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Sekmadienį Yra Toji Diena. 
Lietuviškas Gebelsas Dirba. 
Kas Jo “Mokslu” Nau

dojas* ?
Sužvėrėjusių Žmonių 

Džiaugsmas.

Rašo R. Mizara

Broliai laisviečiai!
Nepamirškite sekmadienio!

Nepamirškite, kad tą dieną
įvyksta mūsų dienraščio di
džiulis masinis metinis pikni
kas, kuriame Brooklyno ir 
apylinkes lietuviai pareikš sa
vo pasmerkimą hitleriškam 
banditizmui, fašizmui.

Kiekvienas ir kiekviena, to
dėl, į dienraščio “Laisvės” 
pikniką, į Klasčiaus Parką, į 
Maspethą.

Apylinkių lietuviai privalo 
neatsilikti. Kiekvienas ir kiek
viena privalo dalyvauti šiame 
nepaprastame pokilyj, kuris į- 
vyksta nepaprastai svarbiu 
laikotarpiu

Berlyne sėdi lietuviškas Ge
belsas, — tai tūlas “daktaras” 
Pr. Ancevičius.

Šitam hitlerininkui tikrasis 
Gebelsas pavedė užsiimdineti 
fašistiškos propagandos sklei
dimu Jungtinėse Valstijose, 
ypačiai lietuviuose.

Jis siunčia kablegramas, už 
kurias, aišku, jam apmoka 
Hitleris. Tomis telegramomis 
mielai naudojasi fašistų, kleri
kalų ir socialistų spauda, 
skleisdama hitlerinę propa
gandą savo skaitytojuose.
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Prašome visu “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- 

v v • •rasciui.
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STALINAS SAKO: NACIŲ ARMIJA BUS SUKRIUŠINTA
I 1 »1

Karas Prieš Sovietus “Kiek 
Atsilikęs nuo Plano,” Kaip 

Sako Vokiečiai

BROOKLYNO UETUV1V ATSIŠAUKI
MAS Į PREZ. ROOSEVELTĄ

London. — Ketvirtadienį 
čia buvo girdėt Hitlerio ko
mandos pasiaiškinimas per 
radiją, jog nacių karas 
prieš Sovietus yra “šiek tiek 

i atsilikęs nuo planų,” pagal 
kuriuos vokiečiai tikėjosi 
greitai sumušt Sovietus.

Anglų generolas Mason 
McFarlane, ’nuvykęs į So
vietų karo frontą, pranešė

ketvirtadienį, kad raudonar
miečiai daugelyje vietų at
metė vokiečius atgal ir kad 
naciai niekur kitur neper
žengė senąjį Sovietų Sąjun
gos rubežių, kaip tik Mins
ko srityje.

Anglų karininkai pataria 
Sovietams laikytis apsigyni
mo taktikos, kaip iki šiol, 
ir nedaryt užpuolimų, kol 
naciai bus gana nusilpninti.

Naciai Sakosi Sunaiki
nę Daugybę Sovietų 

Tanky ir Orlaivių

Sovietai Sudaužė Šim
tus Nacių Tanky; Su

kirto Dvi Divizijas
Berlin. — Vokiečių ko

manda paskelbė “didžius sa
vo laimėjimus” prieš Sovie
tus nuo karo pradžios birže
lio 22 d. iki liepos 1 d. Sako, 
kad tuo laikotarpiu naciai

Maskva. — Raudonoji Ar
mija sudarė galingą apsigy
nimo liniją palei Berezinos 
upę į rytus nuo Minsko. — 
Sovietai liepos 3 d. užginči
jo, kad naciai užėmė Mins-

Ragina Prez. Rooseveltą Remi 
Sovietus ir Išvyt Smetoną

Ir Kitus Nacių Agentus

Geriausios Vokiečių Divizi 
jos ir Oro Laivyno Jėgos 

Jau Sudaužytos

Visų pirmiausiai šis lietuviš
kas Gebelsas prie kiekvienos 
progos žnybia bolševikus. Gir
di, jie, pasitraukdami iš Lie
tuvos, “Lietuvą apiplėšė.”

Nei žodžio, aišku, šis hitle
rininkas nesako prieš Hitlerį, 
kurio bombos, tankos ir ka- 
nuolės naikino Lietuvą; kuris 
užpuolė Lietuvą nakties metu sunaikinę arba pagrobę 5,-'ką, nors jie jau kelios die- 
• a _ ~~ ~. I _ ~~~ a. I — x««««l r-y a • j • • t 1 r \ r \ ’ i i i —— i *1 ht * tir to pasėkoje Lietuva tapo 774 sovietinius tankus, 2,330 

-mūšių kanuolių ir priešlėk
tuvinių kanuolių ir sunaiki- 
|nę 4,725 sovietinius orlai
vius; iš jų vien ant žemės 
vokiečiai sudaužę 3,221-ną 

i orlaivį. Be to, naciai sako
mi sunaikinę keturis šarvuo- 

taVpe | tus Sovietų traukinius, o 
Tuos' mažesnių ginklų ir amunici

jos tai pagrobę tokius dide-

nuniokiota.
Ancevičius Hitlerį garbina. 

Jis sako, jog Hitleris “išgelbė
jo Lietuvą.”

Gerb. Franklinui D. Rooseveltui,
Amerikos Jungtinių Valstijų Prezidentui,
The White House,
Washington, D. C.

Sekamąjį pareiškimą priėmė masinis lietuvių ameri
kiečių susirinkimas, įvykęs Grand Paradise svetainėje, 
Brooklyne, N. Y., liepos 1 d., 1941 m., kur dalyvavo 700 
lietuvių kilmės amerikiečių:

Naciams, tiems begailestingiems žmonijos priešams, 
užpuolus Sovietų Sąjungą, įsibriovus į Lietuvą ir užėmus 
ją, Hitlerio karo mašina primena mums keletą svarbių

Maskva. — Juozas Stali
nas, komisarų pirmininkas 
ir Valstybės Gynimo Komi
jos pirmininkas, sekamai at
sišaukė per radiją į Sovietų 
Sąjungos žmones liepos 3 
d.:
“Draugai! Piliečiai! Broliai 
ir Seserys! Mūsų Armijos 
ir Laivyno Vyrai!

Aš kalbu į jus, 
draugai!

Hitlerio Vokietija,

mano

niek-

šiškai karu iš pasalų užpuo
lus mūsų tėvynę birželio 22 
d., tebetęsia tą užpuolimą.

Nežiūrint, kad Raudonoji 
Armija didvyriškai prieši
nasi, ir nors puikiausios 
priešų divizijos ir puikiausi 
jų oro jėgų daliniai jau su
kriušinti ir žuvo karo lau
ke, vis tiek priešai ir toliau 
grumiasi pirmyn, mesdami 
naujas savo jėgas į atakas.

Hitlerio kariuomenei pa
vyko užimt Lietuvą, žymią • 
dalį Latvijos, vakarinę dalį 
Baltgudijos ir dalį Vakari
nės Ukrainos.

Fašistų orlaiviai platina 
savo bombininkų veiksmus 
ir bombarduoja Murmans
ką, Oršą, Mogilevą, Smolen
ską, Kijevą, Odesą ir Sevas
topolį.

Rimtas pavojus kabo ant 
mūsų šalies.

Kaip tai galėjo atsitikti, 
kad mūsų garbinga Raudo
noji Armija užleido fašistų 
armijoms tam tikrą skaičių 
mūsų miestų ir apskričių?

Ar tai iš tikrųjų tiesa, 
kad vokiečių fašistų kariuo
menė esanti nesumušama, 
kaip be paliovos bubnija pa
gyrūnai fašistų propagan
distai? Žinoma, kad ne!

Istorija rodo, jog nėra ne- 
sumušamų armijų ir nieka
da nebuvo. Napoleono armi
ja buvo laikoma nesumuša
ma, bet rusų, anglų ir vo
kiečių armijos sėkmingai ją 
sumušė. Vokiečių kaizerio 
Wilhelmo armija laikotar
pyje pirmojo imperialistinio 
karo taipgi buvo laikoma 
nesumušama, bet ją kelis 
kartus sumušė rusų ir ang- 
lų-francūzu jėgos ir galuti
nai sutriuškino anglų-fran- 
cūzų jėgos.

Tą patį reikia pasakvti 
apie Hitlerio vokiečių fašis
tų armiją šiandien, ši ar
mija dar nebuvo sutikus 
rimto pasipriešinimo Euro
pos žemyne. Tik mūsų kra
šte jinai susidūrė su rimtu 
pasipriešinimu, o kad per 
mūsų pasipriešinimą liko 
sumuštos puikiausios divizi
jos Hitlerio vokiečiu fašisti
nės armijos, tai reiškia, jog 
ši armija taip pat gali būt 
sukriušinta ir bus sukriu- 
šinta, kaip kad atsitiko Na
poleono ir Wilhelmo armi
joms.

Kas liečia to. jog vokie
čiu fašistu kariuomenė vis 
tiek užėmė dalį mūsų že
mės. tai įvyko daugiausia 
todėl, kad fašistinė Vokieti
ja pradėjo kara prieš Sovie
tu Są jungą tokiomis sąlygo
mis. kurios buvo palankios 
vokiečių jėgoms, o nepalan
kios Sovietų jėgoms.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

JUOZAS STALINAS

Mes esame įsitikinę, jog pats mūsų naujosios tėvynės 
apgynimas būtinai reikalauja sumušt nacizmą ir fašizmą, 
kuris gręsia užviešpataut pasaulį; ir mes sykiu su milži
niška lietuvių dauguma šioje šalyje nudžiugome išgirdę 
tamstos pasižadėjimą duot visokios galimos paramos So
vietų Sąjungai. Mes jaučiame, jog vienintelis būdas, ku- 
riuom galima būtų atsteigti tautinę Lietuvos laisvę— 
tai duot pilniausią pagalbą toms jėgoms, kurios visomis 
pastangomis kovoja, kad karu sumuštų Hitlerį ir visą 
hitlerizmą.

Kad Sovietų Sąjunga, kaip ir Anglija, veda šį karą, siek
damos sukriušinti nacių pavojų, tai mes jaučiame, jog ši 
šalis turėtų tapt ginklų ir amunicijos sandėliu visoms 
jėgoms kovojančioms, idant sutriuškint fašizmą, kuris 
grūmoja pavojum ne tik Rusijai ir Anglijai, bet taipgi 
ir Jungtinėm Valstijom.

Mes raginame tamstą panaudot “Lend-I,ease” Įstaty
mą pagalbai abiem tom šalim—Sovietų Sąjungai ir An-

nos skelbė, kad Minskas 
esąs jų rankose.

Nacių tankai buvo prasi
mušę keliose vietose per 
pirmąsias Sovietų fronto ei
les, bet Sovietų orlaiviai ir 
tankai sunaikino tuos nacių 
tanaus, kelis šimtus iš viso.

Murmansko fronte, šiau
rėje, Sovietų kariuomenė su
mušė dvi nacių divizijas, 

Taip 
pranešė Sovietų komanda

Hitleris išgelbėjo lietuviškus 
hitlerininkus, tiesa. Kauno ka
lėjime buvo sukišti kai kurie 
Hitlerio Šnipai — jų 
Augustas Voldemaras. 
Hitleris tuojaus išlaisvino.

Bet Lietuvos liaudis atsidū- liūs daugius, kad reikėsią1 apie 40,000 kareivių, 
rė baision padėtin. Ne tik ji 
badaus, ne tik Lietuvos žmo
nės nuterioti, bet daugelis 
Lietuvos darbo žmonių bus 
sunaikinta Hitlerio okupacinės 
valdžios, kuriems padeda to
ki Škirpos, Raštikiai, ir kiti 
hitlerininkai.

Na, o hitlerininkas Ancevi
čius per Amerikos lietuvišką
ją fašistų, klerikalų ir socia
listų spaudą nubaltins Hitlerio 
budeliškus darbus!

kelių savaičių jiems suskai
čiuoti. )

Pasak nacių, tai jie iki lie
pos 1 d. paėmę daugiau kaip 
160,000 raudonarmiečių į 
nelaisvę, o užmušė ir sužei- 
dę “daugelį kartų” daugiau. 
Nes “rusai atkakliai, įtūžu
siai kovoja ir įnirtusiai 
stengiasi ištrūkt iš apsupi
mo,” o nesiduoda imami ne
laisvėn, kaip teigia vokiečių 
komanda; ji pabrėžia, kad

Brooklyne lietuviški hitleri- niekur ir niekas taip fana- 
ninkai, pasivadinę “Tikros De- tiškai nekovojo prieš nacius, 
mokrątijos (hitleriškos) Drau
gais,” išleido lapelį, adresuo
tą “Mizarai, Bimbai, šoloms- 
kui ir kitiems.”

Eiti su jais į polemikas, ži
noma, neisiu. Bet įdomu, iš 
kur tie fašistukai gauna pini
gų tokiai “apšvietai” skleisti?!

Reikia pridurti, kad šiuo 
metu, kada Hitlerio govėdos 
nuteriojo Lietuvą, tūli hitleri
ninkai lietuvių tarpe netveria 
džiaugsmu.

kaip kad Sovietų kariuome
ne.

Vokiečiai sakosi padarę 
“maišalienę” iš Sovietų Ar
mijų, kurias jie apsupę tarp 
Bielostoko ir Minsko, ir vien 
čia paėmę į nelaisvę apie 
100,000 raudonarmiečių ir 
pagrobę 400 tankų ir 300 
kanuolių, neskaitant “did
žius daugius” kitų karinių 
reikmenų.

New York.—N. Y. Times 
pripažįsta, jog Sovietų ar
mija sėkmingai kontr-ata- 
kuoja nacius.

štai, ką rašė “Sandara” (iš 
pereitos savaitės) :

“Kaip tiktai pasigirdo pir
mieji vokiečių bombų sprogi
mai Kauno aerodrome, lietu
vių širdys, be abejo, nudžiu
go ...”

Šis “liberališkų sandarie- 
čių,” einančių išvien l„ ......._
rininkais, pareiškimas daugiau 
negu kas kitas parodo visų nežmoniškas, tai yra barbariš- 
hitlerininkų ir jų talkininkų kas pasisakymas! 
viltis ir lūkesčius. T ” - -

Bet tai yra bjaurus, tai yra.tegali tik pasmerkti!

