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Sukako trys savaitės, kai 
Vokietijos banditiški fašistai 
užpuolė Sovietų Sąjungą. Per 
tąjį laikotarpį virė baisūs mū
šiai, gal būt pasaulio istorijoj 
didžiausi.

Buvo “karo strategų,” kurie 
kadaise teigė, būk per tris sa
vaites Hitleris galėsiąs užimti 
visą Sovietų Sąjungą. Ką jie 
šiandien sakys?!

Hitleris prarado apie milio- 
ną savo vyrų šiuose mūšiuose; 
prarado daugybę turto—gink
lų, orlaivių, 
lykų. Bet 
“strategų” 
laikytas!

Tiesa, turėjo daug nuosto
lių ir Sovietų Sąjunga. Ir ji 
prarado daug žmonių ir turto. 
To niekas negali užginčyti.

Bet Sovietų 
minkime, buvo 
pasalų, užpulta, 
nai pasiruošusi
žiausią, labiausiai 
ginkluotą militarinę jėgą. So
vietai tik dabar susitvarkė, su- 
sistiprino. Dabar, atrodo, bus 
kitokia fašistams giesmė!

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

Prašome visu “Lais
ves” skaitytoju gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasciui.

Prezidentas Roose veltas •
Sako Kalininui:44Amerikos

Žmonės Remia Rusiją”

SOVIETAI ATMUŠĖ NAUJASSMARKIAS VOKIEČIU ATAKAS
Maskva. — Gauta prezi- kos žmones piktinasi ir 

dento Roosevelto atsakymas bjaurisi ginkluotu užpuoli- 
nuostabai, yra su-’Aukščiausio Sovieto pirmi- mu. Jie yra stipriais istori

ninkui Michailui Kalininui, niais ryšiais susirišę su Ru- 
kuris sveikino Rooseveltą i sijos žmonėmis. Taigi savai- 
Amerikos Nepriklausomy
bės Dienos (Liepos 4) pro
ga. Prez. Rooseveltas sako: 

“Aš gavau jūsų malonią 
telegramą su sveikinimais ir 
geriausiais linkėjimais su
kaktyje Jungtinių Valstijų 
N epri klausomy bės.

“Jūsų atsiminimas pri- 
siųst šiuos sveikinimus to
kiu laiku, kai Rusijos žmo
nės taip didvyriškai kovoja 
prieš žiaurų įsiveržėli, yra rovei ir pasisekimui Rusi- 
giliai įvertinamas. Ameri-

tankų ir kitų da- 
jis, buržuazinių J

Sąjunga, atsi- 
netikėtai, iš 

Ji nebuvo pil- 
atmušti did- 

pasaulyje

Bet karas dar toli gražu ne
sibaigia. Dar bus daug mūšių, 
baisių mūšių; bus laimėjimų ir 
pralaimėjimų vienai ir kitai 
pusei. Gali Vokietijos bandi
tai dar užimti ta ar kita mies
tą, tą ar kitą žemės plotą. Bet 
tatai nieko nereiškia; tas karo 
pas°kmių nenulems.

Mums svarbu, kad tik Rau-

Vorošilovas, Timošenko 
Ir Budionny Komanduo

ja Tris Fronto Dalis
mija čiela, stipri, pa- Maskva. — Kadangi kari- 
: mums svarbu, kad niai veiksmai išsivystė tri

jose svarbiausiose kryptyse, 
tai Sovietų Valstybės Gyni
mo Komitetas patvarkė, jog 
Aukščiausioji Komanda tu
ri suorganizuot tris svar
biausias komandas, idant 
atmušt priešą, būtent: 
šiaurvakarinę, vakarinę ir 
pietvakarinę komandas.

Sovietų Sąjungos marša
las (Klimas E.) Vorošilovas 
tapo paskirtas .vyriausiu ko
mandierium kari uomenės 
šiaurvakarinėje kryptyje. 
Liaudies komisaras apsigy
nimui ir Sovietų Sąjungos 
maršalas (Simas K.) Timo
šenko paskirtas vyriausiu 
kariuomenės komandierium 
vakarinėje linkmėje. Sovie
tų Sąjungos maršalas (S. 
M.) Budionny paskirtas vy
riausiu kariuomenės ko
mandierium pietvakarinėje 
kryptyje.

Vorošilovas, Timošenko ir 
Budionny jau paėmė ko
mandą jiem pavestų armijų.

siaukojusi:
tik Sovietų Sąjungos tautos— 
visa liaudis—stipriai suvieny
ta, išvien kovoja ir šaukia: 
“Galas kanibalams! Mirtis fa
šizmui!’*

Mes, amerikiečiai, privalo
me viską daryti, kad mūsų 
kraštas teiktų juo greičiau ir 
juo didesnės pagalbos nar
siems kovotojams prieš fašiz
mą !

Amerikos Civilinio Karo me
tu pietinių valstijų aristokrati
ja labai neapkentė šiaurinių 
valstijų žmonių — kovojančių 
prieš vergiją.

