
Kariai ir Disciplina. 
Sugrįžo ant Tanky. 
Pradeda Blaivytis. 
Hitleriška Gyvatė. 
Talka Didėja.

Rašo A. Bimba

Kam būrys kareivių, eida
mi pro golfo lauką ir pamatę 
trumpomis kelnaitėmis apsi
rengusias merginas golfą lo
šiant, pašūkavo j jas, genero
las Lear smarkiai juos nubau
dė. Privertė juos baisiausiam 
Tennessee karštyje penkiolika 
myliu pėstiems maršuoti.

Karių nelaimė buvo, kad su 
tomis merginomis golfą lošė 
ir generolas Lear. Jis matė 
jų elgseną ir paskaitė dideliu 
išdykumu.

Dėl to spaudoje prasidėjo 
diskusijos. Klausimas kilo ir 
Kongrese.

Bausmė paliete 350 karių. 
O gal tik vienas kitas minėtas 
merginas pakibino. Už tuos 
kelis visi nukentėjo.

Tas tik parodo, kad armijo
je autokratiški viršylos už ke
lis kaltus baudžia šimtus. Tai 
ne disciplina, bet nepaisymas 
nei kareivių teisių, nei žmo
niškumo.

Klerikalų “Amerika” (lie
pos 11 d.) išdidžiai praneša: 
“Birželio 30 d. į Kauną atvy
ko generolas Stasys Raštikis, 
kuriam, atrodo, teks būti Lie
tuvos vyriausybės priešakyje.”

Vadinasi, Raštikį atsiuntė 
Kaunan Hitleris tada, kai Lie
tuva jau buvo po nacių kur- 
ka. Raštikis iš Lietuvos pabė
go slaptai, o sugrįžo ant Hitle
rio tanko, kaip “didvyris,”! 
kaipo išgama ir Hitlerio agen
tas. Jis Hitleriui ir tarnaus ir 
smaugs Lietuvos žmones.

šalin Raštikį ir kitus hitle-! 
rinius budelius nuo Lietuvos; 
liaudies sprando!

Gal galų gale visai išsiblai- 
vys ir “Tėvynės” redaktorius 
Bajoras, kuris ant tarybinės 
Lietuvos šunis korė. Liepos 11 
dieną Bajoras jau rašo:

“Mielas broli, Hitleris ne
atėjo svetimų tautų išgelbėti, 
o atėjo jas tik pavergti...”

šventa tiesa. Prieš tą fašis
tinę bestiją reikia visiems ko
voti.

Lauksime, kada Bajoras 
liausis plūdęs Sovietų Sąjungą 
ir palinkės jai ir Anglijai ge
riausio pasisekimo Hitlerį ir 
hitlerizmą nušluoti nuo žemės 
paviršio. Tada Lietuva vėl 
bus laisva gražioje socialisti
nėje tautų šeimoje.

“Keleivis” pasidarė visai at
vira ir pikčiausia hitlerine gy
vate Amerikos lietuvių tarpe, 
štai ką jo špaltose skaitome 
liepos 9 dieną:

“Kai vokiečiai pradėjo žy
giuoti ant Rusijos, tai pas vi
sus lietuvius, tik su maža iš
imtimi, kilo džiaugsmo ban
ga. . .

“Visoje Lietuvoje buvo pil
niausiai įsitikinta, kad .niekas 
kitas negalės ir nenorės Balti
jos tautų paliuosuoti iš komu
nistų vergijos, jei to nepada
rys Vokietija.

“Todėl Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonės gerai ir daro, 
kad eina su vokiečiais prieš 
bolševikus...”

Šita hitlerinė gyvatė meluo
ja, kai ji sako, kad tų kraštų 
žmonės eina su vokiečiais. Vi
sas svietas žino, kad baisiau
siomis karinėmis jėgomis na
ciški banditai juos užpuolė ir 
tūkstančius jų išskerdė.

Taipgi nacių užpuolimu ant 
Lietuvos ir pavertimu jos griu
vėsiais nesidžiaugė Amerikos 
lietuviai. Bet, kaip dabar pa- 
aiški, velniškai džiaugėsi “Ke
leivio” štabas.

International Ladies’ ’Gar
ment Workers organas “Jus
tice” jau sako: “Mes pilnai 
sutinkame su teikimu visos ga
limos pagelbos Sovietų Rusijai, 
kai jinai atmuša kruviną nacių 
gaujų užpuolimą.”

Taigi, talka prieš kruvinuo
sius nacius auga. Daugybė

Darbo žmonių 
Dienraštis 
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Darbininkų Vienybė 
Sumušė Streiklau- 
žišką Sumanymų

Washington. — Kongreso 
atstovų r ū m a s išbraukė 
streiklaužiškus punktus iš 
kongresmano May sumany
mo. Tai bendras laimėjimas 
CIO ir Amerikos Darbo Fe
deracijos unijų. Jos asmeniš
kai ir neatlaidžiai dare 
spaudimą kongresmanams 
išmest iš May sumanymo to
kius punktus, kurie reikala
vo įgaliot prezidentą vaitot 
kariuomene prieš streikie- 
rius ir baust daugmeniškus 

1 streiko pikietus penkiais 
metais kalėjimo. Tie streik- 
laužiški punktai atmesti 220 
balsų prieš 150. Ir viskas, 
kas liko iš May sumanymo, 
tai tik — atidėt ėmimą į ka
riuomenę vyrų virš 28 metų 
amžiaus. Šis punktas priim
tas 345 kongresmanų bal
sais prieš 17.

Tuo tarpu senatas priė
mė Connally sumanymą, ku
ris yra švelnesnis už May’o, 
bet vistiek reikalauja duot 
prezidentui galią naudot ka
riuomenę prieš streikus.

Roosevelt Aptarė “Vi-i Naciai Pasakoja, Būk 
sus Dalykus” su Sovie- Suėmę “400 Tūkstan- 

tų Ambasadorium čių” Raudonarmiečių
Washington. — Sovietų 

ambasadorius A m e r i kai, 
Konstantinas Umanskis ir 
Amerikos valstybės veikian
tysis ministeris Sumner 
Welles daugiau kaip valan
dą tarėsi su prezidentu 
Rooseveltu. Po pasitarimo, 
Umanskis pareiškė, kad 
prez. Roosevelto “draugiš
kas ir toli-matantis nusitei
kimas padarė man gilaus į- 
spūdžio.” .

Ambasadorius Umanskis 
įteikė prezidentui sąrašą 
reikalingų Sovietam dalykų 
kovai prieš nacius. “Mes ap- 
svarstėme visus tos kovos 
klausimus su prezidentu,” 
sakė Umanskis.

ĮŽIŪRI, KAD SOVIETAI GAUS 
PARAMOS IŠ NAUJO BILIŪ

NŲ DOLERIŲ FONDO
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pareika
lavo, kad kongresas paskir
tų dar $4,770,065,588 kari
niams reikalams.

Yra įžiūrima, jog prezi
dentas turi intenciją dalį 
šio fondo skirt ir paramai 
Sovietam prieš Vokietiją.

San Francisco, Calif. — 
Amerika prisodino minų į 
San Francisco Įlanką.

Berlin. — Nacių žinių 
agentūra įspėja nesi tikę t 
greito vokiečių maršavimo 
tolyn į Sovietus._________
žmpnių griežtai pakeitė savo 
nusistatymą linkui didvyriškai 
kapjiujančios Sovietų Sąjun
gos.

Kongresmanų ir senato
rių komisijos kariniais rei
kalais dabar persvarstys 
May’o ir Connally’o suma
nymus, idant, sako, suderint 
juosius. Todėl dar gręsia 
pavojus, kad, galų gale, ne
būtų pervarytas Connally’o 
posmas siūlantis įgaliot pre
zidentą vartot kariuomenę 
prieš streikus. Bet CIO ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos daro juo stipresnį spau
dimą minimom komisijom, 
kad atmestų Connally’o siū
lymą.

Organizuoti darbininkai 
parodė tokią stiprybę, jog, 
kaip pranešama, tai ir pats 
prez. Rooseveltas pareiškė, 
kad jis priešingas streiklau- 
žiškam May’o sumanymui.

Kongreso atstovų rūmas 
119 balsų prieš 86 atmetė 
Robertsono-Byrdo pataisy
mą, smerkiantį streikus ka
rinėse pramonėse, kaipo, 
girdi, “priešingus sveikai vi
suomeniškai politikai.”

Berlin. — Nacių komanda 
iš Hitlerio stovyklos ryti
niame fronte savo praneši
me nesako apie jokius nau
jus nacių laimėjimus prieš 
Sovietus apart to, kad vo
kiečiai su suomiais užėmę 
miestelį Salią prie pat So
vietų rubežiaus su Suomija 
(Finliandija) ir “sukriušinę 
sovietinę diviziją tenai.” 
Šiaip vokiečių komanda 
skelbia, kad “rytuose jie ir 
toliau neatlaidžiai veikia.”

Nacių komanda pakartoja 
su priedais senąjį savo pa
sakojimą, paskelbtą birželio 
29 d., apie suėmimą “šimtų 
tūkstančių r a u donarmie- 
čių” tarp Bielostoko ,ir 
Minsko. ^Dabartiniame savo 
pranešime naciai sakosi štai 
ką padarę Sovietams: Pa
ėmę į nelaisvę 323,898 Sęvie- 
tų karius, tarp jų kelis ge
nerolus ir divizijų koman- 
dierius; sunaikinę ar<pagro
bę 3,332 sovietinius pankus, 
1,809 kanuoles ir “neapsako
mą daugybę” mažės nių 
ginklų — tai vien tik, girdi, 
Bielostoko-Minsko “kišeniu- 
je.”

O viso, kaip pasakoja 
Hitlerio štabas, tai naciai 
iki šiol paėmę į nelaisvę 
“daugiau kaip 400,000 ru
sų,” sunaikinę bei pagrobę 
4,423 sovietines kanuoles, 
7,615 tankų ir sunaikinę 6,- 
233 Sovietų orlaivius.

(Sovietai pavadino pliku 
melu- nacių pranešimą, kad 
jie nelaisvėn paėmę šimtus 
tūkstančių raudonarmiečių 
Minsko-Bielostoko s r i tyj;

NUŠLUOTOS DVI NACIU 
TANKU DIVIZIJOS IR 

VIENA PĖSTININKU
Sovietų Oficialiai Pranešimai

Maskva, liepos 10. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 
šiandien sakė:

Liepos 9-tą per dieną buvo tęsiami mūšiai linkmėse Os
trovo, Polotsko ir Novogrado Volynsko.

Ostrovo kryptyje mūsų kariuomenė atmušė visas prie
šo atakas su sunkiais priešui nuostoliais.

Polotsko linkmėje tęsėsi atkaklios kautynės, kur mūsų 
kariuomenė darė ryžtas kontr-atakas.

Laike mūšių Lepelio kryptyje mūsų kariuomenė sunai
kino motorizuotą priešo diviziją, iki 40 kanuolių ir didelį 
daugį važiotės ir specialių mašinų.

Borisovo kryptyje mūsų kariuomenė skaudžiai sumušė 
priešo (tankinę) diviziją.

Bobruisko linkmėje mūsų kariuomenė tvirtai laiko už
imtas pozicijas. Novogrado Volynsko kryptyje mūsų ka
riuomenė sulaiko stambias priešo jėgas nuo žygiavimo 
pirmyn.

Bessarabijos fronte mūsų kariuomenė stipriai veikia 
prieš vokiečių pastangas eiti pirmyn.

Kitose kryptyse ir fronto dalyse nebuvo jokių didesnių 
veiksmų.

Vakar dienos antroje pusėje mūsų oro jėgos sunaiki
no iki 100 priešo tankų.

Naktį iš liepos 9 į 10 d. mūsų oro jėgos tęsė savo veiks
mus prieš priešo jėgas Ostrovo ir Novogrado Volynsko 
kryptimis.

Maskva, liepos 11. — Šiandien Sovietų Žinių Biuras iš
leido sekamą pranešimą:

Nieko ypatingo neatsitiko fronte.
Dienos laiku mūsų orlaiviai kirto smūgius motorizuo

tiem ir mechanizuotiem priešo vienetam linkmėse Ostro
vo ir Novogrado Volynsko, naikindami priešo kariuome
nę prie perėjimų per Vakarinę Dviną (Dauguvą) ir ata
kuodami priešo orlaivius jo paties stovyklose.

Oro kautynėse laike veiksmų prieš orlaivių stovyklas 
mūsų orlaiviai sunaikino 28 vokiečių orlaivius, o savo ne
teko šešių orlaivių.

Svarbūs priešo tankų vienetai pradėjo desperatišką 
ofensyvą prieš kairįjį sparną vienos mūsų jėgų dalies. 
Mūsų artilerija tuojau ėmė veikti, atidarydama ugnies 
perkūniją prieš priešo tankus. Nepajėgdamas atlaikyt tos 
galingos ugnies, priešas pasitraukė atgal ir paliko apie 
70 savo sudegintų tankų kovos lauke.

Įnirtęs dėl šio prakišimo, priešas atidarė savo artile
rijos ugnį į mūsų pozicijas ir pradėjo antrą ataką. So
vietų artilerija ir bombiniai orlaiviai pražudė kelis tu
zinus priedo tankų, bet kitiem jo tankam pavyko truputį 
prasiskverbt į mūsų linijas. Vokiečių pėstininkų divizija 
buvo mesta į padarytą spragą. Mūsų tankai ir motori
zuoti vienetai atvyko laiku, kad apsupt fašistų divizijų, 
neleidžiant jai pasiskirstyt ir sustot į mūšio pozicijas. 
Po mūšio, kuriame dalyvavo mūsų oro jėgos, ta supliek
ta vokiečių divizija betvarkėj bėgo atgal.

Mūsų kariuomenė pagrobė gerame stovyje aštuonias 
galingas priešo kanuolių batarejas, didelį skaičių kul- 
kasvaidžių ir kitų automatiškų ginklų, 30 automobilių ir 
54 motorinius dviračius.

Daugiau kaip 3,500 priešo kareivių (užmuštų ir sužeis
tų) liko kovos laukei Apie 2,400 vokiečių kareivių ir ofi- 
cierių tapo paimti į nelaisvę.

AMERIKOS KARO LAIVAI 
JAU SUSIDŪRĖ SU NA

CIŲ SUBMARINAIS
Washington, liepos 11. — 

Amerikos laivyno admirolas 
Stark pripažino, kad šios 
šalies kariniai laivai jau tu
rėjo susidūrimo su vokiečių 
submarinais.

Reykjavik, Iceland. — 
Šio krašto seimas užgyrė, 
kad Amerika laikinai užėmė 
Icelandą, kaip atsargą prieš 
Hitlerį.
Sako, kad vokiečiai ten ne- 
suėmė nė vienos raudonar
miečių kuopos.)

TAIP, AMERIKA STATO 
KARINES STOVYKLAS šiaurinėj Airijoj
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas neužginčija, 
kad Amerika stato karines 
stovyklas Šiaurinėje Airijo
je; sako, tai pagal kongreso 
priimtą “lease-lend” bilių ir 
prekybiniais Amerikos rei
kalais.

London, liepos 11. — Ang
lų orlaiviai per pusaštuntos 
valandos pleškino vokiečių 
prieplaukas.

ORAS. — Būsią lietaus.

Reikalauja Pailginti
Tarnybą Paimtiems

Armijon Vyrams
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas nutarė įga
liot laivyno ministerį palai
kyt tarnyboje, kol reikės, 
visus savanorius' jūreivius 
virš to laiko, kuriam jie į- 
stos į šios šalies karo lai
vyną.

