 Itaa bee issued to the undersigned 

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

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

GB 
to 
of 
455

455 Sunnier
NEIL MARTINO

Ave., • Brooklyn, N. Y-

hereby given that License Np.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1657 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
55 Meserole Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kinps, to be consumed on the
premises.

65 Meserole
JOHN KRISTOF

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1932 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sections 107 
of the Alcoholic Beverage Control Ijaw at 
186 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

___ ___ neen issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Sectionf 107

186 Sumner
ISIDORE PALEY
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is _____  „___ .. _______ ....
EB 2220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
889% Gates Avenue, Borpugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS POLANSKY
889% Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 540 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

‘281 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MORRIS BOROFSKY 
Ave., Brooklyn, N.

sell beer, at retail under Section 107

281 Sumner

the

šeštadienis, Liepos 25, 1942
——X

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
C 74 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1105 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLINTON BEER DISTRIBUTORS 
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

Waterbury, Conn.License No. 
undersigned 
Section 107

hereby given that 
been issued to the 

to sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Sumner

NOTICE is 
EB 683 has

of
60
County of
premises.

60 Sumner

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

HARRY CUTLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

Iš Lietuvių Komiteto Ameri
kai Gelbėti Susirinkimo

Liepos 16 dieną atsibuvo su
sirinkimas Lietuvių Komiteto 
Amerikai Ginti. Delegatų bu
vo susirinkęs pusėtinai geras 
būrys. Komisija raportavo, 
kad piknikas, kuris buvo i’en- 
giamas Raudonojo Kryžiaus 
naudai davė pelno $121.50. t
Gera parama, nors ta diena 
buvo lietinga, matyt, kad žmo
nės tą darbą nuoširdžiai pa
rėmė. Po diskusijų nutarta 
$100 tuojau perduoti Raudo
najam Kryžiui, o $21 liko ko
miteto ižde.

Po to buvo įnešta, kad su
rengti pikniką Sovietų Sąjun
gos ir Chinijos kovų pagalbai. 
Tuojau atsirado priešingų, ku
rie rimtų dalykų negalėjo iš
kelti. Delegatai nurodinėjo, 
kad Jungtinės Valstijos išvien 
su Sovietų Sąjunga ir Chinija 
kariauja prieš bendrą priešą 
ir kad karo laimėjimas pri
klauso ne vien nuo mūs, bet 
nuo rusų ir chinų kovų. Tada 
Barzdila šaukė, kad mes būk 
kišame “supuvusią politiką.” 
Bet prieš jį taip kietai išsto
jo delegatai, kad turėjo užsi
čiaupti. Komitetas nutarė su
rengti pikniką Sovietų Sąjun
gos ir Chinijos kovotojų pa
galbai. Tai geras nutarimas, 
kurį sveikins visi žmonės, ku
riems meili yra laisvė, kurie 
nori nugalėti Hitlerį ir jo Sai
ką.

Delegatas.

hereby given that License No. 
undersigned 
Section 107

NOTICE is
681 has been issued to the 

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

EB 
to 
of 
1G
County of 
premises.

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

JACOB HORNSTEIN
Ave., Brooklyn, N. Y.16 SumnerNOTICE is hereby given that License Np. 

10440 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 

299 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ABE — SAL DEL. CO., INC. 
299 Kings Highway, Brooklyn, N.

NOTICE is
EB 
to 
of

GB 
to 
of 
89'2 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JACK 
892 DeKalb

446 has 
sell beer.NOTICE is hereby given that License No. 

GB 2397 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1712 Shecpshead Bay Road, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HELEN LIPSKY 
(Lipsky’s Dairy)

1712 Shecpshead Bay Boad,
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
EB 
to 
of 
303

License No. 
undersigned 

Sectiop 107 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed oįn the

647 has been issued to the 
sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Conti ol 14iw 
Sumner Avenue, 

County of Kings, to 
premises.

1824 Avenue U, Borough 
County of Kings, to be con 
premises.

the the
& BENJAMIN BASSIUR
Ave., Brooklyn, N.

No.hereby given that License 
undersigned

_____ Section 107
Beverage Control Ixrw at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

6710 has been issued to the 
sell beėr. at retail under 
the Alcoholic

Nassau Avenue,

H. SIEGEL
Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2462 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverąge Control Law at 
161A Nassau Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PAUL RACHWALSKI 
(Paul’s Grocery &_Del.) 

161A Nassau Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2457 has been issued] to the undersigned 
to sei 
of the A Icoholic Beverage Control Lsw at 510 — - - - - - . .
County

• premises. 
CHARLES CHASE

Ave. U, Brooklyn. N.

beer, at retail under Section 107

U, Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off

Avenue 
of the

510

No.NOTICE is nereby giveh that License 
GB 1852 has been issued; to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2219 Voorhies Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN DEjTER
2219 Voorhies Ave.. 1 Brooklyn. N. Y.

NOTICE 
GB 
to 
of 
727 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH 
727 Schenck Ave..

License No. 
undersigned 
Section 107 

at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off

is hereby given that 
1698 has been, issued to the 

sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Control Law 

Schenck Ave., 
to

CARBONE
Brooklyn, N

the

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

the

DOMINICK C. GAUSTI
1824 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given th 
GB 10384 has been issued to 
to sell 
of the 
8401 — 
County of Kings, to be co 
premises.

SALVATORE AB 3 
15th Ave., Hi8101

DAVID KAPLAN
2608 Clarendon Road. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the_ Alcoholic Beverage Control Law at 

_____ . Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off
1083 Fulton Street.

premises.
the'

1083 Fulton
FANNIE 
St.,

WEBER
Brooklyn, N.

NOTICE is
GR 2616 has been issued to the undersigned 
to sjll beer, at retail under Section 107 
of” trfe Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Gates 
County of 
premises.

hereby given that License

Avenue.
Kings, to

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

889 Gates
JACOB SOFER

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ......
GB 1841 has* been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No.

the

262 Reid
PATRICK J. HESTER
Ave.. Brooklyn. N.

NOTICE
GB 1758 
to sell beer._ _______ _____ __ ______ „.
of _ the Alcoholic Beverage Control I .aw at

Brooklyn, 
the

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

at retail under Section 107

No.

258 Sumner Ave., Borough of E. ....?. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH HUTTNER
258 Sumner Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ......
GBi 1385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Sumner Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DAVID MELTZER AND 
MORRIS FOX

114 Sumner Ave.. Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2737 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Brooklyn, 
the

No.

at License No. 
the undersigned 

Section 107beer, at retail under 
Alcoholic Beverage Control Law at 
15th Avenue, Borough Of Brooklyn, 

nsumed off the

NOTICE is hereby given tl
6718 has been issued to

ATE 
rooklyn, N. Y.

at License No. 
the undersigned 
er Section 107

GB 
to sell beer, at retail und 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
29 — 
County of Kings, 
premises.

Kingsland Ave., Boroug 
to be cohsumed off

of Brooklyn, 
the

LOUIS LOMBARDI
29 Kingsland Ave., F rooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB ‘
to 
of 
283 
County of Kings, to be co 
premises.

2331 has been issued to 
sell beer, at retail 
the Alcoholic Beverage

Bedford Ave., Borough

No. 
the undersigned 

under Section 107 
Control Law at 

of Brooklyn, 
jisumetl off the

283 Bedford
BASIL FEDORYK
Ave., 1 !rooklyn.

hereby given tlNOTICE is 
GB 6135 has been issued to 
to sell beer, at retail unt 
of the Alcoholic Beverage 
155 Grand 
County of 
premises.