Kai federalinės vyriausybės 
kariuomenė užėmė New Orle
ans tai to miesto moterys, su
sitikusios federalinius karius 
gatvėse, pakeldavo savo suk
neles. . .

Kai tamsi Lietuvos bobelka 
užpyksta ant ko nors, tai, ne
galėdama atsispirti argumen
tais, iškiša liežuvį arba pa
kelia savo andaroką ir tuomi 
“nubaudžia” priešą.

Kai A. Bimba sakė So. Bos
tone prakalbą, tai “Keleivio” 
redaktorius, p. Michelsonas, 
negalėdamas prakalbų išardy
ti, pasiuntė jam rašytą špy
gą • .

štai, koks yra skirtumas tar
pe tamsios Lietuvos bobos ir 
“apšviesto” “Keleivio” redak
toriaus !

“Naujienos” (iš liepos 10 
d.) šitaip rašo:

“Paskutinėmis bolševikų o- 
kupacijos dienomis sovietų 
valdžios agentai kankino kraš
to gyventojus pasais...”

Reikia labai ligotos vaiz
duotės išgalvoti tokį nonsensą.

Bet “Naujienoms” viskas 
leistina. Vokiečiai užpuolė 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą — 
komunistai kalti.

Vokiečiai barbarai sunaiki
no Vilkaviškį, Marijampolę, 
Šiaulius ir kitus Lietuvos mies
tus—komunistai kalti.

Ką tik Vokietijos fašistai 
niekšai Lietuvoje padarys,— 
“Naujienos” už viską kaltins 
komunistus. Mums, tai, žino
ma, nėra naujiena.

NACIAI RENGIASI UŽ
PULT TURKUS

Maskva. — Naciai telkia 
savo armiją ir skubotai ap- 
sitvirtina Bulgarijoj palei 
rubežių su Turkija. Sovie
tai nužiūri, kad vokiečiai 
rengiasi užpult Dardanellus, 
turkų valdomą jūrų “ran
kovę.”

CIO IR FEDERACIJOS 
MITINGAS “SUMUŠT 

HITLERĮ”
New York.—CIO ir Ame

rikos Darbo Federacijos li
nijos šį ketvirtadienį ruošia 
masinį susirinkimą Manhat
tan Center Auditorijoj su 
obalsiu “Sumušt Hitlerį.” 
Susirinkime kalbės ir Wen
dell Willkie.

Tokio.—. Japonų spauda 
reikalauja užpult Indo-Chi- 
ną, francūzų koloniją.

Kažin kur dabar fašistai- 
klerikalai ir socijalistai padės 
savo . gražbilystės pažibą 

komnaciai ?”
Be jokios sarmatos ir abejo-

jimo, jie dabar turėtų savę 
vadintis: klerikal-naciai, so- 
cial-naciai, taut-naciai, nes jie 
dabar aiškiai ir atvirai na
ciams tarnauja.

Roma.—Italai skelbia, kad 
jų orlaiviai nuskandinę tris 
anglų naikintuvus Gibral
tare.

me suprantamas dalykas, 
kad jie su prijautimu ir 
aukšta pagarba temija nar
sią apsigynimo kovą, ku
rią Rusijos žmonės veda da
bartiniu laiku.

“Vardu Jungtinių Valsti
jų valdžios ir žmonių, taip 
pat ir savo vardu, aš dėkoju 
jums už draugiškus sveiki
nimus. Aš siunčiu geriau
sius linkėjimus jums ir ge-

jos žmonių.”

8 Milionai Mobilizuotos 
Sovietų Kariuomenės

Traukia Frontan
London. — Anglijos žinių 

agentūra Reuters praneša, 
kad 8 milionai Sovietų ka
riuomenės, paskutiniu laiku 
sumobiliuotos, jau maršuoja 
į karo frontus prieš vokie
čius ir jų talkininkus.

VOKIEČIŲ VEIKSMAI 
PRIEŠ ANGLIJĄ

Berlin. — Vokiečiu ko
manda pranešė, kad liepos 
11 d. jų submarinai nuskan
dino keturis prekinius ang
lų laivus, 27,000 tonų, o 
bombininkai — vieną tokį 
laivą 4,000 tonų.

Vokiečių orlaiviai bom
bardavo kelias anglų prie
plaukas ir orlaivių stovyk
las. Pasak nacių, tik mažas 
skaičius anglų orlaivių nu
metė keletą bombų į 
rinę Vokietiją.

Per dieną vokiečiai 
si numušę žemyn 28 
orlaivius, o savo 
tik du.

vaka-

sako- 
anglų 

praradę

TRYS AUTO DARBININ
KŲ STREIKAI

Washington.— Amerikos 
karo ministerija susirūpi
nus naujais streikais auto
mobilių darbininkų Muske- 
gone, Mich.; Columbuse, 
Ind., ir Toledo, Ohio. Strei
kuoja daugiau kaip 10,000 
automobilių darbininkų.