Dabar Amerikos karo mi
nisterija per pritariančius 
kongresmanus ir senatorius 
įnešė sumanymą, kuris rei
kalauja duot prezidentui ga-

LONDONAS SAKO, 
NEPRALAUŽĖ

London. — Hitleris sutel
kė prieš Sovietus 80 procen
tų visų savo karo jėgų, bet 
vistiek niekur nepralaužė 
Stalino tvirtumų Linijos, 
kaip atranda aukštieji Ang
lijos karininkai ir praneša 
United Press, Amerikos ži
nių agentūra. Naciai dauge
lyje vietų prasigrūmė tiktai 
per priekinius Sovietų apsi- 
tvirtinimus ir kai kur, ypač 
Minsko srityje, priėjo arti 
Stalino Linijos.

Sovietų Sąjunga pagei
dauja iš Anglijos techniš
kos, ekonominės ir ginklų 
paramos, bet labiausiai, — 
kad anglai persikeltų per 
vandenį ir pradėtų atakuot 
nacius Europos sausumoje; 
anot Sovietų, tai da nega
na, kad anglų olaiviai bom
barduoja nacius.

Anglų karininkai gėrisi 
Sovietų apsigynimo žygiais; 
sako, Sovietai kovoja “kaip 
pašėlę.”

Anglų kariniai specialis
tai stebisi, kad net vokiečių 
apsupti raudonarmiečiai ir 
raudonieji lakūnai nenusi
gąsta ir nepasiduoda, bet 
žūtbūtiniai kovoja iki pat 
galo.

Sovietų Orlaivynas Vir
šija Nacių Orlaivyną, 

Rašo “Izviestija”
Maskva, liepos 11. — So

vietų vyriausybės laikraštis 
“Izviestija” rašo, jog Rau
donasis Oro Laivynas paė
mė viršų prieš nacių orlai- 
vyną vakariniuose Sovietų 
pakraščiuose; sako, Sovietų 
oro jėgos, kaip savo skai
čium, taip ir gerumu viršija 
vokiečių oro jėgas.

Tokio. — Hitleris spiria 
Japoniją karan prieš Sovie
tus; bet japonų valdžia pri
sibijo.

Daugiau Pasaulinių Ži
nių 5-me Puslapyje

Prašome visų “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

lią palaikyt neribotam lai
kui ir dar šešis mėnesius po 
karinio pavojaus praėjimo 
visus verstinon karinėn tar
nybon paimtus naujokus ir 
milicininkus, nežiūrint jo
kių kitų pirmiau išleistų į- 
statymų šiuom klausimu.

Numatoma, kad kongre
sas priims šį sumanymą, 
kurį remia prez. Roosevel- 
tas.____________________

LD HITLERIS NIEKUR 
DALINO LINIJOS
GUDRIAI PABĖGO KO
MUNISTAI Iš FRANC.

FAŠISTŲ KALĖJIMO
Vichy, Franci j a. — Iš ka

lėjimo pabėgo 21-nas komu
nistas politinis kalinys. Vie
ni garsiai dainavo, kai kiti 
nupielavo kalėjimo grotas. 
Per dainavimą sargai negir
dėjo tikrojo darbo.

Kvočia Amerikos Laivy
ną, Ar Jis Nedaro Žy- 

giųPrieš Nacius
Washington. — Senatorių 

komisija kariniais rekalais 
pašaukė Amerikos laivyno 
ministerį Knoxą ir admirolą 
H. R. Starką paaiškint, ar 
kariniai šios šalies laivai iš 
tikrųjų jau šaudė į vokiečių 
submarinus Atlanto Van
denyne, kaip kad buvo pra
nešta.

Senatorius Taft ir kiti 
republikonai, taipgi demo
kratas sen. Wheeler ir tūli 
kiti smerkia prez. Roosevel- 
tą, kad jo nusiųstos karinės 
jėgos užėmė Iceland salą. 
Sako, kad prezidentas darąs 
žingsnius įtraukt Ameriką 
į karą be kongreso, kuriam, 
pagal konstituciją, priklau
so teisė skelbti karą. Wheel
er ragino prezidentą pavest 
kongresui balsuot karo skel
bimo klausimą prieš Vokie
tiją.

s Roosevelto politikos prie
šininkai sakėsi turį žinių, 
kad Roosevelto valdžia jau 
būdavo j anti karines stovyk
las Icelande ir Šiaurinėje 
Airijoje.

FRONTAS NUSISTOVI
Jokių didesnių permainų 

fronte neįvyko. Karas nusi
stovi savo linijoj ir įgauna 
pozicijų pavidalą, kuomet 
geriausios nacių jėgos tapo 
sunaikintos.

Sovietų lakūnai nušovė 
žemyn dar 58 nacių orlai
vius. Sovietų orlaiviai smar
kiai bombarduoja priešo už
frontę.

Roma, liepos 11. — Angli
jos orlaiviai Vėl tris valan
das ardė ir degino Neapolio 
prieplauką Italijoj.
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Rašytojas Feuchtwanger
Pasisako

Žymusis vokiečių rašytojas šiuo metu 
vieši Amerikoje. Šis rašytojas, kaip žinia, 

> iš Vokietijos pabėgo tuomet, kai ten 
besti j iškas fašizmas u ž v i e š p a t avo. 
Feuchtwanger’is pabėgo Francijon. O 
kai Franci jos pardavikai išdavė Hitle
riui savo kraštą, rašytojas šiaip taip 
persikėlė Amerikon.

Dabar jis rašo “New Masses” savait- 
raštyj (iš liepos 15 d.) bėgamuoju svar
biu klausimu, būtent, apie Sovietų Sąjun
gą ir pažangiųjų žmonių uždavinius. Be 
kitko, Feuchtwanger nurodo:

“SSSR priešai iki šiol bandė paslėpti 
apie Sovietų žmones tiesą miglų uždan
ga. Nacių ant Sovietų Sąjungos užpuo
limas, nors jis gali sudaryti daug vargo 
ir skurdo, turi vieną pirmenybę: jis iš
sklaidys daugumą tų miglų.

“Kai aš atvykau i šį kraštą, nustebau, 
kad, nepaisant aiškiausių faktų, tiek 
daug melagingų žinių yra paskleista apie 
Sovietų Sąjungą. Dabar jau daug šių 
šlykščių plialkų tapo sunaikinta. Dabar 
daug šios šalies žmonių, kurie nematė ar 

—-----nenorėjo matyti, atidarė savo akis. Gy-
i venimo eiga verčia žmones, nors ir neno

romis, geriau prisižiūrėti Sovietų Sąjun
gai. Ir Sovietų liaudis gali tiktai tuomet 
laimėti, kai į ją bus geriau žiūrima...

“Per pirmąsias karo savaites Sovietų 
žmonės neginčijamai įrodė, kaip giliai jie 
yra suvienyti ir koki stiprūs ryšiai juos 
riša su jų vadovybe. Drąsa, su kuria So
vietų žmonės gina savo kraštą ir jų idė
jos (ką pripažįsta net jųjų priešai) pa
darė gilų įspūdį šioje šalyje. Stalino kal
bos, su savo stipriu ir paprastu realiz
mu, stovi aiškiausiame kontraste, paly
ginti jas su beprotiškomis fašistų lyderių 
kalbomis. Pripažinimas, kad Sovietų 
žmonės kovoja už Amerikos saugumą, — 
pripažinimas, pareikštas Amerikos vy
riausybės — smarkiai plečiasi Amerikos 

I žmonėse, ir su tuo pripažinimu auga pa- 
J sirįžimas teikti Sovietų Sąjungai pagal

bą, o taipgi auga stiprus įsitikinimas, 
kad šios anti-fašistinės kovos pasėka bus 
fašizmo žlugimas.”

Šitaip rašo vienas žymiausiųjų Vokie
tijos intelektualų, šitaip mano milijonai 
pavergtų Vokietijos žmonių. Šitaip ma
no milijonai Amerikos dorų, pažangių 
piliečių.

Na, ir šis manymas turėtų būti juo 
greičiau sukonsoliduotas į aktyvų darbą, 
į aktyvią pagalbą Sovietų Sąjungai ir 
Anglijai, kad jos galėtų greičiau sunai
kinti fašizmą.

Karščiams Siaučiant
Šiemet mūsų didieji piknikai, Brookly- 

ne ir Maynarde nukentėjo dėl lietaus. 
Brooklyne pačiu geruoju laiku, apie 5-tą 
vai. dieną užėjo lietus. O Maynarde vi
soje apylinkėje iki pusdieniui siautė lie
tus, sutrukdė busais vykimą į pikniką. 
Dėl lietaus piknikai nukentėjo, nukentė
jo ir dienraštis “Laisvė” finansiniai.

šį faktą privalo įsitėmyti visi “Lais
vės” patriotai ir stoti Į pagelbą savo 
dienraščiui karščių sezone. Dirbantieji 
•draugai ir draugės, piknikam padarytus 
nuostolius turėtų padengti aukomis. Po 
dolerį ar daugiau reikia primesti dabar 
tuojau.

Esame nusistatę vasaros sezonu gauti 
savo dienraščiui naujų skaitytojų. Dau

gelis draugų gavo. Dažnai matome pa
žymėta dienraštyje, kas ir kur gauna 
naujų skaitytojų. Tačiau negalima saky
ti, kad daug gauname. Galėtume gauti 
daugiau. Gavimas naujų skaitytojų yra 
labai svarbus dalykas. Ir finansiniai ir 
moraliai naujas skaitytojas yra didelė 
parama dienraščiui.

Naujo troko išmokėjimui “Laisvės” 
piknike Brooklyne surinkome $141.63. 
Tai puikus supratimas reikalo ir graži 
parama. Troko išmokėjimui visur reiktų 
parinkti aukų.

Tiesa, “Laisvės” naudai piknikas turė
jo įvykti liepos 6 d. Wilkes-Barre, Pa. 
apylinkėje. Gavome žinių, kad ir ten lie
tus sugadino pikniką. Tai matote, kiek 
nuostolių pridarė mūsų dienraščiui lie
tus! Tie nuostoliai yra labai skaudūs ir 
juos atitaisyti galima tik širdingom au
kom.

Dažnai pasidžiaugiame gražiomis do
vanomis “Laisvės” pirmą j ame puslapyje. 
Bet dabar tos dovanos turėtų žymiai pa
didėti. Vasaros karščiais bendros įplau
kos iš biznio nuslūgsta. O kaad piknikai 
nukentėjo dėl lietaus, tai bus sunku su
vesti galą su galu finansiniai iki spalių 
mėnesio. Tą sunkumą turime suprasti vi
si ir stoti i pagelba savo dienraščiui.

“LAISVĖS” REDAKCIJA
IR ADMINISTRACIJA.

“Vilnis” Atsako Socijal - Hit
lerininkams

Čikagos liaudies dienraštis “Vilnis” 
(iš liepos 9 d.) rašo:

“ ‘Keleivio’ redaktorius džiaugiasi ir 
didžiuojasi, kad išsipildė jo pranašystė 
apie karą tarpe Sovietų Sąjungos ir Vo
kietijos. Sako, jau trys savaitės, kaip jis 
išpranašavo tą Hitlerio užpuolimą.

“Bet jeigu ‘Keleivio’ pranašystes išpil
do ir įvykina Hitleris, tai ‘Keleivis’ atsi
dūrė labai prastoj kompanijoj. Be Hit
lerio pagelbos ‘Keleivio’ pranašystės būtų 
pasilikusios be atgarsio.

“Būdamas tokioj kompanijoj ‘Keleivis’ 
ik* savo taktiką nustato hitlerine kryptim.

“‘Keleivis’ (Nr. 27) rašo:

“ ‘Jeigu rusų armija nebūtų tenai 
(Lietuvoj) įsistiprinusi, vokiečiai šian
dien būtų perėję per Lietuvą jos nenai
kindami.’

“Matai, kaip nurietė! Prieš Vokietijos 
fašistus nereikia stiprintis, jiems reikia 
pasiduoti. Kuo ši politika skiriasi nuo 
smetoninės? Smetona dar prieš 15 birže
lio 1940 metų prašė Hitlerio ateiti ir už- 
valdyt Lietuvą!

“Jeigu Lietuvą nereikėjo stiprinti prieš 
nacius, tai kodėl būtų reikėję stiprint ki
tas sovietines žemes, na kad ir pačią 
Rusijos respubliką? Juk ‘Keleivio’ pra
našas per metų metus kalbėjo, kad bol
ševikai neatsilaikys, nes jie šiokie, tokie 
ir dar kitokie!

“Išeina taip, kad sulyg ‘Keleivio’ filo
sofijos, prieš nacius reikia kapituliuoti, 
jiem pasiduoti, panašiai kaip padarė 

| Francijos buržuazija.
“Šitoks ‘Keleivio’ tursinimasis prieš 

I nacius yra ne tik pasityčiojimas iš Sovie
tų Sąjungos, kuri ginklavosi prieš nacių 
užpuolimą, bet labai prastas patarnavi
mas Anglijai ir Amerikai.

“Kiekvienas, kuris turi bent kiek nuo
vokos apie naujai susidariusią pasauli
nę situaciją, turi suprasti, kad sovietinių 
tautų ir armijos herojiškas priešinimasis 
naciams yra didžiausia pagelba Anglijai 
ir Amerikai. Faktinai tarpe tų trijų vals
tybių užsimezga bendras frontas.

“Tai jeigu ‘Keleivio’ pranašas pripa- 
žysta bent buržuazinę demokratiją, tai 
jis turėtų užtarti bolševikus, nors su jais 
ir nesutikdamas. To reikalauja papras
čiausia logika, jeigu norima sutriuškint 
fašizmą.

“O ką ‘Keleivis’ daro? Jis užmiršta vi
są pasaulinę situaciją ir kaip ta papūga, 
karkina ‘durniai, durniai.’ Teprasmenga 
pasaulis, bile tik išliktų ‘Keleivio’ redak
torius, kurio pranašavimus išpildo Hitle
rio valdžia!”

Mes pridėsime, kad tie socijalistų ple
palai, būk Hitleris būtų nenaikinęs Lietu
vos, jei Lietuvoje nebūtų “rusų armija 
įsistiprinusi,” aišku, yra šlykštus hitle
riškų banditų teisinimas. Holandijoj ir 
Belgijoj nebuvo rusų armijos, o ką su 
jomis padarė Hitleris?!

Kurie Tikrai Nori Gyventi, 
Turi Kovoti Prieš Hitlerį

savo tonu per 
buvo beveik fa- 

tiek fašistinė,

Pasaulinė situacija kei
čiasi kasdien ir su ja kei
čiasi žmonės,” sako rašyto
jas ir kolumnistas Mike 
Gold “Daily Worker” liepos 
10 d. “Per metų metus ku
nigas Coughlin, katalikų fa
šistinis lyderis, kaltino visus 
žydus esančius komunistais. 
Tuo tarpu nelaiminga tiesa 
buvo, kad žydų spauda A- 
merikoj, išskyrus dienraštį 
‘Freiheit,’ 
visą laiką 
šįistinė —
kiek žydai galėjo saugiai 
būti fašistais.

“Nieko nebuvo Hearsto 
spaudoje arba kun. Cough - 
lino žurnale ‘Social Justice/ 
kas galėtų viršyti tos žydų 
spaudos melus prieš Sovie
tus. Po teisybei ji daug sa
vo anti-Sovietinės medžia
gos persispausdino iš minė
tų šaltinių. Dienraštis ‘For
ward’ spausdino seriją 
straipsnių tokių fašistų, 
kaip Hearsto kapitonas Mc- 
Cullogh ir tokių anti-semi- 
tinių k r i m i nalistų, kaip 
Hearsto Jan Valtin. Kiti žy
dų laikraščiai taip pat ly
giai begėdiški ir užnuodyti 
savo neapykanta.

“Dabar viskas kitaip vir
to. Staiga jie pakeitė savo 
politiką linkui Sovietų. Jie 
turėjo pakeisti. Jeigu jie 
būtų tęsę savo politiką link 
Sovietų, būtų buvę aišku, 
jog jie darbuojasi už Hitle
rio laimėjimą, žydų masės 
būsų supykusios ir būtų me- 
tusios skaitę visus tuos laik
raščius.”

permatymas. Hitleris sukėlė 
primity viškiausią baimę. 
Jis priverčia žmones visur 
kovoti prieš jį, jeigu jie nori 
gyventi.”