Street, 
Kings, to bo co

N.

No.at License
the undersigned 
er Section 107 
Jontrol Law at 

Boroug) of Brooklyn, 
nsumed off the

Grand
VICTOR LANGUI

St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby givep that License 
GB 1454 has been issued to 
to 
of

sell beer, at retail unt 
the Alcoholic Beverage

Central Ave., 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD
235 Central Ave.,

Borough 
bo co

No. 
the undersigned 
er Section 107 
Control Law at 
1 of Brooklyn, 

>hsumed off the

KAPP ,ER
Brooklyn, N.

NOT-CE is hereby given tl 
GB 21 It has been issued to 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Beverage 
602 Evergreen Ave., Borouj I 

bo co :
Evergreen Ave., 

County of Kings, to 
premises.

WILLIAM II.
602 Evergreen Ave.,

un<i

AND

at License No. 
the undersigned 
er Section 107 
Control Law at 
h of Brooklyn, 
isumed off

RSON 
Blrooklyn, N.

NOTICE is hereby given tl 
GB -----
to 
of 
211 
County of Kings, 
premises.

SAUL LIFSCHiTZ
214 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

673.1 has been issued to 
sell beer, at retail unt 
the Alcoholic Beverage

Flatbush Ave., Boroug1 
to be co

the

I at License 
the undersigned 

ter Section 107 
Control Law at 

of Brooklyn, 
nsumed off

No.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB ------ ’
to 
of 
77 
County of 
premises.

2283 has been issued to 
sell beer, at 
the Alcoholic Beverage

Sterling Pl., 
Kings, to

No. 
the undersigned 

retail under Section 107 
Control Law at 

Borough of Brooklyn,
bo cc nsumed off tho

Sterling
JOSEPH 
PI.,

KOEH LER
I: rocklyn, N.

31 Sumner Ave., 
County of Kings, 
premises.

MEYER
LOUIS 
(Raibo 

31 Sumner Ave..

Borough of 
to be consumed off

LANGER AND 
FUTTERMAN 
Food Store)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1555 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
: the

414 — 4th Avenue. Borough of E.„ 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MICHAEL W. DOLINSKI
4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1609 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

No.

5213 — 4th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOHANNA 
4th Ave.,5213

MULLER
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
87 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No.

the

MAX MINSKY
87 Harrison Ave., Brooklyn. N.

notice is hereby given that License ......
GP 2646 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of. the Alcoholic Beveiage Control Law at 

Borough of Brookljn, 
be consumed off

245 Howard Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
245 Howard Ave.,

No.

COHEN
Brooklyn, N.

NOTICE is
GB 2060 has been issued to 
to
of the Alcoholic Beverage 
73 * 
County of 
premises.

hereby given t lat License

sell beer, at retail un

Decatur Street, 
Kings, to be c

No.
■ the undersigned 
der Section 107 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
cnsumed off the

73 Decatur
MORRIS HOFFi 
St..

HAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 2212 has been, issued to 
to sell beer, at retail un 
of the Alcoholic Bcierage 
186 Stuyvesant St., Borough 
County of Kings, to be c 
premises.

BERTHA SCHW 
186 Stuyvesant St.,

hereby given tpat License No. 
the undersigned 

ler Section 107 
Control laiw at 

of Brooklyn, 
insumed off the

ARTZ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
GB 2116 has been issued to 

atto sell boor, 
of the Alcoholic Beverage 
214 " . . ?:____
County of Kings, 
premises.
ROSALIA ŠERPE 
241 Hoyt St.,

Hoyt Street,

(Ihat MLicense No. 
the undersigned 

retail urpler Section 107 
Control Law at 

Borougi of Brooklyn, 
to be onsumed off the

& GENNARO PALOMBA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given
GB 10550 has been issued t> the undersigned 
to sell beer, at retail iu ' 
of the Alcoholic Beverage

Bo rot 1
be consumed off

7813 — 15 Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

7813
LUCREZIA

15 Avo..

the

NOTICE is hereby given that License ......
GB 1973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
801 Halsey Street. E___ ‘ __________ ?.’
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

NATHAN DERECHINSKY 
801 Halsey St., Brooklyn. N.

No.

Borough of Brooklyn.
: the

NOTICE is hereby given that License 
~ 1961 has been issued to the undersigned

sell beer, at retail under Section 107

No.
GB 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
181 Patchen Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES E.
181 Patchen Ave..

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

H. LAUBER
Brooklyn, N. Y.

hat License No.

ider Section 107 
Control Law at 

gh of Brooklyn, 
tho

MANZELLA
Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 
to 
of
156 Patchen Avenue, Boroigh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 
to 
of 
165 ______ ____
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ISIDO R SEI I F
155 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

2123 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Feverage Control I,aw at

Howard Ave.. Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2052 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1782 Shecpshead Bay Road, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HEN I KLEIN
(Klein’s Delicatessen)

1782 Shecpshead Bay Road,
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Shecpshead Bay Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN J. DURKIN 
1644 Sheepshead Bay Road.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10344 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1794 Sheepshead Bay Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BENJAMIN GERTZOG
1791 Sheepshead Bay Road,

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 144 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY J. STEEN
306 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6357 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1221 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICK DREWES
1221 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6389 has been isued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bexerage Control Law at 
252 Fulton Street. Borough oft Brooklyn,- 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM? PONGE
252 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1781 has been’ issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
1866 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIEDA MAYDAG
1866 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
133 Lafayette Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
708A Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
708A Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control. Law at 
73 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GREENFIELD’S FOOD STORES. INC. 
73 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6398 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage 'Control Law at 
1603 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
1603 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

COHEN
Brooklyn, N. Y.

MORRIS 
Ave.,hereby given that License Nb.NOTICE is

2751 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 10f 
the Alcoholic Beverage Control Law ^it 

Nassau 
County of 
premises.

GB 
to 
of 
162

No.

162 Nassau

Borough of Brooklyn, 
the

Avenue, 
Kings, to be consumed off

SOL SCHWARTZ
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 
to 
of 
169 
County of Kings, 
premises.

Y.

Np.hereby given that License
1948 has been issued to the undersigned 

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

to

NOTICE is hereby given that License 
ER 2236 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uiw at 
1218 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BRISTOL BAR & GRILL, INC.
(Famous Delicatessen)

Avenue J. Brooklyn, N.

303 Sumner

the

1218
No.

169 Norman
GEORGE 
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SONDEJ
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License Np.