Sunaikino Konstantą
Sovietinis Juodosios Jū

ros laivynas sunaikino na- 
cių-rumunų prieplauką Con
stanta. Sovietų orlaiviai 
bombardavo kariniai svar
bius punktus Bucharesto, 
Rumunijos sostines, ir pa
dare didžių nuostolių susi
būrimam nacių kariuomenės 
Rumunijoj; oro bombomis 
pataikė į priešų ginklų ir 
amunicijos sandėlius.

Atlikęs savo darbą, Sovie
tų laivynas, nuplaukė sau 
šalin pirma, negu naciai-ru- 
munai paspėjo pradėt šau
dyt iš savo pakrantinių ka
nuolių.

Žiauriai kaujasi motori
zuotos Sovietų ir vokiečių 
jėgos ties Borisovu, Sluts- 
ku ir Bobruisku, Minsko sri
tyje.

Raudonoji Armija atmušė 
milžinišką vokiečių ofensy- 
vą Dvinsko srityj linkui Le
ningrado.

Dabar yra laikas, kad mūsų valdžia kirstų didžiausią 
smūgį, kuris visiškai sudaužytų nacių ir fašistų pavojų 
ir taip įgyvendintų mažųjų tautų viltį ir pasitikėjimą 
mūsų šalim, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

Mes stipriai raginame mūsų valdžią daryt viską, kas 
tik galima, kad šiuom taip tinkamu momentu padėt tom 
šalim, kurių piliečiai aukoja pačią savo gyvybę ne tik

(Tąsa paskutiniam puslapy j)

NAUJAUSIOS ŽINIOS
NEKAIP VYKSTA NA
CIAM PRIEŠ SOVIETUS, 

SAKO ANGLAI
London, liepos 4 d. — Vo

kiečių žaibiškas karas prieš 
Sovietų Sąjungą neišdegė, 
sako aukšti Anglijos oficie- 
niai: Dabar vyksta persilau
žimas naudai Raudonosios 
Armijos.

NACIAI ATGAL 
ATMESTI

Maskva, liepos 4. — Gink
luotos Sovietų jėgos kirto 
kriušinančius smūgius na
ciams, bandžiusiems pereit 
Berezinos upę į rytus nuo 
Minsko, kaip praneša Unit
ed Press, amerikonų žinių 
agentūra: naciai ne tik su
laikyti, bet atgal atmesti.

Maskva.—Sovietai užgin
čija nacių pranešimą, kad

su hitle- iie užgm? Ry^-

Pažangieji darbo žmonės jį

ITALŲ FAŠISTAI TRUKš- 
MAUJA PRIEŠ AMERI

KOS ATSTOVYBĘ
Roma. — Italų fašistai 

trukšmingai d e m o nstravo 
prieš Jungtinių Valstijų at
stovybę. Dabar ta atstovy
be apstatyta tūkstančiu Ita
lijos kareivių.

JAPONIJOS PASINEŠI- 
MAI KARAN

Tokio. — Radio praneši
mais iš Japonijos, tai japo
nų valdžia atšaukia visus 
savo laivus iš vandenynų; 
sakoma, rengiasi užbloka- 
duot Sovietų Sibiro prie
plauką Vladivostoką (ir gal 
pradėt atvirą karą prieš So
vietų Sąjungą.)

Washington. — Amerikos 
karinio štabo galva genero
las Marshall ragina kongre
są, kad nutartų ilgiau palai- agentūra, iš Londono, 
kyt armijoj vyrus, kurie iš 
pradžios buvo paimti tik 
vienų metų tarnybai.

' • • ‘ 'A;'
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Nepavyko Vokiečiam
Pereit Berezinos

Upę Minsko Fronte
Maskva. — Naciai bandė 

pereit Berezinos upę ties 
Borisovu, Minsko fron
te, bet liko atmušti; jie taip
gi atmušti Bobruisko srity
je ir kitur.

Naciai metė daug savo 
tankų prieš Sovietus Tarno- 
polio fronte, pietinėj Lenki
joj. Šie priešų tankai taip 
pat atmušti.

Sovietai per dieną nušovė 
žemyn 61-ną nacių orlaivį, o 
savo neteko 28 orlaivių, 
kaip pranešė Sovietų 
manda ketvirtadienį.

ko-

Amerikos Admirolas
Reikalauja Tuoj 

Veikti prieš Nacius
ANGLAI ĮŽIŪRI, KAD SO

VIETAI LAIMŪS
London, liepos 4. — Ang

lų karininkai teigia, kad So
vietų raudonarmiečiai gerai 
kovoja prieš vokiečius; sa
ko, jog naciai jau nusivylę, 
kad “rusai” pradeda imti 
viršų ir jog “bile kada S^'inušluot juos nuo šio vande- 
vietai gali laimėti dramatis-! •-
ką pergalę prieš vokiečius,” j “ ____
kaip kad praneša United ^os iaįvams j Angliją. Jung- 
Press, amerikiečių žinių įįnįų Valstijų laivyno lėktų-

New York. — Amerikos 
laivyno admirolas Adolphus 
Andrews kalbėjo Tammany 
Draugijai, kad šios šalies 
karo laivynas turi tuojaus 
veikt prieš vokiečių subma- 
rinus ir nacių laivus užpuo- 

| likus Atlanto Vandenyne, 

'nyno ir atidaryti laisvą jū- 
irų kelią prekiniams Ameri-

Press,
vai taipgi turi veikti prieš 
nacių bombininkus. užpuldi-

ORAS. — šį šeštadienį nė jaučius anglų laivus, sakė 
giedra ir šilčiau. admirolas Andrews.
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Gelbstint Sovietą Sąjungą, 
Gelbėsime Ameriką

USA Komunistų Partija pereitą sek
madienį turėjo savo plenumą—praplėstą 
Centro Komiteto posėdį. Jis tęsėsi, fakti- 
nai, šeštadienį ir sekmadienį. Plenumas 
priėmė rezoliuciją-manifestą, kurį prie 
pirmos progos mes išspausdinsime, supa
žindindami skaitytojus su komunistų po
zicija Sovietų - Vokietijos karo klausi
mu. Čia tiktai primename, kad vyriausis 
Komunistų Partijos šūkis yra, mūsų nuo
mone, labai tikslus ir kiekvienam supran
tamas, be to, politiniai labai svarbus.

“Ginkime Ameriką, duodami pilną pa
ramą Sovietų Sąjungai, Anglijai ir vi
som tautom, kurios kovoja prieš Hitle
rį”

Šis obalsis, šis šūkis pasako labai daug. 
Jis aiškiai kiekvienam amerikiečiui pri
mena reikalą ginti savo šalį, savo kraštą 
—Jungtines Valstijas.

Bet šiandien ryškiausiai tas galima da
ryti remiant Sovietų Sąjungą ir Angliją, 

------- taipgi visus kitus kraštus, kovojančius 
prieš hitlerizmą.

Sovietų Sąjunga šiandien veda mirtiną 
kovą su mirtinu priešu. Toji kova tokia 
didelė, tokia plati, tokia komplikuota, ko
kios pasaulis dar nėra matęs. Ji gali už
sitęsti ilgai. Vienas mūšis, vienas bei ki
tas karo fronte laimėjimas bei pralaimė
jimas, vienas bei kitas miesto užėmimas 
ar apleidimas nieko nereiškia.

Ir todėl Amerika gali labai daug pri
sidėti prie savo saugumo užtikrinimo, jei 
ji padės Sovietų Sąjungai ir Anglijai 
greičiau priešą sumušti — priešą, kuris 
gali bile kada pulti Jungtines Valstijas, 
jei jam pavyktų nugalėti arba labai žy
miai susilpninti Sovietų Sąjungą.

Partijos plenumas taipgi šaukia: “Pir
myn Į pasauliniai-platų liaudies frontą 
prieš Hitlerio fašizmą, už Sovietų Sąjun
gos apgynimą!”

Tai kitas svarbus šūkis, kurį komunis
tai kelia.

Karas šiandien pakeitė savo charakte
rį, kai jin įstojo Sovietų Sąjunga. Šian
dien jis nėra imperialistinis karas, nes 
Sovietų Sąjunga neužpuolė Vokietijos, 
bet ji pati buvo užpulta. Sovietų Sąjun
ga kūrė naują gyvenimą, norėjo ramy
bės ir taikos, bet įdūkęs fašizmas pasimo- 
jo ją sunaikinti, užpuldamas net be karo 
paskelbimo.

Todėl kekvieno pažangaus žmogaus, 
kiekvieno fašizmui priešingo žmogaus 
šiandien yra vyriausias uždavinys kovo
ti su bestijišku hitlerizmu, kad jį kuovei- 
kiausiai sunaikinti ir kad tuo būdu pa
sauliui ir Jungtinėms Valstijoms užtik
rinti taikų ir gražų gyvenimą.

Tysliava Vakar ir Tysliava
Šiandien

Šiandien fašistų-hitlerininkų “Vieny
bė”, redaguojama Juozo Tysliavos, rodo
si pliš bebliaudama apie “laimę” Lietu
vai, kai ji atsidūrė po Hitlerio batu, kai 
ji yra nuteriota, kai ten eina baisios žmo
nių žudynės — žmonių nepatinkamų 
Hitleriui ir lietuviškiems fašistams. 
Bet tas pats Tysliava kadaise sakė: 
Jei man reikėtų pasirinkti tarp komu
nizmo ir fašizmo, tai aš imčiau ko
munizmą. Prieš Hitlerį tasai žmo
gus kadaise (“Lietuva” 1940 m. rugpj. 
mėn. laidoj) rašė, kad, girdi, klysta tie, 
kurie “tikisi ko nors gero susilaukti iš 
Hitlerio Vokietijos...” Ten pat:

“Lietuva nieko gero negali laukti iš 
Hitlerio, kaip nieko gero iš jo nesulaukė 
lenkai, čekai, danai, norvegai, olandai ar 
belgai.

“Juk ne paslaptis, kad vokiečiai, oku
pavę Lenkiją, sistematiškai naikina len
kų tautą. Baisu ir pagalvoti. Okupuotoje 
Lenkijoje pilnos ligoninės vyrų. Vokie
čiai juos romija, kaip eržilus... Šitokiu 
šėtonišku būdu vokiečiai nori išnaikinti 
lenkų tautą. Panašiu būdu vokiečiai, be
rods, išnaikino lietuvių brolius prūsus. 
Kryžiuočiai žudydavo vyrus, o moteris 
pasiimdavo...”

Mes jau ne kartą nurodėme, kad Hit
leris, užgrobęs Lietuvą, ją tuojau bandytų 
ištautinti, jei nepavyktų ją išnaikinti fi
ziškai. Tysliava irgi kadaise taip manė. 
Bet pasirodo, kad Tysliava tuomet tik 
taip plepėjo, o ištikrųjų, jis buvo hitleri
ninkas. Dabar, kada Lietuva atsidūrė 
karo ugnyje, jis aiškiausiai parodė savo 
hitleriškas iltis!

Katalikai ir Sovietų Sąjunga
“Vilnis” rašo:
“Penkiolika katalikų kunigų ir svietiš- 

kių paskelbė deklaraciją, kurioj jie pasi
sako, kad šiame kare Amerika turi remti 
Sovietų Sąjungą. Jie mano, kad šiuo lai
ku įterpti religijos klausimas yra visai 
ne vietoj.

“Savo deklaracijoj jie cituoja Floridos 
vyskupo Hurley (iš St. Augustine) žo
džius: “šiandien mūsų pirmasis nepriete
lius, neprietelius žmonijos, žudytojas mū
sų kunigų, naikintojas mūsų bažnyčių ir 
priešas to visko, ką mes kaip amerikie
čiai ir katalikai mylime, yra naciai.”

“Deklaracija įspėja Amerikos katali
kus netikėti nazių skleidžiamai propa
gandai būk Hitleris ginąs krikščionybę!

“Todėl ta įžymių katalikų grupė pasi
sakė už rėmimą prez. Roosevelto pareiš
kimo, kad šiame kare reikia teikti Sovie
tams visą galimą pagelbą. Po deklara- 
rija pasirašo: kun. G. Ford, kun. J. Cal
lan, kun. J. McHugh, generolas John Ry
an, prelatas J. Ryan, M. Williams (redak
torius Commonweal) ir daugelis kitų na- 
cionaliai žinomų katalikų.

“Kaip j tą atsišaukimą pažiūrės lietu
viški kunigai ir katalikiškos spaudos vei
kėjai? Veikiausia jie jį paslėps. Ligi šiol 
jie vedė aiškią hitlerinę liniją ir niekino 
bolševikus daugiau negu kun. Coughli- 
nas.

“Kalbama deklaracija buvo įtalpinta 
šio nedėldienio New York “Times’e”. Vi- ’ 
sai kitą poziciją užėmė Katalikų Karo 
Veteranų organizacijos vadovybė. Mes 
labai abejojam, kad ji būtų atsiklausus 
eilinių savo organizacijos narių. Vetera
nų vardu į prezidentą kreipėsi Mr. 
Walsh. Jis prašo, kad prezidentas atsi
sakytų nuo savo pozicijos. Mr. Walsh 
reikalauja, kad Amerika neteiktų So
vietų Sąjungai jokios pagelbos—nei eko
nominės, nei militarinės.

“Reikia tikėtis, kad tokios rūšies ka
talikų bus nedaug. Didelė katalikų did
žiuma yra darbo žmonės ir naciams jie 
nepritars.

“Kas mano, kad naciai yra didžiausi 
žmonijos priešai, tie visuomet stos už So
vietų Sąjungą.”

LAISVE šeštadienis, Liepos 5, 1941

BROOKLYN!) LIETUVIU ATSIŠAUKI
MAS Į PREZ. ROOSEVELTĄ

(Tąsa nuo 1 pusi.)
gindami savo žemes, savo namus ir savo laisves, bet kurie 
tuo pačiu laiku netiesioginiai gina mūsų Jungtines Vals
tijas nuo panašaus likimo, kaip kad Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos.

Mes, todėl, raginame tamstą šiuo laiku, p. Prezidente, 
visais galimais būdais ir tuoj aus duot pagalbos tom jė
gom, kurios kovoja pačiomis savo gyvybėmis, kad nacių 
Vokietija nepavergtų jų.