London. — Daugelis ame
rikiečių technikų ir darbi
ninkų būdavo j a karinius ap- 
tvirtinimus Šiaurinėje Airi
joje, kaip atidengė Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
Londone. Jie taipgi stato 
ten karo laivų ir orlaivių 
stovyklas.

Kairėje maršalas TIMOŠENKO, Sovietų apsigynimo 
komisaras, paskirtas vyriausiu komandierium vakarų 
krypties fronto; dešinėje/ maršalas VOROŠILOVAS, 
paskirtas vyriausiu komandierium šiaur-vakarių kryp
ties fronto.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, liepos 11. — Sovietų pranešimas šiandien 

sakė:
Nieko ypatingo neįvyko frontuose praeitą naktį.
Mūsų oro jėgos veikliai naikino priešo kariuomenės 

motorizuotus ir mechanizuotus vienetus ir atakavo prie
šo orlaivių stovyklas.

Patikrinta, jog mūsų oro jėgos sunaikino 58 priešo 
orlaivius kautynėse ore ir buvusius ant žemės vakar ir 
praeitą naktį. Sovietai prarado 9 orlaivius.

Maskva, liepos 12. — Sovietų Sąjunga šiandien išlei
do šį pranešimą:

Per ištisą liepos 11 dieną neįvyko jokių žymių permai
nų fronte.

Dienos laiku- mūsų oro jėgos sutelktomis atakomis 
naikino priešo motorizuotus vienetus, atakavo priešo 
orlaivius jo stovyklose ir bombardavo Ploesti (žibalo 
pramonės centrą Rumunijoj).

Pagal patikrintus davinius, mūsų orlaiviai liepos 9 ir 
10 d. sunaikino 179 priešo orlaivius.

Maskva, liepos 12.—Sovietų Žinių Biuro pranešimas sa
ko, kad:

Mūsų oro jėgos ir toliau kirto kriūšinančius smūgius 
priešo tankam ir motorizuotai kariuomenei, bombardavo 
jo orlaivių stovyklas ir žibalo centrus Ploesti (Rumuni
joj). Liepos 11 d. mūsų oro jėgos nušovė 65 vokiečių or
laivius, o mūsų žuvo 19 orlaivių.

Po ilgo šaudymo iš kanuolių priešas paryčiais pradė
jo veržtis per X upę. Sovietų orlaiviai greitai sunaikino 
tris iš devynių priešo pontoninių tiltų. .Iki 10 didelių jo 
tankų, keli šarvuoti automobiliai ir priešorlaivinės ka- 
nuolės buvo pasiųsta į upės dugną.

Pavartodami, tačiau, likusius tiltus, vienas priešo tan
kų batalionas ir iki dviejų pėstininkų batalionų ir arti
lerijos vienetas su 22 prieštankinėm kanuolėm persigrū- 
mė į mūsiškį upės krantą. Po to mūsų artilerija ir or
laiviai sunaikino visus priešo pontoninius tiltus, ant ku
rių buvo sunaikinta priešo tankai, artilerija ir 
skaičius pėstininkų.

Atkirsta nuo kranto, vokiečių kariuomenė tapo 
ta į žnyples ir sovietiniai kareiviai sunaikino ją.
ta j nelaisvę iki 30 prieštankinės komandos narių ir 429 
vokiečių kareivių ir oficierių.

Kautynes dėl perėjimo per B upę tęsėsi dvi dienas. 
Nakties laiku vokiečiai mėgino nutiesti pontoninius til
tus, bet veltui. Mūsų kanuolės ir kulkasvaidžiai apipy
lė juos ugnim. Tačiau vienam motorizuotam vokiečių pės
tininkų batalionui pavyko prasibriaut į kairįjį upės kran-

žymus

sugau- 
Paim-

Belfast, Šiaur. Airija. — 
Čionaitiniai laikraščiai nu
mato, kad neužilgo pati A- 
merikos valdžia budavos ka
rines stovyklas Šiaurinėje

B . i

Narsus mūsų komandierius Povetkinas puolė priešą, 
o raudonarmiečiai sekdami jį metėsi ant priešo. Tuo 
momentu Sovietinis bombininkas sproginiu tiesiog pa
taikė ir sunaikino pontoninį tiltą. Visas priešo batalio
nas buvo sunaikintas.

NACIAI ATMUŠTI PSKOVO, VITEBSKO IR NOVGO
RODO VOLYNSK SRITYSE.

Maskva, liepos 13.— Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Liepos 12 d. įvyko atkaklūs mūšiai tarp mūsą kariuo
menes ir priešo kariuomenes linkmėse Pskovo, Vitebsko 
ir Novgorodo Volynsko. šie susikirtimai nepadarė jokių 
svarbių permainų fronte.