107 
y 

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2580 has been issued to the undersigned 
to sell ".... .  ...
of the Alcoholic 
185 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 838 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
1906 Avenue M. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

P. & M. DEL., INC.
1906 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

beer, at retail under Section
Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

185 Norman
LOUIS 

Ave.,
VOGEL

Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE
GB 2286 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
114 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 766 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Daw at 
378 Weirfiekl St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPH WACHTER
378 Weirfield St., Brooklyn, N.

tho

Newell

111 Newell

at retail under Section 10?
Beverage Control Law at 

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

FRANK KIELBINSKI
St., Brooklyn, N.

hereby given that License

No.

the

No?NOTICE
GB 2208 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law a^. 
192A Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off thq 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 710 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
2788 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY DIEFENBACH
2788 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

JOHN K RISTOF
192A Norman Ave., Brooklyn, N. Yj

NOTICE is hereby given that License NoJ 
GB I960 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
112A Nassau Avenue. Borough of Brooklyn.1 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

ROSE LEVINE 
(Roseland Dairies)

112/X. Nassau Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.l 
GB 9669 has been issued to the undersigned 
to sell ’ 
of 1 
364 Hooper 
County of Kings, 
premises.

sell beer, at retail under Section 1071 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Street. Boi'ough of Brooklyn,] 
to be consumed off the

364 Hooper
JULIUS RAVIN
St., Brooklyn,N . Y.|

NOTICE is 
GB 
to 
of 
299 
County of Kings, 
premises.

hereby given that License No. | 
1472 has been issued to the undersigned 

sell beer, at retail under Section JAr71 
tho Alcoholic Beverage Control 

Reid

1071
Law at, 

Brooklyn, 
the

Avenue, Borough of ____
to be consumed off

‘299 Reid

NOTICE 
GB 
to 
of 
362

PHILIP FEHR
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
lias been issueci to the undersigned 

at retail under Section 107 
Control I^aw at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

1726 I 
sell beer, 
the Alcoholic Beverage 

Sumner Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

"62 Sumner
HARRY 

Ave.,
ROOM

Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE
GB 2281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 j 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Ralph 
County of 
premises.

hereby given that License

Avenue, 
Kings, to

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

407 Ralph
ISIDORE 
Ave.,

FORMAN 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 6490 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control 
374 Ralph 
County of 
premises.

374 Ralph

NOTICE 
EB 
to 
of

No.

at retail under Section 107 
Law at 

Brooklyn, 
the

Avenue. Borough of
Kings, to be consumed off

MAX LASHER
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1925 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1925 Fulton
EDWARD ZEIGER
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____
2269 has been issued to the undersigned 

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

7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
of- Kings, to be consumed on

EB 
to 
of 
463 
County 
premises.

BERNICE MASALEK
463 7th Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1929 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

5304 4th 
County of 
premises.

5304 4th

ANGELO SAGOS
(Coliseum Rest.)

Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License

the

No.NOTICE
EB 5'20 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
4718 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

4718 4 th

NOTICE 
EB 
to 
of 
365 
County 
premises.

562 
sell 
the

the

VIRGINIA M. DENECKE 
(Crescent Bar & Grill)
Ave., Brooklyn, N.

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

4th Street, 
of Kings, to be consumed on

107 
at 

Borough of Brooklyn, 
the

KAPLANDAVID 
(Kaplan’s Delicatessen)

3G5 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that Incense No. 
been issued to the undersigned 

, at retail under Sectiop 107

NOTICE is
EB
to _ ____ ___________
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
909

611 has 
sell beer.

Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

be consumed on the

909 Livonia
IRVING

Ave.,
ROTH

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 
to sell beer, 
of 
558 
County of 
premises.

is
823 has

the Alcoholic
Powell

558 Powell

NOTICE is

hereby given that License No. 
been issued to the undcraigned 

, at retail under Section. 107 
Beverage Control Law at 

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

MRS ANNY SPATZ
St., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No. 
EB 1615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1588 St. Johns PL, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

K. 
1588 St.

& B. DELICATESSEN. INC.
Johns Place, Brooklyn, N.

the

NOTICE 
EB 
to 
of 
327

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

beer,
2269

sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control I^iw at 

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

LILLIAN FREEDMAN
327 Bedford Ave., Brooklyn. N,

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 16'26 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
9032 7th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

9032

HERCULES FAV1LLA 
Country Club Bar & Grill 

7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB -- - 
to 
of 
330 
County of Kings, to 
premises.

LOUIS C.
330 Willoughby Ave.,

No.
781 has been issued to tho undersigned 

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

Section
Imw at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

GIANNONE
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 
to 
of 
203

No.
2237 has been issued to the undersigned 

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

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

KINGS HIGHWAY BOWLING 
ALLEYS. INC.

203 Kings Highway, Brooklyn, N.

the
DVIEJŲ TONŲ BOMBOS 

DUISBURGUI

London. — Apart šimtų 
mažesnių bombų, Anglijos 
lakūnai numetė į vokiečių 
pramonės miestą Duisbur- 
gą 50 didžiųjų bombų, ku
rios svėrė po du tonus. Ki
lo smarkūs gaisrai ir eks
plozijos, padarydami dide
lių nuostolių fabrikam ta
me mieste.

No.NOTICE is hereby given that License
2444 has been issued to the undersigned 

sell beer, at 
the Alcoholic

Avenue P,
County of 
premises.

JACK
397 Avenue

EB 
to 
of 
397

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

ALPER & ARE HERTZ 
P, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
EB 526 has been issued to the undersigned 
to sell , beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2405 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

2105
DAVID GEDULD

86th St., Brooklyn, N. Y.

lAlIlMWllAWAWA

Connecticut Valstijos Lietuvių Atydai
Lietuv. Literatūros Draugijos 28 Kuopa Rengia Spaudos Naudai Pikniką

SPAUDOS PIKNIKAS828 has been issued to the undersigned sail ’ ... - •
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Sumner Ave. & 73'2 Green Ave., »Borough 

Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NAT FETNER 
Ave. & 
Ave.,

beer, at retail under Section 107

of
Karo metu, viskam pabrangus, labai pasunkėjo spaudos (laikraščių padėtis). Taigi 
skaitlingai reikia dalyvauti šiame piknike, nes visas pelnas eis spaudos palaikymui.237 Sumner 

73‘2 GreeneNOTICE is hereby given that License No. 
GB 1935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LAURO
1106 Cortelyou Road. Brooklyn, N. Y.

that License 
the undersigned 

: 107
Control Law at

is hereby given 
hail been issued to

at retail under Section
1833 

sell beer, 
the /Xlcoholic Beverage

156 Patchen
JOHN CORSARO 
Ave. Brooklyn, N.

hereby givenNOTICE is 
GB> 1958 has been issued t 
to sell beer, at retail u 
of the Alcoholic Beverage 
127 Patchen Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
127 Patchen Ave.,

Borr 
be

No.

the

No.that License
:> the undersigned
1 ider Section 107

Control Law at 
rugh of Brooklyn, 
ionsumed off the

COLLETTI
Brooklyn, N. Y.

that License No.NOTICE is hereby given
GB 2704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the 
76 
County of Kings, to be 
premises.

NATHANSON R0BINSON 
(Nathan's Food

76 Howard Ave .

at retail
Alcoholic Beverage 

Howard Avenue, Boro

under Section 107
i Control I.'iw at. 
• ugh of Brooklyn, 
consumed off the

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Centre)
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1608 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY KAHANER
1608 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1610 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SYLVIA SILVER
1610 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
EB 502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Brighton Beach Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIE BECKER
416 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ER ■ ■ -
to 
of 
508 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABE
(Abe Forman’s 

508 Brighton Beach

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

Brighton Beach Avenue, Borough of

Piknikas Prasidės
12 vai. dieną

FORMAN
Wholesale Provisions)
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given 
GB 9787 has been issued 
to sell beer, at retail

No.that License 
:o the undersigned 

under Section 107
of the Alcoholie Beveragą Control Law at 
168 Howard Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

188 Howard
ERNEST 
Ave.,

B01 
be

r>ugh of Brooklyn, 
1 consumed off the

W IMGES
Brooklyn, N. Y.

hereby given that Licence No. 
to the undersigned 
rnder Section 107

NOTICE is 1_____ _
GB. 2343 has been issued 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn 
be

196 Howard Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

196 Howard
MARTIN 
Ave.,

consumed off the

HORAN
Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at 
4th Avenue Bqrough of Brooklyn, 

the

NOTICE is ... 
GB 10282 has been issued 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic 
4324 
County of Kings, to be 
premises.

