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Indijos valdžia nuėmė nuo
Indijos Komunistų Partijos už
darymą. Dabar ten komunis
tai galės darbuotis viešai. Vai-
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džia pripažino, kad komunis
tai padeda Jungtinėms Tau
toms laimėti karą.

Kanados parlamento komi
sija irgi nutarė pasiūlyti par
lamentui nuimti nuo Kanados] 
Komunistų Partijos uždraudi-į 
mą.

Tokie žygiai padeda tų 
kraštų žmonėms susivienyti 
gynimuisi nuo fašizmo.

Tie, kurie kaip nors padeda 
Hitleriui, yra priešai mūsų ir 
visos žmonijos.

Su jais mums nepakeliui. 
Mūsų santykiai su jais gali 
būti tiktai griežtos kovos san
tykiai.

“Naujienose” (liep. 22 d.) 
Grigaitis bėdavoja:

“Jeigu jiem kito žmogaus 
arba kito laikraščio nuomonėj 
nepatinka, tai jie nesistengia į 
jos sukritikuoti argumentais, 
bet šaukiasi j pagelbą polici
jos.”

Gryna netiesa. Mes patys 
labai gražiai mokame ir gali
me atmušti visus pronaciškų 
laikraščių argumentus ir poli
cijos arba valdžios pagelbos 
nereikia.

Tačiau tų laikraščių hitleri
nė propaganda yra daug rim
tesnis dalykas, negu argumen- j 
tavimasis. Jie tiesiog tarnauja 
mūsų krašto mirtinam priešui, į 
padeda jam lieti mūsų žmonių 
kraują.

Todėl, mano supratimu, 
mums netektų lieti ašarų, jei
gu tuos pronaciškus laikraš- i 
čius ir jų redaktorius valdžia,1 
paimtų už pakarpos.

Juk šiandien neverkia nei 
vienas Hitlerio priešas ir nei 
vienas Amerikos patrijotas, 
kai valdžia paėmė nagan New 
Yorko “Inquirer” ir jo redak
torių Griffin, kaipo Hitlerio 
propagandos įrankius.

O tas “Inquirer” ne bjau-1 
riau veda pronacišką propa
gandą, kaip “Naujienos,” “Ke
leivis,” “N. Gadynė,” “Vieny
bė,” “Draugas,” “D i r v a,” 
“Darbininkas,” “Amerika” ir 
kiti šlamštai. Ponas Griffin 
nėra nei kiek daugiau pasidar
bavęs paskleidime hitlerinės 
propagandos tarpe amerikie-! 
čių, kiek jos yra paskleidę ir j 
tebeskleidžia mūsiškiai Gri-I 
gaičiai, Tysliavos, Stilsonai, | 
Prunskiai, Laučkos, Karpiai ir 
kiti Hitlerio pastumdėliai.

Karas yra karas. Kare prie
šą glostyti yra nusidėjimas.

Tysliava savo “Vienybėje”! 
(liep. 24 d.) sako, kad tik j 
“idijotai arba apgavikai,” ga-' 
Ii primesti “Vienybei,” “Ame-! 
rikai,” “Tėvynei” ir “Naujajai 
Gadynei” pronaciškumą.

Pažiūrėkime.
Kas gi yra pronaciškumas ? 

Jis turi įvairiausias formas. 
Viena iš tų formų yra bjauro- 
jimas Sovietų Sąjungos, jos 
žmonių, jos valdžios ir jos ar
mijos. Toks į/j auroj imas yra 
tiesioginis talki ninkavimas 
Hitleriui.

Tai šventa tiesa.
Na, o kaip su tais laikraš

čiais? Ar išeina jų nors vienas 
numeris, kuriame nebūtų ap
meluojama ir išniekinama So
vietų Sąjunga? Neišeina.

Kaip su tais pranešimais iš 
Lisbono, kuriuos atsiunčia 
Goebbelso propagandos biu
ras? Kaip su tuo surašu, kurį 
atsiuntė tiems laikraščiams 
Hitlerio agentūra! .Kaip su 
tais raštais iš nacių laikraščio 
“Į Laisvę,” kuriuos minėti 
laikraščiai guna nuo Hitlerio 
propagandos biuro ir talpina?

(Tąsa 5-tam pusi.)

Washington. — Kai fe- 
deralis prisiekdintųjų teis
mas įkaitino 28-nis penkta- 
koloniečius, veikusius prieš 
Amerikos karines pastan
gas, tada Visašališka Kons
titucinių Laisvių Federacija 
per savo pirmininką Geo. 
Marshallą atsiuntė Wash- 
ingtonan telegramą, ku
rioje reikalauja, kad val
džia ištirtų kongresmaną 
Martiną Diesą, vadinamą 
tyrinėtoją prieš-amerikinių 
judėjimų. Nes Dies nuglos- 
tęs visą eilę tokių fašistinių 
pakalikų. Ši telegrama at
siųsta prezidentui Roosevel- 
tui, Jungt. Valstijų vice
prezidentui Henriui Walla
ce, generaliam prokurorui 
Fr. Biddle’iui, kongreso at
stovų rūmo pirmininkui 
Rayburnui ir specialiam ge- 
neralio prokuroro padėjėjui 
Williamui P. Malone.

Konstitucinių Laisvių Fe
deracijos Komitetas nuro
do šiem valdininkam, jog 
tarp dabar įkaitintų 28-nių 
penktakoloniečių yra eilė 
priešų-fašistų agentų, ku
riuos Dies visiškai atsisakė 
tyrinėti, būtent: Hudson, 
Garner, Kullgren, De Ary
an, Asher, Sanctuary ir 
Mrs. Dilling. r

Minimos organizacijos 
komitetas ragina valdžią 
tuoj aus panaikinti Dieso 
komitetą ir per federalį 
teismą ištirt patį Diesą. Ko
mitetas, tarp kitko, sako:

“Viereck (jau pirmiau į- 
kalintas Hitlerio agentas), 
dabar tapo vėl įkaitintas, 
kaipo maištininkas prieš šią 
šalį, bet Dies kartotinai už
tarė Vierecką ir jo padėjė
ją Dennettą.

“Dies ignoravo pačių ty
rinėtojų atradimus ir malo-

Amerikos Submarinai 
Nuskandino Šešis 
Japonijos Laivus

Washington. — Jungtinių 
Valstijų submarinai nese
niai nuskandino penkis Ja
ponijos laivus Tolimųjų Ry
tų vandenyse. Tarp nuskan
dintų Japonijos laivų yra 
vienas karinis laivas- nai
kintuvas ir vienas žibalinis 
laivas. Manoma, kad nus
kandintas ir dar vienas 
priešų laivas.

TUOJ ATIDARYT 
ANTRĄ FRONTĄ

Pittsburgh, Pa. — šimtas 
žymiausių šios srities vadų 
CIO unijų pasiuntė telegra
mą, ragindami prez. Roose
veltą tuoj atidaryt antrą 
frontą prieš Hitlerį.

-------------- ~ u
Maskva. — Sovietai nus

kandino šimtus iš tų tankų, 
kurie mėgino laikinu tiltu 
pervažiuot per Dono upę 
ties Rostovu.

SIAUČIA KRUVINIAUSIOS KAUTYNES ROSTOVO GATVĖSE
Konstituc. Laisvių Sąjunga 
Ragina Ištirt Diesą, Kaipo 
Penktakoloniečių Globėją

ningai nubaltino (penkta- 
kolonietį) Winrodą, kuomet 
buvo aikštėn iškelti Winro- 
do ryšiai su naciais.”

Dies taipgi kartotinai glo
bojo hitlerininkų pritarėją 
E. J. Smythe ir kitus, ku
riuos dabar federalis teis
mas įkaitino kaip maištinin
kus ir kenkėjus karinėms 
pastangoms Amerikos ir ki
tų Jungtinių Tautų.

Kovingas Senatorius 
Laimėjo prieš Whee- 

lerini Taikstytoji
Butte, Mont. — Senato

rius James Murray dvigu
bai didesne dauguma balsų 
laimėjo nominacijas į Jung
tinių Valstijų senatą naujai 
tarnybai prieš Josephą P. 
Monaghaną.

Senatorius Murray reika
lauja energingai vest karą, 
kol bus visiškai supliekta 
fašistų Ašis. O Monaghaną 
rėmė taikstytojas senator. 
Burton K. Wheeler’is, prie
šingas Amerikos dalyvavi
mui šiame kare.

Wheeler’is, agituodamas 
per radiją už savo kandida
tą Monaghaną, mėgino su- 
rišt senatorių Murray su 
komunistais ir pasakojo, 
būk Jungtinių Valstijų da
lyvavimas kare, tai, girdi, 
esąs “sovietinio komunizmo 
gynimas.”

Auto Tajeriai Panau
jinami Aptepima

Detroit, Mich. — Fordo 
automobilių kompanijos in
žinieriai išrado ir bandy
mais patikrino medžiagą 
thiokol’į kaipo tinkamą ap- 
tept nusidėvėjusius automo
bilių tajerius (padangas). 
Jie sako: Paprastu šepečiu 
užtepus vieną dešimtadalį 
colio storio tos medžiagos 
ant senų tūjerių ir leidus 
jai sukietėti, galima taip pa
taisytais tajeriais nuvažiuo
ti keturis iki penkių tūks
tančių mylių, jeigu neper- 
greit važiuojama.

Ta medžiaga, gumos pa
vaduotoja, chemiškai yra 
vadinama ethylene-polysul- 
phide ir gaminama iš alko
holio ir sieros.

Fordas siūlo valdžiai iš
tirt ir patikrint tą atradi
mą, kuris pirmiausiai ski
riamas jo darbininkams, tu
rintiems automobiliais dar
ban važiuoti.

Benes Sako, Su Antru 
Frontu Galima Būtų Greit 

Sumušt Nacius
London. — Benes, buvęs 

Čekoslovakijos prezidentas, 
ragina Jungtines Tautas 
greit atidaryt naują frontą 
prieš vokiečius ir sako, jog 
tokiu būdu galima sumušt 
nacius ateinantį rudenį.

Tnijuvadai"kovoja prieš bandymus " 
UŽŠALDYT DARBININKU ALGAS

Washington. —Demokra
tų senatorių grupė praeitą 
savaitę atsišaukė į prezid. 
Rooseveltą ir į kongresą 
pervaryt įstatymą, pagal 
kurį būtų nustatomos ir 
kontroliuojamos visų reik
menų kainos, visi pelnai, vi
sos lėšos, rendos (nuomos) 
ir algos. Nes kitaip, tai ne
būsią galima suvaldyt spar
taus brangimo gyvenimo 
reikmenų.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas William 
Green išleido griežtą pareiš
kimą prieš bandymus už- 
šaldyt darbininkų algas; tuo 
pačiu žygiu Green reikala
vo paimt nagan ir suvaldyt

Kongresas Remia Dirbimą 
Daugiau Gumos iš Lauko 

Ūkio Produktų
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas liep. 24 d. nutarė 
104 balsais pi*ieš 4, kad dir
bimas gumos (robo) iš grū
dų ir kitų lauko ūkio pro
duktų turi būti atimtas iš 
Karinės Gamybos Tarybos 
šeimininkavimo. Kongres- 
manai nusprendė, kad turi 
būti įsteigta atskira komi
sija, kuri rūpintųsi gumos 
dirbimu iš farmų ir miškų 
produktų.

Jungtinių Valstijų sena
tas jau praeitą trečiadienį 
padarė tokį pat tarimą 87 
balsais prieš 9. Jeigu prezi
dentas Rooseveltas vetuotų 
(atmestų) šį kongreso tari
mą, tai, sakoma, kongresas 
daugiau negu dviejų treč
dalių balsų dauguma iš nau
jo taip nutartų, ir tarimas 
taptų įstatymu be preziden
to parašo.

Senatorių ir kongresmanų 
tarimas, be kitko, reikalau

D. Federacija Turės 
Ryšio su Sovietų 

Darbo Unijomis
Washington. — Ameri

kos Darbo Federacijos val
dyba, atsiliepdama į Angli
jos darbo unijų paraginimą 
sumegsti ryšius su anglų ir 
Sovietų unijomis, nutarė 
įsteigt anglų - amerikiečių 
unijų komitetą, kurio nariai 
anglai palaikytų susisieki
mus tarp sovietinių unijų ir 
Darbo Federacijos, kad 
tiksliau suderinus karines 
pastangas visų tų trijų ša
lių unijistų.

Anglų ir Sovietų darbo 
unijos jau nuo pirmiau tu
ri jungtinį bendradarbiavi
mo komitetą.

London. — Anglų orlai
viai nuskandino stambų 
Italijos prekinį laivą Vidur
žemio Jūroje.

brangininkus-pelnagrobius.
Green ir CIO unijų ge- 

neralis pirmininkas Philip 
Murray atsilankė pas prez. 
Rooseveltą ir ištisą valandą 
kalbėjosi su juom kas liečia 
kainas ir algas. Murray 
taipgi pasisakė prieš pasi- 
mojimus užšaldyt darbinin
kam algas ir sykiu su Gree- 
nu pareiškė štai ką:

Mes raginome prez. Roo
seveltą ir toliau tęsti dabar
tinę politiką sprendime al
gų ir darbininkų ginčų su 
samdytojais “be jokios per
traukos ir be jokios atmai
nos,” kaip kad iki šiol daro
ma žinyboje ir vadovybėje 
valdiškos Karinių Darbų 
Tarybos.

ja pirmenybės gauti medžia
gų statyt fabrikus perdirbt 
grūdams į gumą-robą.

Įvairūs kongreso nariai, 
kalbėdami už grūdinę gu
mą, kritikuodami Karinės 
Gamybos Tarybą ir jos gal
vą Donaldą M. Nelsoną, sa
kė, kad ši taryba ir Nelso
nas perdaug rėmę žibalo 
kompanijas. Mat, Karinės 
Gamybos Taryba paskyrė 
didžią daugumą 650 milionų 
dolerių dirbt gumą iš žiba
lo ir atmatinių jo medžia
gų. .

Žinovai gumos gaminimo 
iš grūdų įrodinėjo kongre
sinėms komisijoms, jog gu
ma iš grūdų yra padirba
ma greičiau ir pigiau, negu 
iš žibalo. Jie taipgi prive
džiojo, kad fabrikų įrengi
mam dirbt gumą iš grūdų 
mažiau reikia eikvot tokių 
svarbių karui medžiagų, 
kaip geležis, plienas Ir va
ris.

Sovietų Lakūnai Už
kūrė Eilę Dideliij 

Gaisrų Karaliaučiuj
Maskva. — Sovietų radi

jas pranešė šeštadienį, kad 
jų orlaiviai vėl smarkiai 
bombardavo Kara 1 iaYičių, 
Baltijos Jūros uostą, Ryti
nėje Prūsijoje, ir užkūrė 
dvyliką didžiulių gaisrų 
mieste ir jo prieplaukų įren
gimuose.

SOVIETU ARTILERIJA NU- 
SXANDINO NACIŲ LAIVA
Maskva. — Pakrantinės 

Sovietų kanuolės nuskandi
no didelį vokiečių laivą su 
kariuomene ir reikmenimis 
Barents Jūroje. Tą laivą 
lydėjo 14 karinių priešo lai- 
vukų; j į . gynė ir 12 vokie
čių orlaivių, kurie bombo
mis bandė nutildyt sovieti
nes kanuolės.

Naciai Perejo per Doną ties 
Cimliansku, bet Pliekiami

Briansko ir Voronežo Srityse
Maskva, liep. 26. — Vo

kiečiai pralaužė vieną dalį 
sovietinių apsigynimų ap
link Rostovą ir įsiveržė į' 
tūlas pakraštines miesto 
gatves, kur dabar siaučia 
žiauriausi, žūt-būtiniai mū- 
V • •šiai.

Rostovo fronte hitlerinin
kai veikia su milžiniškai di
desniais skaičiais kariuo
menės ir mechaniškų įren
gimų, negu Sovietai turi 
ten miesto gynėjų ir me
chaniškų pabūklų.

Vienoje tik Rostovo gy
nimo linijos dalyje per 
dieną tapo užmušta 2,000 
vokiečių ir jų pagalbinin
kų ir sunaikinta 18 jų tan-! 
kų. Bet fašistai, nepaisyda
mi tokių savo nuostolių, vis 1 
briaujasi pirmyn. Verda! 
kruviniausi mūšiai durtu
vais ir kinžalais.