Mes taipgi kreipiame tamstos dėmesį, p. Prezidente, į 
faktą, jog šioje šalyje yra nacizmo ir fašizmo agentų, ku
rie tūri būt nuslopinti, jeigu mes norime laimėt šią kovą.

Ta grupe tarp lietuvių, kurios vyriausias vadas yra bu
vęs Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, sandarbinin- 
kauja su naciais ir su dabartine jų pastumdėlių valdžia, 
kurią naciai įsteigė Lietuvoje. Jie sudaro penktąją ko- 
lumną tarp lietuvių amerikiečių, taip pat skleisdami an- 
ti-semitizmą ir kiršindami lietuvius šioje šalyje.

Jie renka pinigus per savo komitetus, kuriem pačios 
mūsų šalies valstybės ministerija davė leidimus; jie ko- 
lektuoja tuos pinigus, kad pasiųsti nacių viešpataujamai 
ir jų kontroliuojamai pastumdėlių valdžiai, kurią Hitleris 
įsteigė Lietuvoje. Jų spauda gauna “speciales korespon- 
dencijas”-pranešimus nuo nacių apmokamų agentų Ber
lyne ir Kaune, ir spausdina savo laikraščiuose tokią na
cių propagandą lietuvių kalboj, idant monyt ir mulkint 
amerikiečius lietuvių kilmės.

Buvusieji Lietuvos konsulatai taip pat pradėjo smar
kiau veikti tarp mūsų žmonių, beskleisdami nacių pro
pagandą. Jų pareiškimai amerikinėje spaudoje ir per 
radio, būk jie stoją už demokratiją ir remią tamstos už
sieninę politiką, yra veidmainingi, nes tikrumoje jie ran
ka rankon darbuojasi išvien su grupe pro-nacių buvusios 
valdžios narių; veikia išvien su ta grupe, kuri buvo 
Berlyne ir tapo Hitlerio panaudota, kad įkurt nazišką 
pastumdėlių valdžią Lietuvoj praeitą savaitę.

Pats jau faktas, jog Hitleris savo paskelbime karo So
vietų Sąjungai pripažino, kad Smetonos valdžia kvietė 
nacių armiją užimt Lietuvą pirm jai tapus Tarybų Lie
tuva, pats jau tas faktas įrodo, jog tai yra nacių agentai 
toks Smetona ir jo konsulatai šioje šalyje, lygiai kaip ir 
jam pritariančioji spauda, remiančioj i minimas rinklia
vas, daromas su Jungtinių Valstijų valstybės ministerijos 
leidimu.

Mes, turėdami širdyje reikalus mūsų šalies—Jungtinių 
Valstijų, taip pat reikalus savo giminių ir artimųjų Lie
tuvoje, stipriai raginame tamstą uždaryt pasiuntinybes 
ir konsulatus Lietuvos buvusios valdžios (kurie dabar 
yra konsulatai nacių valdžios Lietuvoj), atšaukt vizą duo
tą buvusiam Lietuvos prezidentui Antanui Smetonai ir 
išvyt jį ir visus kitus nacių agentus iš Jungtinių Valstijų.

Toliau mes raginame tamstą ištirti šaltinį, iš kur yra 
semiama nacių propaganda, skleidžiama per įvairius lie
tuvių amerikiečių laikraščius, ir padaryti tinkamų žings
nių dėlei to.

Mes raginame tamstą atšaukt leidimus duotus įvai
rioms rinkliavų agentūroms tarp lietuvių, kurios renka 
pinigus iš lietuvių žmonių Amerikoje ir siunčia nacių 
valdžiai Lietuvoje.

Mes tuo pačiu laiku raginame tamstą nestatyt pavo- 
jun ir nesiaurint teisių pildantiems įstatymus piliečiams 
ir nepiliečiams sveturgimiams.

Mes remiame Jungtinių Valstijų demokratiją, kaip kad 
ji išdėstyta Nepriklausomybės Paskelbime ir Jungtinių 
Valstijų Konstitucijoje. Bekovodami prieš fašizmą, mes 
neturime patys virsti fašistais.

Stalinas Sako, Kad 
Nacių Armija Bus 

Sukriušinta
(Tąsa iš 1-mo puslapio)

fPaktas yra, jog kariuomenė 
Vokietijos, kaipo kariaujan
čios šalies, buvo jau pilnai su
mobilizuota, ir Vokietija ū- 
mai metė 170 savo divizijų 
prieš Sovietų Sąjungą; ši Vo
kietijos kariuomenė buvo su
gabenta į Sovietų pasienius, 
pilnai priruošta ir tiktai laukė 
signalo pradėt veiksmus, o So
vietui kariuomenė mažai tetu
rėjo laiko, kad galėtų susimo- 
bilizuot ir persikelt į pasie
nius.

Šiuo atžvilgiu turi nemažai 
svarbos ir faktas, jog fašistinė 
Vokietija ūmai iš pasalų su
laužė nepuolimo sutartį, kurią 
jinai buvo padarius su Sovietų 
Sąjunga 1939 metais; čia fa
šistinė Vokietija nepaisė, jog 
dėl to visas pasaulis laikys ją 
užpuolike. Taiką mylinti mū
sų šalis, nenorėdama pirma 
laužyt sutartį, suprantama, ne
galėjo taip niekšiškai laužyt 
savo žodžio.

Kai kas gali užklaust: Kaip 
gi Sovietii valdžia galėjo su
tikt daryt nepuolimo sutartį sujio 
tokiais išdavikiškais nevido
nais, kaip Hitleris ir Ribbcn- 
tropas? Ar tai nebuvo klai
da iš Sovietii vyriausybės pu
ses? žinoma, kad ne!

Nepuolimo sutartys yra tai
kos sutartys tarp dviejų vals
tybių. Tai tokią sutartį Vokie
tija mums pasiūlė 1939 me
tais. Ar Sovietų vyriausybė ga
lėjo atmest tokį pasiūlymą? 
Aš manau, kad nei jokia taiką 
mylinti valstybė negalėtų at
mest taikos sutarties su kaimy
niška valstybe, nors pastaro
sios galvomis būtų ir tokie

I kipšai ir žmogėdros, kaip Hit
leris ir Ribbentropas.

Bet tai, žinoma, tik su vie
na būtiniausia sąlyga — atsi
eit, kad tokia taikos sutartis 
nekliudo tiesioginiai ar netie
sioginiai žemių čielybės, nepri
klausomybės ir garbės taiką 
mylinčiosios valstybės.

Kaip gerai žinoma, nepuoli
mo sutartis tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos būtent ir yra 
šitokia sutartis.

Ką mes laimėjome, padaly
dami nepuolimo sutartį su Vo
kietija? Mes gavome savo ša- 

. liai taiką per pusantrų metii 
ir progą paruošt savo jėgas at
muš! fašistinę Vokietiją, jeigu 
jinai drįstų užpult mūsų šalį, 
nepaisant sutarties.

Tas tikrai išėjo mūsų nau

dai, o fašistinės Vokietijos ne
naudai . . .

Mūsų reikalas yra teisingas. 
Priešai turi būt sukriušinti. 
Mes turime laimėti.

Kad karas tapo mums už
kartas, tai mūsų šalis įstojo 
kovon iki mirties prieš žiau
riausia ir aršiausia savo žodžio 
laužytoją . . .

Mūsų kariuomenė didvyriš
kai kovoja prieš neprietelių 
apsiginklavusį iki pat dantų... 
Veikia tūkstančiai sovietinių 
tankui ir orlaivių . ..”

Stalinas pareiškė, kad jei
gu Vokietija laimėtų, tai būtų 
atsteigti didieji dvarai, kaip 
kad prie caro, ir tada Sovie
tų šalies žmonės būtų pavers
ti “vergais vokiečių kunigaikš
čių ir baronų . . . tatai turi su
prast Sovietii piliečiai,” kas 
jiem gręsia.

Stalinas atsišaukė į žmones, 
kad begailestingai kovotų 
prieš pasidavėlius, sabotažuo- 
tojus ir šnipus, kad pasmar
kintų dirbimą ginklų ir amu
nicijos ir fabrikų gamybą 
abclnai.

Jis priminė kalbą Anglijos 
ministerio pirmininko Winsto- 
no Churchillio, kuris žadėjo 
visokią galimą paramą Sovie
tams. Stalinas taipgi nurodė į 
Jungtinių Valstijų palankų nu
siteikimą Sovietam kovoje 
prieš Hitlerį.

Stalinas sakė, jog Church il- 
ir prezidento Roosevelto

pareiškimai “sukelia dėkingus 
jausmus širdyse Sovietų Są
jungos žmonių.”

Jis taipgi ragino Sovietų 
žmones daryt sekamus žings
nius prieš nacius:

L Sunaikint visus įrengimus 
ir maistą, jeigu kur yra pavo
jus, kad tie dalykai gali pa
pult į vokiečių rankas.

2. Kai prisiartina nacių ka
riuomenė, tai gyventojai turi 
trauktis linkui rytų į milžiniš
kus Sovietijos plotus su visais 
galimais reikmenimis ir va- 
žiuotės priemonėmis.

3. Sudaryt vietines milicijas 
kovai išvien su reguliavo ar
mija prieš nacius. Leningrado 
ir Maskvos darbininkai jau su
organizavo tokias savo milici
jas.

4. Sudaryt slaptą sistemą 
ardytojų - gadintojų, sabota- 
žuotojų ir seklių prieš nacius 
tose vietose, kurias vokiečiai 
užima.

“Visi Sovietų piliečiai turi 
gint kiekvieną colį savo žemės 
ir kovot iki paskutinio kraujo 
lašo už mūsų sodžius,” pridū
rė Stalinas.

(Nuo Redakcijos: Bedarant 
šį Stalino kalbos vertimą ir 
spaudos pranešimą, dar tik 
dalis jo kalbos buvo pasiekus 
Ameriką. Gavus pilną tos kal
bos tekstą, “Laisvė” išvers ją 
visą ir išspausdins ištisai.)

IŠ KARO IR APIE KARĄ

Kauno Apskr. Išaugins Dvi
gubai Daugiau Daržovių

Didieji mūsų respublikos 
miestai kasmet sunaudoja ne
mažus daržovių kiekius. Lig- 
šiol daržovės buvo auginamos 
be jokios sistemos. Todėl ne
retai. miestuose daržovių pri
trūkdavo arba jų kainos labai 
pašokdavo. šiais mdtais iš 
anksto susirūpinta, kad kitų 
metų trūkumų būtų išvengta. 
Vien Kauno apskritis šiemet 
pasiryžusi daržovių išauginti

bemaž dvigubai tiek, kiek jų 
buvo auginama buržuaziniais 
laikais, — 40% daugiau, ne
gu valstybinis planas reika
lauja. Darbo valstiečių ūkiuo
se daržovių plotas užims 1,747 
ha, kurių 570 ha bus parduota 
“Sodybos” trestui pagal sutar
tis. Dabar šios sutartys jau 
sudarinėjamos.

Kauno miesto ir tarybiniuo
se ūkiuose yra keli šimtai lan
gų ir nemaža inspektų, kurie 
jau dabar pradėjo miestui pri
statinėti ankstyvųjų daržovių 
—ridikėlių, salotų ir kit. Dar

žovių pristatymas kasdien di
dės, nes jos užima nemaža 
plotą. Inspektuose auginama 
namaži rasodos kiekiai.

M. Tomašickas.

Berlin. — Vokiečių ko
manda praneša, kad jų ir 
rumunų armija perėjus 
Prut upę į Sovietinę Bessa- 
rabiją.

London. — Anglai teigia, 
kad jie paėmę paskutines 
Italijos fašistų pozicijas Et- 
hiopijoj.

“Apsuptos Armijos”
Tas patsai reikia pasaky

ti ir apie “apsuptas armi
jas.” Tokiame plote, kaip 
dabar eina Sovietų apsigy
nimo karas prieš Vokietijos 
budeliškus fašistus, galima 
laukti “apsupimų.” Naciai 
giriasi, kad jie yra apsupę 
dvi Sovietų armijas į rytus 
nuo Belostoko. Bet pažvelg- 
kime į žemėlapį ir pilnai įsi
tikinsime, kad jeigu naciai 
gali tas armijas vadinti ap
suptomis, tai Sovietai taip 
pat yra apsupę nacius Min
sko ir Lietuvos srityje. Jei
gu ištiesų Raudonosios Ar
mijos yra dalys į rytus nuo 
Belostoko, o kitos Raudono
sios Armijos dalys veikia 
prieš nacius nuo Baranovi
čių, tai reiškia, kad Raudo
nosios Armijos jėgos yra 
užpakalyj nacių tų jėgų, 
kurios yra Minsko srityje. 
Užtenka tada šioms Raudo
nosios Armijos jėgoms pa
sistumti į Gtodną, Alytų ir 
Suvalkus, kaip visos Vokie
tijos fašistų karo jėgos

traukiasi, kad Vokietijos fa
šistų jėgas įtraukus į mai
šą, apsupus ir ten jas sunai
kinus. Galutinas karo rezul
tatas vis vien bus—galas fa- 
šimo.Minsko, Vilniaus ir Kauno 

srityj gali būti nukirstos ir 
sunaikintos. Jeigu šį žygį 
Raudonoji Armija atliks, tai 
tada, ne tik Kaunąs, Vilnius 
bus paliuosuotas, bet ir visa 
Lietuva išlupta iš fašistų 
nagų.