CORNELIUS 
4th Ave.,

consumed off

4324
O’SHEA 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given 
1728 has been issued 
sell beer, at retail 1 
the Alcoholic Beverajgi 

Ralph

GB 
to 
of 
132
County of 
premises.

132 Ralph

Y.

No.

Avenue, 
Kings, to

JACOB 
Ave.,

Bo 
bo

that License 
to the undersigned 
under Section 107 
;e Control Law at 
ough of Brooklyn, 

consumed off the

GEIMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
816 East 16th St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARION SCKOLNIK 
(Square Deal Dairy & Grocery)

816 East 16th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9'292 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
511A Avenue R, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE YATROFSKY
511A Avenue R. Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1392 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1321 Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 1

SALVATORE BURRAFATO
1321 Avenue Z, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10554 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
cf the Alcoholic Beverage Control Law at 
43'2 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
Cdunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PELUSO
432 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 549 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1837 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

S. & M. DEL., INC.
1837 Coney Island Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 850 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2032 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.

KINGSWAY BOWLING 
2032 Coney Islanp Ave.,

Įžanga 25c
Valdžios taksai 

įskaityta

consumed on the

INC.CENTER, 
Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 459 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law a, 
3175 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

K. & 
3175 Coney

Kings, to be

J. DINER & 
Island Ave.,

consumed on

REST., INC.
Brooklyn, N.

the

hereby given that License No.NOTICE is . _
EB 848 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section IO7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1638 Coney Island Ave., f 
County of 
premises.

1638 Coney

Kings, to
Borough of Brooklyn, 
bo consumed on the

WALTER : 
Island Ave.,

RUDEN
, Brooklyn, N. Y.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus 

kite bonus ir štampas.
pir
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VORONEŽO SRITYJE SOVIETAI STU
MIA NACIUS ATGAL; PIETUOSE 

VEDA APSIGYNIMO MŪŠIUS
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, liep. 24. — Sovietai 

tinį pranešimą:
šleido tokį vidurnak-

Mūsų kariuomenė liep. 23 d. vidė atkaklius mūšius 
Voronežo srityje, taip pat Cimliansko ir Novočerkas- 

ąipgi buvo vedamos

Uždrausta Skalbykloms 
Kelti Kainas

Washingotn. — Kainų ad
ministratorius Leon Hen
derson uždraudė skalbyk
loms brangiau imt' už at
liekamą darbą, negu praei
tą mėnesį; grūmoja bausti 
tokias skalbyklas, kurios 
laužys nustatytas kainų 
“lubas.”

sko srityse. Įveržtos kautynės t 
Rostovo apskrityje.

Voronežo srityje nusilpusi voki 
ta frontan savo atsarginius ir d 
kad atgriebt prarastas pozicijas, 
lyje mes išmušėm iš veikimo ke 
nukovėme apie 1,000 priešų karei- 
me sektoriuje raudonarmiečiai ai 
kontr-atakas ir užėmė aptvirtinta poziciją.

Cimliansko srityje tęsiasi žiaui 
kariuomenė atmuša įnirtusias pri

Novočerkassko srityje mūsų kariuomenė vedė apsi
gynimo mūšius prieš didžias jėgas priešų tankų ir me
chanizuotų pėstininkų. Vienas c 
riuomenės per dieną atmušė septynias priešų atakas ir 
užmušė daugiau kaip 1,000 vokiečių kareivių ir oficie
rių. Kada mūsų kariuomenei grę 
pagal komandos įsakymą, pasitraukė į naujas pozici
jas.

ečių kariuomenė me- 
ėda visas pastangas, 
Vienoje šio fronto da
lis tuzinus tankų ir 
vių ir oficierių; kita- 
tmušė tris vokiečių

?ūs mūšiai. Sovietinė 
ešų atakas.

alinys sovietinės ka

sė apsupimas, tai ji,

MASKVA, liep. 23. — Sovietų Žinių Biuro šiandieni
nis pranešimas, tarp kitko, sako:

Voronežo srityje tęsiasi neatlaidūs mūšiai. Sovietinė 
kariuomenė pastūmė priešus atgal ir pagerino savo po
zicijas. Mūsų tankistai atakavo vokiečių apsigynimo 
pozicijas ir sunaikino tris priešų tankus, penkis šar
vuotus automobilius, 14 automobilių, 60 trokų su reik
menimis ir užmušė 200 hitlerininkų.

Kitoje šio fronto dalyje sovietinė artilerija ir rau
donarmiečiai sulaužė vokiečių pasipriešinimą ir nuvijo 
juos linkui upės. Per nuožmias k 
ta daugiau kaip 740 vokiečių kar

Novočerkassko srityje sovietine

lių, 60 trokų su reik-

autynes buvo užmuš- 
ėivių ir oficierių.
kariuomenė vedė ap

sigynimo kovą, atmušdama vokiečių atakas. Mūsų ka
riuomenė alsina priešų jėga s ir
kių nuostolių. Per
fronto dalyje būrys Sovietų kar 
vokiečių kareivių ir oficierių.

Kalinino fronte įvyko smarkus 
vietinės ir vokiečių artilerijos ir 
jų pusių. Du būriai mūsų žvalgų išvijo vokiečius iš 
dviejų vietų.

Leningrado fronte baterija scvietinių kanuolių už
mušė bei sužeidė kelis tuzinus suomių (finų) balta
gvardiečių.

daro jiems
24. valaridas tik vienoje

sun- 
šio 

įuomenės užmušė 740

susikirtimas tarp so- 
veikė žvalgai iš abie-

Oficialiai Amerikos Pranešimai
CHUNGKING, Chinija, liep. 23. — Generolo Stil- 

well’io štabas šiandien išleido sekamą pranešimą:
Dabar sužinota, jog Amerikos, orlaiviai, bombarduo

dami Kiukiangą liepos 20 d., padarė dar šitokius nuos
tolius japonų įrengimams:

Tris kartus pataikė bombomi$ tiesiog į geležinkelį; 
daug sykių pataikė į prieplauka^ ir sandėlius ir užkūrė 
10 gaisrų bombarduotoje srityje.

Naciai Bando Lapeliais 
Sukurstyt Rusus prieš 

Talkininkus
Maskva. —Nacių lakūnai 

tūkstančiais sėja lapelius 
rusų kalba į sovietines 
fronto linijas ir tarp už
frontės gyventojų. Lapeliai 
pajuokia Anglijos ir Ame
rikos prižadus duoti Sovie
tam visos galimos pagalbos 
ir atidaryti antrą frontą 
prieš vokiečius Vakarinėje 
Europoje. Naciai pabrėžia, 
kad talkininkai, girdi, pa
lieką vienus rusus kariauti.

Voronežo fronte hitleri
ninkai erzino raudonarmie
čius, šaukdami iš sąvo lini
jų, kad vengrai daugiau pa
deda vokiečiams, negu An
glija ir Amerika Sovie
tams.
SOVIETŲ ŽMONĖS SUSI

RŪPINĘ DĖL ANTRO
FRONTO ATIDĖLIO

JIMO
Sovietų žmonės nekant

rauja, kad vis dar nieko ne
girdėt apie antrą frontą, 
nors jau aštuonios savaitės 
praėjo po to, kai buvo su
sitarta tarp Londono, Wa- 
shingtono ir Maskvos, jog 
antro fronto atidarymas 
šiemet yra tuojautinis rei

kalas, kaip rašo N. Y. 
Timęs korespondentas.