Toje fronto dalyje kelis 
kartus daugiau užmušta hi
tlerininkų, negu jų iš pra
džios buvo. Taigi jau pus
tuzinį kartų jie ten turėjo 
pastatyt naują savo kariuo- ’ 
menę, kai pirmesni jų ka-

Naciai Sugrūdo Daug 
Tūkstančiu Vengry 

Prieš Sovietus
Maskva. — Desėtkai bri

gadų vengrų raitelių ir pės
tininkų kariauja drauge su 
vokiečiais Voronežo srityje. 
Nors sovietinė kariuomenė 
kartotinai supliekė vengrus, 
bet jie laikomi geresniais 
kareiviais, negu rumunai, 
kaip rašo Ralph Parker, 
New Yorko Times kores
pondentas. Ypač žiauriais 
pasirodo vengrai, kuomet 
juos vokiečiai pasiunčia į 
baudžiamąsias ekspedicijas 
prieš Sovietų partizanus, ir 
gyventojai beveik taip ne
apkenčia vengrų, kaip ir pa
čių nacių.

Šimtai tūkstančių rumu
nų krito, bekariaudami už 
Hitlerį. Jis, todėl, mažiau 
tegali gaut kariuomenės iŠ 
Rumunijos. Žuvo didžiulio 
skaičius ir Finliandijos jau
nų vyrų. Tai dabar naciai 
vartoja vis daugiau vengrų 
kaip kanuolių pašaro.

3,500 Anglų Tebeka- 
riauja Graikijoj

Washington. — Graikijos 
saloje Kretoje pusantro 
tūkstančio anglų dar tebe- 
kariauja išvien su graikais 
prieš nacius; ir vokiečiai 
yra užvaldę tiktai siaurą 
pajūrinį ruožtą tos salos, 
kaip sako graikų žinių mi- 
nisteris Andrius Michalos 
Poulos. O pačioje Graikijo
je du tūkstančiai anglų ka
riuomenes išvien su grai
kais tebeveda mūšius prieš 
vokiečius ir italus fašistus. 

riai tapo išnaikinti. Kiek 
vokiečiai pasigrūmė pir
myn, tai tik per kalnus sa
vųjų lavonų.

Šėlsta neapsakomai nuož
mūs mūšiai ties Novočer- 
kasku, 20 mylių į šiaurių 
rytus nuo Rostovo.

Nacių būrys prasiveržė 
per Dono upę ties Cimlians- 
ku, pusiaukelėj tarp Rosto
vo ir Stalingrado. Praneša
ma, kad jie dabar briaujasi 
artyn geležinkelio, einančio 
iš Stalingrado į Krasnoda- 
rą, esantį prie šiaurinio 
Kaukazo.

Voronežo srityje sovie
tiniai kovotojai permetė be
veik visus vokiečius iš ryti
nio Don upės šono į vakari
nį, kur raudonarmiečiai 
drūčiai įsitvirtino. Tatai 
pripažįsta ir hitlerininkai, 
kurie, tačiaus, dabar pradė
jo ten desperatiškai ata- 
kuot sovietines jėgas. Ber
lynas taipgi pripažįsta, kad 
rusai viesuliškai atakuoja 
nacius į šiaurių vakarus 
nuo Voronežo.

Briansko fronte, daugiau 
kaip 200 mylių į šiaurių va
karus nuo Voronežo, sovie
tiniai kovotojai atvejų at
vejais. sumušė hitlerininkus 
ir veja juos tolyn atgal į 
vakarus.

NACIŲ PRANEŠIMAI
Berlin. — Naciai pasako

ja, kad jie užėmę Rostovą, 
pusės miliono gyventojų 
miestą, ir Novočerkaską, 
kitą stambų miestą, į rytus 
nuo Rostovo.

(Niekas nepatvirtina šio 
priešų pranešimo.)

_ • *

Vis Brangsta Maisto 
Dalykai, Kuriem Neuž

dėta Kainu “Lubas”
—

New York. — Pereitą sa
vaitę čia sviestas pabrango 
dviem centais svarui, o 
kiaušinių kaina pakilo 
dviem centais tuzinui. Salo
tų galvutė davaroma jau iki 
15 ir 16 centų. Nes kainų 
administracija Washingto
ne nenustatė “lubų” tiems 
valgio reikmenims.

Tarp gegužės 12 ir birže
lio 16 d. sekamai pabrango 
šie produktai, kuriem taip
gi nebuvo nustatyta kainų 
lubos: kopūstai pabrango 
15 procentų, obuoliai 25 
proc., jauna aviena 10 pro-' 
cent., vištiena 9 procentais, 
ir 1.1.

Tuo pačiu laiku truputį 
atpigo maisto dalykai, ku
riem nustatyta kainų lubos, 
kaip kad: kiauliena, rieba
lai, aliejai ir grūdiniai pro
duktai. Bet sudėjus krūvon 
didelius pabrangimus su 
mažais atpigimais, tai mais
tas per paskutinį mėnesį 
kaštavo 1 procentu ir treč
daliu daugiau abelnai.

■
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Per Daug Tų “Jeigu,” 0 Per 
Mažai Darbo

Atrodo, kad nebėra tokio protaujan
čio žmogaus visoje Amerikoj, kuris ne
suprastų, kokia tragedija ištiktų, jeigu 
Sovietų Sąjunga būtų parblokšta. Net ir 
“The Wall Street Journal” (liepos 23 d.) 
pranašauja didžiausį pavojų šiam kraš
tui.

Jeigu Sovietai būtų sumušti, sako laik
raštis, dar daugiau pramonės turėtų bū
ti pavesta gaminimui karo pabūklų, tuo
jau nauja mobilizacija turėtų būti pra
vesta, daug įmonių turėtų būti uždary
ta, nes vyrai turėtų būti paimti kariuo
menėn, visas gyvenimo lygis turėtų nu
pulti, senos mašinos susinešiotų, o nau
jų nebeturėtumėme! Ir šimtai kitokių 
nelaimių ištiktų šį kraštą ir jo žmones.

Ir tai visa šventa tiesa. Tas “jeigu” 
pasidaro Amerikos gyvenimo ir mirties 
klausimas. Tą “jeigu” visi visur karto
ja.

Bet tas “jeigu” gali stotis kūnu, jeigu 
Amerika ir Anglija nieko nedarys da
bar. Štai kodėl Amerikos žmonių reika
lavimas atidarymo antro fronto prieš 
Hitlerį pasidarė toks aktualus reikalas. 
Štai kodėl nebuvimas tokio fronto virsta 
baisiausia kriminalyste. Štai kodėl Ame
rikos ir Anglijos karo vadai turi būti 
priversti mesti visas jėgas prieš Hitlerį 
Europoje dabar. u .

Pasižadėjimai Prezidentui
Pereitą ketvirtadienį atsilankė į Baltą

jį Namą pas prezidentą vadai Amerikos 
Darbo Federacijos, Industrinių Organi
zacijų Kongreso (C.I.O.), Nacionalio 
Pramonininkų Susivienijimo ir Jungti
nių Valstijų Prekybos Buto. Jie visi pa
darė vieną pažadėjimą prezidentui. Jie 
pažadėjo, kad darbininkai ir darbdaviai 
išvien dės visas pastangas šio karo lai
mėjimui.

Smagi Naujiena
Iš Anglijos praneša, kad vėl jos kran

tus pasiekė didžiausias Amerikos laivų 
konvojus. Jis atgabeno tūkstančius nau
jų kareivių, slaugių, lakūnų, inžinierių 
ir įvairiausių karo įrankių.

Tas parodo, kad ši šalis koncentruoja 
spėkas puolimui ant priešo.

“Naujienos” Sėja Nepasitikėjimą
“Naujienos”, kurios vis spausdina na

cių propagandą — “Laiškai iš Lisabo- 
no,” kurios dar taip neseniai talpino 
kasdien Goebbelio apmokamo agento 
Prano Ancevičiaus telegramas iš Ber
lyno, ir dabar sėja Amerikos žmonių 
tarpe propagandą prieš Sovietų Sąjun
gą ir nepasitikėjimą. Štai jos No. 172 
(liepos 23 d.), tarpe kitko, jau skelbia 
Jungtinių Tautų beviltiškumą, ypatingai 
žemina Sovietų Sąjungos jėgas, kurios 
kol kas vienos laiko Hitlerio ir jo talki
ninkų karo mašiną, suteikdamos progą 
Anglijai ir Amerikai prisirengti.

Pro-naciškos “Naujienos” rašo: “Ar 
dar yra kokia viltis išgelbėti Sovietų Są
jungą nuo šių nelaimių, nežinia. Sovietų 
valdžia tikrų informacijų apie padėtį sa
vo krašto niekam neduoda.”

Tai ką, gal Anglija arba Jungtinės 
Valstijos duoda tas informacijas? Juk 
jeigu jas duotų, tai tuojau visi mūsų 
priešai tą žinotų. Ir toliau pro-naciškos 
“Naujienos” štai kaip apmeluoja Sovie
tų Sąjungą:

“Bet ji ir jos įkvėpti korespondentai 
yra paskelbę daug neteisingų žinių.” 
Matote, “Naujienos” kaltina Sovietus, 
kad būk jie ir net korespondentai iš So
vietų paskelbė daug “neteisingų žinių,” 
bet tuo pat kartu “Naujienos” pasle-

pia nuo savo skaitytojų Hitlerio terorą 
Lietuvoj ir kitose šalyse! “Naujienos” 
spausdina visus Goebbelio propagandos 
pranešimus, kaip faktus, kaipo teisingas 
žinias. Dar visai neseniai jos verkė, kad 
Washingtone neliko Hitlerio ambasado
riaus, kuris būk pereitais metais davė 
“teisingų žinių.”

Toliau pro-naciškos “Naujienos” ban
do paslėpti nuo savo skaitytojų tuos 
smūgius, kuriuos Hitlerio armijai užda
vė Raudonoji Armija. Jos pasakoja, kad 
būk tai buvo tik neteisingos žinios. Nie
kados nei Sovietų vyriausybė, nei jos ko
respondentai nerašė, kad Raudonoji Ar
mija “baigia išnaikinti nacių karo maši
ną.” Bet kad Raudonoji Armija davė na
ciams skaudžius smūgius prie Maskvos, 
Tūlos, Kalugos, Možaisko, Leningrado, 
Odesos, Sevastopolio, Voronežo, tai fak
tas. To negalės iš istorijos lapų ištrinti 
pro-naciškos “Naujienos.”

Amerikos Valdžia Valo 
Savo Namą

Jungtinių Valstijų vyriausybė pradė
jo valyti savo šalį nuo pro-naciško, pro- 
hitleriško elemento. Vienu kartu įkaitin
ta 28, kurie dėjo pastangas pakirsti A- 
merikos liaudies ir armijos moralą, ūpą 
karą laimėti. Apkaltintas ir kažin kur 
pasislėpė New Yorke išeinančio Hearsto 
laikraščio “Inquirer” redaktorius Wil
liam Griffin. Suareštuota Mrs. Elizabeth 
Dilling, kuri eina rankon su Dies ir yra 
parašius darbininkus puolančią knygą 
“The Red Network.” Jų tarpe yra su
imti redaktoriai įvairių pro-hitleriškų 
laikraščių ir pro-naciškų organizacijų 
vadai.

Žinoma, tai tik maža dalis suimta tų 
elementų, kurie kenkia mūsų krašto ka
ro laimėjimui. Jeigu vyriausybės žmonės 
galėtų pasiskaityti lietuviškus pro-nacių 
laikraščius, kaip tai “Keleivis,” “Nau
jienos”, “Draugas”, “Vienybė”, “Dirva” 
ir panašūs, tai jie tikrai nusistebėtų, 
kaip mūsų šalyj gali eiti tokie atvirai 
pro-hitleriški laikraščiai, kurie žinias 
semia iš Hitlerio propagandos šaltinių, 
kurie net ištisai persispausdina Hitlerio 
propagandos straipsnius iš nacių laikra
ščių, kurie taip begėdiškai paslepia kru- 
viniausį Hitlerio terorą ^Lietuvoj, tūks
tančius nužudytų mūsų brolių, seserų 
ir giminių, nacių terorą Jugoslavijoj, 
Lenkijoj, Čechoslovakijoj, Norvegijoj ir 
kitur, o bjauriausius melus skelbia apie 
Sovietų Sąjungą, Amerikos talkininkę!

. i

Fašistų Propaganda Amerikoj
New Haven mieste yra garsusis Yale 

universitetas. Jo studentai gavo atviru-1 
tęs, kurios skelbia nacių propagandą, 
kad būk Jungtinės Valstijos “veda karą 
prieš Vokietiją už komunizmą, Anglijos 
imperializmą ir Rooseveltą.” Atvirutėse 
reikalaujama, kad studentai siųstų sa
vo kongresmanams ir senatoriams reika
lavimus, kad Amerika jieškotų pas Hit
lerį taikos. Po atvirutėmis pasirašo; 
“Amerikos Taikos Komitetas.”

Aišku, kad tai yra Hitlerio agentų 
darbas. Tie pasauliniai razbaininkai vi
są svietą siekia pavergti ir tuo pat kar- 
tu suntinėja savo propagandą. Jų jieško 
vyriausybė.

-- --^..„4/--------
Sovietų Žmonių Nusivylimas 

Alijantais
Sovietų Sąjungos žmonės drąsūs ir jiė 

nepuola į nusiminimą, kad jiems reikią 
sunkiai kariauti prieš viso svieto barba
riškas jėgas. r

Bet Anglijos ir Amerikos vilkinimas 
atidaryti naują frontą veikia ir į juos. 
“New York Times”, liepos 23 dieną, ga
vo specialę telegramą iš Maskvos, kur, 
tarpe kitko, sako:

“Iš pietų-vakarų fronto žinios blogoš. 
Rusijos liaudis labai susirūpino, kad jail 
aštuonios savaites prabėgo nuo susita
rimo, kuris buvo atsiektas Londone, 
Maskvoj ir Washingtone, kad antras 
frontas Europoj tuojau bus atidarytas... 
Sovietų kareiviai ir darbininkai karštai 
sveikino tą susitarimą du menesiai laiko 
atgal. Kaip kurie rašytojai, kurie tada 
sveikino jį, dabar išreiškė savo apgailes
tavimą to entuziazmo.”

Mes manome, kad kiekvienas supras 
Sovietų Sąjungos liaudies padėtį. Tik 
pasistatykime save į jų padėtį: Ką mes 
jaustume ir manytume, jeigu ant mūs 
visos priešų jėgos pultų, o mūsų talki
ninkai mums į pagelbą neateitų! Ir tele
gramoj sako, kad “Sovietų Sąjungoj vi
suomenes opinija yra labai svarbi jėga.” 
Sovietų Sąjungos vyriausybė visados 
skaitosi su visuomenės opinija.

Trumpai ir Storai
J.

Jugoslavijos Partizanus 
Daugiausia Remia Rusija
Jugoslavijos generolas 

Draža Mihailovič turįs par
tizanišką armiją iš 250 tūk
stančių vyrų. Pradėjo jis su 
mažu partizanų būriu ir ne
buvo generolas, kuomet na
ciai tą šalį apėmė. Naciai 
ją tebelaiko savo geležiniais 
nagais. Bet jos kalnuose tas 
būrys didėjo, darė ir daro 
vokiečių ir italų armijoms 
daug nuostolių. , Partizanai 
apsiginklavę gerai. Turi 
amunicijos, šautuvų, ka- 
nuolių; turi radiją.

Iš kur Mihailovič tuos 
ginklus gauna?

“Yra žinoma, kad jis gau
davo ginklus per tris mė
nesius požeminiais keliais, 
daugiausia iš Rusijos (most
ly from Russia),” rašo 
United Press štabo rašyto
jas John A. Parrish iš Lon
dono, liepos 10 d.

(“Požeminiais” reiškia 
slaptais).

Keli mėnesiai atgal, ro
dos, pernai rudenį, buvo ži
nutė, kad Sovietų orlaiviai 
parašiutais nuleidžia četni- 
kams, — kaip tie partiza
nai vadinasi serbiškoj kal
boj, —mašininių kulkosvai
džių ir kito ko.
| Pereitą žiemą četnikai 
huvalė Kattaro prieplauką 
Dalmacijoje nuo italų ka
riuomenės, tai Jungtinių 
Tautų submarinams atsida
rė įgalimas lease-lend” 
siuntinių privežimas, —ra
šo Major Edwin Lessner.