žinios iš Karo Fronto
Mes norime savo skaity

tojus įspėti, kad nereikia 
gaudyti kiekvieną žinią> ku
rią tik praneša turčių spau
da arba radio. Vokietijos 
fašistai prie šio karo ilgai 
rengėsi. Jie jau iš kalno pri
gamino paveikslų, kuriuose 
vaizduoja, kaip “žmonės” 
verčia Lenino ir Stalino pa
minklus, kaip dega Sovietų 
miestai, kaip guli sudaužyti 
tankai. Visa tai buvo iš kal
no paruošta ir dabar leid
žiama į svietą. Vokietijos 
fašistai kiekvienoj šalyj tu-1 
ri savo agentus, o ypatingai 
Jungtinėse Valstijose ir lie
tuviškus fašistus su Smeto
na priešakyj, kurie leidžia 
visokius melus. Tas jiems 
reikalinga apgavinėti žmo

nes užsienyj ir apgavinėti 
Vokietijos žmones. Todėl, 
lai mūsų draugai visada bū
na šalti ir ramūs. Net ir ta
da nereikia nusiminti, ka
da Raudonajai Armijai vie
nur ar kitur tenka pasi
traukti, nes mes nežinome 
ar ji traukiasi neatlaikyda
ma pozicijas, ar tiksliai

London. — Šimtai ant 
šimtų Anglijos orlaivių die
ną ir naktį bombardavo na
cių prieplaukas ir kitus ka
rinius punktus vakarinėje 
Vokietijoje ir šiaurinėje 
Franci j oje.

Maršalas Semionas Timošenko, SSSR apsigynimo ko 
misaras, ir Kl. Vorošilovas, buv. apsigynimo komisaras
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Įvyko ... Užlėkė ant mūs’ bendros tėvynės 
Fašizmo kruvino įsiutęs sukinys!

Nustebę dairomės. Gręsmingos tokios žinios!
Tai vis tas Hitleris, tai vis tas kraugerys!

Pritvinkę debesys jau taip ilgai grūmojo ...
Aplinkui spardėsi ir daužėsi žaibai...

Bet plušo, skubinos mūs’ Lietuva Naujoji, 
Užuvėjoj saugioj klestėjo jos darbai.

Ir džiaugėm’s mes visi ir katutes jai plojom.
(Tik drabstė ją purvais paklydėliai vaikai.)

Ir staiga ta žinia... Nustebę išsižiojom:
Tarybų Sąjungoj... jau karas? ką sakai!...

Sekmadienio ryte aš, radiją atsukęs,
Tik žiūriu, tik klausau—iš ti.kro, kasgi čia?

Tai bus liuciparas, tai tas niekingas snukis 
Užpuolė, kaip vagis, mūs’ tėviškę nakčia!

Kas jam tos sutartys, tie paktai, žmoniškumas? 
žemiausias niekšas tas, pasaulio pabaisa!

Jam tik iš pasalų, kad smūgis būtų ūmas: 
Išdraskė, išvogė... tai naciška tiesa.

Neramūs šlaistomės, ištroškę pranešimų:
Juk mūsų broliai ten, mūs giminės, draugai...

Ten bombos pleškina, ten juos nelaisvėn ima...
Tas karo pragaras! Ach, bent gi neilgai!...

Tuo tarpu išgamos, tėvynės išdavikai
Tik krykštauja kimiai, lyg juodvarniai pikti:

Tą žygį Hitlerio džiaugsmingai jie sutiko, 
Prarūgusios tulžies sprogimo ištikti.
Berlyniški bėgliai, Smetonos pašlemėkai
Užsiundė Hitlerį ant tėviškės laukų:

—Greičiau jūs, vanagai, greičiau jūs čia 
skubėkit,

—Tai vėl bus mūs’ valia, bus linksma ir 
jauku!

Sugužo tuoj pirmyn ir Škirpos ir Raštikiai,
Tuoj valdžią nacišką jie skelbia iš svetur,

Ir kūną tėviškės jie mėsinėt apniko
Ir zuja, draskosi ir krykščia kur-nekur.

O čia smetoniškai įgudę radijušai
Tik pliauškia, zaunija — juodoji velniava—

Fašizmo išperos, maulikaušiai Pijušai— 
Girdi, jau po visam, jau jųjų Lietuva...

Na ne, nenaudėliai, peranksti įsišokot:
Raudona armija, raudoni sakalai

Tėvynę bendrąją, apgint ir saugot moka: 
Matysit, kaip nuvirs tie Hitlerio stalai.

žinok tu, Hitlerį, pasaulinis bandite:
Tarybiniu daržan tu snukį įkišai,

Ir naftą ir kviečius pagrobt kaip nebandytum, 
Tai tau tik bepaliks tušti pelų maišai.

čia bus tau Žalgiris, Napoleono smūgis.
Fašizmo pamatai į dulkės subyrės.

Ir bėgsi tu šalin sugėdintas, surūgęs, 
Ir nieks o nieks tavęs priglausti nenorės.

Slogučio baisiojo ant amžių atsikratus, 
laisvai sau atsikvėps drauginga žmonija:

Visus gražiai apglėbs platus komunos ratas—
Tarybų Sąjunga, pasaulio brolija.

Jonas Kaškaitis.

Iš L. M. S. Raštines
Lietuvių Meno Sąjungos Centro Ko

mitetas turėjo posėdį birželio 23 d., 
“Laisvės” pastogėje. šiame posėdyje 
padaryta vienas organizacinis LMS 
centre pakeitimas. Kaip žinoma, Pra
nas Pakalniškis ėjo LMS C. K. sekreto
riaus pareigas. Bet jo ir mūsų nelai
mei, Pranas buvo priverstas dėlei savo 
sveikatos pasitraukti.

Todėl Lietuvių Meno Sąjungos sekre
torium išrinktas VINCAS BOVINAS. 
Pranas taip pat dirbs LMS taip daug, 
kiek jam laikas ir sveikata vėlins. Ypač 
muzikos, operečių reikale jis daug rū
pinasi.

“ • • •" ♦
LMS čarteris, kaip jau buvo pranešta, yra 

gautas, čarteris bus išspausdintas ir išsiun
tinėtas visiems vienetams. Chorai ir kiti vie
netai turėtų jį įfrėmuoti ir laikyti svetainėj, 
kurioj vyksta repeticijos ir susirinkimai.

"" • • “ •
LMS Centras rūpinsis, kad sekančiam se

zonui būtų daugiau veikalų, dainų ir ope
rečių mūsų vienetams.

Operetė, kuri sulietuvinta iš ukrainų kal
bos, jau spaudoje. Ją chorai galės vaidinti 
pirmam rudenio pasirodymui, šios operetės 
vardas — “Apsigavo.” Chicagietis V. Raila 
taip pat jau prisiuntė pagerintą operetę 
“Kada Kaimas Nemiega.” Ji labai gerai tiks 
chorams mažesnių kolonijų, šiam sezonui 
taip pat juokingą komediją parašė Senas 
Vincas — “Atvažiavo Su Kraičiu.” šią kome

diją brooklyniečiai jau matė, bet dabar ją 
Senas Vincas daug pagerino. Bullio parašy
ta komedija irgi bus greitai išleista.

LMS Centras jaučia stoką rimtų, dramatiš
kų veikalų, taipgi trumpų veikalų. Ypač rei
kia veikalų iš amerikinio gyvenimo. LMS 
bando surasti tinkamų veikalų ir šiai spragai 
padengti.

Kas gali parašyti, sulietuvinti arba pada
ryti vertimų, parinkti tinkamų veikalų, — 
kviečiami talkon. Vien tik centras negali 
viską matyti, surasti. Kultūriniam mūsų dar
be reikia daugiau darbuotojų, literatų.

Maži Mūsų Finansai
LMS Centras pasibrėžęs daug dirbti, ypač 

aprūpinti veikalais, operetėmis, dainomis, 
paskaitomis visus mūsų vienetus, visas or
ganizacijas. Bet iš vienetų duoklių net ir už 
medžiagą, naudojamą mūsų veikalų leidi
mui, negalima padengti. O reikia padengti 
spauda, kai kuris darbas reikia bent šiek 
tiek atlyginti.

Tad mes pasakome ne tik mūsų viene
tams, bet ir liuosnoriams veikėjams, kad 
finansinis nedateklius mūsų darbą daug 
trukdo, čarterio išgavimas ir išleidimas ima

LTSR Mokslų Akademijos Darbų Gaires
LTSR Mokslų Akademijos Prezidento Prof. 

Krėvės-Mickevičiaus Pareiškimas

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybai 
patvirtinus pirmus tikruosius Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos narius, buvo sušauktas 
akademikų posėdis, kuriame prof. Vincas 
Krėvė-Mickevičius išrinktas mūsų respubli
kos Mokslų Akademijos Prezidentu. Balan
džio 21 d..Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas įsaku patvirtino prof. 
Vincą Krėvę-Mickevičių Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos Prezidentu.

Ryšium su šiuo akademikas prof. V. Krė
vė-Mickevičius painformavo apie artimiau
sius suorganizuotos mūsų Mokslų Akademi
jos darbus — apie pagrindinių Mokslų 
Akademijos organų — institutų organizavi
mą.

Lietuvos TSR Mokslų Akademija, — pra
dėjo‘Mokslų Akademijos Prezidentas prof. 
V. Krėvė-Mickevičius, — tai ilgametė Lie
tuvos mokslininkų svajonė, virtusi tikrove 
tik socijalistinėje santvarkoje, kurioje moks
lo ir kultūros reikalai yra pirmaeiliais. Di
džiojo Stalino dėka Tarybų Lietuva turi 
Mokslų Akademiją. -

Kiekvienas Mokslų Akademijos skyrius 
turės savo institutus. Humanitarinių mokslų 
skyrius turės kelis institutus. Istorijos insti
tuto direktoriumi išrinktas prof. Konstanti- 

I nas Jablonskis, šis institutas turės 3 posky
rius: Lietuvos istorijos, Istorijografijos ir Ar
cheologijos. Antrasis humanitarinių mokslų 
institutas yra Etnologijos, šio instituto direk
toriumi išrinktas drg. Bugailiškis. Institutas 
turės tautosakos ir etnografijos poskyrius. 
Etnologijos Institutas tarpe kitų, darbų yra 
jau nusistatęs remti Šiaulių “Aušros” muzie
jų ir jo leidinį — “Gimtasis Kraštas.” Tre
čiojo šio mokslų skyriaus instituto — Kal
botyros Instituto direktorius dar nėra iš
rinktas, tačiau manau, kad juo bus prof. Pr. 
Skardžius, šis institutas turi labai daug po
skyrių, kaip žodyno redakciją, vardyno re
dakciją ir tt. Kalbotyros Institutas jau 
spausdina “Lietuvių kalbos žodyno” I-ąjį to
mą, ruošia spaudai “Rašomosios kalbos žo
dyną,” spausdinamas didelis akademiko Pr. 
Skardžiaus darbas, numatoma spausdinti 
prof. Otrębskio veikalą apie baltų kalbų ka
mienus. šis Institutas redaguoja ir leidžia 
savo leidinį — biuletenį “Gimtoji Kalba.”

Ketvirtuoju humanitarinių mokslų sky
riaus institutu yra Literatūros Institutas. Di
rektorius šiam institutui taip pat dar neiš- 
rinkas, bet manau, kad juo bus išrinktas 
akademikas prof. Vincas Putinas-Mykolaitis. 
Kiek teko susipažinti su šio instituto suma
nymais, tai dar šiais metais institutas ren
giasi paruošti knygą apie žemaitę ryšium su 
jos 10 m. mirties sukaktuvių, minėjimu ir iš
leisti akademinį jos raštų leidinį. Be to, nu
mato išleisti lietuvių ir rusų kalbomis lietu
vių literatūros istoriją. Leidinys specialiai 
skiriamas sąjunginių tarybinių respublikų 
universitetams ir aukštosioms mokykloms. 
Šiam institutui Komisarų Taryba pavedė su
organizuoti Vilniuje ir Kaune literatūros 
muziejus. Kaune jau perduota šiam reika
lui Maironio ir Vaižganto muziejai, o Vilniu
je literatūros muziejui kol kas renkama tik 
medžiaga, nes ligi šiol Akademija negauna 
dar patalpų, nežiūrint labai didelių tuo rei
kalu padarytų pastangų. Apskritai, Akade

lėšų. Operetės išleidimas dar daugiau paima 
lėšų. O žinote, kad scenos veikalų leidimas 
niekuomet neapsimoka lėšas.

Mūsų darbui, veikalų leidimui, dainų lei
dimui lėšas reikia sukelti aukomis, pavienių 
narių duoklėmis, parengimais, čia reikia di
delės talkos, jei mes norime visą mūsų kul
tūrinį darbą suveiklinti. O meno - kultūros 
veikla, ypač šiuo laiku, reikia stiprinti, gy
vinti.

Kaip tai pradėti? Mūsų veikėjai gali iš
kelti šį klausimą kuopose ir organizacijose. 
Kuopos gali įstoti kaipo nariai į LMS užsi- 
mokėdamos $3.00 į metus, jos gali paauko
ti dėl LMS, jei turi iš ko. Pavieniai asme
nys gali įstoti į LMS už $1.00 į metus. Vei
kėjai gali pakalbinti, gauti daugiau pavie
nių narių į LMS. Kultūrinės organizacijos, 
kliubai, kuopos gali suruošti meno naudai 
(LMS) parengimą — bent vieną į metus.

Pavyzdžiu visoj Meno Sąjungoj yra 
Hartfordo Laisvės Choras. Jis visuomet ran
da progų, kaip paremti LMS veiklą finansi
niai. Tai padaryti gali ir kiti vienetai, kliu
bai, organizacijos — tik reikia noro, rūpes
tingumo. Kad ir vasaros metu, negalima pa
miršti organizaciniai reikalai.

V. Bovinas, LMS Sekrt.

mijai su patalpomis nėra gera. Prašyta per
duoti 3 namus. Po 3 mėnesių gauti dveji, 
tačiau jų perdavimas Akademijai vėl sulai
kytas.

Be to, Literatūros Institutas gavo pasiūly
mą, tiesa, kol kas tik žodžiu, perimti su Vi
sais aktyvais ir pasyvais “Mūsų Senovę” ir 
“Lietuvių Enciklopedijos” leidimą.

Socialinių ir Ekonominių mokslų skyrius 
numato turėti 2 institutus. Tačiau apie juos 
dabar dar sunku kas nors konkretaus pasa
kyti.

Gamtos ir pritaikomųjų mokslų skyrius 
turės smegenų-tyrimo ir vėžio ligos tyrimo 
institutus, kuriuos suorganizuoti pavesta 
akademikui prof. VI. Kuzmai. Rodos, prie 
šio skyriaus bus ir Biologijos institutas, kurį 
organizuos akademikas prof. Ivanauskas. 
Geologijos ir geografijos institutai pavesti 
suorganizuoti akademikui prof. St. Kolu
pailai. Be to, šis skyrius yra nusistatęs leisti 
žurnalą gamtos mokslą populiarinti.