žmonės tars savo žodį. 
To, žinoma, nepripažįsta fa
šistai. Jie į žmones žiūri 
kaipo į bereikšmę masę.

“Aš tikiu,” sako Gold, 
“jog ši kaip tik ir bus pa
matinė klaida, ant kurios 
fašizmas sutrupės. Žmonės 
gali ilgai kentėti, jie gali 
būti ilgai pakrikdyti ir lėtai 
judintis, bet jie vieni ilgai
niui nusprendžia kiekvieną 
klausimą kaip kare, taip tai
koje.

“Mussolinio armijos pui
kiai įrodė šį faktą. Italijos 
žmonės sabotažuoja, bėga, 
atsisako kariauti už Musso- 
linį taip gerai ir drąsiai, 
kaip jie kariaudavo praeity
je.

“Nazių pakalikiškos val
džios Vengrijoj, Suomijoj, 
Rumunijoj ir Ispanijoj tik 
ką ‘paskelbė karą’ Sovietų 
Sąjungai. Bet ar kas nors 
tiki, jog šis jų žygis iššau
kė kokį nors entuziazmą jų 
žmonėse? Ne, neiššaukė jo
kio ...

“Net popiežius, fašistų 
sankeleivis, neišdrįso išeiti 
prieš pasaulio žmonių ins-

tinktą ir pasisakyti už ! 
vietų Sąjungos sumušimą 
per Hitlerį savo paskutinėje 
prakalboje.

“Amerikos ir Anglijos 
Hitlerio pakalikai nė kiek 
negeresni už Europos išda
vikus Quislingus ir Betai
nus. Ateinančiais keliais 
mėnesiais jie dės visas pa
stangas. Jų tikslas dabar 
yra padaryti atskirą taiką 
su Hitleriu ir paaukoti So
vietų Sąjungą jo armijoms.

“Bet jie niekados negalės 
laimėti Amerikos ir Angli
jos žmonių pritarimo Hitle
riui. Tas yra užtikrinta ir 
ant to reikia darbuotis. 
Štai jėga, kurią galima pa
naudoti sukriušinimui hitle- 
rizmo, Hitlerio pakalikų ir 
fašistų mūsų šalyje. Mes tu
rime iškelti aikštėn kiekvie
ną suokalbį susitaikyti su 
Hitleriu, kur tik toks suo
kalbis iškiša savo gyvatišką 
galvą. Dabar tas reikalin
giausia.

“Amerikiečių masė nėra 
komunistai. Bet neigi jie 
yra kvailiai. Jie nori gyven
ti, o jie žino, kad po Hitle
rio padu gyventi negalima. 
Joks Hitlerio pakalikas A- 
merikos žmonių neapgaus 
šiuo punktu. Amerikos žmo
nės taipgi žino, kad Raudo
noji Armija ir visi kiti, ku
rie kariauja prieš Hitlerį, 
kariauja už liaudies reika
lus.”

2 IS KARO ir APIE KARĄ
Leningradas Pasirengęs, 

Bet Ramus
Proletarinės Revoliucijos 

centras Leningradas yra 
pavojuje iš trijų pusių. Iš 
pietų pusės linkui jo grūda
si per Pabalti jos valstybes 
Vokietijos fašistų gaujos. 
Iš Baltijos Jūros prieš jį 
veikia nazių karo laivai, ku
riuos Raudonasis Laivynas 
vis sėkmingai atmuša. Bet 
artimiausias L e n i n g r ado 
priešas yra iš Finliandijos, 
iš kur Vokietijos, Finliandi
jos ir Švedijos laisvanoriai 
fašistai puola.

Bet Leningradas, kaip re
voliucijos ir piliečių karo die 
nose, kaip kovos prieš Fin
liandijos b a 1 tagvardiečius 
dienose, yra ramus. Tiesa,jis 
pasirengęs priešą atmušti. 
Mobilizacija pravesta labai 
sklandžiai. Prieš penktos 
kolumnos ir priešo parašiu- 
tistų veiklą padarytą atsar
gos žingsniai. Moterys uži
ma į armiją išėjusių vyrų 
vietas. Darbininkai pakėlė 
gamybos produkciją.

Fašistai Jau Ne Pa 
gal Planą

Iki birželio 22 dienos fa
šistai Europoje kariavo

Tai kas gi pakeitė šitą ne “pagal planą.” Visur viskas 
tik žydų, bet daugybės kitų jiems pavyko taip, kaip iš 

anksto buvo suplanuota. 
Taip jie patys visuomet sa
kydavo. Pagal planą sumu
šė Lenkiją. Pagal planą už
ėmė Daniją, Norvegiją, Luk- 
semburgą, sumušė Holandi- 
ją, Belgiją, Francūziją. 
Paskui pagal planą paėmė 
Rumuniją, sudaužė Jugosla
viją, Graikiją, 
žygis pirmyn, 
pasitraukimas 
pagal planą.

Kodėl taip buvo iki šiol?
Todėl, kad nebuvo jiems 

tikro, rimto, galingo pasi
priešinimo, į$ad prieš jų 
“blickrygą” nebuvo priešin
go “blickrygo.”

Prie to ir jų žinios iš ka
ro laukų buvo tokios trum
pos, aiškios, faktiškos. Ro
dėsi, kad hitlerininkai nė 
meluot jau nemoka, nors 
galėjo išmokti nuo savo 
draugo Mannerheimo, kuo
met Suomija kariavo prieš 
Sovietų Sąjungą.

Kodėl iki šiol jie taip ne
melavo? Todėl, kad nereikė
jo, kad visur sekėsi, ėjo maž 
daug pagal planą. Hitleris, 
anot Amerikos mokslininkų, 
yra paranojikas. Subrendęs, 
gana senas, bet tokią puiky
bę turi, kaip, sakysim, ke- 
turiolikos-penkiolikos metų 
vaikas. Reikia pridėti: išdy- 
kintas vaikas. Jį išdykino 
Anglijos lordai — per Čem- 
berleiną.- Šitas maldė jį, ra
mino, davė, ko tik jis norė
jo: sušėrė Austriją, čechos- 
lovakiją, Klaipėdą, kad tik
tai Hitleriukas apsiramintų, 
neužsimanytų Anglijos...

Taip Hitleris, senas išdy
kęs vaikiščias ir priprato. 
Visi turi jam pasiduot, kad 
viskas būtų taip, kaip iš 
anksto suplanuota.

Bet birželio 22 dieną “blic- 
krygas” prieš Sovietų Są
jungą prasidėjo ir pasirodė 
kas kita.

Nors fašistai “su Dievo 
pagelba” (anot mūsų kuni-

žmonių nusistatymą linkui 
Sovietų Sąjungos?

“Būtent nuogas ir primi
tyvus savęs - išsilaikymo 
troškimas,” sako Gold, “pa
gimdė šitą pasikeitimą žy
dų masėse. Jie žino, kad jie 
turėtų gyventi tokiam pa
saulyje, kuriame žydams 
ir kitoms mažumoms nega
lima gyventi, jeigu Hitleris 
laimėtų šį karą. Iš antros 
pusės, jie gyventų laisvam 
pasaulyje, jeigu Raudonoji 
Armija laimėtų.

“Hitlerio pozicijoje pavo
jinga spraga ir yra ta, kad 
jis pastatė ne tik žydus, bet 
ir visus kitus pasaulio žmo
nes prieš šitą primityvį pa
sirinkimą.

“Net ir čia tolimoje A- 
merikoje jis sukėlė despe
ratišką baimę tautinio išnai
kinimo. Nežiūrint visų vilio
jimų, kuriuos Lindberghai 
ir Hooveriai rodo Amerikos 
žmonėms, kad bendradar
biavimas su Hitleriu yra ga
limas, niekas dabar nebega
li įtikinti vidutinį žmogų, 
kad Hitleris turi kitokį ko
kį tikslą, apart užkariavimo 
viso pasaulio, pilno ir galu
tino užkariavimo.”

Tą puikiai žino žydų ma
sės, tą puikiai supranta vi
si kiti žmonės ne tik Ame
rikoje, bet ištisai pasaulį. 
Štai kodėl viso pasaulio 
progresą ir laisvę Inylinčios 
masės trokšta, kad Sovietų 
Sąjungos Raudonoji Armija 
sudaužytų Hitlerio ginkluo
tas jėgas ir išgelbėtų žmo
niją nuo naciškosios pabai
sos.

Mike Gold toliau nuro
do, kad pas mus Amerikoje 
ir visur kitur prasidės dar 
piktesnė ir platesnė kampa
nija už susitaikymą su Hit
leriu. “Bet šita kampanija,” 
jis teigia, “kaip tik paaks- 
tins masėse baimę ir neapy
kantą Hitleriui. Neapsako
mu smarkumu auga žmonių 
politinis susipratimas ir

Kiekvienas 
ar į šalį, ar 
atgal — vis

Giria Raudonąją Armiją
Laikraštyj “P. M.” rašo 

Leonard Engei, kad Vokie
tijos fašistai, užpuldami ant 
Sovietų Sąjungos, pirmu 
kartu savo karo avantiūro
se susitiko su sau lygia ar-. 
mija. Raudonoji Armija yra 
ginkluota daugiu tankų ir 
kas svarbiausia, milžinų, di
delių tankų. Raudonasis Or
laivynas yra aprūpintas ga
biais ir drąsiais lakūnais, ku-

gų laikraščių) anksti nedėl-rie daugiausiai turi pasau- 
dienio ryte netikėtai užpuo-’lyj atsižymėjimo rekordų, 
lė Sovietų Sąjungą; bet vie-Raudonosios Armijos ko- 
name fronte — Suomijoje manda yra perėjus piliečių 
— jų planui nepavyko. Fa-Įkaro ugnį, kada ji buvo pri- 
šistai turėjo smarkiai pasi- versta kovoti prieš daug ge- 
traukti, visai ne pagal pla-Iriau ginkluotą ir skaitlin- 
ną. jgesnį priešą. Raudonoji Ar-

Dar dvi-tris dienas naciai, |mBa. aprūpinta reikalingu
vienok, skelbė, kad viskas 
darosi pagal planą. Bet kar
tu jau pradėjo vartoti to
kius žodžius, kaip “puikus 
pasisekimas.” Pirmiau tokio 
pasigyrimo jie nevartojo.

Šitą pastebėjo ir politikos 
studijuo tojai.

Foreign Policy Associa
tion Buletino redakcija, lie
pos 4 d.,‘ rašo apie tai. Iš 
pirmos karo savaitės, sako, 
dar negalima spręsti, kaip 
viskas nusiduos, bet yra 
daug reiškia ntis italų 
spaudos pasakymas birželio 
29 d., kad karas su Sovietų 
Sąjunga gali būti ilgas. Vo
kietijos kariški pranešimai 
jau atsiskiria nuo “gryno 
faktiško tono,” kokį jie var
tojo pirmesniuose blickry- 
guose. Jau giriasi “puikiais 
laimėjimais, neap sakomu 
sunaikinimu rusų medžia
gų.” Jau lošia pasaulio 
“kryžkarystę” prieš komu
nizmą.

Taigi, juo toliau, juo la
biau Vokietijos fašistai sa
vo karo žinias suomiškai 
pranešinės. O kada jie bus 
visai sumušti, tai vargiai jie 
sakys, kad tai atsitiko pagal 
planą. Tai bus pagal planą 
Sovietų Sąjungos, Anglijos, 
Jungtinių Valstijų.

Minėtame F.P.A. Buleti- 
ne W. T. Stone . rašo apie 
tuos, kurie sėdi ant tvoros: 
nenor remti karo prieš fa
šistus, nes tuomi tektų eiti 
išvien su bolševizmu, prieš 
kurį Hitleris skelbiasi dabar 
kovojąs. Mr. Stone sako: 
Toks nieko neveikimas, ne- 
rėmimas Amerikos valdžios 
politikos yra dabar pavojin
gas — “great danger.” Jei
gu veikimas yra rizikingas, 
tai neveikimas yra pražū- ' 
tingas.

kiekiu žemesnių komandie- 
rių, nes Sovietų Sąjunga 
dar 1939 metais turėjo 60 
karinių mokyklų, kur mo
kino armijos komandierius; 
karo laivynas ir orlaivynas 
turėjo 32 mokyklas ir gin
kluotų jėgų buvo dar 14 
aukštų karo akademijų.

Kas dėl Sovietų armijos . 
vadų taktikos, tai Engei ra
šo, kad Vokietijos fašistai 
kaip tik daugelyj vietų nau
dojo tą taktiką, kurią jau 
dešimts metų atgal naudojo 
Raudonoji Armija laike ka
rinių pratimų. Prisiminus 
tik parašiutistus, juk tai 
Raudonosios Armijos išra
dimas. Ir jis rašo, kad jeigu 
Vokietijos fašistai iš karto 
turėjo kiek pasisekimo ka
re prieš Sovietų Sąjungą, 
tai reikėtų stebėtis, kad jie 
iš pasalų užpuolę to būtų 
neturėję.

Francūzai Fašistai 
Prieš Sovietus

Iš Vichy praneša, kad dar 
Vokietijos nazių neokupuo
toje Francijoj eina karšta 
agitacija už sudarymą fran- 
cūzų fašistų armijos kovai 
prieš Sovietų Sąjungą. Tam 
reikalui tūlas fašistas Euge
ne Deloncle išleido manifes
tą. Jis šaukia francūzus 
kryžiaus karan prieš darbo 
žmonių tėvynę. Visame pa
saulyje darbo žmonių ne
prieteliai jungiasi bendram 
karui prieš Sovietus. Jeigu 
jiems pavyktų tą karą lai
mėti, tai pasaulyje užvieš
patautų juodžiausia reakci
ja, kokios dar niekados ne
buvo. Visos darbo žmonių 
organizacijos būtų išdras
kytos, o veikėjai sumesti į 
kalėjimus, koncentracijos 

J. B. stovyklas arba išžudyti. .
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Sovietų Menininkų ir Mokslininkų Pa
reiškimai Amerikos ir Pasaulio Žmonėm

Sovietu Sąjungos mokslininkai ir meninin
kai prisiuntė per Sovietų Sąjungos atstovy
bę Amerikos menininkams ir mokslininkams Į 
savo pareiškimus. Sovietų mokslininkai ir 
menininkai visada buvo griežti kovotojai 
prieš fašistinę ideologiją. Dabar jie pasi
sako, kaip padės savo alies valdžiai ir Rau
donajai Armijai sunaikinti žvėrišką fašizmą, 
čia mes paduosime keletą pareiškimų :

Žymusis Sovietų kompozitorius Reinhold 
Gliere, kurio kūriniai yra garsūs Amerikoj, 
rašo:

“Brangūs Kolegos, Amerikos Kompozito
riai, Orkestrų Vadai ir Dailės Vyrai! šioj 
valandoj, kada fašistų gaujos užpuolė ma
no tautos žemę, aš noriu pasveikinti mano 
kolegas už okeano, kurie remia Sovietų 
liaudį jos kovoje už žmoniškumą, šioj bai
sioj valandoj mes, Sovietų kompozitoriai, 
išvien su liaudimi, pakinkome mūsų jėgas, 
kad padėti Raudonajai Armijai vesti kovą 
prieš brutališką priešą.

“Bendrai su visa mūsų liaudimi mes esa
me karo pasiruošime. Aš tik ką parašiau 
maršavimo dainą: ‘Hitleriui Ateis Galas? 
Kompozitoriai Nuradeli, Kachaturijan, Meš- 
kovski ir šaporin yra jau parašę eilę karo 
dainų. Kada mes rašėme tas dainas, tai mes 
ruošėme ginklus į frontą, ginklus, kurie 
gelbsti Raudonajai Armijai kautis ir laimėti. 
Tuo pat kartu, karo kompozitoriai labai už
imti dideliu darbu, ruošime simfoniškų po
emų, kantatų ir operų.