K^i kurie sovietiniai ra
šytojai gailisi, kad jie iš 
pradžios taip entuziastiškai 
atsiliepė apie Anglijos ir A- 
merikos žadėjimą antro 
fronto.

Sovietų vyriausybė, ta- 
čiauį atsižvelgia į sunke
nybes, su kuriomis Amerika 
ir Anglija susiduria, o žmo
nės atydžiai klausosi savo 
vyriausybės paaiškinimų.

Jungtinių Tautų Orlai
viai Pleškino Japonus 

New Guinea Saloje
Australija, liep. 24. —A- 

merikos ir Anglijos orlaiviai 
pleškino naujuosius japonų 
įrengimus arti Buna, anglų 
salėje Naujoje Guinejoje, ir 
padegė 5,000 tonų laivą su 
gabenamu japonam žibalu.

ežiūrint, kad talkininkų 
iviai įnirtusiai atakavo

N 
o r 1d 
japbnų laivus su kariuome
ne, vis tiek japonam pavy
ko iškelt dar pustrečio tūk
stančio savo kariuomenės į 
tą salą. Manoma, kad dabar 
japonai stengsis užimt ang
lų uostą Port Moresby, ryti
niai - vakariniame šios sa
los kampe.

London. — Paskutiniu
laiku Jugoslavijos partiza
nai, įsiverždami į Italiją, 
užmušė 300 italų karių ir 
užėmė kelis miestelius ir 
kaimus.

VOKIEČIAI GIRIASI NU
SKANDINĘ 616 TALKININ
KŲ LAIVŲ PER PUSMETĮ
Berlin. — Vokiečių lai

vyno komandierius admiro
las Erich Raeder paskelbė, 
kad per paskutinįus šešis 
mėnesius nacių submarinai 
nuskandinę 616 Jungtinių ( 
Tautų laivų, viso 3,843,000 
tonų, įvairiose karo srityse. 
Pasak jo, tai, girdi, vokie
čių submarinai tuo tarpu 
vien amerikiniuose vande
nyse sunaikinę 467 preki
nius talkininkų laivus, turė
jusius 2,917,600 tonų įtal
pos.

(Niekas kitas nepatvirti
na šių priešų skaitpienų.)

Chicagos Žinios
DIDELIS IR ŠAUNUS BUVO 

ŽALGIRIO MŪŠIO MI
NĖJIMAS

Reikalavo Antro Fronto ir 
Nutraukimo Ryšių su Suomijos 

ir Vichy Valdžiomis
Liepos 19 didžiuliame Chi

cagos Soldiers Fielde įvyko 
milžiniškas paradas ir mitin
gas minėjimui Žalgirio perga
lės — kryžiuočių sumušimo.

Ruošė Slavų Kongreso Chi- 
cagos skyrius, kuriame yra 
daugiau lenkų ir cechų, tai jie 
geriausia ir pasirodė.

žmonių suėjo labai daug.
Paradas ėjo viduje. Para

davo žmonės su kostiumais ir 
įvairiai išpuoštais “floatais,” 
tik darbo unijų nariai marša- 
vo ne uniformuoti. Iš unijų 
daugiausia dalyvavo CIO.

Paradas buvo labai įdomus, 
nes čia buvo įvairiausiais kos
tiumais žmonių: spalvuotais 
drabužiais keliolikos Balkanų 
tautų žmonių: kalnų gyvento
jai, lenkai, cechai, slovėnai, 
serbai ir kiti.

Lenkų ypač buvo jaunimo 
muzikantų grupių, kurios pa
rūpina muziką ir kitiems.

Rusai ir ukrainiečiai irgi 
gerai pasirodė.

Sovietų vėliava sukėlė ova
cijų, daug delnų plojimo, taip 
ir nešant Roosevelto ir Stali
no paveikslus kilo ovacijų. 
Nešta taipgi dideli paveikslai 
ir Churchillo, gen. Timošenko 
ir gen. čiang Kai-šeko.

Ant didelių iškabų nešta 
obalsiai antro fronto; sumušti 
Ašį 1942 metais ir kiti pana
šūs.

čechų sokolų—vyrų ir mer
ginų—sportų būriai taipgi į- 
vairino paradą. .

Net ir filipinų giąipė daly
vavo ir žymiai pagražino pa
radą.

Paradas tęsėsi labai ilgai.
Programas irgi buvo gan di

delis—iš virš 30 punktų, tai 
jis nebuvo galima kaip reikia, 
kaip planuota atlikjti.

Pažymėtina, jog obalsių 
buvo už antrą frontą ir už nu
traukimą ryšių su Suomijos ir 
Vichy valdžiomis. Tas ypač 
svarbu. Pirma parado buvo 
abejonių, ar tokius obalsius 
kelti, bet pagalios pasitarus su 
autoritetingais žmonėmis, tie 
obalsiai iškelta.

Taipgi ir rezoliucijose rei
kalauta antro fronto.

Taipgi kalbėjo Sovietų am
basados atstovas pulk. P. P. 
Berazin, čechoslovakijos mi- 
nisteris pulk. Vladimir Hur- 
ban, Lenkijos genęralis kon
sulas Dr. Ripa, Jugoslavijos 
ministeris Dr. Gabrio.

Prie dipomatinių kalbėtojų 
buvo taipgi darbo unijų ir 
įvairių organizacijų.

Pirmininkavo kun. Ernest 
Ziska, cechas dvasiškis, o pro
gramą atidarė kapitonas Wen- 
cel Hetman, lenkas, Slavų 
Kongreso Chicagos skyriaus 
sekretorius.

Mitingas buvo milžiniškas, 
gerai pavyko.

Chicagos Lietuvių Konferen
cija irgi prisidėjo, bet mažai 
laiko turėjo prisirengti, nes vė
lai prisidėta, taipgi daug mū
sų jėgų, sunaudota ruošimui- 
si prie LDS seimo. Bet lietu
vių dalyvavo daug.

Dainavo LKM Choras. Suė
jo daug choristų, tik gaila, 
kad jiems ilgai reikėjo laukti.

Buvo ir daugiau muzikali© 
programo, bet ne visas jis pil
dytas, nes labai daug laiko nu
sitraukė.

Žalgirio pergalę Slavų Kon
gresas minėjo dėlto, kad tai 
buvo vieningų slavų tautų ir 
lietuvių žygis sumušimui kry
žiuočių, kurių ainiai naciai da
bar vėl terioja Europą, kaip 
pirma Žalgirio pergalės terio- 
jo kryžiuočiai.

Tai taipgi buvo žygis vieni
jimui slavų ir kitų prieš Ašį 
nusiteikusių, kad stiprinti mū
sų šalies pastangas laimėti šį 
karą.

Apgailėtina, kad tūli lietu
viai per savo spaudą ir per ra
diją kalbėjo prieš šį mitingą. 
Stengdamiesi pakenkti jam, 
jie stengėsi padėti Hitleriui.

Nežiūrint jų, vistiek labai 
daug lietuvių dalyvavo.

Geriausia pasirodė, žinoma, 
lenkai. Net ir lenkų tūlos pa
rapijos oficialiai dalyvavo.