Sovietai Džiaugiasi, kad
Amerika Užėmė Icelandą;

Laukia Daugiau Žygių
Maskva. — Sovietų Są- :iš .visos eilės smūgių kerta- 

junga šiltai sveikina Jungti- imU Hitleriui.”
nes Valstijas už tai, kad A- Ger^ darbą prez. Roose-

•! i • _ - -įveltas atliko, kad apsaugot menkos kariuomene uzeme :Amerikai At’lanto £and*ns 
Icelandą. Sovietų vyriausy- kelius> 0 tatai-smogia Vo-
bė per savo užsienių reika
lų vice-komisarą, S. A. Lo- 
zovskį sako, tai didelis smū
gis Vokietijai, “ir mes tiki
mės, jog tai nebus tik at
skiras žingsnis, bet vienas

Nacių Išmistas Apie Su
ėmimą 323,898 Rau

donarmiečių
Maskva. — Užsienių rei

kalų vice-komisaras S. A. 
Lozovskis pareiškė svetim
šaliams korė spodentams, 
jog vokiečių komandos pra
nešimas, kad jie paėmę ne
laisvėn 323,898 raudonar
miečius Bielostoko-Minsko 
srityje, tai yra “gryniausias 
išmislas.”

Sovietai sugavo slaptą na
cių armijos pranešimą, ku
ris sakė: “Didelė Raudono
sios Armijos grupė buvo 
apsupta, bet nėra vilties, 
kad ji pasiduotų.”

Lozovskis sakė, kad iki 
šiol daugiau kaip milionas 
nacių kareivių užmušta ir 
sužeista sovietiniame fron
te.

Naciai Sakosi Pralaužę 
Stalino Liniją

Berlin.—Vokiečių koman
da skelbia, kad jie pralaužę 
Stalino Liniją visuose svar
biuosiuose punktuose; per
metę raudonarmiečius per 
Dniestro upę plačiu frontu, 
ir į šiaurių rytus nuo Dnie
stro vokiečių kariuomenė 
jau stovinti netoli Kijevo.

Pasak nacių, tai jie nuga
lėję stiprų sovietinį apsigy
nimo ruožą prie Dniepro 
upės ir viso nužygiavę jau 
daugiau kaip 125 mylias į 
rytus nuo Minsko. Vitebs
ką rytiniame šone Stalino 
Linijos vokiečiai, sakoma, 
užėmę jau liepos 11 d. Į ry
tus nuo Peipus ežero vokie
čių kariuomenė su tankais 
ir šarvuotais automobiliais, 
girdi, žygiuoja pirmyn lin
kui Leningrado. Nacių or
laiviai, esą, sunaikinę tink
lą Sovietų geležinkelių.

Nacių komanda sako, kad 
jų kariuomenė veda smar
kias atakas linkui Lenin
grado, Maskvos ir Kijevo.

V-- '4

kietijai į opiausias jos vie
tas,“ pareiškė Lozovskis:

“Atlanto Vandenynas 
greit pasidarys ankštesnis 
Hitleriui ir jo oro ir jūrų 
piratams.”

Amerikos Naikintuvo 
Paleista Bomba Bai
dė Nacių Submariną
Washington. — Amerikos 

laivyno ministeris Frank 
Knox, kvočiamas senato ko
misijoj, ar kariniai šios ša
lies laivai šaudė į nacių sub- 
marinus bei laivus, atsakė, 
jog dar nešaudė, bet vieną 
kartą Amerikos naikintuvas 
paleido gilumos bombą, i- 
dant šalin nubaidyt besiarti
nantį vokiečių submariną. 
Jis tvirtino, kad ta bomba 
nebuvo taikoma į nacių sub-

a
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mariną, tai ir nekliudė jo.
♦

Ministeris Knox atsisakėm 
.^ati dengt senatorių komiai* 

jai, kokius naujus patvar
kymus jam davė preziden
tas Rooseveltas kas liečia 
veiksmus prieš vokiečių sub- 
marinus, laivus-užpuolikus 
ir bombinius orlaivius, kurie 
atakuoja Anglijos laivus.

Senatorius Wheeler kalti
no Roosevelto valdžią, kad 
jinai tarėsi su Anglija, kaip 
abiejų šalių karo laivynai 
turėtų veikt išvien prieš na
cius Atlanto Vandenyne.

t

ORAS. — Šį pirmadienį 
giedra, neperkaršta.

ATMETĖ ĮNEŠIMĄ IŠ
TIRT MARININKŲ VA

DĄ CURRANĄ

Cleveland, Ohio.— Suva
žiavimas Visašališkos Mari- 
ninkų Unijos, CIO, visais 
balsais prieš du atmetė įne
šimą, kuris reikalavo tardyt 
unijos pirmininką Josephą 
Curraną, ar jis nėra komu
nistas.

MIRTIS Už RADIJO 
KLAUSYMĄSI

Berlin. — Nacių valdžia 
nusprendė baust mirčia 
tuos, kurie klausysis prane
šimų ar programų iš užsie
ninių radijo stočių.

London, liepos 13.— Ang
lų orlaiviai dabar plačiau ir 
smarkiau bombarduoja Vo
kietiją ir jos užimtus kraš
tus, negu nacių lakūnai bet 
kada bombardavo Angliją.