“Šiais metais mūsų kompozitoriai yra pa
rašę kelis didelius darbus iš istorijos, ša
pelio kantatą “Ant Kulikovo Lauko” ir Pro- 
kofiejevo kantatą “Aleksandras Nevskis.” 
Dabar mūsų kompozitoriai prisiartino prie 
moderniškos gadynės. Aš pradėjau darbą 
ant heoriškos poemos Vladimiro Majakovs- 
kio.

“Mes, Sovietų intelektualai, dirbame ra
miai, giliai įsitikinę, kad Raudonoji Armija, 
apgynėja viso pasaulio kultūros, išeis per
galinga iš mūšių prieš barbariškas tamsos 
jėgas. Iki šiol mes gelbėjome Raudonajai 
Armijai dailės kūriniais. Bet jeigu mūsų 
valdžia pašauks, tai bile momentu mes ga
tavi imtis šautuvo į rankas ir kovoti greta 
su Raudonąja Armija.

“Priešas, kuris dabar įsiveržęs į mano šalį, 
yra kartu ir jūsų priešas. Jis yra priešas vi
so žmoniškumo, štai kodėl aš šaukiuosi į 
jus, mano Amerikoj kolegos, kad sujungtu
me jėgas, kad bendrai sunaikintume tą pa
vietrę. Mūsų reikalai bendri ir priešas turi 
būti sunaikintas.”

Profesorius Aleksei B. Bach, vadovaujan
tis Sovietų chemistas, narys Aukščiausio So
vieto, rašo:

“Aš esu atsakomingas už Chemikalį Ins
titutą Mokslo Akademijoj. Svarbiausias ins
tituto uždavinys padėti valstybei karo sąly
gose, tai teikti pagalbą kolektyviams že
mės ūkiams ir valstybės žemės ūkiams, kad 
suimti javus ir daržoves laiku, pagelbėti 
valstybei išlaikyti tą viską geroj tvarkoj ir 
tuo užtikrinti maistą armijai ir liaudžiai.

“Mes jau pasiūlėme savo jėgas Sovietų 
Apsigynimo Tarybai ir darome spaudimą, 
kad visi Sovietų mokslininkai stotų į apsigy
nimo darbą. Taip, mes Sovietų mokslininkai 
randame savo yietą eilėse kovotojų prieš 
brutališką ir žvėrišką fašizmą.

“Mes žinome, kad simpatijos Amerikos 
liaudies ir inteligentijos yra mūsų pusėje. 
Mes su džiaugsmu skaitėme pranešimus, 
kad Amerikos žymiausios figūros šaukia sa
vo žmones į pagelbą Sovietų Sąjungai, kad ji 
galėtų užduoti mirtiną smūgį fašizmui.

“Ir mes giliai įsitikinę, kad pastangos So
vietų Sąjungos liaudies, Jungtinių Valstijų 
ir Anglijos bei viso pasaulio progresyvių 
žmonių bus apvainikuotos pergale, kad bar
bariškas fašizmas bus sunaikintas, taika, 
progresas ir mokslas užviešpataus.”

Artistė Olga Knipper-čechova, našlė gar
saus rusų rašytojo, rašo:

“Mes, aktoriai ir aktorkos, mokomės ir 
ruošiamės prie naujų vaidinimų Dailės Tea
trui. Kasdien mes organizuojame ir siun
čiame artistų grupes į mobilizacijos centrus. 
Mes mobilizuojame pasitikėjimo ir kovingu
mo dvasią mūsų liaudies, mes kalame dva
sinį pergalės ginklą. Mes esame pilnai ra
mūs, nes žinome didžiąsias jėgas mūsų ar
mijos, nepalaužiamą dvasią ir charakterį 
mūsų liaudies vadų.”

Garsusis rašytojas Aleksei Tolstoi, auto
rius “Petro Didžiojo” ir kitų veikalų rašo:

“Dabar, mes rusai, išvien su broliškomis 

tautomis šešiolikos Sovietinių Respublikų, 
didelių ir mažų, stojame kovon visi 200,000,- 
000 žmonių apgynimui mūsų brangios tėvy
nės ir apgynimui Europoje Hitlerio paverg
tų žmonių.

“Mano draugai Amerikoj, mes žinome, 
kad laisvę mylinti ir išdidi Amerikos liau
dis buvo labai sujudinta tos razbaininkiškos 
Hitlerio šaikos žygiais. Amerikos liaudies 
troškimas visada buvo ir yra laisvė ir taika. 
Istorijos likimas suveda arčiau mūsų ir jūsų 
liaudis į bendrą, visų siekiamą troškimą, 
kad išgelbėjus pasaulį nuo kruvinojo fašisti
nio klajoklio, kuris kvėpuoja žmonijai nelai
mėmis.”

Artistas Vasiliji I. Kačalovas, kuris yra 
žymus Sovietų dramatinis artistas ir Mask
vos Dailės Teatre vaidina nuo 1900 metų, 
buvęs ir vaidinęs Amerikoj su Maskvos Dai
lės Teatru, rašo:

“Mano šalies kovingoji armija mušasi 
prieš Hitlerį, žiauriausi ir brutališkiausį 
žmonijos naikintoją, šioj valandoj mes, So
vietų artistai, savo širdyj ir sieloj įjungia
me savo pastangas į bendras liaudies pastan
gas.

“Mūsų liaudis susitiko su dideliais sunku
mais, bet mes tikri, kad ji išeis pergalėtoja. 
Ir kartu su mūsų didžiuoju poetu Puškinu 
mes pareikšime: ‘Tegul Gyvuoja Saulė! 
Taip, tamsa pražuvo!’”

Kiti iš Sovietų Sąjungos artistų, moksli
ninkų ir menininkų prisiuntė savo kolegoms 
pasveikinimus: Michail Romm pagamintojas 
judžių “Leninas Spalyj” ir “Leninas 1918 
Metais,” kurie Amerikoj rodyti su dideliu 
pasisekimu.

Piešėjas Aleksandr M. Gerasimov, kurio 
piešiniai “Stalinas ir Vorošilovas Kremliuje” 
buvo išstatyti Sovietų Pavilijone Pasaulinėj 
New Yorke Parodoj. Jaunas ukrainietis te
atralių veikalų rašytojas %. E. Kornačuk, 
kurio veikalas “Platonas Krečet” buvo ap
dovanotas Maskvoje laike Teątralio Festi
valio. Prisiuntė pasveikinimą istorijos profe
sorius ir autorius daugelio veikalų, jų tarpe 
ir “Napoleonas” Eugene Tarle.

Maskvos Dailės Teatro vedėjas ir velionio 
Stanislavskio artimiausias draugas Vladimi
ras Nemirovič-Dančenko; architektas So
vietų Paviliorio buvusio New Yorke Pasau
linėj Parodoj Boeis M. Jafan ir kiti.

Sovietų mokslininkai, menininkai ir daili
ninkai pilni pasitikėjmo, kad Sovetų Sąjun
ga išeis pergalinga ir šios kovos ir bus pada
rytas galas barbariškam Vokietijos fašiz
mui ir jo talkininkams. D. M. š.

Ūžia Audra
Ūžia audra, griaudžia griausmas, 

Žalią girią laužo,
Siaučia pragarinis siausmas, 

Pleška liepsnos laužo.

Tai ne audra, ne griaustinis
Daužo, baladoja,

Tai ne griausmas pragarinis 
Blaškosi po gojų.

Ne, — tai Hitlerio baisūno
Armija užgriuvo,

Naikina ugnim perkūno 
Naująją Lietuvą.

Bombos, orlaiviai ir tankai, 
Šaudomos mašinos

Griauna, drasko, plėšo, tranko, 
Ir už ką, kas žino ...

Ir ne tik kad mūsų šalį,
Bet ir mūs’ kaimynų

Naikina (kad juos paraliai!) 
Ir po kojom mina.

Bet štai mūs’ raudonarmiečiai, 
Sakalai smarkuoliai

Skrenda, net kibirkštės šviečia, 
Ant fašistų puola.

Sprogsta orlaiviai, liepsnoja, 
Tankai tankus remia —

Žviegia, piestu pasistoję, 
Kad net dreba žemė.

♦

Staugia kulkos, trata, kaukia, 
Spardosi granatos...

LAISVĖ

Kas ten dedasi tam lauke!
Pragaras, kaip matos ...

Kaip liūtai, kariai mūs’ kaujas
Dėl šalies Tarybų:

Tas sukrito — stoja naujas, 
Žiu — ir tas nudribo.

Kraujas liejas, kraujas trykščia,
Kruvini lavonai:

Mirė diena vakarykščia, 
Ryt ir vėl karionė.

Ii* kariaus Tarybų sūnūs,
Raudoni narsuoliai,

Kol visai sutriuškins hunus, 
Kam mūs’ žemę puolė.

Dings ir Hitleris banditas
Su visu fašizmu:

Ir pražys pasaulis kitas
Saulėj komunizmo.

Jonas Kaškaitis.

L. M. S. Reikalai
Pereitos savaitės pranešime iš LMS raš

tinės, mes kreipėmės į mūsų geros valios 
meno-kultūros veikėjus nepraleisti vasaros 
laiką nieko neveikiau. Ypač žymėjome, jog 
LMS centras vasaros metu turi veikti, kad 
paruošus veikalų ateinančiam sezonui. Sa
kėme, kad gausesniam darbui reikia ir di
desnė pinigine parama.

Na, ir jau turime rezultatų—gerų rezul
tatų. Per draugą X gavome net visą šimti
nę. Tai daugiau, negu ačiū Jam sakome. 
Tai parama veikalų- operečių leidimui. Kaip 
ir kas sekantis atsilieps į veikalų-operečių 
fondą ?

Iš Lowellio choro gavome duokles už 1940 
metus. Sakoma, kad šioj kolonijoj sunku 
choras palaikyti. Choras reikia palaikyti. 
Jaunimas turėtų gauti talkos iš senesnių or
ganizacijų. Suaugę ir jauni turėtų veikti 
bendrai, kad palaikyti meninę organizaciją.

Kuomet choras veikia, tai yra organizaci
ja, prie kurios galima traukti, organizuoti 
jaunimas ir suaugę. Dažnai organizacijos 
kenčia nuo organizacinio neveiklumo. Ypač 
dabar mūsų orgaizacinė veikla reikia stip
rinti. Jei kur choras jau negalima išlaikyti, 
tai reikia organizuoti mažesnės skalės meno 
grupės.

New Britain, Conn.
“Laisvės” skaitytojai - sim- 

patikai ir LLD 27 kp. nariai, 
būtinai sueikite į šaukiamą 
svarbiais reikalais susirinkimą, 
utarninke, 15 d. liepos, 7:30 
vai. vak., IWO svetainėje, 53 
Church St.

Bus daromi pranešimai ir 
pasitarimai apie šių dienų nuo- 
tikius.

Kožnas vienas turi garsinti 
šį susirinkimą, kad jis būtų 
sėkmingas.

Kviečia LLD 27 kuopos
Specialė Komisija.

So. Boston, Mass.
Žinutės Pažangiųjų Lietuvių 

Tarybos Radio
Pažangiųjų Lietuvių Tary

bos Radio “Amberland Pro
gram” įvyksta kas sekmadie
nis nuo 9 iki 9:30 vai. ryto. 
Programa duodama iš stoties 
W1IDH, 850 kilc., Boston, 
Mass.

šio sekmadienio programoj 
dalyvaus: Alexandras Vasi
liauskas, muzikos programos 
vedėjas; duetas Dzūkas ir že
maitis; duetas Irene Bakšytė 
ir Pauline.

Jeigu žmonės nori garsintis, 
duoti pasveikinimus ir t.t., ne
pamirškite, kad PLT centrali- 
nis ofisas randasi po numeriu 
332 West B'roadway, South 
Boston, Mass. — SOuth Bos
ton 9423.

Kiti PLT agentai yra sekan
ti :
Jonas Grybas, 1190 Washing

Rochester, N. Y.
Iš Nepaprasto Susirinkimo
DLK Gedimino Draugijos 

susirinkimas, laikytas birželio 
28 d., 1941 m., vien tik jau
nuolių klausimu. Kadangi 
jaunuolis, sulaukęs 21 metų, 
imamas į vaiską dėl tarnybos 
metam ar daugiau, tai jau
nuoliai nenori rašytis į draugi
ją. Rokuoja, reikės vaiskan iš
eiti ir t.t.

Draugai jaunuoliai, draugi
ja padarė gerą tarimą dėl jū
sų. Bile jaunuolis, prigulintis 
prie DLKG Draugijos ir yra 
imamas į kariuomenę, sugrį
žęs iš kariuomenės, vėl bus pil
nas draugijos narys iš pirmos 
dienos sugrįžimo be jokių iš
imčių, sveikas ar ligotas.

Piknikas
Rugpjūčio 3 d., keturios 

draugijos rengia pikniką: 
DLK Gedimino Draugija, LDP 
Kliubas, LSD Draugija ir LDS 
11 kuopa, Gun Club Parke, 
gražioj vietoj, prie upelio. Tą 
dieną nerengkite privatiškų

Tre&as

Hartfordo Laisvės Choras užsisakė iš LMSI
į dainos “Težydi Mūs Narsa.” žinoma, mū- 
; sų “narsa” šiuo momentu turi žydėti. Laisvės 

Choras labai skubiai atsiliepė į bėgamą mo
mentą.

Be to, Laisvės Choras yra pavyzdžiu ko- 
operavime su LMS centru. Jis užsisako dai
nas iš LMS centro, jis remia centrą finansi
niai. 

*" • ”” • • ”
Philadelphijos Lyros Choro reikalai neina 

taip gerai, kaip jie turėtų eiti. Tokioj kolo
nijoj, kaip Philadelphia, choras turi gyvuoti 
ir veikti gerai. Dirvos ten yra — didelė lie
tuvių kolonija.

“Laisvės” piknike man nusiskundė lyrie- 
čiai, kad jų choro reikalus dar “pagadino” 
iš Brooklyno pribuvęs vienas atstovas. Ir 
ve kaip: Jam nuvykus į Philadelphiją, vie
tiniai pranešė, kad Lyros Choras ne visai 
gerai gyvuoja. Tuomet jis patarė organi
zuoti LDS chorą. Bet po tokio patarimo 
dalykai dar pablogėjo.

žinoma, tai nesąmoningas patarimas. 
Toks patarimas siūlo ne pataisymą blogos 
padėties, bet nori pabėgti nuo blogybės. 
LMS ir LDS yra tos pačios ideologijos orga
nizacijos — jų kultūrinis darbas yra ben
dras. Tad jokių varžytinių tarpe šių organi
zacijų negali būti. Jei vieton LMS chorą pa
vadinsime LDS, tai padėtį nepataisys. LMS 
chore gali veikti ir dalyvauti asmenys pri
klausanti LDS, LLD ir kitose organizacijose. 
Taip pat gali veikti LMS choruose visai jo
kioj organizacijoj nepriklausanti. Tad ge
riausia galima pataisyti ii’ sustiprinti cho
rą Philadelphijoj, tai ne jį perorganizuojant 
į LDS chorą, bet jį remiant ir stiprinant. 
Prie LMS Lyros Choro turėtų priklausyti 
LDS nariai ir visi, kurie tik turi noro cho
re dalyvauti.

Waterbury, Conn.

LMS centras tik ką išleido dialogą — “Už 
Smetonos Puodynę.” šį dialogą vaidinti rei
kalinga 3 asmenys. Galima vaidinti prakal
bose, susirinkimuose arba pridėti prie trum
pesnių vakaro programų.

Chorai, dramos grupės, kuopos, kurių- 
duoklės į LMS centrą dar nemokėtos, pra
šomi tąi padaryti. Taip gi bilos reikia iš
lyginti. Taip pat visuomet patikrinkite, kad 
LMS centras turėtų vienetų sekretorių tei
singus adresus, šie organizaciniai reikalai 
yra svarbūs.