Rep.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

' Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Lietuviui Rakandui 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 SŪNAI

L!WUViK4
1DP

GURIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

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 valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, i krautuves 

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

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvėro 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6330 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783 ‘
NIGHT—HAvemcyer 8-1158

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

anglių pristatymas į miestus

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

•
Tru-Ember Fuel Co., Inc.

496 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas EVergreen 7-1661

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Pažangių Lietuvių Tarybos susi

rinkimas įvyks 28 d. liepos, 29 En
dicott St. 8 v. v. Prašau visų narių 
dalyvauti. Yra naujų dalykų, ku
riuos visi turim žinoti. — Sekr. 
J. M. Lukas. (173-175)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, liepos 26 d., 10 
vai. ryte, 143 Pierce St. Visi na
riai prašomi dalyvauti šiame susi
rinkime. — Valdyba. (171-173)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. ir Moterų Apšvie- 

tos Kliubas ruošia pikniką, sekma
dienį, liepos 26 d. Brandinville Gi
raitėje. Pradžia 10 vai. ryto, tęsis 
iki vėlai vakaro. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės atvažiuoti į šį 
pikniką ir praleisti dieną linksmai 
su draugais. Moterys pagamins ska
nių užkandžių, o vyrai patarnaus 
šaltus gėrimus. — Kviečia Kom.

(171-173)

MONTELLO, MASS.
žiburėlio Draugijėlės metinis pi

knikas ir šokiai įvyks šeštadienį ir 
sekmadienį, liepos 25 ir 26 dd. Liet. 
Taut. Namo Parke, šeštadienį šo
kiai prasidės 7 v. v. Sekmadienį pi
knikas prasidės 12 vai. dieną. Kvie
čiame visos apylinkės visuomenę 
dalyvauti šiame Vaikų Žiburėlio 
Mokyklos parengimuose. Šiuomi pa- 
remsitė Draugijėlę. Draugijų Ko
mitetas būtinai turi būti ir dirbti 
piknike. — A. Sauka. (171-173)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos 28 

kp. rengia spaudos naudai pikniką. 
Liepos 26 d. Liet. Parke, už Lake
wood Ežero. Kalbės Antanas Bim
ba, “Laisvės” redak. iš Brooklyn, N. 
Y., gros Merry Makers orkestrą, 
bus visokių valgių ir gėrimų. įžan
ga 25c. Pradžia 12 vai. dieną. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti šiame piknike. — Kom.

(171-173)

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

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

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

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

su gražiais antspaudai® .......$1.60
Vainikėlis, maža knygelė, mišių 

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

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

slaptybės,
prirengia 
mavimas, 
tautų ir deginimai kūnų, 300 
puslapių

Apie dangų, saulę, menesį 
žvaigždes ............. Į.........

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

ĖBM

kaip jie mirusius 
pašarvojimųi, balsa- 

papročiai visokių

$1.25 
ir 
.. 10c 

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai-
ninkų .........................  .......  :

Kantri Alena .............................  :
Pranašavimai Mikaldos ............. !
Marių Duktė ...............  !
Duktė Pūstynėse ........................ !
Savizrolas, juokingi skaitymai 1 
Neužmokamas, žiedas ..............  I
Gudrus Piemenėlis .... ................ !
Velniškas Tiltas per Nemuną,

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

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

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

daryt sūriai .............1...... .........  25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

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

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

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

dus apskaitymas ...1...............  25c
Gudrus Piemenėlis, graži apysaka 25c

20c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c
25c

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

M. ŽUKAITIS
334 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

F. W. Skolins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. 
• •

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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Lietuviai Kriaučiai Davė 
Penkis Šimtus Dolerių 
Pirkimui Ambulanso

Praeitą trečiadienio vakarą, 
22-rą liepos, lietuviai kriau
čiai savo susirinkime davė 
$500 pirkimui ambulanso Rau
donajam Kryžiui. Ambulan- 
sas kainuos $1,555. Jį perka 
Brooklyno lietuvių organizaci
jos.

Pagal Juozo Draugelio pra
nešimą, kuris buvo atėjęs su- 
sirinkiman, kaip pasiuntinys 
Draugijų Komit. Pirkti Am- 
bulansą, tai komitetas mano 
užbaigti darbą 30-tą rugpjū
čio, Lietuvių Aikštėje, prieš 
Am. Liet. Piliečių Kliubą, su 
dainomis, kalbomis ir iš ten 
atiduoti ambulansą Raudonojo 
Kryžiaus atstovams ir tegul 
jie vežasi jį gelbėjimui sužeis
tų kareivių, gabenant juos nuo 
laivų į miesto ligonines.

Kiek yra žinoma, tai Jurgi
ne paskyrė $200, Kliubas 
$100, bet Draugelis sakė, kad 
reiks pas šias organizacijas 
prašyt pakėlimų, nes darbas 
yra skubus, nėra laiko rinkti 

• aukas po dolerį, kvoterį arba 
kas kiek duos. Iš mažesnių or
ganizacijų bei kuopų daug ti
kėtis negalima, nes jos pačios 
neturi pinigų.

Buivydas, F. Stanaitis ir 
Pranckevičius išrinkti atsto
vauti kriaučius (jei bus reika
las) draugijų susirinkime dėl 
kalbamo ambulanso.

Eisime toliau. Susirinkimas 
paskyrė $25 gelbėjimui nuo 
karo nukentėjusių chiniečių. 
Nors kriaučių organizacija

J1

yrai turtingiausia tarpe Brook
lyno lietuvių, bet ji yra ir 
duosni. Nei viena organizaci
ja tiek pinigų neišaukoja, kaip

Tiesa, kitos draugijos to
daryti, negali, nes joms reikia 
išmokėti šalpas ligoje, pomir
tines, idant nebūtų nuskriaus
ti nariai, jų šeimynos. Kriau
čiai gi, kol kas, tokių išmo
kėjimų neturi.

Per šį pirmą pusmetį kriau
čiai išmokėjo $2,094.59. Tai 
nemaža suma pinigų.

Nuo praėjusio pikniko liko 
pelno $337 ir dar su centais. 
Bet iš šių pinigų, manoma, rei
kės užmokėti apie $60 taksų. 
Dąleiskim, kad ir reiks tiek 
mokėti, tai vistiek- šio pikniko 
įplaukos sumuša visų pirmiau 
buvusių piknikų įplaukas. 
Jžanga buvo tik 25 centai. Pa
sitaikė gražus oras, o kuomet 
gazolinas yra apribotas, ^au
gelis negali trankytis paxraš- 
čjais miesto, tai suvažiavo ar 
pešti suėjo piknikan ir tas 
padėjo sudaryt didesnes įplau
kas. Taip žmonės šneka.
- Pagal naujo delegato K. 
Kundroto raportą, tai lietuviš
kos kriaučių šapos nesisuka, 
kaip reikia dabartiniu laiku. 
Vienos visai sustoję, kitos, kad 
ir pradeda, tai to stoka, tai 
šito, ir taip šlubuoja pamėg- 
džiodamos atpuskinį ubagą. . .

Beje, Kundrotą skaitė ra
portą iš CIO konvencijos; ge
rai sutvarkytas ir jis tinka 
spaudai. Todėl aš apie jį nie
ko ir nesakysiu. J. N.

. Ar Pasisavins Jie Drau 
gi j y Pinigus?

Kada New Yorke buvo ruo
šiama birželio 13 dieną para
das — New York At War, tai 
prie jo rengėsi visos tautos ir 
organizacijos. Lietuviai daly
vavo kartu su Sovietų Sąjun
gos kitomis tautomis, nes Lie
tuva buvo atstovaujama ant 
SSSR floto.