(

I
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Mūsų oro jėgos veikė prieš mechanizuotą priešo ka
riuomenę ir kirto smūgius jo orlaiviams pačiose jų sto
vyklose, pridengė mūsų kariuomenės veiksmus, bombar
davo prieplaukos pastatus ir transportinį laivą Constan- 
toj ir Saliną ir žibalo šaltinius Ploesti Rumunijoj).

Pagal dar nepilnus apskaičiavimus, 102 vokiečių or
laiviai buvo sunaikinti per dieną.

Mūsų partizanų būriai, veikdami užnugaryje vokiečių 
okupacijos linijų, neatlaidžiai užpuldinėja priešo susisie
kimo linijas, naikina jo amunicijos ir kuro traukinius, ir 
užtinka ir sunaikina ištisas grupes vokiečių karuomenės.

■'•j
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ti Amerikos žmones — darbininkus ir 
pažangiuosius intelektualus, kuriuose 
Browderis turi daug įtakos — kraštui 
gelbėti.

Mūsų kraštas, Amerika, atsidurtų di
džiausiame pavojuje, jei bestijiškam fa
šizmui pavyktų ilgam Europoje įsistip
rinti. Todėl prieš hitlerizmą privalo būti 
vedama kova visais frontais.

Browderis visuomet buvo stiprus kovo
tojas prieš fašizmą. Jis pirmutinis Ame
rikoje iškėlė aikštėn Municho išdavys
tes; jis tuomet iškėlė kovos obalsį prieš 
munichininkus pardavikus, Hitleriui 
parsidavėlius.

Paskui Browderis stipriai kovojo už 
tai, kad Amerika, Sovietų Sąjunga ir 
Chinija sudarytų stiprų bloką kovai prieš 
agresorius, prieš užpuolikus, už taiką.

Šiandien tokį kovotoją, tokį stiprų 
veikėją kaip Browderis, taigi, būtų labai 
naudinga turėti laisvą. Todėl gerai daro 
darbo unijos ir visos kitos organizacijos, 
reikalaujančios šitam vyrui, anti-fašistui 
kovotojui laisvės!

________ LAISVE_____________________________________ __

Amerikos Spauda ir
Lietuviški Pro-Naciai

Pirmadienį, Liepos 14, 1941

IŠ KARO IR APIE KARA

Antrasis Mūšis
Yra spėjama, kas labai panašu į tiesą, 

kad Vokietijos fašistai šiuo metu ruošia
si prie naujos didelės koncentruotos ata
kos ant Sovietų karo jėgų. Sakoma, kad 
keli milijonai iki kaklo ginkluotų karių, 
kurie iki šiol stovėjo užnugaryje, yra 
“pergrupuojami” ir greitu laiku bus pa
leisti ant Stalino tvirtumų linijos, kad ją 
sunaikinti ir peržengti.

Nėra abejojimo, kad vokiečiai-fašistai 
t nesnaudžia. Jie dar drūti. Jie dar gali 
į paleisti kelis milijonus karių ant Raudo- 
■ nosios Armijos.

Iš kitos pusės, ir Raudonoji Armija 
nesnaudžia. Ji tvarkosi, ji ruošiasi kovai.

Greitu laiku, galimas daiktas, matysi
me dar didesnius dviejų galybių susirė
mimus. Jei patsai didžiausis susirėmi
mas išeitų taip, kad vokiečiai banditai 
būtų sukriušinti, kad jie pačią didžiąją 
ataką pralaimėtų, tuomet, veikiausiai, 
jiems būtų užduotas galutinas smūgis, jie 
tuomet būtų parblokšti ir daugiau jiems 
atsikelti būtų sunku, — fašizmas Vokie
tijoje, veikiausiai, eitų prie greito su
smukimo.

O jei fašistinėms go vedoms pavyktų 
tame busimajame didžiuliame mūšyje 
(jei jis įvyks) prasilaužti per tvirtumų 
liniją, tai, aišku, Raudonoji Armija būtų 
priversta trauktis tolyn, fašistai užimtų 
vieną kitą miestą, užimtų didesnę terito
rijos sritį, bet fašistai visvien karo ne
laimėtų. Jis tik ilgiau nusitęstų, jo fron
tas prasiplėštų, o Raudonoji Armija, su
sitvarkiusi, tebetęstų mūšius ir ilgainiui 
fašistams visvien tektų karą prakišti.

Kaip ten bus, niekas kol kas nežino ir 
todėl pasakyti negali.

Šiuo metu kiekvienam amerikiečiui tu
rėtų būti žinoma vienas: Sovietų Są
junga šiandien kariauja ne tik už savo 
laisvę, bet ir už Amerikos ir kitų demo
kratinių kraštų. Todėl Amerika privalo 
stoti Sovietams kuo veikiausion talkon; 
turi jiems padėti nusukti fašizmui galvą 
ir įvykinti pasaulyje taiką. Tai reikia da
ryti tuojau, kol Hitlerio govėdos yra su
laikytos prie Stalino tvirtumų linijos.