V. Bovinas, LMS Sekr.

Iš Praeities ir Dabar
Man prisimena praeitis, me

tai atgal, kada Lietuvoj įvyko 
perversmas, Smetonos valdžia 
tapo išvyta pas Hitlerį.

Pas mus, Waterbury, kaip ir 
kituose miestuose, buvo veda
ma baisiausia agitacija prieš 
visus tuos žmones, kurie tiktai 
neprisidėjo su keiksmu prieš 
Lietuvos Tarybų valdžią; skel
bė visus bolševikais, varė di
džiausią agitaciją prieš prog
resyvių parengimus, kad nie
kas neitų; kėlė triukšmus po 
draugijų susirinkimus, varinė
jo provokacijas, kad sukėlus 
muštynes; viename kliubo susi
rinkime “generolas” kuprius 
bėginėjo po svetainę kumščią 
sugniaužęs, bet, ačiū kliubo 
narių rimtumui, muštynės* ne
įvyko. Tame pačiame susirin
kime bandė laikyti antrą su
sirinkimą ir išrinko valdybą, 
bet vietų neužėmė iki šiolei; 
tur būt, nedrįsta .. .

Per lietuvišką radiją siuntė 
visokį prakeikimą, visokius 
šlykščiausius melus prieš Lie
tuvos Tarybų valdžią ir jai 
pritariančius žmones.

Mes jiems sakėme, kad ta 
jų “storonė” nueis vėjais.

Taip ii’ buvo, štai pavyzdys.
Gegužės 25 d. visos darbi

ninkiškos draugijos turėjo pik
niką. Taipgi kokia. “švento” 
vardo draugija turėjo kitoj 
vietoj pikniką. Mūsų piknikas 
buvo sėkmingas — apie 600 
publikos, o jų — visai mizer- 
nas.

Birželio 15 d., tikrieji—-fa
šistai, vienybiečiai, turėjo pra
keikimo dieną prieš Lietuvos 
Tarybų valdžią ir visus prog
resyvius Amerikos lietuvius, 
bet buvo prasta — mažai pu
blikos, ypatingai vietinės.

Tą pačią dieną buvo pikni
kas L.P.P. Kliubo, kurį fašis
tai vadina raudonųjų kliubu 
(nors tikrenybėj taip nėra), 
piknike dalyvavo apie 700 pu
blikos. Girdėjau, gražaus peK

ton St., Norwood, Mass.
Joseph M. Lucas, 43 Austin

Street, Worcester, Mass.
Anthony Vasaris, 59 Dyer St., 

Brockton, Mass.
George Shimaitis, 162 Melrose 

St., Montello, Mass.
John Burba, 266 Gold Street,

South Boston, Mass.
Skelbimai turi būti mūsų 

rankose ne vėliau ketvirtadie
nio ryto, kad sekantį sekma- 
dien įgalima būtų pagarsinti.

“Dėdė Petras.”

parengimų, važiuokite pikni
kam Bus svečių iš kitų mies
tų. Bus gera proga susipažin
ti su kitų miestų žmonėmis ir 
linksmai laiką praleisti ant ty
ro oro. Tikimės svečių turėti 
iš Batavijos, Buffalo ir Bing
hamton. Galėsime gražiai pa- 
sidiskusuoti apie dabartinę 
padėtį Lietuvos, nes bus viso
kių įsitikinimų žmonių.

Korespondentas.

Cleveland, Ohio
Moterų Choras Dainuos 

Piknike
Amerikos Lietuvių Moterų 

Kliubo Choras, po vadovybe 
mokytojo A. Jankausko, per
eitą ketvirtadienį pradėjo da
ryti iš naujo praktikas, kad 
kuo geriausiai prisirengus dai
nuoti LLD 15-to Apskričio pik
nike, kuris įvyks liepos 20 d., 
Grinių ūkyje, prie Thompson, 
Ohio.

Tame piknike įvyks ir LLD 
15-to Apskričio konferencija, 
į kurią suvažiuos draugai iš 
Youngstowno, Akrono ir Bed- 
fordo. To viso dėlei šis Aps
kričio piknikas bus gana įvai
rus. —J. N. S.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė stengia
si sutaikyt Peru ir Ecua
dor respublikas Pietų Ame
rikoj, tarp kurių buvo kilę 
karo veiksmai.

no liko.
Birželio 29 d. buvo piknikas 

LLD 28 kp. bendrai su kitomis 
darbininkiškomis draugijomis, 
paminėjimui metinės sukakties 
perversmo Lietuvoje. Piknikas 
pilnai pavyko, publikos buvo 
pilnas parkas, nors lietus lijo 
tuom laiku, kada žmonės turė
jo rinktis. Bet publikos buvo 
apie 700 ar daugiau. Gi tuom 
pačiu laiku turėjo savo pikni
ką “profesorius” A. Aleksis 
ant Krigugerio ūkės, bet pub
likos turėjo visai mažai.

Taigi, tas viskas parodo, 
kad jų bendro fronto pastan
gos nuėjo vėjais; patys save 
“nusinakino.”

Dabar, kada Hitleris užpuo
lė Sovietų Sąjungą, tie žmonės 
džiaugiasi, kad Lietuvoj jų pa
čių brolius žudo ir visą turtą 
naikina, — bile tiktai bolševi
kus “išvijo” iš Lietuvos.

Tuom gali džiaugtis Lietu
vos išdavikai, bet ne dori žmo
nės! Dabar aiškiai pasirodė, 
kas eina su Lietuvos liaudžia, 
o kas su Hitleriu. Ir lietuvių 
visuomenė to neužmirš!

Reporteris.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

WPA Atidarys Painokas Ne- 
piliečiam Ateiviam

Washington. — WPA pa- 
šalpinių darbų valdyba žada 
atidaryt pamokas nepilie- 
čiams sveturgimiams visuo
se miestuose, kur yra žy
mesnis skaičius nepilieČių. 
Norima priruošt juos išsie- 
mimui Amerikos pilietybės 
popierų. Registracija paro
dė, jog šioje šalyje yra apie 
5,000,000 nepiliečių ateivių.
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Brooklyn, N. Y.
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Del.)

Brooklyn, N. Y.

ISRAEL 
Lots Ave.,

Law 
Brooklyn, 

consumed on the

KARSTEN 
Brooklyn,

Control
Borough of 

be consumed off

STELLJES 
Volkmer 

Brooklyn, N.

EMILY ULMER 
d-b-a Ulmer’s Inn

St., Brooklyn, N.

Beverage 
Avenue, 

Kings, to

& HENRY SCHLAKE 
Brooklyn, N. Y.

COURT VALENCIA. INC.
St.. Brooklyn, N.

Control
Borough of 

to be consumed on

Control
Borough of 

to be consumed off

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Control Law at 
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be consumed on the

Control
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to be consumed off

Control
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to be consumed on

Beverage Control
Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

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

Beverage Control Law at

525 Throop

& JOSEPH EAGER 
Brooklyn ,N. Y.

Aven ue.
Kings, to

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn,

MORRIS
1238 Hancock St.,

PAULINE ROSS 
(Ross Delicatessen Lunch) 

2601 Avenue U, Brooklyn, N.

BERTOLACCI 
Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of

is hereby, given that License __
has been issued to the undersigned

Ave., Borough of
Kings, to be consumed off

Beverage Control
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Kings, to be consumed on

ALBERS
Brooklyn, N. Y.

Control 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

DAVID GEDULD
St., Brooklyn, N.

Alcoholic Beverage Control 
Marcy 

County of 
premises.

BERKOWITZ
• Brooklyn, N.

NORDMANN
Brooklyn, N.

MASALEK
Brooklyn, N.

KERZNER
Brooklyn, N-

SAM ABOSCH
Ave., Brooklyn, N.

LENA ROVNER
3202 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

VON DEESTEN 
Brooklyyn, N.

ALTSCHULER
Brooklyn, N. Y.

DINER, INC.
Brooklyn, N.

SYLVIA SILVER
1610 Avenue H, Brooklyn, N.

ABDALLA
Brooklyn, N. Y.

ANGELINO
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control

META STRETCH
Avenue, Brooklyn, N. Y.

STEILEN, INC.
Brooklyn, N.

ADOLPH LEIBOWITZ
Ave., Brooklyn, N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

BAUMAN
Brooklyn, N.

LILLIAN DROGOWITZ
37th St., Brooklyn, N.' Y.

COHEN
Brooklyn, N. Y.

TORJE MIDTBO
710—42nd St., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

KAPLAN
Brooklyn, N. Y.

MICHAEL FAZIO 
.ve., Brooklyn, N.

GEIMAN
Brooklyn, N.

LOUIS BREIMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough •of Brooklyn, 
be consumed off

ERNA PAPE
3921—7th Ave., Brooklyn, N.

CUTLER
Brooklyn, N.

the Alcoholic Beverage Con- 
Hill St., Borough of Brook- 
Kings, to be
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hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

INC.
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Brooklyn,

NOTICE is
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been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

Law at 
of Brooklyn, 

be consumed off the

FRITZ HOERAUF 
d-b-a Varick Restaurant

37 Varick St., Brooklyn,

Borough 
to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

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

at retail under Section 107 of 
i Beverage Control Law at 

of Brooklyn, 
the

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Scetion 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law al

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Tompkin Ave., Borough of Brooklyn,

H. BARR
Ave., Brooklyn, N.

40 Lewis
Law 

Brooklyn, 
the

NOTICE is 
EB 1556 has 
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the Alcoholic

Law nt
Brooklyn.

'! the

Law at 
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
7324 6th

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Law at 
Brooklyn, 

the

MARNAS
Brooklyn, N.

Law at 
Brooklyn, 

the

Lew 
Brooklyn, 

the

Law at 
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License . 
EB 2584 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
37 Varick

Law at
Brooklyn, 

the

Law at 
Brooklyn, 

the

Law at 
Brooklyn, 

the

OWEN 
Emerald Bar & Grill 

3621—Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn,

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to oe consumed on

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

Law at 
Brooklyn, 

the

MAX FRIEDENTHAL
Ave., Brooklyn, N. Y.

ADOLPH COHEN 
(C. & C. Delicatessen) 

413 Broadway, Brooklyn, N.

Control Law at
Borough of Brooklyn, 

the

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, lo be consumed on

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed cn

NOTICE is hereby given that License 
EB 2259 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10/ of 

Alcoholic 
Fulton

WILLIAM REESE
Ave., Brooklyn, N.

ERICH EBEL
Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off

A. VIOLA
Brooklyn, N.

ABE KNOUR 
7622—3rd Aye., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at
Ave., Borough of Brooklyn,

REICHBACH 
Brooklyn, N.

County of Kings, to be consumed off 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON
Third Ave., Brooklyn, N.

Ketvirtas puslapis LAISVU Šeštadienis, 1941
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hereby given that License No. 
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to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
220 Pros|>ect Park West, Borough of Brooklyn. 
County of Kings,, to be consumed off 
premises.

CHRIST PAUL
1121 McDonald Ave., Brooklyn, N.

MAX EDELSTEIN
Park West, Brooklyn, N. Y.

JOSEPH STARK 
New Deal Food Stores 

220 I’ros|»ect Park West Brooklyn, N.
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NOTICE is 
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to sell beer,

CECERE 
Brooklyn, N.

Control
Borough of 
be consumed off

hereby given that License 
been issued to the undersigned

GOLUB
Service Store

Brooklyn, N. Y.

CLUB, INC.
Brooklyn, N. Y.

& EPHRAIM BERNSTEIN 
Brooklyn, N. Y.

Control
Borough of 

to be consumed on

hereby given that License 
been issued to the undersigned

EDWARD TUHAL
Ave., Brooklyn, N.

HENRY
1519 Nostrand Ave.,

LEONARDELLI
Brooklyn, N.

STRUNK
Brooklyn, N.

HOFFMAN
Brooklyn, N. Y.

MORRIS' SPIVAK
1514 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

SAMUEL GERB
1606 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

KHOURY
Brooklyn, N.

Centro! Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License 
been issued to the undersigned

CORDES
Brooklyn, N.

CRISCILLO
Brooklyn, N. Y.

KARL NOLLER
1240 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on

Law 
Brooklyn, 

the

PHILIP 
Product Self 

1166 Coney Island Ave.,

Law at 
Brooklyn, 

the

Beverage Control
Ave., Borough of

Kings, to be consumed on

Law at 
Brooklyn, 

the

LOUIS BELjITSKY
1209 McDonald Ave., Brooklyn, N.
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No.

the

Y314 Sumner
No.
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theNo.

No.

170 Nostrand Ave.,
No.
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the
Y.

No.
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No. 816

No.
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lheY

187 Throop
No.

the

the
Y

Foster
No.

Brooklyn,
1307 Foster

hereby given that License No.

tho
HUGHES

JOHN 
V.

HERMAN 
Ave.,

Control
Borough of 
lie consumed off

Control
Borough of 

be consumed

FUTERMAN
Delicatessen) 

Brooklyn, N. Y.

control 
of 

be consumed on

Control
Borough of 

be consumed off

Law 
Brooklyn, 

on the

SAMUEL 
Parkview Kosher 

3916 -18th Ave.,

Kings, to be consumed on

Control
Borough of 

to be consumed on
PALEY 

Brooklyn, N.

ANTONIO BELLO
Ave., Brooklyn, N.

HERZOG
Brooklyn, N.

DE HART
Brooklyn, N.

LIEBER
Brooklyn, N.

FRANK BOE1INKE
188 Stuyvcsant Ave., Brooklyn, N. Y.

JACOB STEINER
Nostiand Ave., Brooklyn, N.

GEORGE GOODMAN 
Ave., Brooklyn, N.

PALOMBA
Brooklyn, N.

FRED CORDES
2916 Avenue 1, Brooklyn, N.

ROEDER
Brooklyn, N.

JOHN WINTJEN
178 Jefferson Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1315 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11 Lewis Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LEE IJEBERMAN
130 Stuyvcsant Ave., Brooklyn, N. Y.

i County of Kings, to 
I premises.

SMITH
Brooklyn, N.-

Control Law at i 
Borough of Brooklyn

NOTICE is hereby given that License

INC 
N.

JOHN ROCKFORD 
1)91 Nostiand Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been

Law at 
Brooklyn, 

the

Law at 
Bnxiklyn, 

the

Law at
Brookly n, 

the

Law at
Brooklyn,

the

No. 
issued to tne undersigned

NOTICE is 
GB20I0 has 
to sell becr, 
the Alcoholic 
470 Nostrand Ave.,
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is 
GB 10'2-1 has 
to sell beer, 
the Alcor.olic 
500 ll^nry t
County of Kings,

MARION
Square Deal Dairy & Grocery 

•E. 16th Str., Brooklyn, N.

MAC PROPPER
Ave., Brooklyn, N.

BLUMBERG
Delicatessen & Rest 

Brooklyn, N.

JOSEPH F1TELSON
Ave., Brooklyn, N.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

DANIEL 
Prosj>ect Bar & Grill [ GENNARO

636 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y. 67 Webster Ave.,

SALVATORE FRUCIANO 
d-b-a Charles Grocery & Delicatessen 

500 Henry St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 725 nas 
to sell beer 
the Alcoholic 
889 Nostrand
County oi Kings, 
premises.