• (Reader’s Digest, birž.š.m.)
Generolas

Neseniai, birželio mėne
syj, Jugoslavijos jaunutis 
karalius Petras, Amerikoj, 
per radiją suteikė Draža 
Mihailovičiui generolo' titu- 
lą.

Apie tą laiką karalius tu
rėjo gaut garbės daktaro 
laipsnį nuo Pittsburgho U- 
niversiteto. Taip buvo pra
šę vietos serbai. Bet jie tat 
perkeitė: konsului, o ne ka
raliui! Konsulas ir gavo tą 
titulą specialiam susirinki
me Foster Memorial Kalkė
je, ne per reguliarę “gra
duation.”

B.
per kurį laiką turėjo kuo 
ritinti savo trokus, tankus 
etc.

Netikras “2-ras Frontas”
Labai smagu ir puiku 

skaityti tokias žinias, kaip 
Jugoslavijos partizanų -čet- 
nikų veikla prieš fašizmą- 
nacizmą. Ypač, kad pati Ju
goslavija iki pat savo griu
vimo buvo valdoma serbų 
fašistų, o dabar taip užsis
pyrusiai ir su tokia neapy
kanta kovoja prieš sveti
mus pavergėjus - fašistus! 
Rodosi, kad jie daugiau jau 
neturės nė savųjų fašistų! 
A, koks puikus pasaulis bus, 
kai karą išalimėsim! Bet 
ar išlaimėsim?

Iš Londono rašo tas pats 
korespondentas, J. A. Par
rish, tam pačiam savo rašte, 
pačioj pirmoj vietoj, įsek- 
mui šiaip:

“Londonas, liepos 10 d. 
Jugoslavija šiandien tapo 
antruoju frontu Europoje 
su generolu Draža Mihailo- 
vičium.”

Tai perskaičius, atkarto
jus, įsigilinus — ah, koks 
liūdnumas, koks iškrikimas 
pasaulio — ypač demokrati
škojo —reiškiasi perspek
tyvoj ! Ir tai skelbia centras 
pasaulio kovos “sutriuški
nimui hitlerizmo”....

Tai išrodo lyg pajuoki
mas tų garbingų partizanų. 
Taip, kaip kad man saky
tų kas: Tu esi didžiausios 
pasaulyj imperijos valdo
nas!... O kur ta imperija? 
Tuo jaus už kampo... Už ku
rio kampo? Nežinia!

Partizanų armija — tai 
antras frontas prieš regu
liarę kokių penkių milijo
nų armiją, ‘ remiamą veik 
visos Eūropos turtais, neiš
skiriant pačios Jugoslavijos, 
tik išskiriant kai kuriuos 
jos kalnus, kur tie partiza- 
zanai spiečiasi. Jie atliks 
dar puikius darbus, jeigu 
jie dirbs savo, o ne antro 
fronto vadovystės darbus.

Dievai, išgelbėkit Dražą 
Mihailovičių! Nedarykit iš 
jo Don Kichotą!
Kada Smetona bus išvaly

tas iš Amerikos?

Lietuvis Klausosi
Lietuviško Radi j o

Anksčiau Lietuvoje radi
jas buvo informacijos, kul
tūros, muzikos, literatūros, 
kultūringos pramogos šal
tinis. Todėl jo mėgo klausy
tis visi, suaugę ir maži. Va* 
saros vakarais, pro atdarus 
langus drąsiai skambėdavo 
lietuviškas žodis, lietuviš
kos melodijos, visų tautų 
kultūrinis palikimas.

Rudieji fašistai, mūsų 
tautos amžinieji priešai, 
užpuolę Tarybų Sąjungą, 
jau pirmomis dienomis, įsi
veržė mūsų respublikon. 
Jie tučtuojau griebėsi savo 
budeliškos programos vyk
dymo mūsų krašte. Jie vi
sokeriopais būdais ėmė fi
ziškai naikinti tauriausius 
Lietuvos sūnus ir dukras, 
jie tučtuojau ėmė ir dvasi
škai smaugti lietuvių tau
tą.

Gebelsiški skali kai tuč
tuojau Vilniaus ir Kauno 
radiją pavertė vokietinimo 
katarinkomis. Jie, grasinda
mi mirties bausme, uždrau
dė klausytis ne fašistinių 
stočių programos. O per 
“Kauen” ir “Wilna” radiją 
prasidėjo gebelsiškos pliau- 
škalynės, fanfarai ir būgnų 
mušimas.

Kiekvienas lietuvis dega 
pagieža bei pykčiu, nes ir 
tas, buvęs informacijos bei 
kultūringos pramogos šal
tinis, fašistinių įsibrovėlių 
yra iškoneveiktas ir paver
stas mūsų tautos nuodyto
ju.

Lietuvių kalba iš progra
mos beveik išguita. Senoj i,, 
mūsų skambioji kalba, per 
okupacinį radiją vartojama 
tik kaip vokiškųjų praneši
mų vertimas. Tiesa, anksty
bomis, vakarinėmis valan
domis dar girdimas toks 
nedrąsus, prislėgtas lietu
viškas žodis. Ir tas lietuvi
škas žodis dažniausiai pa- 
v e r g tas priešlietuviškam 
turiniui. Ar gali būti ciniš- 
kesnis pasityčiojimo būdas 
iš tautos, sukūrusios tokią 
gausią tautosaką, savą li
teratūrą, kultūrą?

Kelioliką kartų per die

ną “Reicho” žinios vokiš
kai, visokie pranešimai, 
“echai”, įsijungimai kas
dien ištisas valandas į 
Deutčlandzenderį, maršai 
ir maršai, gašlių šlagerių, 
nuvalkiota šokių muzika 
žmonėms, kuriems ašaros 
kas sutemos rieda per vei
dus... Ir vėl viskas, ryto
jaus dieną, iš pradžios. Vėl 
tos pačios katarinkos liur- 
linimas.

Kiekvienas lietuvis žino, 
kad tai ne lietuviškas radi
jas, kad tai vokiečių su
fabrikuotas Ostlando radi
jas su siųstuvais “Kauen” 
ir “Wilna”. Tai ne Lietuvos 
ir ne Kauno bei Vilniaus 
radijo programa — tai vo
kiečių nusidėvėjusi ir vis 
daugiau savo pačios melu 
prikimstanti ir springstanti 
katarinka. Lietuvis žino, ko
dėl ta katarinka prikimsta, 
kodėl vokiečių propagandos 

i tonas nuo birželio mėnesio 
iki sausio mėnesio jau ski
riasi taip, kaip liepos karš
čiai nuo sausio speigų. Lie
tuvis, kad ir prigrasintas 
mirties bausme, užsidangs- 
tęs langus, patyliukais klau
so lietuviškos, iš toli at
plaukiančios bangos. Iš jo 
nušvitusio veido, jo žmona, 
atėjęs vėlybas kaimynas, 
išskaito, kad vokiečių gau
joms riesta Rytuose. Lietu
vis nenusiima visą pusva
landį ausinių, o jo duktė 
budriai saugo duris. Kai
mynas, grįždamas namo, 
šypsosi pro ūsą: nešildys 
prakeiktųjų nuo mūsų nu
imti kailiniai; ką speigas, 
ką durtuvas pribaigs....

Neilgai, neilgai čia šei
mininkaus žandaras. Tik 
kad mano vyresnysis sūnus 
nepakliūtų į vokiečių nagus. 
Gerą, brač, vyrą užsiaugi
nau, — vokiečiai sutemus 
bijo visoj apylinkėj nosį iš
kišt, — su tokiomis minti
mis grįžta ne vienas lietu
vis tamsų vakarą iš kaimy
no, turinčio radiją, per ku
rį jis kas vakarą girdi ne
pavergtą, bet laisvą lietu
višką žodį. J. Banaitis.

Blekinė gazolino už italą 
kareivį.

New York Times’e pava
sarį buvo žinia, kad četnikų 
vadas Mihailovič padarė 
mainus su Italijos kariuo
menės komanda. Jis pastatė 
tokias sąlygas:

Vienas suimtinis italas 
kareivis už vieną blekinę 
gazolino.

Vienas italas karininkas 
iki pulkininko rangos už ke
turias blekines.

Vienas italas pulkininkas 
už 50 blekinių.

Italų komanda rūgo j o, 
kad perdideli reikalavimai, 
bet paskui sutiko. Četnikai

Į tą klausimą aš atsa
kau: Būtų negerai, kad jį 
ir kitus “svečius” fašistus 
išvarytų iš šios šalies. Jie 
turi būti suvaryti į koncen
tracijos stovyklas! Išvaryti 
į užsienį jie darytų velniavą 
prieš Jungtines Tautas. O 
palikti liuosi, kaip dabar A- 
merikoj, jie yra velniava 
prieš Amerikos žmonių ka
ro pastangas ir vienybę!

Washington. — P r e z. 
Rooseveltas skyrė Aukš
čiausio Teismo teisėją 
Stone ištirt dirbtinės gu
mos (robo) klausimą. Tei
sėjas nenori apsiimti.

Šypsenos
Kur Reikalingas Kunigas

Profesorius: — Jeigu at
sitiktų taip, kad žmogus 
nurytų pinigą ir ateitų pas 
tave pagelbos, kokiu būdu 
tą pinigą jam išimtum?

Jaunas Daktaras: — Aš 
pašaukčiau kunigą, nes ku
nigas iš bile ko pinigus iš
ima.

tojas teiraujasi pas ligonio 
pačią.

— Aš manau, kad jis la
bai rūpinasi apie'pinigus,— 
paaiškino pati.

— Būk rami. Nuo tokios 
sirgimo priežasties aš tik
rai jį paliuosuosiu, — už
tikrino daktaras.

Toks Paliuosavimas — 
Užtikrintas

— O kas gi blogo gali bū
ti su tavo vyru? — gydy-

Tai milžiniškas Jungtiniu Valstiją lėktuvą vežikas. Ji lydi greitieji torpedą laivai.

Neėmė Rizikos
— Šiandien aš buvau pas 

gydytoją dėlei silpnėjimo 
mano atminties.

— O ką jis tau darė?
— Privertė mane pasimo- 

kėti iš anksto.
Ilgumas Dienos Be 

Rūkymo
— Daktare, — teiravosi 

jaunas rūkorius, — ar tam
sta manai, kad rūkymas 
trumpina žmogaus gyveni
mo dienas?

— Ar aš manau? — at
siliepė daktaras. — Aš ži
nau, kad trumpina. Sykį 
aš pats bandžiau numesti 
rūkęs, tai diena pasidarė a- 
pie 90 valandų ilgumo.

Gudresnis Už Advokatą
Kišenvagis (aplankyda

mas Savo bičiulį kalėjime). 
— Šį rytą aš pasamdžiau 
advokatą tavęs gynimui, ir 
daviau jam savo laikrodėlį 
kaipo atlyginimą.

Bičiulis: —- Ir jis pasilai
kė tavo lakrodėlį?

Kišenvagis: — Jis tiktai 
mano, kad pasilaikė.

Surinko Prof. Krienas
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Jei Tau -Gerai; Jei Man-
Labai Negerai

Tai va, prie ko gali bloga 
valdžia ir pamišėliai valdinin
kai privesti žmonių gyvenimą. 
Jeigu Vokietijos didžiuma 
žmonių nebūt apjakusiai “pa
sirinkę” žmogžudžių hitleri
ninkų valdžią, jiems nebūt rei
kėję verkti ir dejuoti dėl sve
timų šalių bombų, kurios da
bar jų “namelius, saldžius na
melius,’’ į pelenus paverčia, ne
labai ir su pačia jų gyvybe ro- 
.kuodamies. Dėl jų tokio prasto 
pasirinkimo valdžios jūk ir ki
tų šalių tikrai nekalti žmonės 
dar labiau turi nukentėti.

Senai jūk jau yra sakoma, 
jog tik valdžios surengia ka
rus, o ne visos šalies žmonės. 
Tačiau tie žmonės yra labai ir 
labai atsakomingi už tokios 
valdžios buvimą. Kaip mes, ar
ba mūs šalies didžiuma žmo
nių, atsakomingi už savo šalies 
valdžią, kuri deda visas pas
tangas apginti mūs šalį, taip 
Vokietijos, Italijos ir Japoni
jos didžiuma žmonių atsako
mingi už savo šalies žmogžu
diškų valdžių buvimą.

Nelabai senai tilpo “Lais
vėj” ilgokas straipsnis, rašy

davo žmogžudiškų pranašų, 
būk Vokietijai ir Italijai nie
kas neatsitiks: naciai ir fašis- 
;ai nušluosią, kad ir visą pa
saulį be vokiško ar itališko 
kraujo lašelio, jeigu kas prieš 
tuos galvažudžius pasipriešin
tų. Bet tai buvo tų pranašų 
apgavystė, o Vokietijos ir Ita
lijos žmonių begėdiška saumy- 
lystė .. .

Tiesa, yra tose šalyse mažu
ma, idealinė mažuma, kuri ne
tik neatsakominga už fašisti
nių žmogžudiškų valdžių egzis
tavimą, ale dar ir kovoja visa 
savo išgale prieš tokias val
džias. Bet šita mažuma yra 
nusprendus net ir savo gyvas
tį paaukuoti, bile tik išgelbė
jus žmoniją nuo fašistinio te
roro, po kuriuo ji turėtų gy
venti per amžius, jeigu tie 
galvažudžiai laimėtų šį karą. 
Šita mažuma netik nori matyti 
demokratinių šalių orlaivius 
bombarduojant Vokietiją, Ita
liją ir Japoniją, ale jie dar 
prašyte prašo, kad daugiau tų 

i bombų būtų — kad jos stačiai 
i lietumi lytų ant fašistų val- 
Idomų šalių. ,

to; taipgi jeigu paimsime Ang
lijos miestus, ypatingai Coven
try, kuriuos hitlerininkai suly
gino su žeme, pirma, negu an
glai pradėjo tik mąstyti apie 
šaudymą vokiečių ar italų, tai 
pasirodys aiškių aiškiausiai, 
jog ant svieto tokių krimina
listų nėra girdėta per amžius, 
kaip hitlerininkai, mussolinin- 
kai ar hiroitininkai.

Hitlerininkai dabar rėkia, 
būk tai labai ir labai negerai, 
kad taip jų kultūros centrai ir 
tūkstančiai žmonių yra paver
čiami į pelenus. Taip visi ir 
paprasti užpuolikai rėkia ir 
šaukia, kad jų pačių pinigais 
atsimokama jiems už jų pačių 
nedorus darbus. Hitlerininkų 
filosofija visada buvo ta pati, 
nuo pat jų gimties; jeigu jie 
kitus žmones žudo ir naikina 
jų kultūros centrus, tai labai 
ir labai gerai. Bet jeigu kas 
tuo patim jiems atsimoka, tai 
jau nesvietiškai negerai ir ne
žmoniška ...

Grupė Amerikos lakūnų ant bombanešio “Liberator.” 
Jie tik sugrįžo iš kovos su italais jūroje, kur buvo nu
skandintas 10,000 tonų italų lėktuvų vežiotojas.

tas žmogaus dabar gyvenančio 
Vokietijoj. Tas rašytojas nu
piešia didžiumos Vokietijos 
žmonių elgesį tuo laiku, kada 
hitlerininkai bombomis iš or
laivių ardė, degino namus ir 
žudė žmones Anglijoj, Lietuvoj 
ir Sovietų Sąjungoj. Tie žmo
nės rodė didelį pasitenkinimą 
ir šūkavo gatvėse, kaip kokie 
pašlemėkai, sakydami, jog tai 
taip esą ir gerai, dar daugiau 
bombų reikią, jei nenori pasi
duoti hitlerininkams ramiu bū
du.

Rašytojas sakė, atmename, 
kad prieš-hitlerininkai norėję 
Berlyne surengti tai streiką, 
tai protesto demonstraciją 
prieš hitlerininkų žudynes ne
kalto svieto, bet pasirodę to
kioj mažumoj, jog tai būt bu
vęs tik bile vieno galvos kiši
mas po Hitlerio kirviu. Taigi 
tas pats rašytojas ir sakė, jog 
Vokietijos didžiuma žmonių at
sakomingi už Hitlerio egzista- 
ciją.