Reikalauja Išlaisvinti
Brotvderj

Tūlos Amerikos darbo unijos ir bend
rai progresyvė visuomenė reikalauja tuo
jau išlaisvinti Earl Browderj, komunis
tų lyderį, kuris tapo formaliai įkalintas, 
pasiremiant tam tikrais techniškumais, 
bet iš tikrųjų įkalintas dėlto, kad nesu
tiko su administracijos tuometine politi- 
'ka.

Laisvas Browderis šiandien būtų ne
paprasta dinamiška jėga, konsoliduojan

Slovakai ir Lietuviai
“Vilnis” rašo:
“Hitlerio mizernas padarinys Slovaki

ja taip pat paskelbė karą Sovietų Są
jungai. Ir tie tarakonai nusitarė parodyt 
savo ‘drąsą.’

“Klausimas, kaip Amerikoje gyvenanti 
slovakai reaguoja į tą pasispardymą ‘ka
talikiškos’ Slovakijos.

“Chicagos katalikai slovakai leidžia sa
vo laikrašti ‘Parish News.’ Tas laikraš
tis išspausdino straipsnį, kuriame griež
tai pasisakoma prieš Slovakijos provoka
torišką politiką.

“Laikraštis sako: ‘Slovakų armijos 
kampanija, mums matos, neturi jokio 
moralio pagrindo. Slovakų armija papil
do tą neleistiną prasižengimą, kokį Vo
kietija papildė prieš daugelį Europos 
valstybių. Šitas slovakų armijos užpuoli
mas gali labai skaudžiai atsiliepti ant vi
sos slovakų tautos. Didžioji Rusija to 
niekuomet nepamirš. Slovakija budavoja 
savo ateitį ant labai netvirtų pamatų.’

“Tolintis ‘Parish News’ priduria: ‘A- 
merikos slovakai turi įsijungti kovon 
prieš nacizmą... Mes turime padėti iš
vyti iš Slovakijos naciškus bosus. Tik 
tuomet Slovakija bus liuosa ir nepriklau
soma.’

“Įsitėmykit, kad taip kalba katalikai. 
Jie smerkia katalikiškos Slovakijos vado
vybę ir armiją.

“Iš katalikų slovakų daug ko galėtų 
pasimokinti ir lietuviai katalikai, kurių 
galvas nuodija nacių šarlatanai, tupinti 
tūlose bažnyčiose ir tūlose redakcijose.

“Panašiai kaip slovakai katalikai išsi- 
reiškia ir jų protestoniški broliai. Slo
vakai protestonai leidžia Chicagoje savo 
laikraštį ‘Nove Časy.’ Vėliausiame jo nu
mery telpa straipsnis, po kuriuo pasirašo 
Dr. Martin Sasce. Jis griežčiausioj for
moj smerkia hitlerizmą ir protestuoja 
prieš Slovakijos valdžią, kuri siunčia slo
vakų jaunimą į brolžudišką karą prieš 
Sovietų šalį. Jis kviečia visus slovakus 
susivienyt ir išvyt Hitlerį iš Slovakijos. 
Tik tuomet Slovakijoj bus tikra demo
kratija.”

Šitaip elgiasi Amerikos slovakai katali
kai ir protestonai.

Na, o lietuviški klerikalai (katalikų ly
deriai politikieriai) šiandien yra atviri 
garbintojai Hitlerio. Su jais eina fašis
tai. Su jas eina išvien ir socialistai!

Kai Lietuva vaitoja karo liepsnoje, 
Lietuvos žmonos kenčia baisų hitleriškos 
priespaudos jungą, šitie išsigimėliai 
džiaugiasi skelbdami, būk Lietuva jau 

; esanti laisva!

. Amerikos laikraščiai iki 
šiol mėgdavo žeminti Sovie
tų Sąjungą, Raudonąją Ar
miją ir jos vadovybę. Bet 
dabar toji pati spauda jau 
visai kitokią giesmę gieda. 
Įsitikino ... Dabar ji savo 
lūpomis — “United Press” 
— štai kaip jau kalba:

“Raudonoji Armija savo 
veiksmais įrodė, kad ji tu
ri milžiniškų jėgų ir suma
numų. Britams ji dabar pati 
optimistiškiausią viltis ...”

“Herald Tribune,0 kuris 
visuomet neigė Sovietų Są
jungą, dabar jau, rašyda
mas apie Stalino pasakytą 
kalbą, žymi:

“...jo kalboje skambėjo 
didis pasitikėjimas, o ne nu
gąstavimas ... Jo kalba bū
rė krūvon visą pas juos 
esančią energiją šalies gyni
mui.”

Tas pats laikraštis savo 
vienam straipsniui net ant- 
galvį uždėjo: LIAUDIES 
KARAS. *’

Laikraštis “P. M.° žymi:
“Naujoji savaitė rusų 

fronte prasidėjo su labai ne
maloniomis p a s e k m ėmis 
Hitleriui ir jo armijai...”