PAUL 
(Crown 

889 Nostrand Ave.,

1201 Foster Ave., 
County of Kings, to 
premises.

LICENSES

NOTICE is hereby given that License No. 
GB V5V9 has been issued to tne undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2821 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oil 
premises. MICHAEL CADDEN 
2821 Avenue U, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
C’l'K 166."> has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor al retail under 
Section 107 ut the Alcoholic Beverage Con- 
tiol Law at 151 Franklin St., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

JOSEPH SCHNEIDER
151 Franklin St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 132 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10/ of 
the Alcoholic Beverage Control Law ht 
2916 Avenue 1, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 639 has 1>een issued to tne undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10/ of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
891 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

STANLEY ADOMAITIS 
891 Grand St., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 10/ of

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 737 has been issued to tne undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10/ of I 
the Alcoholic Beverage 
186 Sumner Ave., Borough 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is 
EB 769 has -----
to sell bcer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
34 i •Sumner Ave., Borough of Br<x»klyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

hereby given that License 
iw-en issued to the undersigned 
at retail under Section 107

Beverage Control
Street, Borough of
Cii.g', to be consumed on

NOTICE is 
EB 651 has 
to sell bcer 
the Alcoholic 

Court 
County of 
pi cmises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1196 has bev-i* is«u< <1 to tne uiuiersi; 
to sell beer, at retail under Section 10 
the Alcoholic Bev« rage Control Law at 
1191 Nostiand Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premis

hereby given that License No. 
lx n issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

i te control Law al 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

. NOTICE is 
EB 1-738 ha- 
to sell beer 
the Alcoholic 
93 Church 
County of 
premises.
ABRAHAM GOLDSTEIN & EDNA STRUMP 

(G. & S. Delicatessen)
Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Ixiw at
Brooklyn, 

on the

NOTICE is 
EB 812 ha < 
to sell beer, ... 
the Alcoholic Beverage Control 
3916 18th Ave., Borough of 1 
County of Kings, to be consumed

given that License No. 
sued to the undersigned 

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Ave.. Borough of Brooklyn, 
lhe

NOTICE i.s hereby 
GB 1479 has been i 
to sell bcer, ... 
the Alcoholic Beverage Control 
617 Nostrand Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

AMALIA SPILIOTES
, I Purity Delicatessen)

617 Nostrand Ave.. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 2167 has been issued to the undersigned 
to imsII bcer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MORRIS HOROWITZ
504 Ditmas Ave., Brooklyn, N.

♦ NOTICE is heieby given that License No. 
GB 10636 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Conti ol Law al 
563 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BEN J A MIN N A T11A NSON 
Wonder Cut Rate Dairy

563 Nostrand Ave.. Brooklyn, N.
No. 

EB 2148 has been issueil to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1298 Bedford Ave.. 
County of Kings, to 
promises. 

BEDFORD PLAZA CAFETERIA. 
1298 Bedford Ave.,
NOTICE is hereby given that License No.
EB714 has been issued to the undersigned 
to sell bcer, at retail under Section 107 of 
th« Alcoholic Beverage
636 Vanderbilt Ave.. - - , ----- ________ ___
County of Kings, to be consumed on the , 67 Webster Avenue, 
premises.

NOTICE is
GB 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

| the Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed off

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License ___
GB 1752 has been issued to the undersigned GB 6372 has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1015-1017 McDonald Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises, 

JOSEPH WEISBERG 
1015-1017 McDonald Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 462 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tiie AlcohoHc Beverage 
72 Bogart Street 
County of Kings, 
premises.

BOROUGH CAFETERIA. INC. 
72 Bogart St.. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 2530 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
159 Franklin Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN JAMES DUFFY 
159 Franklin St.. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
409 Bush wick Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

ANN FARBSTEIN. 
409 Bushwick Ave..

C ■ , NOTICE is hereby given that License No. 
i EB 724 has been issued to the undersigned 

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

B ;' 1605-07 (,‘orlelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
, County of Kings, to be consumed on the 

premises.
JACOB FELTCHER 

d-b-a Flatbush Coffee Shop
jwL 1605-07 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2086 has Ixs-n issued to the undersigned 
to sell bcer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Quincy Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

SAMUEL BRINEN 
/Sam’j Food Store)

235 Quincy St., Brooklyn, N. Y.

________is hereby given that License
GB 1056 has been issued to the undersigned 
to sell bcer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Stuyvesant Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MAIFORTH
212 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is iie.eby given that License No. 
GB 1564 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Stuyvcsant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 61-16 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hcieby given that License No. 
GB 1504 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
637 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID INDURSKY & JOSEPH MILLET 
(Confidence Pure Food Mkt.)

637 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hcieby given that License No. 
GB 616o has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Alcoholic
Nostrand Ave., 

County of Kings, to 
premises.

NATHAN 
681 Nostrand Ave.,
NOTICE is hereby given that License 
EB 511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1102 Avųenue V, 
County of Kings, 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB66I5 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5oo Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed off 
premises.

LOL IS KAUFMAN
500 Nostrand Ave., Brooklyn. N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Brooklyn, 

the

NOTr.'E is hereby given that License 
GB2I67 has been issued to the undersigneu 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
178 Jefferson Ave., Borough of Brookly 
County of Kings, to be consumed off 1 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License 
GB 16 13 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
816 E. 16th Street, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Throop Avenue. Borough of Brooklyn, 
County < 
premises.

NOTICE is h< teby given that License
GE 2139 has been issued to the undersigąed 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
i be consumed off

b< reby given that License 
been issued to the undersigned 

. at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
tho

NOTICE is 
1 GB 1261 has 

to sell beer, 
the 

i 1307
County of Kings,' to be consumed off 
premises.

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

NOTICE is 
GB 1670 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1121 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE' is hereby given that License 
C 272 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 North 7th Street, Borough of Brooklyn, ' 
County of Kings, to be consumed off 
in-emises.

WEST HAVEN BEER & 
Ales, Inc.

98 North 7th St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given, that License No. 
GB 1703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1409 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING KAHN 
Cohen’s Dairy

1109 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6051 has been issued to the undersignd 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
lhe Alcoholic Beverage Control Law at 
1717 Foster Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNARD LISWOOD 
The Foster Del.

1717 Foster Ave., . Brooklyn, N. Y. 

tho Alcoholic Beverage Control Law at 
406 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISRAEL BLITSTEIN
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 806 has 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic 
311 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
promises.

LUDWIG 
311 Nostrand Ave.,
NOTICE is hereby given that License 
GB 6129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDDIE SCIIERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1050 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1209 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 429 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
32 Sackett Str., 
County of Kings, 
premises.

AUGUST 
St.,

NOTICE is 
EB 680 has _
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic 
457 Myrtle 
County of 
premises.

NOTICE is 
DB 54 has 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8823 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THOMAS 
8823 Avenue L,
NOTICE is hereby given that License 
CB 174 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Harmon Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RlNASCENTE SOCIAL 
282 Harmon

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

NOTICE is 
GB 1029 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
874 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY 
874 Nostrand Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage 
433. Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

DOROTHY
•133 Franklin Ave.,
NOTICE is hereby given that License 
GB 1186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1240 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control - Law at 
1349 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
promises.

RHODA NATHANSON
1349 Nostrand Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 6106 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1312 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
1312 Nostrand Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 972 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1519 Nostrand Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2158 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1606 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 880 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises

GEORGE J. PETER & GEORGE 
CALOGER, JR. 

d-b-a Sheridan Lunch
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

. at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1768 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
Cotinty of Kings, to be consumed off the 
premises.

PERSEPHONE KOUMIDES
1768 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at» retail under Section 107* of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1470 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT SPECKMANN 
1470 Flatbush Ave., Brooklyn
NOTICE is hereby given that License 
GB 1341 has- been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1514 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH _ __
2126 Nostrand Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6329 has be/ln issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Nostrand Ave., Borough .of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

WALTER J. COVALUO & MORRIS 
GOLDSTEIN

King Herman Self Service Food Center 
724 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1166 Coney Island Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at> retail under. Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
553 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

PALATIAL BOWLING &- BILLIARD 
ACADEMY, INC.

553 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y. 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ^leverage Control Law at 
1736 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

WILLIAM HASSELBRACK
1736 Nostiand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1140 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
OTTO D. BUCK & HENRY G. WOLBERN 
1205 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1180 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.-

MEYER GINSBERG
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 1720 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1199 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 1035 has 
to sell beer, 
the 
344 . . . _ .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
GB 6074 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
4617—5th ... ......
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE _____ „ .
GB 1506 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
7816—3rd Avenue, 
County of Kings, 
premises.

JENS HANSEN 
7816—3rd Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1813 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
371 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM ROSENWASSER
371 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1608 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY KAIIANER
H. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 2027 has 
to sell beer,

Alcoholic __
Coney Island Ave., Borough of Brook-
Conty of Kings, to be consumed off 

premises.
ARTHUR RIVELES
Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 438 has 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
598 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JAMES PLACATZIS 
& THOMAS PARASKERAS

598 Clarkson Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, i»t retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7421—13th 
County of 
promises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
4606—7th
County of Kings, to be consumed off. the 
premises.

■NOTICE _____ _ .
GB 6151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
50 Henry 
County of 
premises.

the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NEW ORPHEUM BOWLING ACADEMY, 
INCORPORATED

560 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 816 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the ' Alcoholic Beverage Control Law at 
714 Avenue U, Borough of
County of Kings, to be 
premises. >
NAT TORGOVNICK & 

Nat & Abe 
U,

NOTICE is 
EB 644 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
2601 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on

NOTICE is hereby given that License 
EB 698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 .of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume] on 
premises.

HERMAN J. 
Fred C. 

736 Wythe Ave.,
NOTICE is hereby given that License __
GB 1853 has been Issued to tho undersignedl 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1378 Broadway, 
County, of Kings, 
premises.
CEASAR PAUST 

1378 Broadway
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
781 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License __
GB 1061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4613—15 Third Ave., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE
GB 1828
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
7622—3rd 
County of 
premises.

to sell beer, i
the Alcoholic
638 Wythe Ave., Borough
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ARTHUR ROSENTHAL
638 Wythe Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 10821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161a Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PAUL RACHWALSKI 
Paul’s Grocery & Delicatessen 

Ave., Brooklyn, N.
hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
GB 6310 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control 
148 Noble Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY CHARLES McERLEAN 
148 Noble St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License
GB 6615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

_ > Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the
the Alqoholic Beverage
525 Throop Avenue, Bo
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MORRIS LEIBOWITZ
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 9497 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1996 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

MICHAEL OCCHIOGROSSO 
1196 Nostrand Ave.', Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 6599 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1606 Avenue H, 
County of Kings, 
premises.

IDA P. 
H,

NOTICE is 
GB 1027 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
503 Church Ave., 
County of Kings, 
premises,

I JOHN F. 
Ave.,

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off

NOTICE is 
GB 1629 has 
to sell beer, 
the Alcoholic _ __
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
Block Island Food Stores

Coney Island Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License __
GB 1532 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section • 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2663 W. 37th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 6272
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
4921—3rd 
County of 
premises.

NOTICE
GB 6109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
535 Marcy 
County of 
premises.

hereby given that License __
GB 1200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4 87 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MONROE PRODUCTS, INC.
187 Dean St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 2224 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
413 Broadway, 
County of Kings, to tie consumed on 
premises.

NATHAN &

NOTICE is hereby given that License 
GB 6364 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
lhe Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLY DESCHON
104 Kingston Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 1335 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
132 Ralph 
County of 
premises.

NOTICE is
GB 1446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANIELLO DEGENNARO 
(DeGennaro Bros.)

163 Kingston Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License __
GB 6241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is 
GB 6276 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1615 Church . „ ____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ETHEL R. LERNER 
1615 Church

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

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
GB 1721 has 
to sell beer, 
the 
1823
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DAVID L. DOLMATCH 
1823 Church

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

. at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Church Ave., Borough of Brooklyn, 

the

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
3621—Quentin . Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1271 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1621 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is
GB 1226 has ___  . ____
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1817 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LENA BERCHIOLLI
U, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1316 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 New YorK Ave., Borough of Brooklyn, 
County • of Kings, to bo coiffcumcd off the 
premises. ^ON DBR RErDT

Authorized Birds Eye Dealer
56 New York Ave., . Brooklyn, N. Y. 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
449 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

HARRY
449 Broadway
NOTICE is hereby 'given that License No. 
EB 637 has - been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage 
398 Manhattan Ave., 
County of Kings, lo 
premises.

GIUSEPPE
398 Manhattan Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2187 has been issued the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ue consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3175 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
151.4—13th
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

RAYMOND REINGOLD & MAX BEROZI 
4514—13th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10/ of 
the Alcoholic Beverage 
860 New Lots Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE
EB 1534
to sell beer, at retail under • Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, io be consumed on 
premises.

JACOB
572 Livonia Ave.,
NOTICE is hereby given that License 
EB 1499 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
49 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

SAMUEL D. SHAG AN
49 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Utica 
County of 
premises.

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

beer, at wholesale under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Pacific St., Borough of Brooklyn,, 
of Kings, to be consumed off the

C48 
to sell 
of the 
67-1—6 
County 
V,remises.

CINCINNATI BEERS & ALES, INC. 
674—6 Pacific St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CB125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 
troi 
lyn, 
the

Lr.w at
County 

premises.
EAST
The 22nd Assembly 
St.,

NOTICE
GB 6081
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
9318 Avenue K, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ELIZABETH GROSS
K, Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 2064 has 
to sell beer, 
the 
563 Wilson 
County of 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

. at retail under Section 107 of
Alcoholic Beverage

Avenue, 
Kings, to

NOTICE is
GB 1131 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1819 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DOMINICK C. CARTSTI
1819 Avenue E, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 1250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARINO RODRIQUEZ
4.27 Wythe Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 1935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
•124 Central Ave., 
County of Kings, 
premises.

HELEN 
Ave.,

NOTICE is 
EB 642 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
244 Lorimer Street, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONINA 
/Montrose Beer Garden)

244 Lorimer Street, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1192 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail un įer Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Windsor Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
picmises.

WILLIAM C. HINSCH
255 Windsor Pl., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 9536 has been issued to the undersigned 
to sell Leer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3921—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1381 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bove ra g e Control Law at 
407—9 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

HERMAN 
407—9 Broadway,
NOTICE is hereby given that License 
EB 748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law .at 
2 East 2nd Str., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1850 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at'retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1610 Avenue H, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
promises.

NOTICE is hereby given that License 
GB1776 has beer) issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
46 Montrose Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD & LEONARD GUARDING 
(Guardino Bros.)

46 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANNA PREISER
(Rugby Dairy & Grocery Store) 

1324 Newkirk Ave., Brooklyn, N. 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
385 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prem’ses.

SOL PELLMAN
385 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 683 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
312 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MURRAY
312 Bedford Ave.,
NOTICE is hereby given that License 
EB 1537 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
463 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BERNICE
463 7th Ave.,
NOTIGE is hereby given that License 
EB 732 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1214 Coney Island Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RADIO DINER, INC.
1214 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2213 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ROYAL DELICATESSEN CO.. INC 
2213 Avenue U, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Brooklyn, 

the

the Alcoholic 
2007 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

OAK 
2007 Avenue U,
NOTICE is hereby given that License 
EB 421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2001 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

KARL 
2001 Avenue U,
NOTICE is hereby given that License 
EB 1563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
618 De Kalb Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
Ave.,

NOTICE is 
EB 871 has 
to sell beer, 
the 
75 Stuyvexant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.

PHILIP ALTMAN 
75 Stuyvesant Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2164 has been issued lo the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
60 Sumner 
County of 
premises.

NOTICE is
EB 2203 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at tetai! under Section 107 of 
the Alcoholic 
2405 86th 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. .

VIRGINIA M. DENECKE 
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 649 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
LINCOLN KOSHER DELICATESSEN, INC. 
1137 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 705 has been issued to the undersigned 
to seli beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
404 Court 
County of 
premises.

NEW 
404 Court
NOTICE is hereby given that License 
EB 524 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DAVID GOLDSCHLAGER 
307 Albany Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 1910 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARIO GROCERIES.
216 Avenue U, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 2237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
767 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie corcui ici on ihe 
premises.

R. B. DELICATESSEN & REST., INC. 
767 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1292 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contfol Law at 
4 24 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is
GB 1095 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1238 Hancock St., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 10661 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
10 Lewis 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GBI175 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
710—42nd Street, Borough of _ ......
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License ,__
GB 10778 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
9204—4 th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMMA W. LYNCH
9204—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

Skelbkitės savo biznį dien 
raštyj ‘‘Laisvėje.”