Tiesa, valdininkai gali apsi
versti aukštyn kojomis po pa
statymo jų prie valdžios, ta
čiau negalima taip sakyti nei 
apie Vokietijos dabartinius 
valdininkus, nei apie Italijos. 
Kaip vieni, taip ir kiti šaukė 
savo šalies žmonėms, būk kaip 
Vokietijos, taip ir Italijos 
žmonėms perankšta savoj šaly. 
Hitlerininkai šaukė, kad Vo
kietijai turi priklausyti Ukrai
na ir kitos žemės į rytus; o 
Mussolinio gengė šaukė, jog 
Italijai turi priklausyti Ethio
pia ir daugelis kitų kraštų, 
kurie rubežiuojasi su Italija.

Taigi, kiekvienas vokietis ir 
italas juk matė ir suprato ge
rai, jog ėjimas Ukrainon ar

Tai dabar demokratinių ša- 
j lių bombos ir lyja jau ant Vo- 
! kieti jos miestų. Jau tūkstan- 
' čiais jų lyja, supikliavodamos 
! senų-seniausius ir naujų-nau- 
| jausius namus, fabrikus, tiltus, 
j mokyklas ir bažnyčias, paim- 
' damos ir dešimtimis tūkstan
čių gyvasčių. Taip atsitiko 
Kolognej, taip ir Essene.

O mes demokratinėse šalyse 
'šaukiame: “Daugiau tokių lie- 
Į tų ant hitlerininkų miestų!” 
I Hitlerininkų priešai Vokieti- 
; joj, Italijoj ir hitlerininkų už
imtuose kraštuose atsiliepia:

j “Daugiau!”
Gavę demokratinių šalių 

i bombų paragauti, hitlerininkai 
| pradėjo šaukti nesavu balsu, 
būk tai esą nežmoniška . taip 
naikinti miestus, tūkstančių 
metų miestus, kultūros cent
rus, dailės pažibas, tūkstan- 

i čiais žmonių gyvastis. Sako, 
I taip tik gali daryti barbarai.

Taip, tas nežmoniška ir bar
bariška, — kuo kitu galėtum 
tą ir pavadinti. Bet kas tą pra
dėjo? Demokratinės šalys dai
nei sapnuoti nesapnavo apie 
bombų mėtymą ant kultūriškų 
centrų, ir žudymą tūkstančiais 
žmonių, o hitlerininkai Ispa
nijoj orlaiviais jau puolė ma
ses žmonių, bėgančias iš de
gančių miestų, ir šaudė į juos, 
norėdami sužinoti, kiek gali
ma taip žmonių nužudyti su 
mažiausiu kiekiu amunicijos ir 
karinių spėkų. Jie tą patį at
kartojo Lenkijoj ir Palangoj 
ant 500 vaikučių, kurie netu
rėjo net nei šiaudo savęs apsi
gynimui, nekalbant jau apie 
nenorėjimą niekam nieko blo
go padaryt, ypatingai hitleri
ninkams.

Ethiopijon reikš žudynes žmo
nių; nes tie kraštai apgyventi 
žmonėmis. Bet didžiuma Vo
kietijos ir Italijos žmonių to 
nenorėjo suprasti. Jie paklausė

O jeigu dar pridėsime naiki
nimą Olandijos miestų, kurie 
nieko nepadarė hitlerininkams, 
net nei plaukas dėl jų hitle
rininkams nuo galvos nenukri

Hitlerininkai dabar verkia 
ir dejuoja sakydami, būk Ko- 
logne buvęs tūkstančio metų 
senumo Vokietijos kultūros 
centras, kuris dabar esąs bom
bų supikliavotas ant amžių 
amžinųjų. Galime drąsiai saky
ti šitaip: Jeigu tūkstančių me
tų tokie .kultūros centrai tegali 
pagaminti tokius svieto žudy
tojus ir kitų kultūros naikinto
jus, .kaip hitlerininkus — tai 
lai jie visi pavirsta pelenais 
nuo demokratinių bombų, kiek 
tik jų Vokietijoj ar Italijoj, 
Japonijoj yra . ..

Ant jų griuvėsių ir kaulų tų 
šalių geri žmones v pastatys 
šviesų gyvenimą, kur nebus 
vietos kerštams ir žmogžudys
tėms ... A. Gilmanas.

Raudonojo Kryžiaus 
Kraujo Aukotojai

Amerikos Raud. Kryžiaus 
Kraujo Aukuoto jų Tarnyba 
praneša, kad nesenai pradė
ta “kraujo banka” Mil
waukee mieste yra tikrai 
tarptautiško pobūdžio.

Amerikiečiai svetimos kil
mes, kurie paaukavo krau
jo bankoj Milwaukee, paėjo 
iš Armėnijos, Austrijos, 
Belgijos, Chinijos, Kubos, 
Čekoslovakijos, Danijos, 
Finliandijos, Vokietijos, I- 
talijos, Graikijos, Jugoslavi
jos, Latvijos, Meksikos, 
Norvegijos, Lenkijos, Rusi
jos, Švedijos ir iš Anglijos, 
Škotijos, Airijos, Australi
jos, Kanados ir Pietų Afri
kos Unijos.

Raud. Kryžiaus viršinin
kai nurodo, kad atsiliepi
mas sveturgimių amerikie
čių Milwaukee yra tipiškas 
dėl visų didelių Amerikos 
miestų su daug sveturgi- 
musių gyventojų. Iki gegu
žės 1 d., daugiau kaip 293,- 
000 žmonių čiongimusių ir 
svetimos kilmės paaukavo 
kraujo Raud; Kryžiuj nau
dai Amerikos kovojančių 
vyrų. FLIS

L. D. S. 6-ftas Seimas
Prailginta Pašalpa už Mote
riškas Ligas. Daug Pasveiki

nimu ir Aukų

Liepos 21 d., 3 vai. po pietų 
Chicagos Lietuvių Auditorium 
prasidėjo 4-toji sesija. Buvo 
svarstomi kpnstitucijiniai pa
taisymai. Iki šiol LDS mote
rims už palagines ligas ir li
gas, paeinančias iš priežasties 
gimdymo, pašalpos mokėdavo 
tik už vieną savaitę. Dabar 
nutarta mokėti už dvi savai
tes.

Skaityta pasveikinimai su 
aukomis seimui nuo organiza
cijų ir asmenų : LDS 2-ra kuo
pa iš W. Pullman, Ill. sveikina 
organizaciją ir pridavė auką 
$5.

LDS 23 k p. iš Buffalo, N. 
Y. sveikina suvažiavimą ir 
paaukojo Sovietų Sąjungos 
medikalei pagalbai $5.

LDS 55 kp., Cleveland, O., 
nariai Žebrauskai sveikino su
važiavimą ir aukojo $5. Tos 
kuopos pirmininkas S. Ma- 
žanskas taipgi aukojo $5.

LDS 72 kuopa iš Burnside, 
Ill. prisiuntė pasveikinimą su 
auka $5.

LDS 8 kp. iš Newark, N. J. 
sveikino suvažiavimą su $5 
auka.

LDS jaunimo kuopa iš 
Brooklyn, N. Y. sveikino suva
žiavimą su auka $2.

LDS 142 k p. iš Pittsburgh, 
Pa. prisiuntė gražų pasveiki
nimą ir aukojo $10. Sov. Są
jungos medikalei pagelbai.

Ilgoką ir gražiai sveikinantį 
pasveikinimą seimas gavo nuo 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Centro.

Stoughton, Mass. Kubbs 
(jaunimo grupė) prisiuntė 
trumpą telegramą su gerais 
linkėjimais suvažiavimui ir 
LDS organizacijai.

4-toje sesijoje buvo svars
tyta daug konstitucijinių pa
taisymų ir daug buvo diskusi
jų. Tačiau pamatinių pakeiti
mų konstitucijoje nėra. Tik 
vienas-kitas patobulinimas pa-, 
daryta. Konstitucijinių patai-

jų Lietuvių Radio $25; ŪSO 
$15; seimo reikalams $15 if 
Dariaus-Girėno paminklo sta
tymo fondui $5.

Jonas Ormanas, jaunimo 
skyriaus centro sekretorius, 
raportavo, kad jaunimas LDS 
organizacijoje sudaro 30 nuo
šimtį narių skaičiaus. Gi SLA 
jaunimas sudaro tik 8-tą nuo
šimtį. Sekretorius Ormanas, 
kuris pats greit bus Dėdės Ša
mo uniformoje, pabrėžė, kad 
nepaisant, jog taip didelis 
nuošimtis jaunimo LDS narių 
išėjo į armiją, veikla dėl tos 
priežasties nedaug sumažėjo. 
Likusieji jaunuoliai, ypač mer
ginos, rūpinasi LDS budavoji- 
mu.

Iki šiol LDS konstitucijoje 
buvo limituota, kad į LDS jau
nimo komitetą nariai turi būt 
renkami iš Brooklyno srities, 
iš ne toliau kaip už 100 mylių 
nuo New Yorko. Tuom apriba- 
vimu buvo nepasitenkinę toli
mesnių miestų, nariai, ypač 
chicagiečiai. Taigi seimas nu
tarė nuimti tokią limitaciją. 
Kitam terminui jaunimo komi
tetas bus renkamas nepaisant 
tolio. Jų komitetas susideda iš 
7 narių.

Jaunimas pageidavo, kad 
LDS centre vienas vice-prezi- 
dentas būtų jaunuolis. Tad 
Juozas Bimba, antrasis vice
prezidentas, rezignavo, užlei
do savo vietą trečiajam kan
didatui Geo. Vainauskui iš 
Chicago, 111.

Daug buvo diskusuota reika
las sukėlimo fondo kareivių 
duoklių užmokėjimui. Paga
linus tas reikalas nutarta leis
ti referendumui.

7-tąjį LDS Seimą nutarta 
laikyti Boston, Mass.

Laikas sekančio seimo palik
ta nuspręsti centro komitetui. 
Nes, jei karas tęstųsi ilgiau 
kaip du metu, tai seimas ne
bus šaukiamas pirm, negu pa
sibaigs karas.
, P. Buknys.

Diskusijos ir Nutarimai
Iškeltas per delegatus klau-

Tai vaizdas vienos New Yorko gatvės laike pietų. Darbininkai pasirašo peticiją, 
kurioje raginamas prezidentas Rooseveltas atidaryti antrą frontą prieš Hitlerį be 
jokio atidėliojimo.

symų dar yra daug ir jie bus 
svarstomi sekančiose sesijose.

30% Narių Žemiau 30 Metų 
Amžiaus. Aukų Seimas Gavo 
$309. LDS Mokės Pilną Pa

šalpą Kareiviams
Liepos 23 d. Chicagos Lie

tuvių Auditoriume LDS 6-tas 
Seimas savo 5-toje ir 6-toje 
sesijoje padarė svarbių tarimų 
karo paramai. Nutarė mokėti 
pilną ligoje pašalpą Amerikos 
armijoje tarnaujantiems ka
reiviams, kurie bus sužeisti. 
Nepaisant kuriame fronte jie 
kariaus^ ant Amerikos žemės 
ar. užsieniuose.

Seimui buvo prisiųsta 24 
pasveikinimai' ir $309 aukų. 
Aukos paskirstytos sekamai: 
Rusijos medikalei pagelbai 
$125 ir Amerikos Raudonajam 
Kryžiui $50. Likusias aukas 
paskirstė: dienraščiui “Vil
niai” $50; dienraščiui “Lais
vei” $25; Chicagos Pažangių-

simas pašelpos mokėjimo ka
reiviams, kuomet išvežti užsie
nin. Ar bus mokama užsieny
je būnant kareiviam?

Vienas delegatas mano, kad 
kareiviams pašelpa turėtų būt 
mokama, neduodamas jokių 
sugestijų.

Navalinskienė -papildė pir
mojo nuomonę, sugestuodama, 
kad būtų mokama.

J. Siurba mano, kad šis ta
rimas nebūtų konstitucinis ta
rimas, bet tik priedas prie 
konstitucijos, ir kad pašelpa 
būtų mokama kareiviams, 
kuomet jie būna Suvienytose 
Valstijose.

Mažanskas mano, kad būtų 
mokama pašelpa ir užsienyje 
būnant kareiviam, bet tik, kad 
būtų uždėta specialė mokestis 
visiem nariam.

B. Salaveičikas mano, kad 
būtų pašelpa mokama karei
viams ir užsienyje būnant.

V. Andriulis mano, kad pa

šelpa būtų mokama sergan
tiems ir sužeistiems būnant Su
vienytų Valstijų teritorijoj.

J. Gaaiūnas mano, kad ka
reiviam užsienyje būnant būtų 
mokama pašelpa.

J. Bimba mano, kad būtų 
1 kareiviam mokama pašelpa, 
nežiūrint, kur jie bus.

Ramanauskas mano, kad 
karo fronte būnant nebūtų 

(mokama pašelpa kareiviams.
Mažeikienė mano, kad būtų 

mokama pašelpa, nežiūrint, 
kur kareivių bus. Jei bus rei
kalo ir specialės mokestys tu
rėtų būti uždėtos.

Nutarta, kad būtų karei
viams mokama pašelpa, nežiū
rint, kur kareiviai rasis.

Nutarta, kad kareiviai su
grįžę iš tarnybos, jeigu jie už
simokės užvilktas duokles ir 
pereis gydytojo egzaminą pa
siliks nariais.

Nepaprastos Pagelbos Ko
mitetas panaikintas ir jo dar
bas pavestas Pildomajai Tary
bai.
Rezoliucijų Komisijos Rapor

tas. Priimta Rezoliucijos.
Už Jungtinių Tautų vieny

bę, už sutriuškinimą fašiz
mo.

Laiškas Chicagos miesto ma
jorui, padėkavojant už pri- 
siuntimą atstovo į mūsų seimą 
ir mum simpatiją.

Priimtas laiškas padėkavo- 
jantis Karo Iždinės Depart
mental.

Rezoliucija už tarptautinę 
darbo unijų vienybę.

Padėkos rezoliucija LDS va- 
jininkams.

Rezoliucija lietuviam karei
viam Sovietų Sąjungoj.

Rezoliucija prieš izoliacio- 
nistus ir už karo laimėjimo 
kandidatus.

Rezoliucija sveikinimui visų 
prisidedančių prie karo laimė
jimo.

Rezoliucija prieš diskrimi
naciją.

Perskaityta keliolika laiškų 
su pasveikinimais ir aukomis 
įvairiems reikalams ir Sovie
tų Sąjungai.

Nutarta, kad leist referen
dumu nubalsuot uždėt 10 cen
tų narinių duoklių kiekvienam 
•nariui apmokėjimui duoklių 
kareiviam paimtiem kariuome
nėn laike šio karo.

J. Bimba.

LLD Reikalai 12-tam 
Apskrity]

Metinėj konferencijoj buvo 
nutarta nemažai darbų atlik
ti šiame apskrityje ir tas visas 
darbas palikta apskričio ko
mitetui, bet pasirodo, kad tie 
visi tarimai nebus galima įvyk
dinti. Pirmiausia, tai du nu
tarti piknikai neįvyks; vienas 
dėl dienraščio “Laisvės” para
mos, o kitas dėl paties apskri
čio.

Apskričio valdyba tuomi ir 
rūpinosi, dar žiemos pradžio
je jau vieta piknikams buvo 
surasta ir paimta, bet visi ži
nom, kad dabar su transpor- 
taeija yra sunku. Bušų pikni
kams negalima rendavoti, o il
su privatiškais automobiliais Į 
nėra taip jau lengva kur išva
žiuot, kaip pirmiau kad buvo. 
Tai tie piknikai ir nebus gali
ma įvykdinti, o ant vietos su
rengi pikniką, tai visai nega
lima, nes nėra kur, reikia to
lokai iš miesto išvažiuoti.

Apskričio komitetas nutarė 
orui atvėsus surengti didelį 
parengimą — koncertą, kurio 
likusis pelnas bus dėl dienraš
čio “Laisvės” paramos ir dėl 
paties apskričio reikalų.

Taipgi, visi žinom, kad bu
vo nutarta surengti prakalbų 
maršrutą šiame apskrityj orui 
atvėsus. Tai šis dalykas bus 
galima lengvai įvykdinti ir 
kuopos, gavę pranešimą apie 
prakalbas ir paskirtą dėl kuo
pos dieną, turės su tuom rū
pintis ir darbuotis, kad pra
kalbos būtų pasekmingos.