“Times,” kuris anaiptol 
nėra Sovietų Sąjungos šali
ninkas,^ pajuokia nazių ko
mandoj “žinias” iš fronto, 
vadindamas jas “propagan
da dikreditavimui Rusijos ir 
jos armijos užsienių akyse.” 
Esą, “išrodo, kad tas žinias 
redaguoja pats Hitleris ...”

Net italų fašistų laikraš
tis “Popolo di Roma” jau 
bėdavoja, kad Sovietai rodo 
didelio atsparumo prieš vo
kiečius. Esą, dabartiniu lai
ku naciai nedarysią didžių
jų karo veiksmų; jie dabar 
prisirengsią, kad sustiprint 
savo jėgas “žaibiškam štur- 
mavimui.”

Hitlerinis “F r ankfurter 
Zeitung” prisipažįsta, kad 
“kelias į. Rusiją dar nepra- 
skintas.”

Visas pasaulis dabar ma
to ir pripažįsta, kad Sovie
tų Raudonoji Armija galin
ga, gerai mechanizuota, pui
kiai išlavinta ir savo mora
le stovi nepalyginamai 
aukščiau už kitų šalių armi
jas. Ji drąsiai ir pasišventu
siai gina savo socialistinę 
tėvynę, kurioje nėra išnau-

dojimo žmogaus žmogumi ir 
klėsti tautų vieningumas.

Dabar paklausykite, kaip 
vograuja lietuviški kvėšos, 
— visokio plauko smeton - 
naciai.

Stasys Michelsonas savo 
“Keleivio” num. 28-m.:

“Rusai mušasi atkakliai, 
bet neturi vadovaujamo 
proto.”

Tas pats “išminčius,” ten 
pat:

“Rusijos uodai kankina 
vokiečius.... Tų uodų vokie
čiai bijosi daugiau, negu 
bolševikų orlaivių...”

Toliaus, tas nacių uode
gaitė ima Hitlerio laikraštį 
“Lokal Anzeiger” ir sudaro 
savo laikraščiui “žinią” su 
antgalviu: “Numato Sovie
tams Badą.”

Tam pačiam “Keleivy” tū
las smeton-nacis, pasivadi
nęs “Perkūno sargu,” kalba 
visai taip, kaip Hitlerio 
“grosse politik” (didžiosios 
politikos) agentas. Pasak 
j°:

“Lietuvos lietuviai (su
prask: smeton-naciai. — P. 
B.) labai gerai daro, ir ki
taip negali daryti, kaip tik 
dabartiniu momentu eiti su 
vokiečiais.”

Amerikos lietuviams jis 
į įkalbinėja:

“Mes gi, Amerikos lietu
viai, neturime už tai Lietu
vos lietuvius smerkt, protes
to rezoliucijas prieš vokie
čius rašyt... Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos žmonės ge
rai daro, kad eina su vokie
čiais ...”

Baigdamas tą savo agita
ciją už nacius, jis įspėja A- 
merikos lietuvius:

“Jeigu mes negalim nieko 
kito daryti, tai geriau tylėti 
ir laukti...”

Jūs, Amerikos lietuviai, 
to Goebels’o talkininko iš- 
rokavimu, neprivalote nieko 
nė sakyti, nė daryti prieš 
hitlerizmą. O jis pats, su
prantama, tylėti negali: už 
savo šefą neloš — lakti ne
gaus!

Jeigu nacių propagandis
tų galva, Goebels’as, “Kelei
vio” redaktoriui Michelso- 
nui “neužnagradina,” tai 
gal tik todėl, kad tą laikraš
tį mažai kas teskaito ...

P. Balsys.

Maisto Pilė

Suimti Italijos fašistų kariai Afrikoje "žygiuoja” per laukus, o Anglijos ka
riai jiems saliutuoja.

Pačiūžų (ski) ir parašiu
tų kariuomenė gauna po ke
lias maistines “piles,” vietoj 
duonos, mėsos ir kitų valgo
mų daiktų. Valgomi daiktai 
užima daug vietos, yra sun
kūs ir neužilgo ima gesti. 
Maisto pilės yra mažos, 
lengvos, o labai maistingos. 
Vieniems pietums, rodos, 
užtenka vieną tokią pilę 
praryti, ir kareivis jaučiasi 
sotus, bent alkio nejaučia, 
bado nebijo, kada nuvyksta 
į priešų užfrontę, kur reikia 
slapstytis kartais ilgai, iki 
prieis padaryti jiems kokį 
blogumą. Padarę savo dar
bą, jie vėl kiekvienas sten
giasi, jei gali, kur pasislėpti, 
lindoti kokioj duobėj ar 
šiaip kur nors ir laukti, iki 
ateis jo draugai kareiviai, 
nustumdami priešą atgal.