I

Šeštadienis,
) V .. *
os 12, T9'4T

“ŠALIN KRAUGERĮ
HITLERĮ!” ŠAUKIA

VOKIEČIU KARIAI
Maskva. — Vienas vokie

čių kareivis prišliaužė prie 
Sovietų spygliuotų vielų už
tvaro rytiniame fronte ir 
prisegė lakštą popieros su 
užrašu: “Šalin kraugerį 
Hitlerį!” kaip praneša So
vietų Žinių Biuras:

“Raudonarmiečiai nustojo 
šaudę, bet jie tėmijo kiek
vieną pasijudinimą priešų 
linijose. Vienas temytojas 
pranešė, jog trys priešo ka
reiviai atšliaužia linkui 
spygliuotų vielų užtvaro. 
Raudonarmiečių komandie- 
rius įsake leist jiem prisiar
tint.

“Vienas iš jų pasiekė už
tvarą ir prisegė lakštą po- 
pieros su užrašu vokiečių 
kalboje:

“‘šalin kraugerį Hitlerį! 
Vokietijos žmones
kariaut prieš Sovietų Są
jungą’.”

Anglai Ardysią Berlyną 
Daug Smarkiau Negu 

Naciai Londoną
London. — Kai Anglija 

gaus iš Amerikos užtenka
mai didžiųjų bombinių or
laivių, tai jais taip pleškins 
Berlyną, jog nacių bombar
davimai Londono pasirodys 
tik “kūdikio žaislas,” paly
ginti su tuom, kaip anglų la
kūnai ardys ir degins Ber
lyną. Taip seime pareiškė 
pulkininkas Moore-Braba- 
zon, naujasis Anglijos orlai
vių gamybos ministeris.

LAISVE

SOVIETAI SUSPROGDINĘ 
TRIS NACIU LAIVUS

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
ami liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

___ ___ ___ _ 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is 
L 1018 has 
to sell wino 
tion 107 of 
Law at 5009

the

Stockholm, Švedija, liepos 
11. — Baltijos Jūroj su
sprogdinti ir nuskandinti 
trys nacių laivai, kuriuos 
lydėjo kariniai jų laivai. 
Pranešimai rodo, kad Sovie
tų kariniai laivai užvijo 
tuos nacių laivus ant minų, 
kurios ir sunaikino juos.

Del vietos stokos šiame nu
meryje negalėjo įtilpt tąsa 
straipsnio “Kas Yra Elek

tra” Tilps rytoj.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

5009 8th
HARRY SILVERMAN

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 1861 has been issued to the undersined 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1648 11th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off Jhe, 
premises. r>r.cM,ELFRIEDE SAVARLSE
1648—11th Ave., Brooklyn, N. Y.

.40'1’1 CE is 
L 1019 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 5408 
County of 
premises.

5408 7th

hereby given that License 
been issued to the undersi 
and liquor at retail under 
the Alcoholic Beverage Co 
7th Ave.. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

MARY MAILLET
Ave., Brooklyn, N. Y.

• INO. 
igned

is hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

Borough of B’klyn, 
consumed

NOTICE
L 1031 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 328 Bedford Av 
County of Kings, to I 
premises.

WILLIAM SIEGFRIED
Ave., Brooklyn, N.328 Bedford

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1950 has been issued to the undersigned 
to sell beer at r<tail under Section 10L of 
the Alcoholic H c v o r a g* c Control Law at 
131 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft 
premises. „

OTTO STRUSS 
131 Kingston Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
GB 1395 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5523 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

11EN RY M EN K E
\ve., Brooklyn, N. Y.

County of

3rd

the

Y.

No.

the

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kuopos susirinkimas j 

įvyks liepos 14 d., 8 v. v., Lietuvių į 
Svet., (ant trečių lubų), 853 Hollins J 
St. Dalyvavimas būtinas.
162-164) A. žemaitis, Seki*. '

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. ruošia svarbias 

prakalbas, šeštadienį, 12 d. liepos, 
7:30 v. v., Liet. Am. Piliečių Svet., 

nenori, 227 Lawrence St. Kalbės Antanas 
Bimba, vienas iš “Laisvės” redak
torių iš Brooklyn, N. Y. Įžanga vel
tui. Kalbėtojas aiškins svarbius šių 
dienų klausimus. Kviečiame daly

vauti. (162-163)

SUOMIŲ KAREIVIU 
KUOPA PERĖJO Į j

SOVIETŲ PUSĘI
Maskva. — Sovietų Žinių', 

Biuras praneša, kaip visa 
Suomijos pėstininkų karei
vių kuopa savanoriai perėjo 
į Sovietų pusę ir pasidavė

/ Penktas puslapis

the

Y.

No.

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga
Kiekvieną su batąVietos ir importuo-

vakarienė.karštatos degtinės ir vy-
kambarys,nai, geriausių bra- Atskiras
su mote-

Ncdėliomis

the

Brooklyn, N. Y426 South 5th StreetNo.

SKELBKITES "LAISVĖJEY.

GERA ŽINIA LIETUVIAMS!

No.

the

No.

the

No.

No.

No. veltui išsi-

the

the

No.

UŽEIKITE IR JŪS

Control Law at 
Borough of Brooklyn,

LONG
, Brooklyn, N. Y.

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

MAURO D’AMBRA
St., Brooklyn, N. Y.

__ __  Section 107 of 
Beverage Control Law at 

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

RUDOLF MEYER 
St., Brooklyn,' N.

JAMES CORCORAN 
re., Brooklyn, N.

107 of 
uw at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2246 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO JANNACE
2246 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

LENA GROSS 
ive., Brooklyn, N.

(SIIALINSKAS)

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

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

RIIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.
306 Reid

HENRY J. STEEN
Ave., Brooklyn, N.
is hereby given that LicenseNOTICE _____  _

GB 11,37 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
58 Steuben 
County of 
premises.

58 Steuben

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3619 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

M. SCHE1NGARTEN. INC.
3619—Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2144 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
30-08 Glenwood Rd., . _ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES : 
30—08 Gleenwood Rd.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1725 has been issued to the undersigned 
to sell beer at rstall under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
'County of Kings, to be consumed olf 
premises

HERMAN GOLDFEDER 
565 Graham Ave., Brooklyn, N.

užėjimui
rimis.
atdaras nuo 1 vai.
dieną iki vėlai.

vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

No.hereby given that License 
born issued to the undersi.
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Stuyvesant Ave.. Borough of Brooklyn.

Kings, to be, consumed off the

ARTHUR RAY
Stuyvesant Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
DU 
to 
the 
103 
County < 
premises.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 6763 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic B c v c r a g e Control Law at 
1597 Flatbush' Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERTUS SCHNEECLAUS 
1597 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

the

given that License No.NOTICE
GB Illi ..... ........
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
428 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

128 Bedford
WILLIAM FIXSEN 
Ave., Brooklyn,

herebyNOTICE
GB 1918 has been 
to sell beer at rt 
the Alcoholic B c 
215 Knickerbocker

i County of Kings,

OTTO
215 Knickerbocker

N. Y.

that License No.

g c Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
• consumed off the

EUTENEUER 
ftve., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

to sell beer at •etail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
ItOl Banner Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA ESPOSITO
1101 Banner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
GB 1059 has been i

that License No.

t letail under Section 107 of 
B e v C r a g e Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6231 has been issued to the undersigned 

ail under Section 107 of 
e r a g o Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

the Alcoholic Bev 
33 Cedar 
Couhty of 
premises.

Cedar

Kings,

HERMAN SPATH
Street, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2008 has been issued to the undersi

the

No.

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1063 Manhattan AvO., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS FELLNER
1 1063 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License 
GB 1938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at letail ui. icr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control, Law at 
4119—21 Avenue D, Borough of Brooklyn, 

the
Avenue D, 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

BEN COHEN—C & II DAIRIES 
Avenue D, Brooklyn, N.4119—21

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6998 
to 
the ________ _
290 Devoe Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed olf 
pvt misos.

CHARLES SCHATZEL 
290 Devoe St., Brooklyn, N.

has been issued to the undersigned 
sell bear at rattil under Srstion 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Devoe Street, Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1135 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
217—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

217—6th

Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

MONTELLO, MASS.
Liepos 12 ir 13 dd. įvyks didelis 

metinis piknikas ir šokiai. Liet. 
Taut. Namo Parke. Bendrai ruošia 
Montellos ir So. Bostono ALDLD 
kuopos. Šeštadienio vakare bus šo
kiai prie geros orkestros visiems 
veltui. Sekmadienį piknikas pra
sidės 12 vai. dieną, taipgi bus ir šo
kiai. Prie to, turėsime skanių val
gių ir gėrimų. Kas norite smagiai 
laiką praleisti ,tai atsilankykite į šį 
parengimą. Kom.

(162-163)

PA.SHENANDOAH,
APYLINKĖJE

Sekmadienį, liepos 13 d., ALDLD
Apskritys ruošia didelį pikniką 

naudai Brandonville Gi-
9
“Laisvės” 
raitoje. Prasidės anksti ryte ir tęsis 
iki vėlai vakaro. Programoj daly
vaus: Wilkes-Barrio Lyros Choras, 
solos ir duotos dainuos—S. Kuzmic
kas, V. Kuzmickicnė ir M. Bujaus- 
kienė. R. Mizara, “L.” redaktorius 
iš Brooklyno sakys prakalbą. Gera 
orkestrą gros šokiams, turėsime ska- 

' nių valgių ir gėrimų. Kviečiame vi
suomenę dalyvauti šiame 
Vieta erdvinga. Užtikrinam 
giai praleisite laiką.
(161-163)

1113 Mt. Vernon StreetPHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

is hereby s^iven that LicenseNOTICE ...
GB 1066 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undo’- 
the Alcoholic 
865 Fulton 
County of 
picmises.

865 Fulton
hereby given that License 
been issued to the undersigned 
al retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
GB2149 has 
to sell beer, 
the 
3218
County of Kings, to be consumed off 
1 remises.

321 8

NOTICE is hereby given that License 
EB 306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
tho Alcoholic Beverage Control 
2)23 Utica Avenue, Borough 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SALVATORE LONGOBARDO 
2123 Utica Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ( 
EB 780 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

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

562 Sutter 
County of 
premises.

SAMUEL OCKUN
562 Sutter Av<?., Brooklyn, N. Y.

NOTICE’ is hereby given that License No. 
EB 807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THE JAY TAVERN
4209 Avenue J, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1544 has been issued to the undersignd 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1904 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on

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 ruginės 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 store turiu tam tikrą mašiną 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 vertes keną MELVITE gėrimo. O ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite 
gerti morkų skysčių.

Vitaminus ir maistą siunčiame paštu ir į visus 
tus. Rašykite ar telefonuokite arba kreipkitės

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

Susipažinimui — veltui literatūra.

kitus mies- 
asmeniškai.

piknike, 
visi sma-

Koin.PA.
įvyks

. WILKES BARRE,
LDS 7 kp. susirinkimas

d. liepos, 10 zval. ryto. Progresyvių 
Kliubo kambariuose, 325 E. Market 
St. Nariai kviečiame dalyvauti.

O. Zdanienė ,sekr.
(161-163)
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Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Parčm Yra Skaniausi

QUALITY DELICATESSEEN, INC.
1904 Church Ave., B rooklyn, N.

VITAL HEALTH FOODS
KANAFORIAI

465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 8-9805

“6 vai. vakare liepos 8 d. 
tėmytojai iš mūsų vieneto 
X pastebėjo mažą grupę 
suomių kareivių. Buvo, pa
siųstas būrelis jaunesniojo 
puskarininkio Verovo ir su
laikė tuos suomius. Taivo 
P—, kuris vadovavo suo
mių grupei, sakė, kad jų 
kuopa nori pereit į Raudo
nosios Armijos pusę.

“Liepos 9 d. 2 vai. iš ryto 
visa ta suomių kareivių 
kuopa savanoriai perėjo per 
sieną į Sovietų žemę.

“Kuopa sudėjo savo šau
tuvus, atidavė 10 kulkas- 
vaidžių, savo apkasines pa
trankas ir didelį kiekį šovi
nių, taipgi įdavė keturis su
rištus vokiečių Apsigynimo 
Korpuso karius, tame skai
čiuje vieną nacių leitenantą 
ir tris puskarininkius.

“Perėjusieji kareiviai nu
piešė sunkią, nelaimingą 
būklę Suomijos žmonių.”

NASHUA, N. H.
LDS 128 kp. ir ALDLD 42 kp. 

bendrai rengia .šaunų pikniką sek
madienį, 13 d. liepos, Dunk 
Rd., (Sakolo ūkėje). Pradžia 
dieną. Programoj dalyvaus: 
Pažangių Tarybos
stoties dainininkai, kaip tai 
Petras, A. Vasiliauskas, Dzūkas, Že
maitis ir Zanavykas. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti.
(161-163)

WHDH

Stable
12 vai.

Liet.
Radio
Dėdė

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Laisvo Kapinyno Draugi

ja rengia pikniką liepos 13 d., Koop
eratyvo Parke — Green Lake. Yra 
didelė ir patogi svetainė, atsitikime 
lietaus, bus galima sutilpti. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti. A. Senkus, ižd.
(162-163)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. ruošia pikniką, lie

pos 13 d. AleE Mikalajūno Šioro 
(Shore). Pradžia 10 vai. ryto. Muzi
kantai bus geri, gros lietuviškas pol
kas. Kadangi vasaros šiluma kanki
na mieste, tai kviečiame visus daly
vauti šiame piknike, gražioj vietoj, 
A. Mikalajūno sode, prie vandenio, 
kur bus galima maudytis įvalias ir 
apsiginti nuo šilumos, o kad troški
mą numalšintų, alučio bus įvalias, 
taipgi ir užkandžių. Važiuokite Trol
ley Car 23, (Lodge Forest), Spar
rows Point. Mašinom važiuojant, 
reikia važiuoti ant Bay Shore. 
(161—163) Kom.

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir

THE BAKERS’

) UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kairias.

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

NOTICE is hereby given that License 
EB 773 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11 7th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PLAZA BOWLING CENTER. INC.
7lh Ave., Brooklyn, N. Y.

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje

F. W. SHALINS
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

Mes Užeinam Pas Kasmocius

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandu^ o ne už išrodymą
Dracut, Mass. Gera muzika. 
10c. Bet kurie nariai neda-

Kviečiame dalyvauti.
Valdyba.

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.J. GARŠVA

Graborius-Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja Ir laidoja ant 
visokių kapinių 

VELTUI ŠERMENINĖ 
(Koplyčia)

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

London, liepos U. — Ang
lų orlaiviai vėl plačiai bom
bardavo vokiečių fabrikus, 
prieplaukas ir kitus kariš
kai svarbius pastatus Vo
kietijoje ir nacių užimtoje 
Franci jos dalyje.

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvėro 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObrldge 6330

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

EASTON, PA.
ALDLD ir IWO Organizacijos 

ruošia didelį pikniką liepos 13 dieną, 
Peter’s Grove Parke, Georgetown, 
Pa., tarpe Bethlehem ir Nazaret, Pa. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. Graži vieta tarp medžių, 
didelė svetainė šokiams, nereikės 
bijoti lietaus. Rengėjai stengsis pa
vaišinti pikniko dalyvius su valgy
mais ir gėrymais. Pradžia 2 vai. po 
pietų ir tęsis iki vėlai nakties. Ge
ra muzika gros šokiams.
(161-163) Kviečia Reng.