Toliaus, kuopose reikia dau
giau veiklos, gaut naujų narių 
į šią apšvietos organizaciją. 
Rinkti prenumeratas dėl tos 
naujos knygos, kuri bus nepo- 
ilgam atspausdinta. Taipgi,

nepamirškim dienraštį “Lais
vę,” gaut naujų skaitytojų, ir 
pasimokėt tiems, kurių prenu
meratos jau yra pasibaigę.

Daug visokių darbų yra, ku
riuos LLD nariai gali atlikti— 
platint literatūrą, parinkt au- 

■ ky svarbiems reikalams arba 
Įsurengt kokį draugišką vaka
rėlį geram tikslui. Tad, drau
gės ir draugai, prie darbo!

Dar vienas svarbus dalykas, 
tai baigkim mokėt duokles už 
šiuos metus, nes mes visi ži- 

I nom, kad centre pinigai yra 
labai reikalingi, šitą metą jau 
daugiau, kaip įpusėjom, o ne
kurtos mūsų kuopos su gerais 
darbais mažai esam atsižymė
ję !

Reikia priminti ir šis daly
kas — kuriose kuopose ižduo
se randasi po kelis desėtkus 
dolerių, tai kuopos susirinki
muose, apkalbant dienraščio 
“Laisvės” reikalus, nepamirš-, 
kit nutart paaukot į “Laisvės” 
popieros fondą!
ALDLD 12-to Apskr. Valdyba.

Newton, Mass.
Newton yra pamiršta kolo

nija. Iš jos nesimato žinių mū
sų spaudoj, tai ir sumaniau 
pabrėžti keletą nuotikių iš už
mirštos kolonijos. Darbininkų, 
padėtis yra kaip ir visur, su
siduria su užsispyrimu iš darb
davių pusės. Bet kada darbi
ninkai susijungia ir laikosi kie
tai, tai tada jiems sutinka pa
gerinti sąlygas, pakelti algas, 
pagal darbininkų reikalavimą.

štai, pavyzdžiui, Security 
Mills, Ine., prie audeklų dirba 
260 darbininkų ant dviejų pa
kaitų, tai jiems prisiėjo kovo
ti du ir pusę mėnesius, kol 

j buvo išlaimėta. Darbininkai 
įgavo nuo 5 iki 15 centų pa
kelti algos į valandą. Štai, ką 
reiškia priklausymas Textile 
Workers unijoj! Jeigu darbi
ninkai nebūtume turėję unijos,, 
tai nebūtume tą gavę, ką da
bar turime. Buvo svyruojan
čių, kurie sakė, kad nieko ne
bus. Bet daugumas darbinin
kų sakė, kad gausime pakelti 
algas, tik vieningai visi laiky
kimės. Dabar visi matome, ku
rioj pusėj buvo teisybė. Dabar 
aišku, ką reiškia vienybė.

Kitas dalykas, yra aišku, 
kokis didelis skirtumas nuo to 
laiko, kada neturėjome unijos 
ir dabar, kada turime uniją. 
Pirmiau daug sunkiau buvo 
dirbti, o dabar daug lengviau, 
pagerintos sąlygos. Ir dar 
daug galima iškovoti, tik rei
kia būti organizuotiems.

M. Tylūnas.

n



hereby given that License N'o,
Y.N.No.

No.No.
the

the
the
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252 Fultonhereby given that License No. 364 Hooper

hereby given that License No.No. hereby given that License No.

the thethe 5304 4th880 Gates
Y.1866 Fulton is hereby given that License No.77 SterlingNo. 299 Reid

No. No.hereby given that License No. No.

thethe

the262 Reid 4718 4th
73 DecaturNo. E62 Sumner is hereby given that License No.
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No.
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hereby given that License No.No. No.Brooklyn, . N. Y,No.

No. hereby given that License No,

thethe

Buvęs16 Sumner 478 Smith St.,Y.156 Patchen
414

hereby given that License No.

Binghamton, N. YBorough of Brooklyn

303 Sunrjner
6213 No.No.

No.

909 Livonia 5705
87 Harrison

NOTICE is

the

245 Howard

the

556196 Howard
No.No. NOTICE isNOTICE is hereby given that License

the

949 DeKalbY.

UaUdJKHHtNM

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

Avenue, 
Kings, to

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

237 Sumner
732 Greene

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed on

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

Sumner Avenue, Borough of Brooklyn,

JACOB 
Ave.,

ANDERSON 
Brooklyn,

LUCREZIA
15 Ave.,

hereby given that I.icense

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

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

beer, at retail under Section 107

DAVID KAPLAN
(Kaplan's Delicatessen)

4th St., Brooklyn, N. Y.

MANZ ELT. A
Brooklyn, N.

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

NOTICE is hereby given that License 
issued to the undersigned

ROSE LEVINE 
(Roseland Dairies)

112A Nassau Ave., » Brooklyn, N. Y.

FRANK
1106 Cortelyou Road.

o 
73

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

Borough of 
be consumed off

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

EB 823 has 
to sell beer, at retail under Section

BUCHHEIT
Brooklyn, N.

VERONIKA SKODIS
Ave., ' Brooklyn, N. Y.

MORRIS HOFFMAN
St., Brooklyn, N. Y.

EMIL JUNKE
1147 Broadway, Brooklyn, N.

LANGF.R AND 
FUTTERMAN
Food Store)

Brooklyn, N.

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

.t retail under Section 107

ISIDORE PALEY
Ave., Brooklyn, N. Y.

premises.
CHARLES E.

Ill Patchen Ave.,

FRANK MESSI NEO
Ave., Brooklyn, N.

E. WILLIAMS 
Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

MAX MINSKY
Ave., Brooklyn, N.

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

HORAN
Brooklyn, N. Y.

HARRY ROOM
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 107

SOFER
Brooklyn, N.

196 Howard Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOHN MAHLSTEDT
8th Ave., Brooklyn, N. Y.

LAURO
Brooklyn, N.

PATRICK J. HESTER
Ave., Brooklyn, N.

H. LAUBER 
Brooklyn. N. Y. 4324

ANTON BOUR
7th Ave., Brooklyn, N.

PHILIP FEHR
Ave., Brooklyn, N.

EVA KANE 
Brooklyn, N. Y.

JOSEPH KOEHLER 
Pl., Brooklyn, N.

WILLIAM PONGE
St., Brooklyn, N. Y.

MAX LASHER
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License 
haft been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

JULIUS RAVIN
St., Brooklyn,N . Y.

is hereby given that I.icense 
has been issued to the undersigned 
----- at retail under Section 107

has been issued to the undersigned 
at retail under Section 107

is hereby given that I.icense 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

29 Wilson 
County of 
premises.
29 Wilson

J. DINER & REST.. INC.
Island Ave., Brooklyn, N. Y.

5304 4th Avenue, ...
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRIEDA MAYDAG
St., Brooklyn, N.

St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

beer, at retail under Section 107

FANNIE WEBER
St., Brooklyn, N.

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

Brooklyn, 
the

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

lo i.c. d,, Lko..od No I NOTICE is hereby given that I.icense No.
OB 1961 has been issued to the undersigned I GB 10282 has been issued to the undersigned
to Mil beer, at retail under Section 107 to sell beer, at retail under Section 107
Ot the Alcoholic Beverage Control Law at Į of the Alconolic ,.5?ntr,01 ..**
181 Patchen Avenue,

MARTIN 
Ave.,

ŠERPE & GENNARO PALOMBA
St., • Brooklyn, N. Y.

ANGĘLO SAGOS 
(Coliseum Rest.)

Ave., Brooklyn, N.

MORRIS COHEN '
Ave., Brooklyn, N. Y.

MORRIS COHEN
Ave., Brooklyn, N.

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

JACOB HORNSTEI'N
Ave., Brooklyn, N. Y.

HARRY CUTLER 
Ave., Brooklyn, N. Y.

.4 hereby given that License x,<,. .............— — -------- -----. - • ;i. .. .GB 2646 has been issued to the undersigned GB 9787 has been issued to the undersigned to sell beer, a ' 11 .11 ■ 1  1'1 - . — „ C* - -.X !  1 AH I of 4 lx z» A

JOHN CORSARO
Ave., Brooklyn, N.

Borough of Brooklyn | 511A 
be consumed off the

Sterling PL, Borough of Brooklyn, 
the

y'n” Į 1610 Avenue H, Borough of% Brooklyn, 
the County of Kings, to be consumed off the 

premises.
SYLVIA SILVER

1610 Avenue H, * Brooklyn, N. Y.

6213 — J._____ ~
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHANNA MULLER
4th Ave., Brooklyn, N.

168 Howard Avenue, 
the County of Kings, to 

premises.
ERNEST

Y 168 Howard Ave.,

252 Fulton 
County of 
premises.

No. I NOTICE is hereby given that I.icense

County of Kings, to be consumed off 
premises. I

BENEDICT GRESKY
133 I.afayette Ave., Brooklyn, N.

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

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

Borough of Brooklyn, Į *1324 — 4th Avenue Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to bo consumed off the County of Kings, to be consumed off

■ 1 premises.
CORNELIUS O’SąEA

4th Ave., Brooklyn, N.

•tvirta* Puallpia Pirmadieniu, Liepos 27, 1942

LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
OB 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6755 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Sumner 
County of 
premises.

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

17 Sumner
LILLIE BARNETT
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 221 Ralph “ . . _ . .
County of 
premises.

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

221 Ralph
HENRY SIEMS

Ave., Brooklyn, N.

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

55 Meserole
JOHN KRISTOF

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 781 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
330 Willoughby Ave., 
County of Kings, to 
premises.

LOUIS C.
330 Willoughby Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

GIANNONE
Brooklyn, N.

the

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

hereby given that License No.NOTICE is
OB 6401 has been issued to the undersigned 
tp sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
246 Nassau Avenue. Borough of Brooklyn, 

I theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM BICA AND
CHARLES MANERl

246 Nassau Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that I.icense 
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.

the

hereby Riven that License No.NOTICE is _____ ..
GB 6771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail * under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker 
County of Kings, 
premises.

OTTO
215 Knickerbocker

Ave.. Borough of Brooklyn, 
to be consumed off
EUTENEUER
Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License
GB 2723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

338 Ixjwis 
County ot 
premises.

338 Lewis

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2214 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Secljon 107 
of the Alcoholic Beverage , Control Law at 
293 Ralph 
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
the

Avenue, 
Kings, to be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1525 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

hereby given that License No.

293 Ralph
GUSTAV DRE WES

Ave., Brooklyn, N.

1606 Avenue II, 
County of Kings, 
premises.

IDA P.
1606 Avenue H,

Borough of 
to be consumed off
BERTOLACCI

Brooklyn, N. Y.

No.
No.

Avenue, 
Kings, to be consumed off
ABRAHAM LEVINE
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
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 Avq., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10427 has! bee issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
455 Sumner Avenue, Borougl) of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

the

No.
1815 Coney

OLGA HUDYMA
Island Ave., Brooklyn, N. Y*

455 Sunnier
NEIL MARTINO

Ave., Brooklyn, N. Y.

LUCY USZYNSKl 
(Joe's Grocery & Del.) 

221 Nassau Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License
GB 6790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control l,aw at 
111 Nassau Avenue.
County of Kings, to 
premises. CHARLES
111 Nassau Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 6487 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
1824 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICK C. CARTSTI 
18*24 Ave. U, Brookljn, N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE is License No. 
undersigned 
Section 107

Borough of Brooklyn, 
be consumed off
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 Beverage 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10384 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
8401 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE ABBATE
15th Ave., Brooklyn, N. Y.

.. .. hereby given that 
GB 2397 has been issued to the 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1712 Sheepshead 
Brooklyn, County 
off the premises.

HELEN LIPSKY 
(Lipsky’s Dairy) 

1712 Sheepshead Bay Boad, 
Brooklyn, N. Y.

retail under
Beverage Control Law at
Bay Road, Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is .
GB 10440 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
892 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JACK
892 DeKalb Ave.,

& BENJAMIN BASSIUR 
Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2457 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
610 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES CHASE
Ave. U. Brooklyn. N.

the

510
NOTICE is hereby given that Incense 
GB 1852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
S19 Voorhies Ave.. Borough of Brooklyn, 

unty of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

JOHN DETTER
2219 Voorhies Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenck Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH CARBONE
727 Schenck Ave., Brooklyn. N.

the

No.NOTICE is hereby given that I.icense 
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

8401
NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 6718 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control 
29 Kingsland Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS LOMBARDI
29 Kingsland Ave., Brooklyn, N.

Law at 
Brooklyn, 

the

No.NOTICE is hereby given that License
GB 2331 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
283 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
283 Bedford

BASIL FEDORYK
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
6435 has been issued to the undersigned 
sell beer, 
the Alcoholic 

Grand 
County of 
premises.

NOTICE is 
GB 
to 
of

155 Grand

DAVID KAPLAN
2608 Clarendon Road. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that I.icense 
GB 2075 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1083 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is
GB 2616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
<rf-*the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
889 Gates 
County of 
premises.

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 
promises.

NOTICE 
GB . 1768 
to mH beer, ____ _____
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
258 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

JOSEPH HUTTNER
268 Sumner Ave.. Brooklyn, N.

at retail under Section 
Beverage Control Law 

Street, Borough of 
Kings, to be consumed off

107 
at 

Brooklyn, 
the

VICTOR LANGER
St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2220 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
889% Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

hereby given that License No.NOTICE is
EB 540 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
281 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

MORRIS BOROFSKY
Ave., Brooklyn, N. Y.281 Sumner

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
203 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KINGS HIGHWAY BOWLING 
ALLEYS, INC.

203 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

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

107
EB ___  ..... _____
to sell beer, at retail under Section
of..................... - -
397 . _
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACK
397 Avenue

the Alcoholic Beverage Control Law at
Avenue P, BoroUgh of Brooklyn,

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

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 2052 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1782 Sheepshead 
Brooklyn, County 
off the premises.

HEN I KLEIN
(Klein’s Delicatessen)

1782 Sheepshead Bay Road,
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2751 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
162 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NOTICE is 
EB 
to 
of 
299
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

hereby given that 
been issued to the

License No. 
undersigned 
Section 107

446 has
sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
the

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
Buy Road. Borough of 

of Kings, to be consumed
162 Nassau

SOL SCHWARTZ
Ave., Brooklyn, N. Y
hereby given that Ucense No,NOTICE is

GB 1948 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Ijiw at 
169 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1612 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, nt 
of the Alcoholic 
1614 Sheepshead 
Brooklyn, County 
off the premises.

JOHN J. DURKIN 
1611 Sheepshead Bay Road,

Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
Bay Road, Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10344 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1794 Sheepshead 
Brooklyn, County 
off the premises.'

BENJAMIN GERTZOG 
1794 Sheepshead Bay Road,

Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
Bay Iload, Borough of 

of Kings, to be consumed

169 Norman

NOTICE is

GEORGE 
Ave.,

SONDEJ
Brooklyn, N. Y.

hereby given that I.icense No. 
GB 2580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
185 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

185 Norman
LOUIS 

Ave.,
VOGEL

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 2286 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
114 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK KIELBINSKI
114 Newell St., Brooklyn, N.

hereby given that Incense No.

at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Newell Street, Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2236 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 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.1218

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ąt retail under Section 107 
of the Alcoholic. Beverage Control Law 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.

License No. 
undersigned 
Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
2766 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ______ _IDA RUBENSTEIN
2766 Pitkin Ave.,________ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 582 & EB 584 (Basement) has been is
sued to the undersigned to sell beer, at re
tail under Section 107 of the Alcoholic Bev
erage Control Law at 98 Flatbush Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
STATE BOWLING & BILLIARD ACADEMY 
98 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
C 435 has 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
475 Sackman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GLENBROOK BEVERAGE CO. 
475 Sackman St., Brooklyn, N.

the

Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

„ ____ 107
of the Alcoholic Beverage Control I^»w at 
2405 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

NOTICE is 
EB 526 has 
to selj beer, at retail under Section

NOTICE is hereby given that License __
0 421 has been issued to the" undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control 1j<w at 
865 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERGEN BEER DISTRIBUTORS, INC.
865 Park Ave., Brooklyn, N. Y

No.