Kalbant apskritai apie Mokslų. Akademi
jos institutų organizavimą — steigimą, nega
lima tvirtinti, jog visi jie bus dar šiemet su
organizuoti. šiemet Mokslų Akademijos są
mata siekia 2,400,000 rubl. Atsižvelgiant, 
kad faktinasis Akademijos darbas prasidėjo 
tik apie balandžio mėn. vidurį, galima tikė
tis, kad sąmatos ribos, vykdant Akademijos 
organizavimo darbus, šiemet nebus perženg
tos.

Kai dėl Mokslų Akademijos betarpiško 
bendradarbiavimo su visuomene, skaitant 
jai paskaitas ar kitais būdais populiarinant 
jos tarpe mokslą, tai reikalinga pasakyti, 
kad tasai bendradarbiavimas priklausys nuo 
Akademijos paskiro asmens, skyriaus, ar 
prezidiumo nusistatymo. Viena, kas reika
linga pabrėžti, kad Mokslų Akademijos pir
masis ir patsai svarbiausias tikslas — moks
lo tyrimas, su kurio rezultatais visuomenė 
gali būti vienu ar kitu būdu supažindinta. 
Tačiau nereiškia, kad akademikai bus užsi
darę savo kiaute. Ji artimiausiai bendradar
biaus su universitetais, kad mokslinėmis jė
gomis galėtų naudotis ir kiti žmonės. Aka
demija universitetus papildys savo darbais, 
o šie Akademiją.

Kada mūsų Mokslų Akademija bus ofi
cialiai atidaryta — dabar sunku tiksliai pa
sakyti. Tačiau man atrodo, kad tai turės 
įvykti rudenį, nes Akademijos atidarymas 
turi įgauti didesnį visuomeninį pobūdį. O 
tam reikalingas laikas pasiruošti — baigė 
Krėvė-Mickevičius.

(“T. L.”) A—-ko.
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Negrįžt į Vargą
Žmogui

POEMA
Kas palangėj tyliai grauduliu vaitoja?— 
žvarbus vėjas priemiesčių gatvėms klajoja, 
žvarbūs lietūs skaudžiai mano žemę plaka, 
Net iš sopulio pajuosta medžių šakos.
Kas nedalią juodą, kaip naktužę, siuntė?
Kas galėtų debesis tamsius nuimti?
Pogrindy berniukai kareivėliais žaidžia, 
Pilkšvam vandenėly jų kojytės braido. 
Lempa spinksuolėlė vilko akim žvelgia, 
Pogrindyje vargas žvangina su dalgiais.

—Mama, tu mamyte, mums krūtinę gelia, 
Vėju j laukais slenkant nerandi gal kelio?
Tu sugrįšk į pirkią požemin su duona, 
Dar šiandien nevalgę kenčiam dalią juodą. 
Nuo langų jau vėjas skarmalus nudraskė 
Ir lietus į pirkią gali kelią rasti,
Jau ir taip mūs grindys drėgnos, cementinės. 
Tik sugrįšk, mamyte, gelia mums grūtinę.— 
Kaukė vėjas naktį ir vėlyvą rytą, 
Požemy graudenos du vaikai suvytę.
Joks praeivis pagalvot, pažvelgt nedrįso,
Kad ties kojomis rūsy veidai ištysę,
Kad ten žmonės, žmonės baisų skurdą velka, 
Pelėsiai per langus ties jų kojom dvelkia.

Kyla kamuolėliais stiprūs pypkės dūmai, 
žilas žmogus stovi ties didžiuliais rūmais. 
Veidas jo pageltęs, kaip tabako lapai, 
Širdin lūžta dienos, tartum ledas, trapios. 
—Kur šiandien nueiti, kur atrasti darbo, 
Ar nustos bent kartą siausti vėjai žvarbūs?

Brangusis Vanduo

Mano širdį replės surakina plieno.— 
Taip kiekvieną kartą, taip kiekvieną dieną. 
Vieną rytą, saulei tirpdant debesėlius, 
Prie mūrinio namo nebaigto priėjo. 
Čia per vargą didį, prašymą, malones 
Stojo krosnis mūryt naujo namo ponams. 
Akys pralinksmėjo ir širdis dainavo 
Ar gi nedainuoti darbo, duonos gavus? 
—Sotūs bus manieji pogrindy vaikučiai, 
Kai mėsos parnešiu, apkabins jie drūčiai, 
Išbučiuos man galvą, žilo tėvo veidą,
Drėgnas rūsio sienas džiovins džiaugsmo ai- 

[das.— 
Namą išdabino laiptais marmuriniais, 
Baltos krosnys švietė spinduliais variniais. 
Susikraustė ponai, jurginu žydėjo... 
Bet už darbą žmogui nebesumokėjo.
—Krosnis nebešildo, rūksta smarkiai dūmai, 
Jei nerūks, ateisi kitą dieną, kūmai.
Ir be to, kam eiti? Pinigai ne paukštis, 
Neišskris už mylių, nepakils į aukštį.— 
—Valgyt man juk reikia, reikia man gyven- 

[ti! . . .-
Prieš akis rasotas durys užsitrenkia.

Miltuose yra 10 iki 15 
procentų vandens; bulvėse 
77 procentai vandens, ropė
se 89 proc., o salotose ir 
agurkuose vieš 95 procentų 
vandens.

Miestų vandens naudoji
mas atsieina vidutiniai po 
18 centų už kiekvieną šimtą 
kūbiškų pėdų, arba 750 ga
lionų.

Bet jeigu vartotume van
denį iš kopūstų, tai 100 kū
biškų jo pėdų kaštuotų 100 
dolerių; už tiek pat morkų 
vandens turėtume užmokėt 
$164; vanduo iš salotų, svo-» 
gūnų (cibulių), šviežių žir
nių ir pupų atsieitų 400 iki 
800 dolerių už kiekvieną 
šimtą kūbiškų pėdų. Dar 
brangesnis būtų vanduo iš 
šviežių kornų (kukuruzų)— 
net pustrečio tūkstančio do
lerių už šimtą kūbiškų pėdų 
vandens.

—H. C.

Factoryville, Pa.
šiuomi norime pranešti, kad 

“Laisvės” skaitytojas, J. Bak- 
shis, užlaiko gražią viešą už
eigą E. Lemon, Pa. Turi įvai
rių gėrimų ir užkandžių. Kvie
čia vietinius ir iš apylinkės už
eiti, pasisvečiuoti. Rep.

Eilės lovų rymo, visos baltutėlės, 
Sesės vaikštinėja baltos lelijėlės. 
Plaučių uždegimas. Motina graudenąs: 
—Kaip mani vaikučiai mylimi gyvena? 
Kas jiems žodį meilų taria, kai nevalgę, • 
Ir kai šaltis purto. Oi tu varge, varge!...— 
Jau nemaža laiko ji čia išgulėjus, 
Vis silpna ji, rasi, griūtų putus vėjui.
Tik troškimas vienas jos tvirtai palieka:
Kad vaikai mažyčiai nebadautų niekad, 
Kad jų šaltis, ligos baisios nenutvertų, 
Kad ji apkabintų juos dar vieną kartą.

Prie kertinio namo miesto aikštėj stovi
Du berniukai su nuplyšusiom rankovėm. ( 
Jų veidai pageltę, kaip laukai nuo pienių.
—Ponas, mums penkcentį duokit duonai vieną, 
Motina mūs serga, darbo nėr tėveliui...— 
—Duokit man ramybės, eikite iš kelio...— 
Skruostuos sužibėję ašaros nubiro
Per krūtinę nuogą į smulkutį žvyrą ...

Prašuoliavo metai. Skliaute sužibėjus 
Laisvės saulė kėlės. Pančiai sutrupėjo. 
Sužydėjo kraštas ir pakvipo duona, 
Graudulys apnyko širdį storo pono. 
Ir rūsių, iš lūšnų kilo liaudis jūrom, 
Į rytojų gražų ji laiminga žiūri.

Du vaikai mažyčiai ne rūsy gyvena, 
Jų jaunų jau niekas, niekas negraudena. 
Darbininkų butuos šilta, sausa, miela, 
Jų daugiau krūtinių nebevarstys gėla.
Mokslan platus kelias. Juo gal žengt kiekvie

nas. 
Į mokyklą eina jie kiekvieną dieną.
Žmogus tas pražilęs jau kitaip gyvena,— 
Jis priskirtas prie mūrinio mieste namo. 
Kartą marmuriniais laiptais jis užlipo, 
Prieš save pamatė stovint keistą tipą. 
Rūbais sudraskytais, kepure ant šono, 
Priešais jį stovėjo riebaus veido ponas. 
—Ei, drauguži, drauge darbininke, sveikas. 
Kaip pasikeitėte jūs per trumpą laiką?!— 
—Taip. Praėjo vargo dienos išbadėję ...
Bet, tiesa, man, ponas, dar nesumokėjai? 
Dar už krosnis blizgančias neatsiskaitėm, 
Mano, pone, mielas, akis gražu kaintint?!...— 
Motina pakilus į namus sugrįžo,
Džiaugsmo tiek, kiek upėj, prieš užšąlant, ižo. 
Nekankins jau ligos, vargas neis palaukėm, 
Naujos dienos eina, naujos dienos plaukia. 
Fabrikan ji eina, staklėmis darbuojas, 
Jos krūtinė laisve tėviškėj kvėpuoja, 
Ne tik jos, bet krašto laisvo tarp laisvųjų 
Po emblema darbo: pjautuvo ir kūjo!

L. Vainikonis.

Nashua, N. H._ _
Birželio 15 dieną įvyko pik

nikas, surengtas bendrai Lietu
vių Literatūros Draugijos 42 
kuopos ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 128 kuopos. Tai 
buvo pirmas piknikas šią va
sarą, bet labai gera’ pavyko. Iš 
ryto buvo apsiniaukę jr išrodė 
į lietų, bet vėliau ir po pietų iš
siblaivė. Tartum gamta pasi
gailėjo mūsų ir tą visą dieną 
nelijo. Tad piknikas buvo link
smas ir gražus.

šiame piknike turėjome sve
čių iš visos apylinkės, kaip tai, 
iš Lowell, Lawrence, Worces
ter ir Bostono. Mes esame la
bai dėkingi visiem draugam, 
kurie dalyvavo mūsų piknike ir 
mus parėmė. Toks skaitlingas 
atsilankymas svečių iš kitų ko
lonijų priduoda mums patiems 
daugiau energijos darbuotis.

S. Penkauskas buvo atsive
žęs “Laisvės” liepos 4 dienos 
pikniko tikietų ir nemažai jų 
išpardavė. Labai gerai, kad 
draugas pasidarbavo, nes mes 
buvome užimti pikniko darbais 
ir prie minėtų tikietų platini
mo daug prisidėti negalėjome.

Mūsų geri draugai prisidėjo 
su aukomis dėl šio pikniko. J. 
Virbickas paaukojo didelį sūrį, 
kuris davė pelno tris dolerius. 
Egeris paaukojo didelį gaidį, 
kuris taipgi davė pelno tris do
lerius. P. ir F. Buslavičiai iške
pė ir paaukojo didelį pyragą. V. 
Buslavičienė taipgi iškepė di
džiausią bapką ir paaukojo pi
knikui. šitos dovanos davė gra
žaus pelno.

Piknike daugiausia darbavosi 
P. ir F. Buslavičiai, Virbickas, 
Egeris ir Simutis. Jie dirbo 
sunkiai ir nuoširdžiai. Aš var
dan abiejų organizacijų ir pik
niko komisijos tariu nuošir
džiausi ačių visiems, kurie pik
nike darbavosi. V. V.
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NUO RED. — Koresponden
ciją turėjome gerokai sutrum
pinti. Tuos ginčus išriškite ant 
vietos. Neapsimoka eiti į spau
dą. Jeigu kas neveikia, arba ne
tikusiai pasielgia, pabarkite or
ganizacijų susirinkimuose ir už 
teks.



Ketvirtas puslapis LAISVE šeštadienis, Liepos 5, 1941

S. Boston, Mass.
Žinutės Pažangiųjų Lietuvių 

Tarybos Radio
Pažangiųjų Lietuvių Tary

bos Radio “Amberland Prog
rama“ įvyksta kas sekmadie
nis nuo 9 iki 9:30 vai. ryto. 
Programa duodama iš stoties 
WIIDII, 850 kilo., Boston, 
Mass.

šio sekmadienio programoj 
dalyvaus: Alexandras Vasi
liauskas, muzikos programos 
vedėjas; Harmonijos Grupė iš 
South Bostono; Dzūkas, že
maitis ir Zanavykas; vargonų 
solo ir dainos.

Nepamirškit, kad P.L.T. 
agentai yra sekanti:

Jonas Grybas, 1190 Wa
shington St., Norwood, Mass.

Joseph M. Lucas, 43 Austin 
st., Worcester, Mass.

Anthony Vasaris, 59 Dyer 
St., Brockton, Mass.

George Shimaitis, 162 Mel
rose St., Montello, Mass.

John Burba, 266 Gold St., 
South Boston, Mass.

P.L.T. centralinis ofisas yra: 
332 West Broadway, South 
Boston, Mass., SOUth Boston 
9423.

Dar vis aš gaunu paskelbi
mus vėliau, negu ketvirtadie
nio rytą. Prašau visų, kad pri- 
siųstumėt skelbimus ir tt. ne 
vėliau ketvirtadienio ryto, kad 
sekantį sekmadienį būtų gali
ma pagarsinti.

Dėdė Petras.

Lowell, Mass.
Mūsų Žinios

Birželio 13 d. čionai užbai
gė aukštesniąją mokyklą 
(High School) ir gavo diplo
mus 830 jaunuolių.

Didžiuma jų turės rūpintis 
susirast darbą. Gal tik maža 
dalis turės progą siektis aukš
tesnio mokslo. Mat, didžiuma 
jų — darbininkų vaikai.

Aną dieną suėjau savo kai
myną, kuris pasigyrė gavęs 
laišką iš Lietuvos nuo giminių.

Geros naujienos, — sa
kė jis, — visi patenkinti nau
ja santvarka.