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija ruošia pikniką liepos 13 d. Pra
džia 12 vai. dieną ir tęsis iki volai 
nakties. įvyks Lietuvių Parke, Pene 
Grove, 
įžanga
lyvaus, gaus užsimokėti bausmės 1 
dolerį. 
(161-163)

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRA ITIENE IR SŪNAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

Chroniškos Ligos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir Žar

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abclnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Rcumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šla- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama

pumo Tyrimai 
ligos pažinimą 
Serumo ir Čiopų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00

DR. L. ZINS
110 East 16 St., New York

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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Kviečiame Rytoj Praleisti 

Dieną Jamaica Girioj
pripildyta anksti prieš prasi
dėjimą mitingo. Gaisragesy- 
bos Dep-to patvarkymu nuo 
7:45 sulaikyta pardavimas 
daugiau bilietų, salė paskaity
ta perpildyta, vėliau įleido tik

Apdaužė Langus už 
Supuvusio Mėsą

“Apsaugojo” Savo Turtą...
Mr. Flamm, Bronx, visuo

met galvojo, kaip čia jam sa
vo pinigus išsaugoti, o gal dar

šį sekmadienį, liepos 13-tą, 
Brooklyn© ir apylinkių lietu
viai kviečiami atvažiuoti į už 
Jamaica esančią girią ir ten 
draugiškame išvažiavime sma
giai praleisti dieną.

Toji giraitė daugeliui jau 
žinoma nuo pernykščių išva
žiavimų, tačiau patartina vi
siems pasiimti žemiau paduo
damą kelrodį.

Išvažiavime bus gerų užkan
džių ir gėrimų, tad papusry
čiavę ir traukime girion be rū- 
pesties apie pietus. Atsilanky
kite, ir savo draugus pakvies
kite. Apart pasilsio girioje, 
kuri po gausaus lietaus yra 
ypatingai graži ir tinkama pa- 
vėsiauti, suteiksite paramą 
svarbiam apšvietos darbui, ku
rį veda šį išvažiavimą ren-

Įgiančios (LLD 1-ma ir kitos) 
kuopos. Įžanga nemokama.

Kelrodis

Giraitė randasi prie Spring
field Blvd, (tas pats bulvaras 
vadinasi ir 25th Rd.), priešais 
Alley Pond Parką (tarpe 
Worlds Fair Blvd, ir Tunr- 
pike).

BMT ar Independant lini
jomis važiuot iki Sutphin 
Blvd, stoties, Jamaicoj. Imt 
Hillside No. 1 busą. Išlipt ant 
Springfield Blvd, ir juomi eit 
po kairei kol praeisit dvi pa
tiltes ir prie pat kelio po kai
rei rasite tankią girią priešais 
Alley Pond Parką. Siauru ke
liuku perėję tankumyną rasi- 

i te išvažiavimą.

turėjusius iš anksto pirktus 
bilietus. Tūkstančiai žmonių li
kosi ant gatvės.

Rep.

Šiandien Konferencija Prieš 
Aukštas Kainas

Įširdę negrai pereitą trečia
dienį apdaužė mėsinyčios lan
gus prie 115th St. ir Lenox 
Ave., Harleme.

Protestas Prieš Kruviną 
Nacių Terorą Lietuvoj

Brooklyn© lietuvių pažan- ’ Kvietime į šį masinį mitin- 
giosi©s organizacijos bendrai Į gą rengėjų išleistąme lapely- 
rengia labai svarbų ir įdomų je, tarp kitko, sakoma: 
masinį mitingą protestui prieš i “‘...Dabar hitlerininkai ir 
nacių terorą Lietuvoje. smetoniniai fašistai terioja

Vakarui sudaryta labai įdo- Lietuvą. Jau išžudė tūkstan- 
mi programa. Bus rodomi pa- čius Lietuvos žmonių. Ką Am- 
veikslai (judžiai) apie Lietu- erikos lietuviai turi daryti? 
vą ir Raudonąją Armiją. Dai- Kaip Amerikos lietuviai gali 
nuos Aido1 Choras, vadovau-! pagelbėti Lietuvai vėl išsilais- 
jant Aldonai Žilinskaitei, irlvi.nti iš kruvinojo fašizmo jun- 
Aidbalsiai; vadovaujami B. L. j go?” 
šalinaitės. Kalbės A. Bimba, Kiekvienom lietuviui, Lietu- 
ir kiti, apie Lietuvos padėtį, | vos liaudies draugui, barbariš- 
ir apie abelną karo eigą. kai teriojančio Lietuvą fašiz-

Įvyks penktadienio vakarą, j mo priešui aišku, kaip svarbu 
liepos 18-tą, Grand Paradise1 rengtis, kaip svarbu padirbėti, 
didžiojoj salėj, Grand ir Ha-! kad šis mitingas būtų tikrai 
vemeyer Sts., Brooklyne. masinis ir stipriu balsu pasisa- 
Įžanga tik 15c. kytų prieš budelius fašistus.

“Remkit Sovietus ir Angliją,” Šaukė 
Minia Newyorkieciu Gardene

Komunistų sušauktame ma-j 
siniame mitinge pereito ketvir
tadienio vakarą, Madison 
Square Gardene, 18,000 new- 
yorkiečių vienbalsiai pasisakė 
už Amerikos paramą Sovietų 
Sąjungai ir Anglijai kovoje 
prieš Hitlerį ir fašizmą.

Robert Minor, veikiantysis 
Komunistų. Partijos sekreto
rius, ir kiti kalbėtojai minios 
buvo audringai sveikinami pa
reiškimuose, kad fašistų ata
ka ant Sovietų Sąjungos yra 
sykiu ataka ant Jungtinių Val
stijų saugumo ir kad dabar 
yra momentas kirsti fašizmui 
mirtiną smūgį, prašalinti nuo 
žemės paviršiaus to bestijiško 
siaubūno pavojų ant visados.

Kalbėdamas apie Amerikos 
kovotojų suėjimą su Anglijos 
kovotojais ant tolimos salos— 
Icelando—priminė daug anks- 
tybesnį tų dviejų šalių antifa
šistų suėjimą tam pačiam tiks
lui. Jis sakė, pirmu suėjimu 
buvo Amerikos ir Anglijos
liuosnorių suėjimas Ispanijoj, 
Tarptautinėj Brigadoj, kur jie 
svarstė, kad fašizmas turi tuo
met būti sutriuškintas, arba 
jis apsigrįš ir pradės mėtyti 
bombas ant Londono, ant Pa
ryžiaus. Nelaimei, tada Ispa
nija buvo munichmanų. nukry- 
žiavota, fašizmas patenkintas 
ir sustiprintas — atsitiko tas, 
nuo ko tuomet demokratinės 
jėgos buvo perspėtos, bet ne
norėjo sudaryti bendro demo
kratinio fronto prieš fašizmo 
frontą. Dabar, sakė Minoras, 
tokia išdavystė reikštų atida
rymą durų fašizmui į Jungti
nes Valstijas ir į visą pasau
lį-

Kad fašizmas būtų galutinai 
sutriuškintas, sakė Minor, rei
kalinga visų demokratijos ša
lininkų bendras frontas, visų 
jėgų ir išteklių sukaupimas 
vienam bendram tikslui — su
mušimui Hitlerio ir hitlerizmo.

Tačiau tas nereiškia, sakė 
kalbėtojas, kad darbo žmonės 
turėtų pasitraukti užpakalin, 
atsižadėti savo laimėjimų, ati
dėti kovą už amerikinio gyve
nimo lygį. Anaiptol. Tik bu
dri, gerai organizuota darbi
ninkų klasė gali pravesti ko
vą prieš visokias fašizmo ma
nifestacijas namie. Darbo kla
sė, kuri labiausia neapkenčia 
fašizmo, yra geriausia garan
tija prieš munichmenus čionai 
ir užrubežiuose. Riksmas tų, 
kurie sako, būk unijizmas 
trukdąs apsigynimo reikalams, 
yra nacių agentų riksmu, sakė 
kalbėtojas.

Mūsų darbai už tikrą de
mokratiją ir laisvę namie tu
ri eiti greta su rėmimu Sovie-
tų Sąjungos ir Anglijos kovoje 
prieš fašizmą. Nėra pateisini
mo, dėl ko Earl Browderis, 
pirmiausia ir stipriausia kovo
jęs už Amerikos bendrą fron
tą su Sovietais ir kitomis ko
vos prieš fašizmą jėgomis, tu
rėtų būti kalėjime. “Browde
ris turi būti tuojau paliuosuo- 
tas,” šaukė kalbėtojai ir tuos 
jų šaukmus lydėjo griausmin
gos ovacijos.

Apart Minoro, kalbėjo John 
Gates, Ben Gold ir Elizabeth 
Gurley Flynn. Pastaroji prave
dė, kaip atrodė, sėkmingą rin
kliavą. Pirmininkavo James 
W. Ford.

Milžiniškoji salė jau buvo

Aleksandro Dovženko galingas epiikas 
kūrinys it Ukrainos Kovos už Laisvę.

“SHORS”
Matykit Raudonąją Armija įspūdingiau 

aluose mūilų vaizduose. •,
Taipgi: Naujausios Sovietų Winios

A Mexican Masterpiece

THE WAVE’
Nepaprastas ir giliai įspūdingas Judin.

VftLAI RODOMA ŠIĄNAKT 
PATOGIAI V£SU

Darbo unijos šaukia viso 
miesto organizacijų konferen
ciją tikslu suplanuoti veiklą 
prieš kilimą kainų ant būti
niausių pragyvenimui reikme
nų, taipgi apsvarstyt naujų 
taksu klausima.

Konferencija įvyks šeštadie
nį, liepos 12-tą, Hotel Edison, 
228 W. 47th St., New Yorke. 
Pradžia 10 vai. ryto.

Kviečia ir vartotojų orga
nizacijas siųsti delegatus ir 
atstovus.

Šaukime konferencijon sa
koma, kad visiems darbinin
kams graso “verstinas algų 
nukapojimas per keliamas kai
nas ir siūlomus aptaksavimų 
planus, kurie dabar pateikti 
kongresui.” Toliau nurodo, 
kad “organizuota apsisaugoji
mo veikla unijistų ir visų var
totojų” yra reikalinga.

Konf. šaukėjų sąstate ran
dame eilę AFL ir CIO unijų : 
viešbučių, kafeterijų, raštinių, 
susisiekimų, ir kitas.

Kriaučių Piknikas 
Įvyks Šiandien

Lietuvių Amalgameitų 6-tas 
metinis piknikas įvyks šešta
dienį, liepos 12-tą, visiems ži
nomame Dexter Parke, 75th 
St. ir Jamaica Ave., Woodha
ven, L. I. šokiams grieš John
ny Nevins orkestrą. Durys at
daros nuo 2:30 po piet. Įžan
ga tik 25c.

Kriaučių piknikan, kaip pa
prastai, rengiasi unijistai, ren
giasi ir jų draugai. Rengiasi 
ir kontraktoriai dalyvauti ir su 
savo darbininkais prie bendrų 
stalų pabaliavoti.

Rengėjų komisija kviečia vi
sus kriauČius ir ne kriaučius 
atsilankyti į Lietuvių Lokalo 
pikniką.

MIRĖ
Jadvyga Prizgintienė, gyve

no po num. 1712 Menahan St., 
mirė liepos 9 d. Laidotuvės 
įvyks liepos 12 d., Most Holy 
Trinity kapinėse. Kūnas pa
šarvotas namuose.

Peter Zuvise, 67 m. am
žiaus, gyveno po num. 89 
Grattan St., mirė birželio 30 
d. Laidotuvės įvyks liepos 11 
d., Holy Cross kapinėse. Kū
nas pašarotas J. Garšvos ko
plyčioj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Abiejų laidotuvių 
pareigomis rūpinasi graborius 
J. Garšva.

Dėl stokos lėšų Queens Ko
legijos vasariniams kursams, 
400 studentų turės važinėti į 
kursus kitose kolegijose.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kepėjas (baker), ku

ris moka kepti ruginę ir baltą duo
ną. Malonėkite greitai atsiliepti, 
nes darbas ant visados. Mokestis 
gera. Kreipkitės: Jonas Zarskus, 
28 Birch St., Lewiston, Me. 
(162-167)

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šiuomi noriu pranešti savo drau- 
gams-pažjstamiems, kad išgyvenus 
du metu ir 10 mėnesių Brooklyne 
dabar išvykstu atostogom ilgam lai
kui. Gerbiami draugai ir draugės, 
kurie mane gerbėte, tariu širdingą
ačių už draugiškumą. Lankysiuosi 
Scranton, Pa., Cleveland, Ohio; De
troit, Mich.; Chicago, Ill., ir Dan
ville, Ill. Ten ir aplankysiu savo 
brangų sūnelį Albiną Jočiūną. Tai
gi jeigu kas turite kokius reikalus 
viršminėtuose miestuose, mielai su
tiksiu patarnauti. Rašykite greitai 
šiuo adresu: Ona' Jočiūnienė, P. O. 
Box 68, Station W, Brooklyn, N. Y. 
(161-163)

Dalykas dėjęsis sekamai: 
Ch. Smith, 63 W. 115th St., 
ten nusipirko kumpį, bet par
sinešęs namo rado knibždant 
gyviais. Jis tuojau su tuo kum
piu patraukė atgal krautuvėn, 
bet veltui vaikščiojęs nuo vie
no kompaniškos krautuvės 
darbininko prie kito, visur jam 
atsisakyta kumpį priimti at
gal.

Nešinąs sukirmijusiu kum
piu, Smith išėjo į susiediją 
jieškoti rodos. Eidamas gatve 
užtėmi jo būrį žmonių. Nuėjęs, 
rado negrų tautišką grupę ant 
kampo laikant mitingą. Jam 
apsiskundus, dalyviai pertrau
kė savo mitingą, visu būriu 
nuėjo prie tos krautuvės, ir 
ėmė aiškinti publikai to susi

rinkimo priežastį. Negrai kos- 
tumeriai labai pasipiktino 
krautuves užsispyrimu juos 
maitinti puvėsiais ir kas nors 
iš būrio paleido akmenimis į 
langą. Stiklinė siena subyrėjo.

Vėliau pribuvusi policija 
vieną areštavo kaltinimu be
tvarkės kėlime.

ir gražiai pelnyti įvesdinus į 
kokią didelę vertybę.

Vieną gražią dieną prie jo 
pasisuko tūlas David Rubin, 
2325 Mermaid Ave., Brooklyn, 
ir pasiūlė pasipirkti gryno 
aukso. Flamm patikrinęs ir 
radęs esant 18 karato. Tada 
Rubin maišelį su auksu padė
jęs subvės bagažų šėpoje, už
rakinęs ir raktą atidavęs Fla
mm ui. Pastarasis jam už auk
są sumokėjo $5,000 ir laimin
gas sugrįžo išsiimti auksą ir 
neštis namo. Savo nuostabai 
ir išgąsčiui maišelyje radęs tik 
vario gabalus.

Pagaliau, policiją surado 
aukso perkupčių, bet penki 
tūkstantėliai paprastų popie
rinių pinigų jau buvo sudo
roti ar pas Rubino sėbrus pa
slėpti. Gi tas Rubinas, dėl sa
vo gudrumo ir geros išvaizdos 
vadinamas “profesorium,” nuo 
1923 m. buvęs jau 10 kartų 
areštuotas už panašius nuoti- 
kius.

Gaisragesių Pagelbinio Bū
rio visi naujai paskirti nariai 
pašaukti paruošiamosioms in
strukcijoms šį penktadienį.

Brooklyne 32 asmenys įkai
tinti ėmę iš valdiškos įstaigos 
paskolas neva namų pataisom, 
o įvesdinę jas į kitus biznius.
S--------

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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 2-3842
. ■ -  ------------------ —- -®

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Alude
Rhcingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

ę~-—.— --- - ------------ ~

FOTOGRAFAS
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 J
Nėra valandų sekmadieniais į

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

padarau 
paveiks- 
kretjavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.

i 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-----——.——-4

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Aves.

Šeštadienis, Liepos 12, 1941

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 j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

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

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

Office Phone 
EVergreen 4-6971

FLUSHING
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Room, 
tesian

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

Sun. all day and night.

jot
3 FRANK DOMIKAITIS

RESTAURACIJA '
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name 

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

3

2

3
5)

B?

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

ir kepta paršiena; gaspadorlškai nu
virti kopūstai ir barsčiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VfcLAI VAKARO.

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. > 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais ’

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Staf 

a<*re8as.

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.Tel. Ev. 4-8698