2405
DAVID GEDULD

86th St., Brooklyn, N. Y

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Igiw at 
436 Watkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SHOENFELD BEVERAGE COUP.
436 Watkins St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
C 1101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of tjie Alcoholic Beverage Control Law at 
991 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEWEL BEER DISTRIBUTORS 
991 Brooklyn, Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
EB 766 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Weirfield St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPH WACHTER 
378 Weirfield St., Brooklyn, N.

the

No.License 
undersigned 

Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410 12 Avenue H, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on 
premises.

KATHERINE ZANDER
12 Avenue H, Brooklyn, N.

WATERBURY, CONN

4410

the

No.

Iš Musų Apylinkės

Lietuvių Komiteto Amerikai 
Ginti posėdis atsibuvo. Po pro
tokolo perskaitymo buvo ra
portai. Piknikas pavyko gerai, 
nuo kurio liko pelno. Buvo 
pasiūlyta, kad $50 perduoti 
Raudonajam Kryžiui, $25 So
vietų Sąjungos medikalei pa
galbai, $25 Chinijos kovoms 
ir $21.25 palikti komiteto iž
de tolimesniam veikimui. Sme
toniškų 
žmonės 
kė, kad 
tvertas
Jiems buvo čia pat įrodyta, 
kad Jungtinės Tautos visos 
kartu kariauna, kad šelpdami 
Sovietų Sąjungą, Chiniją, An
gliją, tai vis vien dirbame prieš 
bjaurųjį hitlerizmą. Visi ma
tome, kaip drąsiai kovoja Rau
donoji Armija, o tas reiškia, 
kad daugiau ji išmuša priešų, 
mažiau turės Amerikos jau
nuolių žūti. Po ilgokų disku
sijų nutarta $100 perduoti į 
Raudonąjį Kryžių, o likusius 
palikti komiteto ižde bėgan- 

' tiems reikalams.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1624 has been issued to the undersigned 
to Bell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2814 W. 36 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the
NOTICE is hereby given that 
EB 710 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2788 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.' . HARRY D1EFENBACH
2788 Fulton St., Brooklyn, N.

2814 W. 36
HARRY SOBOL
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense 
GB 2208 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
192A Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.that I.icense No.
1444 has been • issued to tho undersigned 

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

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

NOTICE is hereby given 
GB 
to 
of 
306 
County 
premises.

No.NOTICE is hereby given that License
1454 has been issued to the undersigned 

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

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

EDWARD KAPPLER
235 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

GB 
to 
of

the hereby given that Licenseis
has been issued to tho undersigned

306 Reid
HENRY J. STEEN

Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTCE
GB 
to 
of
602 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM II.
602 Evergreen Ave..

is hereby given that I.icense No. 
2441 has been issued to the undersigned 

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

is hereby given that I.icense No. 
has been issued to the undersigned 

beer, nt retail under Section 107 
Alcoholic Beverage

the

NOTICE is hereby given that I.icense 
GB 6733 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Flatbush Ave., Borbugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAUL LIFSCHITZ
244 Flatbush Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that I.icense 
GB 2383 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 - ■ .. r
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is
GB 2060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

i the Alcoholic Beverage Control Law at 
Decatur Street, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 6357 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1221 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIF.DRICK DRF.WES
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 Beverage Control Law at 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1866 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

NOTICE is . ___
GB 1585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 

the

JOHN KRISTOF
192A Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1960 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, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GBi 9669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Liw at 
364 Hooper Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is .. ____ ______ ....
GB 1472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control T-aw at 
290 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 1726 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Ixxw at 
362 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off 
premises.

No.NOTICE is hereby given that I.icense 
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.

NOTICE
EB 2268
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
243 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH MESKAUSKAS
243 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License N'o. 
EB 2269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
463 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

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 I.aw at 

.Borough of Brooklyn, 
l the

NOTICE _____
EB 520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
4718 4 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1054 Bush wick Ave., 
County of Kings, to 
premises.

FRANK J.
1054 Bushwick Ave.,

Borough of Brooklyn, 
lie consumed on the

elementų suklaidinti 
tam priešinosi, jie sa- 
šis komitetas būk su

tiktai Amerikai ginti.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1637 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9320 Avenue L, 
County of Kings, 
premises.

JANE 
9320 Avenue L,
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1103 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HYMAN & MAX LIEBERMAN 
1103 Avenue M, Brooklyn, N.

EB 533 has been 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic 
1147 * Broadway, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License __
CH 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.

.......... hereby given that I.icense No. 
GB 2242 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic B<\ erage Control Law at 
186 Stuyvesant St.. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off thp 
premises.

BERTHA SCHWARTZ
186 Stuyvesant St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Hoyt 
County of 
premises. 
ROSAI J A 
244 Iloyt

NOTICE is hereby given that License 
GB 1582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
708 A Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENEDICT GRESKY
708A Fulton St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
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
GB 2281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

the 407 Ralph 
County of 
premises.

Avenue, 
Kings, to

Borough ‘ of Brooklyn, 
be consumed off the

Y. ISIDORE FORMAN

No.
407 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE . ,
EB 562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retai) under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 So. 4th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 689 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
564 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License __
GB 6490 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, av retail under . Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 374 Ralph ~ . - _ . .
County of 
premises.

NOTICE 
EB 1932 
to sell beer, at retail under Sectioh 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premise?.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 856 has been issued to the undersigned 
to sell beer,, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HERTWECK & NESSLER
151 Furman St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that I.icense .....
GB 2737 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
31 Sumner Ave., w Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MEYF.R 
LOUIS 

(Balbo
31 Sumner Ave.,

NOTICE is hereby given that I.icense No.GB 10550 .... . . .
to sell beer.
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is hereby given that I.icense .....
GB 1565 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
414 —■ 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

’MICHAEL W. DOLINSKT
4th Ave., Brooklyn, N. Y.

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 
4th Avenue. Borough of Brooklyn, 

1 the

NOTICE is hereby given that I.icense __
GB 10441 has been ' issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
87 Harrison Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off t.._ 
premises.

NOTICE 
GB 1833 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
156 Patchen Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
1603 Cortelyou Road, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 1935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Cortelyou Road, 
County of Kings, to

I premises.

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, 

‘" the

NOTICE is
GB 1958 has been issued to the undersigned 
to • sell beer, ’ at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, i --— ----- - -- ---- -
County of Kings, to be consumed off the Į ot Kin8K> to be consumed off
premises. CHARGES
127 Patchen Ave.,

I premises.
COLLETTI SIDNEY KAHANER

Brooklyn, N. Y. 16°8 Avenue H, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that I.icense No. NOTICE is hereby given that License ----
GB 2704 has been issued to the undersigned | GB 6421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the \lcoholic Beverage Control 
76

at retail under Section " 107 I 8dl beer, at retail under Section 107
L iw at Iof the Alcoholic Beverage Control ^Irfiw at 

Howard Avenue, Borough of Brooklyn 
ylli County of Kings, to be consumed off 1 
the premises.

NATHANSON ROBINSON 
I (Nathan’s Food Centre)

Y I 76 Howard Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that I.icense
828 has been issued to the undersigned 

sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Conti'S!' Law at
Suinner Ave. & 732 Green Ave., Borough 

Brooklyn, County of Kings, to be con-

EB 
to 
of 
237 
of 
sumed on the prepnises.

NAT FETNER 
Ave. & 
Ave.,

NOTICE is 
EB 683 has 
to sell beer, 
of tho Alcoholic Beverage Control _Law at 
60 Sumner 
County of 
premises.

gOTICE is hereby given that License No.
B 1934 has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5401 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 506 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
508 Brighton Beach Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ABE FORMAN
(Abe Forman’s Wholesale Provisions) 

508 Brighton Beach Ave., Brooklyn, -N. Y.

NOTICE is . _
EB 681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
16 Sumner 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No.
EB ’ -....................................................................
to
of 
303
County of Kings, to be consumed on the
premises. '

NOTICE 
EB 1955 
to sell 
of the Alcoholic „Beverage Control I .aw at 
478 Smith 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 497 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

Į NOTICE is hereby given that License No. 
No. Į GB 2006 has been issued to the undersigned 

..." ‘___ , at retail under Section 107
to sell beer at retail under Section "107 I t° soil beer, at retail under Section 107 the Alcoholic leverage Control Law at 
of the Alcoholic Beverage ControlI Law at | of _ tho Alcoholic Beverage Control Law at | «1« East 16th St., Borough of Brooklyn, 
245 Howard Avenue, Borough of Brookljn 
County of Kings, to be consumed off I 
premises.

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

MARION SCKOLNIK
WINGES (Square Deal Dairy & Grocery)

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

is hereby given that License No. NOTICE^ is hereby given that License No. | NOTICE is hereby given that License No.
has been issued to the undersigned GB, 2343 has been issued to the undersigned GB 9292 has been issued to the undersigned
«er, at retail under Section 107 to sell beer, at retail under Section 107 to sell beer, at retail under Section 107
Jcoholic Beverage Control Law at of the Alcoholic Beverage Control Law at of the Alcoholic Beverage Control Law at 
PV Street Borough of Rrooklvn 196 Howard Avenue, Borough of Brooklyn 511A Avenue R, Borough of Brooklyn,

OB 1973 has
to sell beer, ... _____  __
ot the Alcoholic Beverage Control Law at 
•01 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

NATHAN DERECHINSKY
•01 Halsey St., Brooklyn, N.

HOTICE is hereby given that License No. I NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2123 has been issued to the undersigned I GB 1728 has been Issued to the undersigned 
tp mH beec. at retail under Section 107 to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcofiolic Beverage Control Law at of the Alcoholic Beverage Control Law at 
166 Howard Ave.. Borough of Brooklyn. 132 Ralph ------ - ------- k n----
County of Kings, to be consumed off the County ofI premises.

’ ISIDOR SEIFF
IM Howard Ave., Brooklyn, N. Y. 1132 Ralph

premises.

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

JACOB GEIMAN 
Ave;, Brooklyn, N

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 611 hąs been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
909 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IRVING ROTH
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

KINGSWAY BOWLING CENTER, INC. 
2032 Coney Island Ave., Broklyn, 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 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Kings 
County of 
premises.

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

432 Kings
JOHN PĘLUSO , w 

Highway, Brooklyn, N. Y.

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

K. & 
3175 Coney
NOTICE is hereby given that License _ No. 
EB 848 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at. 
1638 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER RUDEN
1638 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

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

MRS ANNY SPATZ
558 Powell St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given thąt License No. 
EB 1615 has:been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control L#w at 
1588 St.’ Johns Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

K.
1588 St.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus -r- pir

kite bonus ir štampas,

Naujuose sumanymuose de
legatas nuo SLA 11 kuopos 
įnešė, kad būtų surengtas pik
nikas Sovietų Sąjungos ir Chi- 
nijos pagalbai. Ir vėl tie žmo
nės priešinosi, bet jiems buvo 
tinkamai atsakyta, kad Ameri
ka, Anglija, Sovietų Sąjunga, 
Chinija ir kitos jų talkininkės 
bendrai veikia, kad visos de
da pastangų sumušti hitleriz- 
mą ir jo talkininkus.

Po diskusijų nutarta tokis 
piknikas surengti. Į komisiją 
įėjo šios ypatos: S. Vidžiūnas, 
J. Svinkūnas, M. Svinkūnienė, 
S. Meison ir Petrauskas. Pik
nikas įvyks rugpjūčio 22 die
ną, šeštadienio vakare, už 
Lakewood ežero, Lietuvių Par
ke.

NOTICE is hereby given that License 
EB 837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control l-aw at 
5705 •— 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
Coujity of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE 
GB 1722 
to sell , __ _____  __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
853 — 17th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, 

JOSĘPH M. CHODKOWSKI
353 — 17th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
556 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the
556 — L-,.
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARI.ES & NATHAN 
JARĘMBINSKY

6th Ave., Brooklyn, N.
NOTICE 
EB 2260 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kingą, to be consumed on the 
preYnises.

LILLIAN FREEDMAN
327» Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9032 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of King?, to be consumed on the 
premises.

HERCULES FAVILLA 
Country Club Bar & Grill

9032 7th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1706 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
949 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE SALVATORE
Ave., Brooklyn, N,. Y.

hereby given that I.icense No.

Aukos Kovai prieš Fašistus
Antifaštinės organizacijos 

gausiai parėmė Sovietų Sąjun
gą jos kovoj už jos ir mūsų 
laisvę. Lietuvių Darb. Susivie
nijimo 6 kuopa aukavo $10; 
Literatūros Draugijos 20 kp. 
Moterų Skyrius $5. Draugai 
J. M. Luzinai $5.25. Po $1 au
kavo: V. B. Gaidžius, M. Mi
kalajūnienė, A. Baka ir Guoš- 
tautas. John Strolis — 50 cen
tų ir Barzdevičienė 25e. Viso 
pasidarę $25. Pirmiau tam 
tikslui buvo pasiųsta $50, tai 
bendrai susidarė jau $75. Au
kos renkamos ir toliau, prašo
me paaukoti tam svarbiam 
reikalui.

Aukų rinkėjos: A. Žemaitie
nė ir J. K. Navalinskienė.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 6325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Ęogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID JAGERMAN
1050 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y

Anglai sunaikiCairo,
no dar 6 fašistų orlaivius 
Egipte ir 2 virš salos Mal 
tos

CHARI.ES
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ROSTOVO APYLINKĖ UŽ
VERSTA TŪKSTANČIAIS

HITLERININKŲ LAVONŲ
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, liep. 25. — Sovietų Žinių Biuro vidunaktinis 

pranešimas sakė:
Mūsų kariuomenė liepos 24 d. vedė žiaurius mūšius 

srityse Voronežo, Cimliansko, Novočerkassko ir Ros
tovo; o kituose sektoriuose nebuvo svarbių atmainų.

Voronežo srity j sovietinė kariuomenė ir toliau kerta 
smūgius priešams. Hitlerininkai grūda šviežią savo at
sarginę kariuomenę į kautynes ir pradeda kontr-ata- 
kas.

Vienoje dalyje Voronežo fronto pulkas vokiečių, at
vykęs iš jų užnugarės, tapo išdaužytas. Iš jo neliko 
beveik nė vienos kuopos.

Kitame šio fronto sektoriuje grupė sovietinės kariuo
menės nustūmė priešus atgal. Jie perėjo iš rytinės Don 
upės pusės į vakarinę ir įsitvirtino tenai.

Sovietų orlaiviai vis bombardavo priešų pozicijas, ir 
‘stačiai pataikydami bombomis, sunaikino vieną svarbų 
jų perėjimą per upę.

Rostovo srityje didelės vokiečių tankų jėgos mėgina 
įsilaužt į miestą. Siaučia įkaitę kruvini mūšiai.

Vienoje šio fronto dalyje mūsiškiai artileristai-tankų 
naikintojai atmušė šešias priešų atakas. Prisiartinimai 
prie aptvirtintų apskričių yra užteršti tūkstančiais hit
lerininkų lavonų. Tačiaus, priešai, nepaisydami savo 
nuostolių, sviedžia vis daugiau ir daugiau saviškių į 
mūšius.

Cimliansko srityje sovietinė kariuomenė vedė apsi
gynimo kovą. Vokiečiai daro atkaklius bandymus per- 
sigrumt iš šiaurinių į pietines Dono upės pakrantes ir 
kenčia milžiniškus nuostolius. Viename tik šio fronto 
sektoriuje per 24 valandas vokiečiai prarado virš 1,500 
kareivių ir oficierių.

Kitame sektoriuje vokiečiai po priedanga savo or
laivių ir smarkios kanuolių ugnies perėjo per upę. So
vietinė kariuomenė, kirsdama jiems smūgius, apsupo 
ir sunaikino pulką priešų pėstininkų, kuris buvo pra
siveržęs per upę.

Vienoje dalyje Briansko fronto mūsų kariuomenė da
rė veiklius žygius. Per dieną buvo sužalota daugiau, 
kaip 20 vokiečių tankų. Mūsų kariuomenė užėmė tam 
tikrą skaičių apgyventų vietų.

KRĖSLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kaip su ponios Bulotienės 
piktais melais apie Sovietų 
Sąjungą, kuriuos “Amerika” 
patalpino ?

Kaip su “Tėvynės” raštais, 
kad būk Lietuvos žmonės Die
vo prašė, kad naciai ir juos iš
gelbėtų ?