Kitas mano kaimynas nusi
skundė, kad jo tris sūnus Dė
dė Samas paėmė armijom Sa
ko, kaip vaikai buvo maži ir 
reikėjo juos auginti, tai val
džia jų nematė: o dabar, kaip 
vargas išvargtas ir jie galėtų 
tėvams gyventi, tai armijon 
ima, net neatsiklausdami, ar 
jie nori būti kariais.

Lowell’io pietinėj daly atsi
darė orlaivių dirbykla. Dabar 
dirba dar nedaug, bet vėliau, 
sakoma, dirbs kokis tūkstantis 
darbininkų.

Birželio 11 d. čionai buvo 
demonstruojama, kaip turi bū
ti atsargūs automobilių vai
ruotojai ir gatvėmis vaikščio
janti žmonės, kad mažiau į- 
vyktų nelaimių.

Miesto valdžia čionai užlai
kė ligoninę su gražia ūke. Jo
je karšinosi biedni seneliai ir 
šiaip sveikatos pataisymo rei
kalingi žmonės.

Bet dabar miesto taryba už
simanė tą įstaigą likviduoti.

Matomai, ponams biednio- 
kai mažai apeina.

Prieš kiek laiko Čionais po
licija aptiko samogonkos dir- 
byklėlę. Suimta ir nubausta 
tūla moteris $100.

Pasirodo, kad spykyzės dar 
tebegyvuoja.

Pas mus perskyrų skaičius 
didėja. Bėgyje tik vienos sa
vaitės, persiskyrė 8 poros. 
Keista dar ir tas, kad ski
riasi tokios poros, kurios yra 
išgyvenusios po 20 metų ir tu
ri pulkus vaikų. Priežastis tam 
— biednysta ir girtuokliavi
mas.

Miestas žada pirkti 100 ak
rų žemės ir kasti daugiau šu
linių. Mat, gyventojų skaičiui 
didėjant, susidaro ir vandens 
tiekimo problema.

Mūsų miestas grimsta į sko
las. Pastaruoju laiku paimta 
skolos iš Boston First National

Banko $500,000; gi pirmiau
jau buvo paimta $200,000.

Ne kokis progresas . . .

State Teachers Kolegiją 
baigė 73 merginos. Jos gavo 
diplomus bei leidimus moky
tojauti. Griaustinis.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 1802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1718 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EARL 1). ALEXANDER 
d-b-a Buckeye Market

1718 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1670 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9496 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3705 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY LONDON
3705 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1004 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUBIN MARCUS
1004 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 58 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Secti i i H'7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PALTIEL
74 Kingston Ave.. Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
| DB 52 has been issued to the undersigned 
; to sell beer at retail Un lev Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL WEINER
1102 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tjiat License No. 
GB 1230 has been issued to the undersigned 
to sell Ixer at lotail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2902 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB TROPP
2902 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 186 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ••etatl under Section 167 i f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
588 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn. , 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1236 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undci Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
I 19 Montague Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. |

JULIO GARCIA
119 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1189 has been issued to the undersignod 
to sell beer at rit.nl under Section 167 qf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
<101 Henry Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY G. POPPE
401 Henry St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6616 has been issued to the undersigned 
to sell beer at sviil under Section 167 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of' Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
86 Rwkaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6130 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ’.07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6823 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED KORTMANN

licenses LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 635 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Sterling Place, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. „

JOSEPH H. KOEHLER
77 Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at .elail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST J. KA'fT
890 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6080 has been issued to the undersigned 
to sell beer at letail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP SIEGEL
137 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9477 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retiil under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9316 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHILLING
9316 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9523 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevern g c Control Law at 
79 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises'.

JACK SOKOLOFF
79 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1862 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6070 has been issued to the undersigned 
to sell beer at letail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
225 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS EPSTEIN
225 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 1212 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
7212 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL KOENIG
7212 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1917 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sicfion 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1ST, Stuyvcsant Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA SCHWARTZ
186 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N,. Y.

NOTICE is hereby given that License ‘No. 
GB 9469 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at retail under Seclion 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
592 Central Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW STECK
592 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1793 has been issued to the undersigned 
to cell heir a’ retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH J. VAUGHAN
137 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6351 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 17 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH SEUTHE
1 17 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12535 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ict.ul unuer Siction .'07 of 
the Alcoholic Bove r a g e Control Law at 
433 Franklin Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

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

f823 - 6th Avė.,__________ Brooklyn, N. Y................. .......     . ■ ■-- --------------------------------------------------------

SHENANDOAH, PA., APYLINKĖJ

PIKNIKAS
Rengia Literatūros Draugijos Devintas Apskritys

Sekmadienį, Liepos 13 July
BRANDONVILLE GIRAITĖJE

Prasidės Anksti Ryte ir Tęsis iki Vėlai Vakaro
••••••

Bus puiki dailės programa: Dainuos Wilkes-
Barrio Lyros Choras; solas ir duetus dainuos 

S. Kuzmickas, V. Kuzmickiene ir
M. Bujauskienė

KALBĖS R. MIZARA,
“Laisvės“ Redaktorius iš Brooklyn, N. Y.

Puiki Orkestrą Gros Šokiams

TURĖSIME SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Gerbiamieji: Kviečiame visuomenę dalyvauti šiame pik
nike. Vieta erdvinga, bus vietos svečiams ir automobi
liams. Užtikrinam, kad visi smagiai praleisite laiką.

KOMITETAS.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1009 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7711 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOSEPH CRASHKOFF 
Crashkoff’s Quality Grocery

7711 — 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10137 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2063 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
591 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX LANDSMAN 
Tasty Dairy

591 — 92nd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6045 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retiil under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL KAPLAN
4023 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
C 340 has been issued to the undersigned 
to sell bier, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
118 Cook Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the
premises. i

MORRIS LINDENBAUM 
d-b-a Lindenbnum Dist.

118 Cook St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9476 has been issued to the undersigned 

umler Section 107 of 
age Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

the Alcoholic Bevcr 
854 Noslrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

LUDWIG 
d-b-a New Era Self 

854 Nostrand Ave.,

GOLUB

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
C 167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

510

HARRY MALAMUD 
Greenpoint Beer Distributors 

Meeker Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1874 has been issued to the undersigned 
to sell beer at letail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MIKE ORLANDO
715 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 62 12 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
63!) Wilson Avenue, Boiotigii of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHANNES 
639 Wilson Brooklyn. N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1165 has been issued to the under* 
to sell beer at retail under Section 107 of 

ic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, io be consumed off the?
5903 Thir< 
County of 
premises.

5901:
HENRY W’NDELER

I Ave., Brooklyn, N Y.

NOTICE is 
GB 881 has 
to sell beer 
tho Alcoholic. Bevern 
417 New Lots Avcnii?, 
County of Kings, to

hereby given that License No. 
been issued Io the 'indersigm d

ige Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SAMUEL
417 New Luts

GORELICK 
llrooklyn. N.

hereby that License No.

Control Law at 
.v n, 
the

NOTICI
GB 947: 
to sell beer at ii.ti.i! i 
the Alcoholic B e v e r :

No.

365 Central Avenin?. Bun nigh of Brook
County . of Kings, to be consumed off
premises.

MAX KR1 •OFF
365 Central Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
GB 2009 has been ii iSlK <1 (•> the undersir
to sell I><■< r at 
the Alcoholic I 
I I I Newell 
County of 
premises.

Ill Newell

107 of 
.aw ai 

, lioiough of Bro >klyn, 
Kings, to bo consumed off the

FRANK K1ELB1NSKI
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9501 has been issued ti the undersigned

Section 107 of 
Control Law at 
ii <1 Bi” i.i.lvn.

Kings, to be consumed off

the Alcoholic B e v crag c 
211 Driggs Aveliu? Htroi 
County of 
premises.

JOSEPH FELDSTEIN. INC.
Bro.ikb n.

the

211 N

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1961 has ix-en is-.i.<l Io me uiblersig 
to sell Beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1335 Myrtle Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

be consumed off the

1335 Myrtle
JOSEPH

NOTICE is 
GB 1919 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
216 Ridge' 
County of 
premises.

LERNER
Brooklyn, N

hereby given that License 
been issued to the under*)

No.

B e v e r a g e Control Law 
i A • e . I'u'iii (h oi Bro 'k 

Kings, to be consumed off

216 Ridgewood Ave

107 of
at 

lyn, 
the

Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1744 has been issued to the- undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic B e v e r a g e Control Law at 
2909 Ft. Hamilton P’wy, Borough.of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

PETER MeEVOY
290!) Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.

J. GARŠVA 
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka- j; 
: rietas veselijom, krikštynom 
i ir kitkam. ■ :

231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

ALDLD moterų 155 kp. susirinki
mas įvyks 7 d. liepos, 7:30 v. v., 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Yra svar
bių reikalų, už tai vieną 
anksčiau susirinkime, 
būtinas. — A. J.

savaitę 
Dalyvavimas 
(157-158)

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 7 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Malonėkite dalyvauti visi na
riai, nes bus daug svarbių dalykų 
svarstyt. —F. B. prot. sekr.

(157-158)

PITTSBURGH, PA.
“Laisvės” ir “Vilnies” naudai iš

važiavimas įvyks 27 d. liepos, Car
negie Park. Rengėjai prašo kitų or
ganizacijų tą dieną nieko nerengti ir 
kviečia skaitlingai dalyvauti šiame 
parengime. (156-157)

WORCESTER, MASS.
Birželio 22 d., LDS Pirmo 

skričio piknike, Olympia Parke 
ko nelaimė, pamečiau $24.00, Kurie 
suradote, 
Iš anksto 
lienė, 13 
Mass.

Ap- 
jvy-

širdingai prašome grąžint, 
tariu ačiū! Helena Yanu- 
Suffield St., Worcester, 

(156-157)

MINERSVILLE— 
SHENANDOAH, PA

Sekmadienį, 13 d. liepos, Literatū
ros Draugijos 9-tas Apskritys ruo
šia didelį pikniką “Laisves” naudai. 
Įvyks Brandonville. Prasidės anksti 
ryto ir tęsis iki vėlai vakaro, 
puiki dailės programa: Lyros 
ras iš Wilkes-Barre’o; solus ir 
tus dainuos S. Kuzmickas, V.
mickicne ir M. Bujauskienė. Kalbės 
R. Mizara, “L.” redaktorius iš Broo- 
klyno. Puiki orkestrą šokiams. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Kviečiame 
visuomenę dalyvauti piknike. Vieta 
erdvinga, bus vietos svečiams ir au
tomobiliams. Užtikrinam, kad sma
giai praleisite laiką. (156-157)

Bus 
Cho- 
due- 
Kuz-

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ...................................... 50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ................................ 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ...............................$1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga .......................................... $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais .................................$1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ..............................

Lengvas būdas išmokt angliškai 
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .....

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už ............

M. žukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

Moderniškai įpuosta 
Lietuviška Alude

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINĖS 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

$3.00 
35c 
25c 
15c

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata ........

■ Ramatų žolės ...........
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pageibos 35c.

85c
60c
60c
60c 
60c

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y

Office Phone 
EVergreen 4-6971

S------------------------------------------- -FB
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842 
į.-------------------------------------- —------a
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7170

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

a

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ar • 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c 
SPECIAL RATES PER WEEK

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
FOTOGRAFAS GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

1113 Mt. Vernon Sired
701 Grand Street

PHILADELPHIA, PA
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Poplar 4110
Tarp Graham ir Manhattan Avės.

25c
60c

$1.50

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

grupių ir 
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės pri« manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis Msite patenkinti.

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

VI sad a yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų Ir žalių.

Robert Upton
JEWELER
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LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1872 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
6524 — 17 Avenue., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GLADSTONE
6524 — 17 Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1653 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF HENKE
2784 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1V990 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ijiw at 
37 Scholes Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MICHAEL KRAMER
37 Scholes St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1025 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under. Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
_’1> Kingsland Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS LOMBARDI
2V Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1737 has been issued to the undersigned 
to sell later at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1173 Broadway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

FRANK KAUFMAN
1173 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2020 has been issues! to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
2812 Fulton Street. 
County of Kings, to 
premises.

LUCA
2812 Fulton Street,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CUOMO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
3117 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ADOLFU NUNNENKAMP
3117 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 183! has been issuetl to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 14tw at 
3203 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JOHN KUHTA
3203 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

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

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1951 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3128 Fulton Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

FRANZ FRIES
3128 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1013 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

NICHOLAS ZAUNER & KASPAR 
SCHOJBERT

380 Etna Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. I 
GB 1373 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
391 Etna Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

CARL BIEGEL
391 Etna Street. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3327 Fulton Street. Borough of JJrooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

WILLI AM HANSEN
3327 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6594 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

FRANK KRESSE
3142 Fulton, St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby grven that License No. 
GB 6602 has been issued to tne undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Rd.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMANN ALBRECHT
2108 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control luiw at 
2126 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA MERETYK 
(Caton Dairy & Grocery)

2126 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9467 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1128 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

EMANUEL & JOHN GIUFFRE 
1128 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE WERTH O’BRIEN & FRANK 
O’BRIEN (Werth & O’Brien)

1130 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6038 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LaCAVA
709 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 464 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
873 Hegcman Ave., (734 Elton St.), Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

I’AUL MILLER
873 liegeman Ave., aka
734 Elton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1201 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Woodruff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGOLIS BROS. INC.
176 Woodruff Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1447 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
463 - f>th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE RECKMANN
163 - 5th Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
127 - 6th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM VON DOHLEN
127 - 6th Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 578 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
12)8 Avenue J. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BRISTOL BAR & GRILL, INC. 
(Famous Delicatessen)

1218 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2150 has been issued to .he undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5123 Fourth Ave., Borougn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROBT. I. PORTER, POST 986 
VETERANS OF FOREIGN WARS

5123 --- 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6095 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2681 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ANNA BRESSLER
2681 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1007 has been issued to the undersigned 
U> sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
96 New Jersey Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM J. RATNER
96 New Jersey Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6303 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH ROSENBERG 
(Navarre Dairy Co.)

161 Park PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic B everage Control Law at 
2915 Fulton Street. Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BREMER
2945 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6311 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control haw at 
31.5 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho | 
premises.