Bet Brooklyno Stilsonas ir 
kiti, kurie nori ne karo laimė
jimo, ne hitlerizmo galo, bet 
Hitlerio pergalės, tie planavo 
tą dieną paversti niekinimui 
Sovietų Sąjungos. Jie tą žygį 
pridengė šauksmu, kad jie or
ganizuos “Lietuvos flotą.” Su 
tuo obalsiu puolėsi į organi
zacijas, kad gauti pinigų.

žinoma, niekas nesipriešino, 
nes visas pažangus judėjimas 
rėmė paradą. Paimkime, kąd 
ir Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubą, kada buvo perskaity
tas laiškas ir įnešta aukoti pi
nigų, tai niekas netarė nei vie
no žodžio prieš. Kas gi bus 
priešingas paradui! Lai eina 
ir Mr. Laučka, ir Mr. Stilso
nas, ir Mr. Tysliava, lai prisi
deda prie Amerikos karo lai
mėjimo, juk bendras darbas.

Bet kada jiems miesto para
do tvarkytojai neleido rengti 
“flotą” su visokiais prieš-so- 
vietiniais obalsiais, tai jie jo-

kio floto nesurengč. Reiškia, 
iš organizacijų iškaulyti pini
gai nebuvo tam tikslui sunau
doti. Yra davinių, kad jie iš 
Brooklyno organizacijų iškau
lino apie $800. Tai kur da
bar tie pinigai, kuriuos gavo 
iš švento Jurgio Draugystės, 
iš kriaučių lietuvių 54-to lo- 
kalo, iš Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo ir kitų organiza- 
cjų? Kas tuos pinigus laiko 
ir kam nori sunaudoti? Juk 
dabar pinigų, reikia mūsų 
kraštui karą laimėti. Jie turi 
būti arba draugijoms atgal 
grąžinami, arba perduoti lie
tuviu ambulanso pirkimui, ar
ba Raudonajam Kryžiui. Drau
gijų nariai, kelkite šį klausi
mą savo susirinkimuose ir rei
kalaukite pinigus atgal.

Kliubo Narys.

Todd

LDS Patriotai Veikia 
Ambulansui Pirkti

įj REIKALAVIMAI
Didelė žarnų ir dešrų išdirbate 

reikalauja patyrusių darbininkų at
rinkimui ir mieravimui žarnų. Nuo
latinis darbas, labai gera mokestis. 
Tuojaus kreipkitės asmeniškai arba 
laukite: Interstate Casing Co.t 29 
Vandewater St., New York City, 
N. Y. Tel. Beekman 3-1190-1.

Reikalingas patyręs prosy tojas 
(presser) prie gerų vyriškų paltų. 
Prašome kreiptis pas: S. Marko
witz, 15-17 E. 16th St., New York 
City, N. Y. (9th floor). (171-173)

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 100 akrų su vi-

sals gyvuliais (cattle) ir mašineri- 
Prašome kreiptis pas Joe 

rs, R. D. N 2, Ithaca, N. Y.
(172-174)

Čampionai Darbininkai 
Pakviesti Svečiuose

Pas Majorą
$______

Raymond Davidson,
laivų statybos firmos, Brook- 
lyne, darbininkas, rokuojamas 
pasauliniu čampionu savo dar
be. Jis įdeda 3,228 nitus 
per šiftą, septynias ir pusę 
valandų.

Pirmesnis pasaulinis rekor
das buvo 2,864 nitai per 
tiek pat laiko.

Čampionas su savo pagelbi- 
ninkais pereitą antradienį bu
vo pakviestas oficialiu svečiu 
pas majorą LaGuardią, Mies
to Salėn. Atsinešęs savo įran
kį, vadinamą šautuvu (rivet 
gun), jis parodė majorui, kaip 
jis skubina statybą karo lai
vų ir fašistų Ašiai grabą.

Su juo kartu buvo Michael 
Wreiole, Joe Lamanna, Joe 
Grant ir Eugene Baribault, jo 
padėjėjai-sandarbininkai.

Amalgameitų Kriaučių 54-to 
Skyriaus Delegatų Rinkimai
Sutinku vieną seną pažįsta

mą kriaučių. Persimetėme po 
žodį kitą. Užklausiau :

—Ar skaitei koresponden
ciją Vyt. Katiliaus (Jono Bui
vydo), parašytą “Keleivyje” 
liepos 8-tos dienos laidoje, 
apie Brooklyno kriaučių dele
gato rinkimus?

—Taip, — atsako, — skai
čiau.

—Kaip patiko?
—Nugi maklegienė 

kas.
—Kame dalykas?
—Nugi, ką pats pirmiau da

rė, dabar jau pamiršo. Jo gal
voje tas pats, kas kiaurame 
kišeniuje. žiūrėk, žmogaus 
protas. Paškudyti žmones, tai 
jam, rodos, gudrumu. Pavyz
džiui, jis rašo:

“A. Bimba buvo prižadėjęs 
V. Michelsonui delegato vietą 
mūsų siuvėjų unijos skyriu
je...” bet “virš šešių šimtų 
unijos narių susirinkime nu- 
kryžiavojo” Michelsoną!

—Tai matai. Tarytum, kad 
Bimba būtų kokis viršininkas 
unijos duoti Michelsonui tą 
galią, kurios jis pats neturi. 
(Jis tos galios niekad nei nesi- 
savino. Netgi jokios agitacijos 
už ar prieš bent kurį kandida
tą nevedė — Red.)

Užkliuvo Buivydui ir Anta
nas Linkus. Girdi: “Jeigu A. 
Linkus nelys prie komunistų, 
gal ir teks jam už metų, kitų 
būti delegatu.”

Aš manau, kad ne iš. tavo 
loskos, nei iš Bimbos A. Lin
kus, nei Michelsonas, nei Ch. 
Kundrotą, nei pirmesnieji bu
vę decgatai buvo išrinkti.

Na, kaip buvo su J. Herma
nu, kada tu buvai jo kampa
nijos manadžeriu delegato rin
kimuose, kada A. Bubnis, A. 
Linkus ir J. Hermanas “runi- 
jo.” Kaip tu nesakei ant Bub
nio ir kaip nepaškudinai A. 
Linkų, komnaciu ir dar kaip 
pramislinai, paškudinai, o J. 
Hermaną gyrei. Socialistų 19 
kuopos vardu atspausdinai la
pelius ir tą vakarą prieš mi
tingą išdalinai kriaučiam. O 
kas atsitiko su J. Hermanu, 
ar daugiau gavo balsų ? Kitus 
mušei su pagaliu, o pats sto
rasis galas tau pačiam tiesiai 
į kaktą atsimušė. Kur tos ma
sės, kurios su tavim eina?

Tavo, Jonai, varomos šlykš
čios agitacijos, ypatingai per 
“Keleivį” ir “Naująją Gady
nę” nė vienam, nei tau pačiam 
vardo nepakels.

Tikrenybėje su šiais dele
gato rinkimais buvo taip :

V. Mich'elsonas buvo jau 2 
sykiu buvęs delegatu, o A. 
Linkus, kriaučiai sako, dar 
paspės. Ch. Kundrotą buvęs 
ilgus laikus kriaučių valdybo
se, paskučiausius kelis metus 
boarddirektoriumi, tai kriau
čiai išsirinko jį delegatu 54-to 
skyriaus. Trumpoj formoj, tai 
buvo taip.