Tai visa yra bjauri, pikta 
nacių propaganda. Ją minėti 
laikraščiai šinkavojo ir šinka- 
voja. Todėl, aišku, kad jie 
yra pronaciški.

Jie ne tik vėlina, kad Hitle
ris šitą karą laimėtų, bet dar 
sušilę jam padeda karą lai
mėti.

Da vienas, vėliausias pro- 
naciškumo pavyzdys. Prieš 
kiek laiko buvo pranešta, kad 
Vilniuje vokiečiai ir lietuviai 
naciai bo pasigailėjimo sker
dė žydus. Vienam pranešime 
sakė, kad tie kanibalai pa
skerdė net 60,000 žmonių.

Lau’čka gi “Amerikoje” 
(liepos 24 d.) sušilęs teisina ir 
gina tuos žmogžudžius, tuos 
kanibalus. Jisai tiesiog sako: 
“Visa istorija tuojau matyti 
esanti iš piršto išlaužta ... vi
sa tai yra akių dūmimas . . .”

Laučka netiki, kad lietuviški 
naciai galėjo padėt vokiečiams 
skersti žydus.

Ar tai nėra Hitlerio kruvinų 
darbų slėpimas? Ar tai nėra 
sąmoninga, tiksli pronaciška 
propaganda ?

gi iškeldamas viešumon nacių 
penktosios kolonos ir John L. 
Lewiso žalingumą. Jis kvietė 
piliečius balsuoti už tuos kan
didatus, kurie stoja už karo 
laimėjimą, už antrą1 frontą.

Piknike buvo įvairių žaidi
mų, jaunuolių lenktynės, lite
ratūros platinimas, aukų rin
kimas. Vakare lietus užėjo ir 
daug piknikui pakenkė.

Liepos 5 dieną įvyko LDS 
160 kuopos susirinkimas. Susi
rinkimas buvo mažas. Iš ko
misijų. raportų pasirodė, kad 
kuopos vakarienė davė pelno 
$17.54. Nariams padalinta 
LDS centro išleista knygelė, 
kaip saugotis nuo priešo oro 
atakų ir kaip suteikti pirmą 
pagalbą sužeistiems.

Vakare Jonas Ormanas pa
sakė prakalbą, kuris tuo kartu 
lankėsi Pittsburgh apylinkėje. 
Buvo pastatyta klausimų, į 
kuriuos jis labai nuosekliai at
sakė.

Mėsos gamintojai, pjoviny- 
čios, darbininkai streikavo, 
reikalaudami 12 centų į 
valandą pakelti. Streikas bai
gėsi dalinu jų laimėjimu, nes 
jiems pridėta po 21/2 centų į 
valandą.

Juozas Kudis, narys LDS 
160 kuopos serga. Jis buvo 
jau kiek geresnis, bet vėliau 
atkrito. Serga ir A. Lekavi
čienė, dar vis lankosi pas gy
dytoją. Sunkiai serga J. Ši
maitis.

prie darbo, kuriam užkrito ge
ležies.

Anton Lukamo vaistininko 
sūnus išėjo į medikalę armi
jos dalį. Taipgi Jonas Mazuk- 
nas, taip pat vaistininko sūnus, 
įstojo į kariuomenę. Greitoj 
ateityj dar 200 gydytojų ir 
slaugių iš Pittsburgh išeis į 
armiją.

Pereitoj korespondencijoj į- 
siskverbė klaidų, vietoj Vasa
rio žento turi būti Karolio Va- 
sariaus. Kur buvo neįskaito
ma pavardė išėjusio sūnaus iš 
New Eyglia, tai turi būti St. 
Docie.

D. P. Lekavičius.

Worcester, Mass.

Maskva, liep. 24. — Šiandieninis Sovietų pranešimas, 
tarp kitko, padavė tokias žinias:

Voronežo fronte vokiečiai atkakliai priešinosi besi
grumiančiai pirmyn mūsų kariuomenei. Kai kurios ap
sigynimo linijos ir apgyventos vietos kelis kartus ėjo iš 
vienų rankų į kitas ir vėl atgal.

Novočerkassko srityje tik vienoje siauroje fronto 
dalyje vokiečiai prarado 17 tankų ir daugiau, kaip 
800 karių užmuštų

Cimliansko srityje raudonarmiečiai atmušė dvi vo
kiečių atakas, darytas tankų ir automatiškų šaulių. 
Sovietinė kariuomenė, smogdama priešam šonan, su
naikino tris ir sužalojo šešis vokiečių tankus, ir tiesio
ginėje kovoje durtuvais užmušė virš 400 vokiečių šau
lių.

Viename sektoriuje Leningrado fronto per dviejų 
dienų kautynės sovietiniai kovotojai ugnim iš kanuo
lių ir mortirų užmušė ir sužeidė daugiau, kaip 800 . 
priešų kareivių ir oficierių.

Hitlerininkai Veržiasi 
Prie Sovietų Mangano

Bulgarai, Nacių Sėbrai, Teis- 
miškai Žudo Jugoslavus

Teisinimas lietuviškų nacių 
yra toks pats tarnavimas Hit
leriui, kaip teisinimas vokie
čių nacių.

Visi jie yra žvėrys ir kani
balai.

Ar geresni yra lietuviški 
Kubiliūnai ir Germantai už 
Goeringus, Goebbelsus ir, kitus 
vokiškus budelius?

Ar prastesnis kraugeris1 toks 
Smetona, kuris šimtais skerdė 
Lietuvoj geriausius kovotojus 
prieš fašizmą ?

Visų tautų naciai yra tokie 
pat kanibalai.

Hitlerio Orlaiviai Plačiai 
Atakavo Angliją

London, liep. 24. — Bū
riai vokiečių orlaivių šį kar
tą gana smarkiai ir plačiai 
bombardavo miestus ir į- 
rengimus rytinėje ir viduri
nėje Anglijoje. Anglai nu
kirto žemyn septynis prie
šų orlaivius.

PITTSBURGH PA.

Vladas Marcinkevičia, Piva- 
riūno duonkepyklos darbinin
kas nukrito nuo kopėčių be
dirbdamas. Trūko rankos kau
las. Atrodo, kad ilgai' reikės 
sirgti.

Susiorganizavo Komitetas Tei
kimui Pagalbos Sovietam (Rus
sian War Relief Committee) 
Iš Įvairių Intelektualų ir Stam
bių Worcesterio Finansierių 
čia noriu nors trumpai su

pažindinti “Laisvės” skaityto
jus ir abelną lietuvių visuome
nę Worcesteryje su šio komi
teto kokybe ir kiekybe, nes 
daugumai, manau, dar nėra 
žinoma šio komiteto susidary
mas.

Mass, valstijoj jau gana se
niai veikia platus žymių žmo
nių komitetas Bostone. Šiaip 
kolonijose lig šiol nieko žy
mesnio nesimatė. Apart pa
žangių organizacijų bei unijų 
veiklos šioje srityje, Worces- 
teryje reiškėsi pageidavimai 
stambaus komiteto teikimui

paramos Sovietų kovotojams 
ir liaudžiai.

LLD moterų kuopa jau se
niai šiuo klausimu veikė per 
savo komisiją, kuri atsakomin- 
gais keliais rūpinosi šiuo rei
kalu.

Trejetą savaičių atgal vieti
nėj anglų spaudoj tapo pa
skelbta komiteto narių sąra
šas, kurio priešakyje stovi šie- 
žymūs žmonės •

Hobart W. .Marble, iždinin
kas; Mrs. Homer Gage, gar
bės pirmininkė; Dr. Hudson 
Hoaglund, pirmininkas; Mrs. 
Williana Malamud, vice-pirmi- 
ninkė; Mrs. Edward S. Freed
man, sekretorė.

Rėmėjų sąraše matosi žymių 
vardų, kaip Chandler Bullock, 
kun. Dr. M. Savage, kun. T. S. 
Roy, kun. Dr. Pierson, rabinas 
L. A. Olan, B. M. Kingman, 
Dr. Wallace, W. Atwood, pro
fesorius ir Mrs. G. Pincus,

Mrs. R. Washburn, Mrs. A. C. 
Higgins, Mrs. C. Bancraft 
Wheeler, Mrs. F. II. Daniels, 
D. W. Campbell, Mrs. R. Kin- 
nicutt, Mrs. A. H. Bullock, 
Mrs. Rice, Mrs. H. L. Blood, 
Mrs. C. M. Thayer, Mrs. C. 
D. Heywood, Dr. S. Glass, Dr. 
ir Mrs. R. Drosch, Mrs. H. W. 
Marble, prof. C. E. Melville, 
ir kiti.

Komitetas savo pranešime 
pažymi, kad dės pastangas 
sukėlimui finansinės paramos 
ir plėtimui tikrovės, kad So
vietų herojiška kova yra ir už 
mūsų šalį, kad mūsų šalis tu
ri kovoti už tą patį reikalą.

Worcesterio demokratiniai 
nusistačius visuomenė šiltai 
sutiks veiklą šio komiteto ir 
visame jam padės, nes susida
rymas šio komiteto buvo lau
kiamas. Linkėtina jam paro
dyti pageidaujamo aktyvumo.

S.
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Lietuvių Rakandų Krautuvė

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

i

Chalis Liaudanskis sužeidė 
kojos pirštus plieno dirbtuvėj

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 

^^^BOn^Brikon iškaiš. Rei- 
kalui esant ir 

^l^mH^^^^padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
St., Brooklyn

JONAS
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

Tarp Ten Eyck ir Mau jer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tek STagg 2-0783
NIGHT—-HAvemeyer 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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

London. —Vienas iš tiks
lų, kuriais naciai veržiasi 
į Sovietus, tai užgrobt man
gano kasyklas, sakė Edin- 
burgho Universiteto virši
ninkas Sir Thomas Hol
land, kalbėdamas suvažiavi
me Anglų Sąjungos minera
lų reikalais.

Manganas yra būtinai 
reikalingas priemaišas su- 
drūtinimui plieno, vartoja
mo kariniams laivams, įvai
riems ginklams ir fabriki
niams įrankiams.

ITALAI SAKOSI NUSKAN
DINI 2 ANGLŲ LAIVU

Berlin. — Vokiečių radi
jas pranešė, kad bulgarų 
karo teismai Bitolj, Jugo
slavijoj, nusmerkė mirt 11 
žmonių kaip “komunistus”, 
o aštuonioliką kitų nuteisė 
ilgus metus kalėti.

Anglijos valdžia jau pa
šaukė armijon ir jaunuo
lius, sulaukusius 18 metų 
amžiaus. Vyrai iki 48 metų 
amžiaus tapo suregistruoti 
kariniams darbams.

Roma. — Italų komanda 
paskelbė, kad jų orlaiviai 
nuskandinę vieną 5,000 to
nų anglų laivą, gabenusį 
karius, ir sunaikinę kitą 
prekinį Anglijos laivą.

(Nieks to nepatvirtina.)

- 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)

London, liep. 24. — Pra
nešama, kad italai oro bom
bomis visai sunaikino Jugo
slavijos miestelį Prozor, iš- 
žudydarni ir jo vyrus, mo
teris ir kūdikius.

ŠALININKAI GUMOS 
DIRBIMO Iš GRŪDŲ

Įvairios Žinios
Liepos 12 dieną LDS 8-tas 

apskritys turėjo išvažiavimą 
Ellers Grove. Suvažiavo apie 
100 svečių, gražiai pasilinks
mino švariame ore, pasismagi
no, pašoko, skaniai pasivalgė. 
Tarpe svečių buvo iš Bing- 
hamtono Antanas su žmona 
Navalinskai, seniau buvę pitts- 
burghiečiai. Navalinskienė yra 
gabi LDS naujų narių vajinin- 
kė. Ir išvažiavime sustojo va
žiuodami į LDS seimą, į Chi- 
cagą.

Buvo parinkta popieros fon
dui aukų, platino bilietukus į 
“Vilnies” pikniką, buvo pla
tinamos ir tik išleistos brošiū
ros. A. Pipiras atsivežė sve
čių iš Chicagos Navickų šei
myną.

Išvažiavimas buvo geras. 
Apskričiui liks apie pora de- 
sėtkų dolerių pelno. Išvažiavi
mas galėjo būti geresnis, jei
gu visi kuopų, nariai būtų at
silankę ir savo pažįstamus pa
kvietę. Bet ne visi taip pasi
elgia.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

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

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

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

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

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

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

slaptybės, 
prirengia 
mavimas, 
tautų ir 
puslapių

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Washington. — Vadina
mo farmų bloko senatoriai 
ir kongresmanai reikalauja 
sudaryt atskirą valdišką ko
misiją, kuri tvarkytų gu
mos dirbimą iš grūdų. Jie 
smerkia dabartinę komisi
ją, kad jinai, girdi, tarnau
ja žibalo kompanijoms, sto
dama už gumos dirbimą iš 
žibalo. : . ! I i .

Liepos 4 dieną buvo išvažia
vimas. Kom. Partijos Pitts
burgh distrikto, Linden Grove. 
Buvo ir dovanos prie įžangos' 
bilietų, žmonių prisirinko ke
li tūkstančiai visokių tautų. 
Lietuvių ir buvo keletas tuzi
nų. Labai gerą kalbą pasakė 
partijos pirmininkas W. Z. 
Foster apie reikalingumą an
tro fronto, darbo unijas, taip-

kaip jie mirusius 
pašarvojimui, balsa- 

papročiai visokių 
deginimai kūnų, 300 
............................... $1.25

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

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

Kantri Alena ............. ,.............. :
Pranašavimai Mikaldos ............  !
Marių Duktė .............................  !
Duktė Pūstynėse ...................... !
Savizrolas, juokingi skaitymai ! 
Neužmokamas Žiedas ..............  !
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 .............................  25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

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

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

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

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

M. ŽUKAITIS 
334 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Suteiktam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.
•ž’

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkint^ A

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Girtais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

«taf 
arenas:
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Tarp Lietuviu
Moterų Apšvietos Kliubo 

darbštuolė J. Augutienė atos-
togavo New Jersey pas far-i 
merius. Pereitą pavasarį ji bu
vo stiprokai susirgus, tad pa
bėgimu nuo miesto karščių ke- 
letai savaičių tikisi greičiau ir 
pilniau sustiprėti.

I

Anelė ir Jonas Gudeliai, as-i 
toriečiai, susilaukė sūnaus, tre-‘ 
čio jų šeimoj.

Birutė Daniels (Fultoniūtė) 
su pirmagime dukrele Patricia 
buvo sugrįžusios iš* ligoninės, į 
tikėdamosios sveikos esančios, i 
Bet sugrįžus namo Birutė vėl 
susirgo ir dabar dar nesvei-1 
kuoja.

Jonas Vancevičius-Vansky, 
newjersietis (iš Kearny) risti- 
kas, pirmadienių vakarais rita
si Queensboro Arenoje. Per
eitą pirmadienį ten ritosi ir 
brooklynietis Al. Norkus.

Edvardas Klimas, ridge- 
woodietis, baigęs orlaivystės 
mechaniko kursą, gavo darbą 
inspektoriaus-techniko Conn, 
valstijoj.

A. Vinikaitienė ir O. Čepu-! 
lien ė išvyko atostogų į Na u-; 
jąją Angliją pas Vinikaitienės 1 
gimines.

Eugenija Gaudešytė ištekė
jo už Stanley Tracks. Sutuok
tuvės įvyko C. Brooklyno lie
tuvių bažnyčioj, o pokilis tos 
pat parapijos salėj.

O dabar žodis kitas apie sa
vo “grynas bėdas”.

Sutinku vieną gerą draugą, 
jis pradeda išmėtinėti:

— Tas ir tas šaukiami ka
riškam egzaminui, kodėl nepa
minėjai ?

— Atsiprašau, nežinojau, — 
aiškinuosi.

Kitą kart sutinku gerą 
draugę, kuri tuojau pradėjo 
bart:

— Kodėl mano . . . “išsiun
tei” kariuomenėn kol dar neiš
ėjusį ?

— Atsiprašau, argi? — vėl 
teisinuosi ir galvoju, ar galė
jo taip būti? Gal kokia tech
niška klaida, o gal kokia sve
tima mintis ar užmirštis atydą 
nutraukė rašant ir taip išėjo? 
Perskubinu namo, skaitau 
Laisvėj: “pašauktai kariškam 
egzaminui.” Tai nereiškia, kad 
paimtas. Parašyta, kaip buvo 
pranešta. Ale jeigu jau taip 
galima suprasti, tai kitą syk 
turėsiu palaukti, kol išeis. O 
jog galima suprasti, kaip sun
ku kęsti nepasakius, jeigu ką 
nors žinai.