JACOB RAPOPORT 
(G & R Food Stores)

315 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y. i

NOTICE is hereby given, that License No. 
GB 1818 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
529 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

EMMA HALLER 
(Oscar’s Delicatessen)

529 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 - 5th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN STUTMANN & HENRY 
GRANNEMANN 

C Certified Delicatessen)
4l-5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 791 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
237 Sumner Ave. & 732 Greene Ave , Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
con: timed on the premises.

NAT FETNER
237 Sunnier Ave.,
& 732 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 61 18 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6362 Bay Parkway Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BELLA FINE
(Fine’s Dairy)

6302 Bay Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 6044 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1090 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Smith Street, Borough of Brooklyn, 

JULIA H1RSCHBERG ADMX
299 Smith St., Brooklyn, N. Y.

LICENSES LICENSES LICENSES
NOTICĖ is hereby given that License No. 
GB 1202 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
55 Lincoln Rend, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGOLIS BROS. INC.
55 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6637 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
95 - 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB BREGER
95-5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 973 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
66 - 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY RABINOWITZ
6C - 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6630 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ELI RIFKIN
1301 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 567 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1488 Herkimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALFONSO CIERVO
1488 Herkimer St., Brooklyn^ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 528 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN F. WI LI JAMS
3160 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 690 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
281 Sumner Avenue, Borougn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 759 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Flathush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FLATBUSH KOSHER DEL.. INC. 
774 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 759 has been issued to the undo: signed 
to sell beer at retail under Section 10.7 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Flatbush Ave., Borougn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FLATBUSH KOSHER Del., INC.
774 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 616 has been issued to (he unde:signed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
761a Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB WAITER
7Gln Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 743 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1J)7 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1133 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RUTH WISE
1133 Flatbush Ave.. Brook’yn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

P & N DELICATESSEN. INC.
1116 Avenue J, Brooklyn, N. Y. į

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 580 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on . the 
premises.

PHILIP TURNANSKY
268 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7639 has been issued to the undersigned , 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1318 Avenue M., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, tc be consumed 
on the premises.

STAGE FIVE REST.. INC.
1318 Avenue M. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 257 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

CHESTER BRODNICKI
92 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 688 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5301 Church Avenue, Borou.rh of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 603 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Division Ave., Borougn of Brooklyn, 
County of Kings, to ue consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 427 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2743 Pitkin Avenue, Borougn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS SPRUNG
2743 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2225 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
685-687 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of kings, to oc consume 1 on the 
premises.

SOL DELICATESSEN 
685-687 DeKalb Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 879 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1087 Blake Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

ARNOLD DERENFELD
1087 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

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

ISRAEL HELLERMAN 
(Hellerman’s Dairy)

393 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 777 has been issued v<) the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 Classon Avenue, Borough of Brook’yn, 
County of Kings, to -be consumed on the 
premises.

ERNEST THEISS
358 Classon Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 534 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consuric-l on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 626 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
13 Seige) Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN & JOSEPH BERGER 
BERGER & SON

13 Seigel St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 656 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 Avenue N, Borougn of Biooklyn. 
County of Kings, to be consume,! on the 
premises.

VINCENT A. CULHANE
5606 Avenue N. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 494 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
331 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
Coupty of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY MEERKATZ
331 Tompkins Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1489 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5018 4th Ave., (371- -51 St.), Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE ROSENS’l’EI N 
5018—4th Ave., a-k-a
371—51 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given’’ that License No. 
EB 788 has been issued to the ’ undersigned 
to sell beer at -V3ta.il under Section 107 of 
tho Alcoholic coverage Control Law at 
4911 Aver D. Borough of Brooklyn, 
County c’ ''Kings, to be consumed on (he 
premises.
JOSEPH BLAZE & WILLIAM F. .TANDER 

d-b-a Avenue D Bar & Grill
4911 Avenue D. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 537 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to oe consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 756 has been issued to (he undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
878 Sutter Avenue. Borough . of Brooklyn, 
County of Kings, to oe ccnsu-tied on the 
premises.

CHARLES ZELDES
878 Sutter Ave.,. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 434 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2196 has been issued to the undersigned 
to sell beer ąt retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Empire Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on, the 
premises.

TOOMEY’S GRILL, INC.
252 Empire Blvd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1486 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSELENA CORP.
110 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1564 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1645 St. Johns PL, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume.! on the 
premises.

WILLIAM MAYHOWITZ
1645 St. Johns PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 867 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
823 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 802 has been issued to the undersigned 
to sell, beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7315 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN YESSNER 
Marguerite’s Italian American Rest.

7315—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2245 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1533 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDMUND G. & JAMES LAWLER 
d-b-a Lawler Bros.

1533 Breadway, Brooklyn, N. Y;

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 23,50 has 'been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1638 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume J on the 
premises.

PAREWAY FRENCH BAKERY, INC. 
1638 Pitkin Ave., Biooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1524 has ’been issuer! to the undeis.’gned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Columbia Street, Borough ot Broollyn, 
County of Kings, to be consumed oii the 
premises.

JOHN ALLEGRA
187 Columbia St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 619 has )>ecn issued to th-» undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on lhe 
premises.

HENRY A. BESTE 
Henry S. Coffee Shoppe

329 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1108 has been issued t<? the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2611 E. J 2th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO Ml STRETTA
2611 E. 12th St., Brooklyn, N. Y.

i __ ___________________
| NOTICE is hereby given that License No. 

GB 6335 has been issued to the undei signed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Howard Ave., Boiough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN HORAN
196 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

HENRY WEBER
724 Sterling PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1286 has been issued to the under "inner! 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1407 has been issued to the undesigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Utica Avenue, Borough of 'Biooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTON KLEIN
71 Utica Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1341 has been issued to the undeisigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
GB 193 Adatns Street, Borougn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
467 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

WILLIAM MEYER, JR. 
William Beckmann

467 Myrtle Ave., Brooklyn. N. Y.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato;— 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kabuts.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
r—————----------—

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1355 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
764 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

LOUIS RASIIKOW & MEYER 
M. GURKIN

764 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1303 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SCHOENFELD 
& PHILIP SIEGEL

17 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6262 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1055 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA WEINGAST
1055 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1065 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control I.aw at
2302 Cortelyou Rd.. Borough of Brooklyn. 
County of £ings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES J. JAFFEE
2303 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1396 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

LUDER HEISSENBUTTEL
110 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1734 has been issued to the 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 the 
premises.

FANNIE WEBER
1083 Fulton St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6015 - 4th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 559 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2788 Fulton St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1999 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1007 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB895 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE THALER
511 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 844 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
9311 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on rhe 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2204 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3501 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN J. MORRIS
3501 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
146 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. BUTLER
146 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1566 has been Issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELIAS SPYE
39-41 Kossuth Pl., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 776 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY CORNO (ADMIX.)
407 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 452 has been issued to tne undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Roebling Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to i>e consumed on the 
premises.

JACOB KAPLAN
201 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Skelbkites savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”

GERA ŽINIA LIETUVIAMS!
Gera sveikata priklauso nuo mūsų pačių, ant kiek mes 

esame susipažinę su maistu, vitaminais ir mineralais. Jeigu 
Tamstos dar to gerai nežinote, tai meldžiu atsilankyti į mūsų 
Health Food Krautuvę ir susipažinti. Pas mus galite gauti 
nesulfuruotų džiovintų vaisių, Deitų, Figų, Slyvų, Monuka Ra- 
zinkų, 100% tikro bičių Medaus, geros rugines duonos, 
WHEAT GERM, įvairių žolelių, sutaisytų arbatų nuo vidurių 
sukietėjimo, ir šiaip arbatų, Mint Tea, Alfalfa Tea, be kofino 
Kavos, Malt gėrimų su Vitaminais, kaip tai JOYANA, TAVA, 
CHEER, kurie turi net penkius vitaminus ir 11-ka mineralų. 
Arba Vitamin B Complex sirupas ir tabletelis, ENRICH, to
nikas Adiron, tabletelis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža- 
kraujų, KAL, tabletelis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietoje baltos druskos ir jodynos. Dr. Wieel garlic 
dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo, SOUPLETS viena 
tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti išsigerti 
morkų skysčių, nes štore turiu tam tikrų mašinų dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pirksite už $3.75, ar daugiau tas 
gausite visai dykai 60c vertės kena MELVITE gėrimo. O ku
rie pirmų kartų atvyksite į krautuvę, tie gausite veltui išsi
gerti morkų skysčių.

Vitaminus ir maistų siunčiame paštu ir į visus kitus mies
tus. Rašykite ar telefonuokite arba kreipkitės asmeniškai.

Krautuvė atdara kas dienų nuo 10. vai. ryto iki 9 vai. va
kare; subatomis iki 10 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

Susipažinimui — veltui literatūra.
VITAL HEALTH FOODS 

KANAPORIAI
465 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9805

Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 
taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

■ , Salė šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir i, 
importuotų Degtinių, Vyno ir šampano. O Alus tai geriausios rūšies Į1

! RHEINGOLD EXTRA DRV. <!
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

,, — | .-r— — — J '

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke ( 
sustokite persitikrint. '

' Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų. s

STEAMBOAT INN
89-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

Telephone Great Neck 1546 h
L—————————-------------- ---- -----------—------------—.—-------------

Chroniškos Ligos Gydomos
KRAUJO, ODOS IR NERVU Ligos, Skilvio ir 

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynės ir kitokios Mčšlažarnčs Ligos. Abel- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės 
Ligos ir kiti . Chroniški Nesveikumai 

Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir šlapumo Tyrimai
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 

tinkamą gydymą. Įšvirkščiama Serumo ir Čiepų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00. I

DR. LOUIS ZINS
(30 Metų Privačios ir Ligoninių Praktikos)

110 East 16 St, N. Y.
Tarp Union Są. ir Irving Pi.

Šiokiom Dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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LAISVE šeštadienis, Liepos 5, 1941

NewYorko^^fe^JZi n los
Tolimi Svečiai, Tūkstančiai Draugiškų 

Brooklyniečiy, 4 Chorai Dalyvaus 
“Laisvės” Piknike Liepos 6-tą

Paskutiniu kartu norime 
priminti, kad didžioji brookly- 
niečių metinė iškilmė — “Lais
vės” piknikas įvyks jau rytoj, 
sekmadienį, liepos 6-tą, Klas- 
čiaus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avės., Maspethe.

Parkas atdaras nuo 10 ryto. 
Pradžia pikniko 12 vai. šokiai 
nuo 2 vai. po pietų. Šokiams 
grieš Petro Retikevičiaus or
kestrą.

Daug Tolimų Svečių.

Kaip visada praeityje, taip1 paprastai, atvažiuoja ir 
ir šiemet atsilankiusieji į “L.” ketų, 
pikniką turės progos sueiti! nebuvo pranešta, 
daugelį savo senų draugų ir Dainuos Chorai:
pažįstamų, su kuriais jau per, 
daug metų neturėjo progos i Sietynas iš Newarko, 
matytis, kadangi į “Laisvės” i vaujamas
piknikus suvažiuoja svečių iš nes Šalinaitčs. 
kelių apylinkės valstijų

užkada pasitaiko svečių ir iš 
tūkstančių mylių.

Artimosios apylinkės bus 
atstovautos masiniai. Apart 
nesuskaitomų kolonijų, iš kur 
svečiai pribūna privatiškomis 
mašinomis, busais atvažiuoja 
svečių iš sekamų apylinkės ko
lonijų :

Newarko, Cliffsides, Eliza
betho, Bayonnės, Jersey City, 

i Harrison-Kear.ny, Great Neck. 
I Tūlos iš tų kolonijų siunčia po 
[kelis busus. O pikniko dieną, 

neti-
apie kuriuos iš anksto

vado-
kompozitorės Bro-

&

Banga iš Elizabetho, vado- 
~ — ............. -

vybėj Aldonos Klimaitčs.
Pirmyn iš Great Necko, va

dovaujamas Jurgio Kazakevi
čiaus.

Aidas, pačių brooklyniečių 
choras, vadovaujamas Aldonos 
Žilinskaitės.

Brookly.nieciai Pribus 
Masiniai

Didelis skaičius brooklynie
čių, “Laisvės” skaitytojų ir 
draugų, jau prieš mėnesį ir 
daugiau laiko yra išplatinę 
tarp savo pažįstamų šimtus 
“Laisvės” piknikų bilietų ir 
užsisakę stalus smagiam paž- 
moniui piknike, o jų gerosios 
šeimininkės suplanavusios pa
gamini gerų šeimyniškų vai
šių.

Šimtai pavienių jau yra įsi
giję iš anksto bilietus “Lais
vės” raštinėj. Kiekvienas 
“Laisvės” draugas, kiekvienas 
prieš fašizmą nusiteikęs žmo
gus ruošiasi lietuvių liaudies 
dienraščio iškilmei.

Prie iš anksto pirktų bilietų 
yra duodamos 4 dovanos: $10, 
$7, $5 ir $3.

“Daily Worker” Apra
šė Lietuvių Mitingą
Lietuvių pažangiųjų organi

zacijų masiniame mitinge 
Grand Paradise salėj, liepos 
1-mą, pasirodo, buvo ir ang
liško darbininkų dienraščio 
“Daily Worker” koresponden
tas ir fotografas. Ketvirtadie
nio laidoj gražiai aprašytas 
mitingas ir įdėta trys dideli 
paveikslai -— mitinge dalyva
vusios publikos sekcijos.

Ligonių Priežiūros Klasės
Williamsburgo S v e i katos 

Centre, 151 Maujer St., jau iš
leista šešios Raudonojo Kry
žiaus Klasės bėgiu pereito se
zono. Mokiniams išduoda Pū
dymus. Pamokina ligonių prie
žiūros namie, taipgi greitosios 
pagelbos taisyklių nelaimės 
nuotikiuose. Dabar eina regis
tracija sekamai klasei. Mokina 
ketvirtadienių vakarais nuo 
7:45 iki 9:45, nemokamai.

Kelrodis į “Laisves” 
Pikniką

Klasčiaus Clinton Parkas 
privažiuojama Grand St. gat- 
vekariu ir nepertoli nuo Flu
shing gatvekario. Išlipt ant 
Rust St. ir eit į šiaurius.

Grand St. gatvekaris gau
namas prie BMT Canarsie lini
jos Grand St. stoties, prie In
dependent 8th Avė. linijos 
Grand Ave.—Newtown sto
ties, ir prie Ind. Queens — 
Brooklyn Crosstown linijos 
Metropolitan stoties.