Nugi, tu, Jonai, pabandykie 
“runyt” už delegatą kriaučių 
54-me skyriuje, ar gausi tiek 
balsų, kiek ant rankos pirštų?

Jonai, sakai, komunistai ne
teisingi, vienaip sako, kitaip 
daro. Tiesa, kai tu buvai pas 
komunistus, tu be to neapsi-

ir vis-

eidavai, tad komunistai nepa- 
kęsdami tų visokių^ nešvarumų 
turėjo įspirti į užpakalį ir iš 
Komunistų Partijos išdrėbti, 
tai parvažiavai su savo eks
presu pas socialistus, kuriuos 
pats per kiek metų, buvai paš- 
kudinęs, 
atsivežei 
Dabar, 
tai kitus 
listak turbūt, 
kas bjauriausia.

Dar J. Buivydas

kaip tik išmanei, ir 
savo bjaurius darbus, 
ragožiumi apsivertęs, 
paškudini.

laiko
Bet socia

li ž gerą,

i Kada didelis skaičius brook- 
lyniečių Lietuvių Darbininkų, 
Susivienijimo ir sykiu Ameri
kos patriotų prakaituoja LDS 
Seimo posėdžiuose, Chicago.]’, 
svarsto, kaip padėti Amerikai 
ir jos talkininkams laimėti ka
rą, tai toki pat patriotai, liku
sieji namie, 
anų tarimai 
veniman.

Brooklyno 
sirinkime, sušauktam tikslu 
Raudonajam Kryžiui ambu
lansą pirkti, atstovavęs LDS 1- 
mą kuopą Antanas Balčiūnas 
praneša, kad tai kuopai gau- 
ton blankon dviem dienomis 
surinko $19. Jis sako, kad 
Brooklyno lietuviai, kuriuos

rūpinasi, kad 
būtų pravesti

► organizacijų 
sušauktam

Kryžiui

B®

tie
gy-

su-

primena
K. K., taipgi pasakoja, kad 
Ch. Kundrotą stojas už Demo
kratinę Lietuvos Respubliką, jam teko susieiti, pirkimui am- 
Tartum, kad kriaučiai Ch. bulanso labai širdingai prita- 
Kundrotą būtų rinkę siųsti į ria ir duosniai remia. Per A.

I Balčiūną aukojo:
Frank Yakštys, bučernės- 

jgrosernės savininkas, 339 Ber- 
i riman St., $5.

J. Urbaitis, Yakščio darbi
ninkas, $3.

Mikolas Liepus, savininkas 
užeigos, 324 Devoe St., $5.

V. Lukoševičiai, Scholes ke
pyklos savininkai, 532 Grand 
St., $2.

A. Balčiūnas, maliorius, $2.
J. Dobrow $1.

Lietuvą.
Taip pat užkliuvo ir Stali-j 

nas, būk tai Ch. Kundrotą ne
stojęs už Staliną. Nu, tai ma-1 
žum tu, Jonai, su salvo klika [ 
nuversite Staliną revoliuciją 
sukėlę ?

Jonai, tau patarčiau at-
eiti į protai. Meskie tas savo 
visokias bjaurybes. Laikas ge
rą darbą dirbti, o ne demorali
zuoti žmones. Nusimauk sa- 

avirsk į 
turė- 
niek-
nau-

zuoti žmones.
vo kaukę nuo akiu, 
žmogų.
jo tau
šystės.

. Per ilgus laikus 
atsibosti visokios
Mesk jas, dirbk 

darbą. J
Senas Kriaučius.

Kada šie žodžiai pasieks 
skaitytoją, A. Balčiūnas gal 
bus padvigubinęs savo kvotą. 
Kiti kuopų atstovai, valdybų 
nariai ir veikėjai turėtų pada
ryti tą patį, nelaukę kuopos 
susirinkimo gauti pas sekre
torių blankas ir parinkti au
kų, nes ambulansą yra nutar
ta atiduoti Raudonajam Kry
žiui rugpjūčio 30-tą, Lituani- 
ca Aikštėj, tad susirinkimų ne
va kada laukti.

LDS-eris.

Majoras Sveikino Belgus Jų 
Nepriklausomybės Dienos 

Minėjime
Prie Miesto Salės įvykusia

me Belgijos nepriklausomybės 
dienos minėjime pereitą antra
dienį buvo iškelta Belgijos vė
liava greta Amerikos vėliavos.

Kalbėdamas keletai tūks
tančių susirinkusių žmonių, 
daugiausia belgų, majoras La
Guardia pareiškė pagarbą Bel
gijos žmonėms, kurie būdami 
beginkliais didvyriškai kovoja 
preš ginkluotus hitlerininkus. 
Jis užtikrino belgams, kad 
Belgija bus išlaisvinta iš na
cių vergijos.

IRVING PLACE

šeštadienis, Liepos £5, 194? 
—■ ..I.yy. mvA:. ,1'4' ti.'wlsa

Išeina Marinuosna
šį šeštadienį išeina į mari

nus Jurgis Kazlauskas 21-nu 
metų, tai daugelio brooklynie- 
čių pažįstamo Jurgio Kazlaus
ko sūnus, gyvenančio Ridge- 
woode. Gero pasisekimo jau
nam Kazlauskui, o senam ma
tyti sveiką sugrįžusį sūnų.

Lankėsi Jūreiviai
Pabaigoje praeitos ir pra

džioje šios savaitės viešėjo iš 
Pittsburgh, Pa., trys jūreiviai. 
Tarpe jų buvo vienas lietuvis 
—Kazimieras Šimkus. Jis sa
kė, jog per metus ir pusę lai
vais jau yra apkeliavęs 75,000 
mylių.

Šimkus norėjo aplankyti sa
vo dėdę Šimkų, gyvenantį 
Maspethe, bet kada nuvažia
vom, tai radom jį išvežtą li
goninėn ant rupčiko operaci
jos. Tokiu būdu jaunasis Šim
kus negavo progos matyti 
vo dėdę.

Jūreivis Šimkus smagaus 
do vaikinas ir lietuviškai 
sėtinai gerai šneka.

J. N.

sa-

bū-
pu-

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

Vėlai Rodoma
Kas ftefttadienj

t

Giliai Sujudinanti Sovietų 
karo Filmą

“Red Tanks”
Nepaprasta Francijos filmą 

su Eric Von Stroheim

“U Alibi”
šokiai” ir “Voltures.”“Rusiškas Baletas ir Liaudies

* LIETUVIŠKA ★

IMIS SOTIIIM IJSSAID

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

a virš va- 
livinti ne-

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir žalių

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-3622

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadorlškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

s.
lMOS

Rhei ngokl Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHIeIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

7

Pritaiko
AKINIUS

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

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

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

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

KAINOMIS
BOSITE 

PATENKINTI

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

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

C. DeAngelo, 28 m., Coney 
Islande maudydamasis apsilpo 
ir prigėrė. Gelbėtojams iš
traukus, prie jo dirbt 
landą laiko, bet atga 
pavyko.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alley:
KAINOS PRIEINA

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja 
AKIS

ai

MATEUŠAS SIMONA VICKIS
ftsžT Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

MERCEDES ... 14 let. 
solid yollow gold case, 
17-jeV/el Precision move
ment .... $42.50

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

-VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled case with 

Guildite back, 15 jewels. $29.75

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame-
irikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled case, 
17-jowol Precision move
ment .... $33.75

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