Beje, aną dieną minėjau, 
kad Briedienė su dukterimis 
atostogauja pas brolį-brolienę 
ir tik išspausdintą savo raštą 
perskaičius atsiminiau, kad 
pas brolį negalėjo atostogauti, 
nes ten svečių-viešnių, nepri
ima, tik pastovius gyventojus. 
Ji galėjo viešėti tik pas buvu
sią brolienę. Ž. R.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

REIKALAVIMAI
Didelė žarnų ir dešrų išdirby?tė 

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

Reikalinga vedusi pora tarp 40— 
45 metų amžiaus, dirbti kuknėj ir 
patarnauti prie stalų Senelių Žydų 
Namuose. (Hewbrew Aged Home.) 
Virti nereikės. Alga $85 į mėnesi. 
Pilnas užlaikymas. Telefonuokite 
Bergen 4-2728 arba kreipkitės as
meniškai: 198 Stevens Ave., Jersey 
City, N. J. (174—176)

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 100 akrų su vi

sais gyvuliais (cattle) ir mašineri
ja. Prašome kreiptis pas Joe 
Rogers, R. D. N 2, Ithaca, N. Y.

(172-174)

b ■

NEIVYORKIEČiy DEMONSTRACIJOS 
TELEGRAMA PREZIDENTUI

New Yorko CIO unijų su
šaukta demonstracija, įvykusi 
liepos 22-rą, Madison Square 
Parke, New Yorke, pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui seka
mą telegramą:

“Mes, New Yorko žmonės, 
unijistai, nariai bažnytinių, pi
lietinių, broliškų ir veteranų 
organizacijų, šeimininkės ir ki
ti, kurie susirinkome į Madi
son Square Parką šią liepos 
22-rą dieną, 1942 metų, ap
svarstę pareiškiame :

“Mes vieningai stojame už 
šalies karo pastangas.

“Mes vieningai remiame jū
sų politiką.

“Mes vieningai remiame jū
sų susitarimą su Britanijos ir 
Sovietų valdžiomis reikalingu
mu įsteigti Antrą Frontą prieš 
Hitlerį 1942 m.

“Mes esame pasirengę, kiek
vienas sulyg savo pilniausios 
išgalės, padaryti bile pasiau
kojimą, reikalingą pravesti 
jūsų politiką Antro Fronto į 
tuojautinį veikimą. «

“Mes pasmerkiame jėgas 
apyserių, pralaimėjimo šali

ninkų, bailių ir išdavikų, ku
rie įžeidinėja mūsų talkinin
kus ir šnibžda prieš galią mū
ši] ginklų.

“Mes raginame tuojau ati
daryti Antrą Frontą, dabar, 
pirmiau, nęgu rizikuoti priešui 
laimėti daugiau prieš drąsią 
Ra u d o n ą j ą Armiją; dabar, 
pirm rizikuojant priešui smog
ti skersai Egiptą; dabar, pirm 
susidarant tolimesnei rizikai 
Ašiai susisiekti aliejaus lau
kuose Kaukaze; dabar, kol ru
senanti rūstybė okupuotų 
kraštų yra gatava Išsiveržti 
prieš nacius pavergėjus; da
bar, kol mūs pačių narsios jė
gos sulaiko japonus.

“Mes prašome to saugumui 
Amerikos. Mes raginame pa
greitinimui triumfo demokrati
jos ir laisvės žmonėms visame 
pasaulyje.”

Toji rezoliucija 60,000 daly
vių buvo griausmingu sutikimo 
šauksmu užgirta nesirandant 
nei vieno priešingo. Panašios 
rezoliucijos kartojasi daugely
je miestų, miestelių ir kaimų 
po visą šalį.

Vieši Brooldyne
Pas laisviečius d.d. Roy ir 

Anna židžiūnus vieši Elsie

Pagerbs Laisvės Sta
tulos Poetę

Liepos 22-rą suėjo 93 metai 
nuo gimimo poętės Emma La
zarus, kuri, apart kitos savo 
poezijos, įspūdingai apdainavo 
Laisvės Statulą eilėmis “The 
New Colossus.” Tos eilės vė-

Dar Dėl Draugijų 
Pinigu

Miesto Advokatūra 
“Perbrangi”

Burba (žmona mūsų gero vei
kėjo J. Burbos) ’ su dukteria 
Lillian ir Antanina Kilmanie- 
ne. Viešnios iš So. Boston, 
Mass. Lillian ir drg. Kilmanie- 
nė nuvažiavo maudytis, o drg: 
Burbienė užėjo į Laisvės įstai
gą penktadienį. Ji paliko nuo 
savęs $1 ir nuo drg. Kilmanie- 
nės $1 Laisves Popieros Fon
dui.

Pirm atvykimo į Brooklyną, 
viešnios buvo sustojusios pas 
d.d. Bloznelius, Catskills, N. 
Y. Jos mano praleisti keletą 
dienų Brooklyno ir vėl grįšt 
namo.

Pereito penktadienio popie
tį, išvežus Laisvės šeštadienio 
laidą ant standų, su popietiniu 
paštu atnešta tautininkų laik
raštis “Vienybė,” kuriame jau 
skelbiama apyskaita New 
York At War paradui draugi
jų ir atskirų asmenų suaukotų 
pinigų, apie kuriuos buvom 
šeštadienio laidoj įtalpinę 
Kliubo Nario raštą, atsiųstą 
mums diena anksčiau. Greta 
apyskaitos skelbia, kad bū
sianti šaukiama konferenciją 
rugsėjo 20-tą.

Viso suaukota buvę $806.00
Išleista 254.74i _____
Likę « $551.26
Pasirodo, organizacijose na

rių pradėtas kelti klausimas 
davė pasekmių, problema bus 
svarstoma nors už trijų su virš 
mėnesių nuo to parado įvyki
mo. Jis buvo birželio 13-tą.-

Mokyklų Reikalais
Svarbi Konferencija

“Aš širdingiausia remiu bi
le pastangas išlaisvinti mūsų 
mokyklų sistemą nuo tokių įta
kų, kaip tos, kokias Rapp- 
Coudert Komitetas bandė prie
varta mums uždėti,” pareiškė 
žymus autorius Pierre van Pa- 
assen savo sveikinime “kon
ferencijai Už Pergalę Ant Fa
šizmo Mūsų Mokyklose.”

Toji konferencija įvyks šio 
pirmadienio vakarą, liepos 
27-tą, viešbučio Pennsylvania 
patogiame, • vėsiame ballrui- 
myj, 32nd St., priešais Penn
sylvania gelžkelių stotį, New 
Yorke. Pradžia 7:30 v. v. Re
gistracija per delegatą 50c.

Unijos ir visos kitos organi
zacijos, tame skaičiuje ir lie
tuvių, kviečiamos dalyvauti, 
tuomi prisidedant prie apsau
gojimo mokyklų nuo fašistinių 
elementų užviešpatavimo.

Padėtį aiškins ir mokyk
loms apsaugoti veikimui su
gestijų duos eilė žinomų žy
mių švietėjų ir visuomeninin- 
kp, tarpe tų profesoriąi Light- 
body, Fairchild, Boas, kong- 
resmanas Marcantonio, kuni
gas White, unijų, atstovai 
Lane, Kehoe ir kiti.

Nugriaunama Dūsavimų Til- 
tas-koridorius, kuriuomi ves
davo nuteistus iš Kriminalinio 
Teismo bildingo į Tombs kalė
jimą. Juomi praėję per 500,- 
000 “dūsautojų.”

Didžiojo New Yorko iždi- 
ninkas-kontrolierius Joseph D. 
McGoldrick pereitą antradie
nį pareiškė, kad miesto advo
katūros išlaidos “perdidelės.” 
Mat, advokatas-patarėjas Emil 
K. Ellis pareikalavo, kad mies
tas jam užmokėtų $197,968 už 
advokatavimą dabar jau pa
naikintam Al Smith Jr. Mies
to Tarybos Komitetui.

Per du metus ponas Ellis tę
sė iš kairės ir dešinės visų ne
patinkamų asmenų pravardžia
vimą raudonaisiais ir jų kan
džiojimą. Dabar, kaip mato
me, norėtų už tai gauti gana 
riebų “nagradą.”

Vyriausios jo atakos buvo 
ant Civilės Tarnybos Komisi
jos ir prieš skyrimą miesto 
valdžios įstaigosna tarnautojų 
pagal jų tinkamumą, o ne pa
gal distriktų partinių politi
kierių vadukų užgyrimą.

McGoldrick mokėti atsisa
ko ne vaduodamasis įvertinimu 
ar neįvertinimu to Ellis darbo, 
bet pamatuodamas, kad mies
tas nebuvo nutaręs paskyrų 
Smitho Komiteto tiems tyrinė
jimams, kad viskas buvo da
roma liuosnoriai ir dėlto mies
tas nėra skolingas. Jis savo 
nuosprendį rėmęs rekomenda
cija deputo kontrolieriaus Al
vin McKinley Sylvester ir ant 
raporto Harold’o B'aer, jo tei
sių sekretoriaus.

Kadangi tūlas laikas prabė
go, kaip tie Smitho Komiteto 
tyrinėjimai buvo aprašinėjami 
spaudoj, pravartu bus primin
ti, jog juose aršiausia buvo 
puolamas Civilės Tarnybos Ko
misijos komisionierius Paul J. 
Kern. Jis buvo smerkiamas 
esant netikusiu visuomeniškam 
darbui dėlto, kad jis parėmęs 
įvairius priešfašistinius ir dar
bininkiškus tikslus.

Komitetas taip pat aršiai 
puolė Valstijos, Apskričių ir 
Miestų Darbininkų Uniją, CIO. 
Jis, beje, kartą buvo pareika
lavęs Civilės Tarnybos Komi
siją nubausti už tai, kad ji 
įleido į miestavus darbus Ab- 
rahomo Lincoln© Brigados ve
teranus, liuosnoriai kariavusius 
prieš fašizmą Ispanijoj.

Hitleris, be abejo, Ellis’ui 
buvo ir yra labai dėkingas už 
tuos “tyrinėjimus,” bet būtų 
tragedija, jeigu miesto žmo
nės jam turėtų už tai atmo
kėti tuos reikalaujamus šim
tus tūkstančių dolerių.

L. K. N.

Lietuviai Kariškiai 
Armijos Veikale

Įspūdingame Irving Berlin’© 
veikale “This Is The Army,” 
dabar vaidinamame Broadway 
Teatre, Broadway ir 53rd St., 
New Yorke, dalyvauja ma
žiausia du lietuviai kariškiai.

Edvardas LeVanda, žino
mojo laidotuvių direktoriaus, 
dabartinio Brooklyno Lietuvių 
Draugijų Ambulanso Fondo 
pirmininko sūnus. Jis orkes
tro j groja fleitų. Saržentas 
Edwardas Stočkus yra koman
duoto j u maršavimų.

> Galimas, daiktas, kad yra ir 
daugiau lietuvių, bet iš pa
vardžių programoj' sunku pa
žinti.

Veikalas New Yorke dar 
bus iki rugpjūčio 29-tos, o po 
to keliaus po visos šalies did
miesčius gastrolėms iki pasieks 
Hollywooda, kur bus nufil
muotas.

liau tapo iškaltos statulos pa
stolio akmenyje.

Pereitą trečiadienį įvyko 
iškilmingas Emmos Lazarus 
paminėjimas prie Laisvės Sta
tulos. Jame dalyvavo apie po
ra šimtų IWO Moterų Kliubų 
narių, kurios rengė minėjimą, 
ir šiaip publikos.

Vito Marcantonio, kuris bu
vo kviestas kalbėti, bet nega
lėjo pribūti, atsiuntė sveikini- 
mą-pareiškimą, kuris buvo 
perskaitytas prie statulos. Ja
me, tarp kitko, pareiškia:

“Sveturgimiai yra pasirengę 
pergyventi tokį pasiaukojimą, 
koks reikalinga karo progra
mai, kadangi jie aiškiai mato 
būtiną reikalą sumušti Ašies 
armijas greičiausia, kaip gali
ma. Ir jie šaukia tuojau ati
daryti antrą frontą Europos 
kontinente, kadangi jie mato 
šį momentą tinkamiausiu, nes 
Ašis turi sukoncentravusi savo 
spėkas ir galią rytiniame fron
te.”

Kalbėjo Abner Green, Sve- 
turgimiams Ginti Komiteto

viršininkas. Jis atžymėjo, kad 
Emma Lazarus, “pašvęsdama 
savo gyvenimą padėti ir pa- 
lengvjnti aukoms europinės 
priespaudos ir surasti joms 
prieglaudą šiose Jungtinėse 
Valstijose, dirbo padarymui 
šio simbolio (statulos) gyva 
tikrove.”

Iškilmė ms pirmininkavo 
Laisvės Statulos viršininkas 
George A. Palmer.

Emma Lazarus, žydų-fran- 
cūzų kilmės amerikonkaitė, 
pasiturinčio pirklio duktė, gi
mė liepos 22-rą, 1849 m. Pir
ma jos knyga buvo išleisto 
1867. Vėliau, 1882 metais, ji 
tapo suinteresuota gelbėjimu 
caristinės Rusijos pogromų au
koms, pabėgėliams. Tarp jų 
dirbdama, sakoma, ji įgavo 
įkvėpimo ir tai poezijai apie 
Laisvės Statulą, apie kurią tais 
laikais buvo daug prirašyta, 
bet jos eilėms nebuvo lygių. 
Jas jinai parašė 1883 metais, 
kampanijoj sukelti pinigų sta
tulos pastoliui. Bet josios po
ema tapo uždėta ant pedestA- 
lio tik už poros desėtkų me
tų, 1903 m. Emmai tos gar
bės matyti neteko, ji mirė lap
kričio 19, 1887, būdama tik 
38 metų amžiaus.

“Raudonieji Tankai” 
Irving Teatre

Puikus Sovietų Sąjungos ju- 
dis “Raudonieji Tankai,” pra
dedant liepos 24-tą, per savai
tę bus rodomas Irving Teatre, 
Irving Place ir 15th St., New 
Yorke. K

Judis pagamintas supažindi
nimui civilinės visuomenės su 
mechanizuoto karo pavojais, 
garbe ir technika, perstatant 
veik netikėtinas galimybes 
manevruoti, taipgi narsą ir iš
silavinimą tankų valdytojų.

Buvusių Austro - Vengrijos 
rojalistų šeimos narys kuni
gaikštis Felix lankėsi pas 
miesto majorą LaGuardiją 
pereitą ketvirtadienį, Miesto 
Salėj.

PM dienraščio redaktorius 
Ralph Ingersoll įstojo armijon 
liuosnoriu.

Šią sukaktį minint, tarpe 
dalyvių buvo Miss Sadie E. La
zarus ir Miss Mae Lazarus, 
Raudonojo Kryžiaus darbuoto
jos, sakoma, tos šeimos tiesio
ginės ainės.

IDVIMf DI ATI? artl 14 St. & Union Sq.IK V 111 U I LALE GRamarcy—5-9879
Giliai Sujudinanti Sovietų 

karo Filmą

“Red Tanks”

Vėla! Rodoma 
Kas šeštadien)

Nepaprasta Francijos filmą 
su Eric Von Stroheim

“L’ Alibi”
“Rusiškas Baletas ir Liaudies šokiai” ir “Voltunes.”

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

★ LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokią
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

J0SEPH ZE1DAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

.66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRIanglo 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

Krautuvėje yru 
d.deli.H pasirin
kimas I 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 IR 

\ KAINOMIS
VERI-THIN RYTHM . .
Yellow gold filled case, 
l7.Iewel Precision move
ment . . $33.75

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yellow gold case, 
17-jewol Precision move
ment .... $42.50

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink BOSITE

or yellow gold filled case with PATENKINTI

Guildite back, 15 jewels . $29.7$

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadorlškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

į&f* Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro
Penktadieniais ir Šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir Žalių
--...... .....................................................................--

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

AKIS
Išegzaminuoja Pritaiko

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

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlįus. 
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.

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

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISN1UOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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