Automobiliais:

Atvažiavę Holand Tuneliu 
važiuokite per Williamsburg 
Tiltą, iš pleciaus į Grand St. 
Extension ir Grand Strytu į 
Maspethą iki Rust St. (prie 
pat iškeltų gelžkelio bėgių). 
Sukit po kairei. Parkas ran
dasi prie Betts ir Maspeth 
Avės.

Atvažiavę iš Conn, ir kitur į 
Bronxa klauskit kelio j Maspe
th ą.

W. Kubilius Serga

Parvažiavo iš Floridos
Petras Vabalas parvažiavo 

iš Floridos, gavo 15 dienų va- j 
kaciją iš kariuomenės. Sve-1 
čiuosis pas motiną ir du bro
liu, Albertą ir William.

Jis yra Jono Jurevičiaus 
(Jurevich) geras draugas, to
dėl Jurevičiai užkviečia drau- 
gus-pažįstamus užeiti po 234 ! 
Cleveland Street (Cleveland i 
Palace), East N. Y. ir pa
sveikinti kareivį Vabalą.

Petras Vabalas yra kariuo
menėj viršininku prie aeropla
nų. šią žinutę pranešė telefo
nu Vincas (Dzūkas) Karlonas, 
Jurevičiaus manageris.

išbudęs pamatė esant reikalo 
susirast užklodą. Ketvirtadie
nio rytą buvo visai vėsu.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Bušai į “Laisves” Pikniką
Smeton - Nacių Mitingėlis

Liepos-July 6, Clinton Park
Antrašas: Betts & Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

CHORAS
3 busus
Clinton St

Prašome tuojau užsiregistruoti važiavimui į pik
niką. Rengkitės patys ir kalbinkite savo kaimynus 
į dienraščio “Laisvės” didžiąją iškilmę.

NEWARK, N. J. ■ SZ™5
Pirmo buso, pirma stotis bus 566 So.

E. Orange, N. J. Visi šios apylinkes lietuviai galite 
užsiregistruoti pas K. Žukauskienę, 566 So. Clinton 
St. Busas išeis 12 vai. dieną. Bilietas 85c į abi pusi.

Visi trys busai kartu išeis nuo Šv. Jurgio Draugi
jos Salės, 180 New York Ave., Newark, 1 vai. po piet.

Prašome įsitėmyti, jog buso bilieto kaina 85c. Bi
lietai gaunami Šv. Jurgio salėje, 180 New York’Ave. 
Pas Mikšį ir Skeistaitį užeigoje, 189 Ferry St., W. 
Morkus, 113 Adam St., Newark, N. J., ir pas Sietyno 
Choro narius.

f I N I Literatūros DraugijosLLHT01VE, 11. J. 77 kp. busas išeis
nuo Chas. Green vietos, 267 Walker St., 1-mą vai. po 
pietų. Buso bilietas $1.00 į abi pusi. Prašome iš anks
to užsiregistruoti pas Chas. Green arba pas Komi
sijos narius.

pi I7ARFTH N 1 BANG0S CH0R0LLiKuriDlu 1 lij 11. J. Busas išeis
nuo 408 Court St., 12:30 vai. dieną. Kelionės lėšos 

bus paskelbtos vėliau. Užsiregistruokite vietą buse 
pas sekančius draugus: C. Andriūnas, F. Šiaulis, A. 
Stripeika, A. Pociūnas ir A. Skairius.

RAVONNF N I ALDLD 212 KU0P0S UM1 vi u !!• Busas išeis
nuo L.A.U. Kliubo, Liberty Hali, 329 Broadway, 12 
vai. dieną. Kelionė į abi pusi $1.00. Prašome užsire
gistruoti vietas iš anksto pas P. Janiūną ir K. čiurlį.

irpcrv CITY N I BUSAS išvažiuosVII Ij J. nuo Ukrainą Svet.
158-60 Mercer St., 12 vai. dieną. Prašome įsitėmyti 

laiką, užsiregistruokite vietas iš anksto.

Trečiadicno vakare, liepos 
2-rą, didžiulėje Grand Para
dise salėje, Brooklyne, įvyko 
smeton-nacių džiaugsmo mi
tingas. Ir džiaugėsi jie, strak
sėjo, kaip anie laukiniai indė
nai ties liepsnojančia prerija...

Jų tie (atsiprašant!) kalbė
tojai šūkavo:

— Lietuva vėl laisva!
— Lietuva jau vėl nepri

klausoma !
— Lietuviai išžudė “purvi

nus mongolus!”
— Berlyne ir Kaune plevė

suoja mūsų trispalvė vėliava!
— Lietuvos trispalvė plevė

suos Kremliuje!
Ir taip toliau, ir tt.

Tais šūkautojais buvo: Dom. 
Klinga, “kapitonas” Jurgėla, 
dr. Vencius, Vyt. Abraitis ir 
kokis ten jaunėk ši is fašistu
kas — Laučkutis.

Nė vienas jų, nė žodeliu, 
neprasitarė prieš savo ideolo
ginį šefą, Adolfą Hitlerį. Už 
tai, Kad Hitlerio govėdos už
puolė Sovietų Sąjungą; už tai, 
kad pabaisa Hitleris terioja 
Lietuvą ir lieja jos žmonių ne
kaltą kraują — visą kaltę jie 
meta ant Sovietų Sąjungos. Jų 
draugas Hitleris, esą, pasakęs, 
kad jis niekuomet nenorėjęs 
užimti mažiukę Lietuvą, ir jie 
tam tikį.

Visi tie smeton-naciai (vie
ni atvirai, kiti — “diplomatiš
kai”), smerkė Jungt. Valsti
jų valdžią ir Angliją, kam jos 
žadą Sovietų Sąjungai pagal
bą apsigynimui nuo bestijiško- 
jo hitlerizmo. Tuo reikalu ir 
tokioje dvasioje K. Jurgėla 
perskaitė rezoliuciją ir ją 
“priėmė.”

žmonių tame jų. “džiaugsmo 
mitinge” (jie taip jį vadino. 
Rep.) buvo apie šimtas ir pu
sė.

Nors trumpai duosiu skaity
tojams tų pro-nazių kalbėtojų 
charakteristika.

Dom. Klinga — kalbėjo 
klingiškai. Jis plūdo Sovietų 
Sąjungą visais jam žinomais 
epitetais. Pranašavo Sovietų 
Sąjungos “išparceliavimą” ir 
galą pačiam komunizmui. Jo

veido grimazai, judėjimai ir 
keisti estradoje bėginėjimai, 
priminė žmogų, priėmusį dik- 
toka doza ricinos. Prieš Hitle
rį jis — nė vamt!

“Kapitonas” Jurgėla — ka- 
pitoniškai išriesta krūtine, 
aukštu tenoru, smerkė ir nie
kino Sovietų Sąjungą ir tary
binę Lietuvą. Prieš razbainin- 
ką Hitlerį — nė gu-gu !

Dr. Vencius — “poetingai” 
ir “diplomatiškai” teisino bu
vusį Smetonos režimą ir Hitle
rio grobuoniškumą — bi’iovi- 
mąsi Sovietų Sąjungom Lietu
vių tautą jis gyrė ir peikė. 
Lietuvių liatidį jis prilygino 
prie avių, o lietuvius komunis
tus — prie avinų, šių žodžių 
rašytojui nėra žinoma, ant 
kiek p. Vencius yra geras dak
taras, bet galima drąsiai saky
ti, kad jis yra ne menkas . . . 
demagogas.

Vyt. Abraitis — atviras 
smeton-micis. Gailėjosi negalįs 
dabar būti Lietuvoje ir “lieti 
kraują už išsiliuosavimą iš 
Stalino vergijos.” Jis greitoj 
ateityj žada grįžti hitlerinėn 
Lietuvon ir išpildyti savo 
“šventą pareigą”.

Laučka (ne Brooklyno) — 
narsus smetoninis bėgliukas iš 
Lietuvos. Jis atvirai pareiškė, 
kad Hitleris dabar jiems (sme- 
ton-naciams) yra draugu. O 
kai Anglija su savo talkinin
kais nacius sukriušins, tai ir 
jis tada būsiąs prieš Hitlerį. 
“Lietuvos trispalvė vėliava bus 
įsmeigta Kremliuje!” — šau
kė tas vaikėzas.

Kadangi buvo imama įžan
ga (10c.) tai šio “džiaugsmo 
mitingo” rengėjai, pridėję sve
tainėje surinktas aukas, susi
darė $56 įplaukų.

Pirmininkavo p. Sagevičius.
Reporteris. I

Didžiojo New Yorko regis
tracijoj 21 motus amžiaus su
laukusių vyrų užsirašė žymiai 
mažiau, negu buvo tikėtasi 
esant. Tūli drafto viršininkai 
buvo rokavę būsiant 70,000, 
pulk. Arthur V. McDermott 
tikėjęsis 58,000, o užsiregis
travo 40,253.

Walter Kubilius, jaunas 
“Laisvės” angliško skyriaus 
vedėjas, šią savaitę praleido 
lovoje kovodamas su “gripu.” 
Dėl tos priežasties ir skyrius 
neišėjo. Linkime greit pasveik
ti ir sugrįžti darbuosna įstai
goj ir jaunime.

Išvyko Vakacijon
žymus Brooklyne lietuvių 

advokatas, Antanas Vižlians- 
kas apleido miestą kelioms sa
vaitėms laiko ir išvyko vaka- 
cijų. Kelias dienas poilsiaus 
prie Champlain ežero, o vė
liaus vyks plačiau pasivažinėt 
savo šalyje.

MIRĖ
Elzbieta Ručinskienė, 46 m. 

amžiaus, gyvenusi 58-60 Rem
sen PI., Maspethe, mirė liepos 
2 d., šv. Jono ligoninėj. Pa
šarvota graboriaus Matthew 
P. Ballas (Bieliausko) koply
čioj, 660 Grand St., Brook
lyne. Laidojama šeštadienį, 
liepos 5 d., 10 vai. ryto, šv. 
Jono kapinėse. Velionė paliko 
vyrą Juozą, dvi dukteris: Oną 
ir Blanche, du sūnų : Juozą ir 
Edvardą, taip pat seserį Ma
rijoną Ambroze, gyvenančią 
Worcester, Mass.

Laidotuvių. apeigas aptar
nauja grab. Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Naujo Teatro Mokykloj
Moe Hack, scenai šviesų 

ekspertas ir buvęs New Yorko 
Fe d erai io Teatro direktorius 
apsiėmęs mokinti Praktiškos 
Scenai Technikos klasę Naujo 
Teatro Mokyklos vasarinį ter
miną, prasidėsiantį liepos 7-tą, 
110 W. 47th St., New Yorke.

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginos dirbti prie 

namų ruošos. Jeigu sutiks ant vie
tos gyventi, gaus nuosavą kambarį, 
kitaip pabaigus darbą galės eiti na
mon. Sutinkame ir priimti merginą, 
kuri dirbs ir dalį laiko. Kreipkitės 
pas Mrs. Silverberg, 755 Ocean Ave., 
Brooklyn, N. Y. arba telefonuokite: 
BU 2-2004. Galima kreiptis tiktai 
6 vai. vak.

Karščiai Biskį Atslūgo
Per virš savaitę įkyriai var

ginę brooklyhiečius didieji 
karščiai pereito trečiadienio 
vakarą pradėjo mažėti ir nak
čia pro miegus ne vienas pa
manė sapnuojąs vėsumą, bet

y-——---
į DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Į Telefonas: Humboldt 2-7984 <

Į 530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue i 
NEWARK, N. J.

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

-------------- —---- —— 

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, i krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.

Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo l vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

HARRISON-KEARNY, N. J.
Busas išvažiuos nuo Daves Ave. ir Tapen St.

Kurie norite važiuoti į “L.” pikniką, prašome įsi- 
tėmyti, jog busas išeis 12 vai. dieną. Kelionės lėšos 
$1.00 į abi pusi. Prašome užsiregistruoti pas Joną 
Degutį ar pas P. Marson, 22 Davis St., Harrison, N. J.

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITE—JUDIS, KURIO AMERIKA LAUKE!

“Soviet Frontiers on the Danube”
(Su angliAkaix paaiškinimais)

Fotografiniai Rekordai Besiruošiančios Istorijos Bessarabijoj ir Šiaurinėj Bukovinoj 
Matykite, kodėl Hitlerio blitz žygiai turės žlugti.

Taipgi: RAUDONOJI ARMIJA, įspūdingi paveikslai, kaip 
Išlavintos ir Įrengtos Sovietų Armijos ir Oro Jėgos.

Nuolat rodoma nuo 9 A. M. kasdien — 20 centų iki 1 I’. M.

CENTRAL THEATRE Broa"S ‘vb"'"st'
(ATVRDINTAS OKAS)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 15 m. išdirbtas biznis, 

20 fornišiuoti kambariai, gražioj 
apylinkėj. Priežastis pardavimo — 
bloga sveikata. Kreipkitės po ant
rašu: 355 W. 21st St., \ New York 
City, N. Y. Tel. WAtkins 9-1840. 
(bk.)

rPCAT Nrrif N V ?hWn Choro busas UHLn 1 1 IEVA, IV I • išvažiuos 1 vai. dieną
Prašome įsitėmyti, jog autobusas į “L.” pikniką 

išvažiuos nuo KasmoČių Svetainės, 91 Steamboat Rd. 
Prašome važiuotojų pribūti laiku. Kelionės lėšos į 
abi pusi 50c. Galite užsiregistruoti pas choristus.

a--------—----------------------------------- -----------------------

Niekada pirmiaus istorija 
nebuvo taip sujudinanti!

“PETER I”
su N. SIMONOVU ir N. CERKASSOVU

Marcel Pagnol’s šaunusis 
. kūrinys.

“HARVEST”
su GABRIELIŲ GABRIO

Taip pat: Naujausios Sovietų žinios. Vėlai Rodoma šiąnakt.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. EeVANDA—E. LeVAJNDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER• •
337 Union Avenae

Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer ai 158

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

Tel. Ev. 4-8698

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

T arime Geros Degtinės ir Vyną
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N.