Vienas moksliškas žurna
las praneša, kad dabar Wa
shington, D. C., Jungtinių 
Valstijų armija studijuoja, 
tyrinėja tokias maisto piles 
arba “sausainius.” Taipgi 
daro bandymus su pilėmis 
ar plokštelėmis (tablets) 
troškimui gesinti' maršuo-

jautiems kareiviams.
Kai buvo nacių karas 

Belgijoj ir Francūzijoj, tai 
reporteriai minėjo, kad la
kūnai bombininkai gauną 
tam tikras piles, kurios duo
da ne tik sotumo jausmą, 
bet ir suturi dirgsnių (ner
vų) suirimą. Girdi, nuo to
kios pilės lakūnas apsvaigs
ta tiek, kad nejaučia to su
krėtimo, kada visu smarku
mu iš aukštybės leidžiasi 
žemyn artyn taikinio.

Ir čia, mat, “apsvaigini
mą” atrado. Tai taip, kaip 
trockistų ir zinovjevistų by
loje buržuaziniai korespon
dentai suklego, sakydami, 
kad kaltininkams buvę už
duota tokių vaistų, nuo ku
rių jie gauna teisingumo 
jausmą ir pasako viską, ką 
jie tik žino — nemeluoja... 
Tokį spėjimą apie tam tikrų 
“vaistų uždavimą” paskui 
net Anglijos ir Amerikos 
daktarai pavadino nesąmo
ne, tokias žinias diskredita
vo.

Maisto “piiė”, geriau sa
kant plokštelė, matomai 
nesvaigina. Josios prabą tu-

e Nazių Karo žinios — 
Propaganda

Jau Amerikoj žmonės 
pradeda apsiprasti su Vo
kietijos fašistų karo melų 
propaganda apie jų “perga
les” prieš Sovietų Sąjungą. 
Su pirma diena karo bude
lis Hitleris pradėjo girtis, 
kad jis “nustebins pasaulį 
žiniomis iš karo.” Ir per vi
są savaitę tas “žinias” ati
dėliojo. Aštuntoj dienoj pa
skelbė melų raportą, kurį 
Sovietų Sąjungos armijos 
komanda tuč-tuojau numas- 
kavo. Vėliau pradėjo ateiti 
žinios iš fašistams prielan
kių šaltinių Švedijos ir Tur
kijos, kad fašistai negali 
pirmyn eiti sulyg jų plano.

Aišku, kokis tas planas 
buvo. Vokietijos fašistai per 
ilgą laiką sutraukė prieš So
vietų Sąjungą karo jėgas, 
kiek tik jie galėjo, suvežė 
karo medžiagas, amuniciją, 
bombas, sugabeno orlaivius 
ir vienu kartu, kaip tigrai, 
šoko ant Sovietų. Jų planai 
buvo tuč-tuojau užimti 
Kijevą, Leningradą, Odesą, 
Smolenską ir gal net Mas
kvą, kad sukapojus Sovietų 
Sąjungą, kad nedaleidus su
mobilizuoti Raudo nosios 
Armijos jėgas ir rezervus. 
Bet Raudonosios Armijos 
pasienio jėgos ir pasienio 
■sargai 'didvyriška kova su
paralyžiavo tuos fašistų žy
gius. Virš dvi savaites laiko 
mūšiai ėjo Vakarų Baltrusi- 
joj ir Ukrainoj, Bessarabi- 
joj, Lietuvoj ir Latvijoj. 
Tuo kartu Sovietų Sąjunga 
surinko karo jėgas linkui 
Stalino Linijos.

Vokietijos fašistai užver
tė pasaulį savo pranešimais 
apie “pergales” ir didelius 
kiekius rusų belaisvių. Kaip 
to žinios yra fabrikuoja
mos? “New York Times” 
nuo liepos 6 d. rašo, kad vi
sas nazių žinias pasauliui 
pateikia Propagandos Sky
rius, kuris yra prie Aukštos 
Hitlerio Armijos Komandos. 
Aišku, kad tai nėra žinios, 
bet fašistų karo propagan
da.

Tame pat “Times” nume- 
ryj Edvin L. James tarpe 
kitko rašo:

“Vokietija prieš Sovietus 
naudoja visas jėgas. Hitle
ris meta visas pajėgas, kad 
sukrušinus Stalino jėgas... 
Nazių pranešimai iš Berly
no yra, kaip paprastai, la
bai prieštaraujanti. Vieną 
dieną jie sako, kad rusų jė
gos sunaikintos, armija de
moralizuota, kitą dieną, ar
ba net tą pat dieną kiek vė
liau, sako, kad rusai labai 
kietai priešinasi, kad jie fa
natiškai mušasi. Vieną die
ną Berlynas skelbia, kad ru
sų orlaiviai jau išnaikinti, 
kitą dieną vėl sako, kad vo
kiečiai oro mūšiuose sunai
kinę šimtus Sovietų orlai
vių.”

Vokietijos fašistai skelbė, 
kad būk Sovietai turėjo tik 
apie 4,000 karo orlaivių, o 
kiek vėliau pradėjo skelbti, 
kad jie “sunaikinę arti 5,- 
000 Sovietų orlaivių.” Vieną 
dieną naziai paskelbė, kad 
Sovietai jau neturi daugiau, 
kaip 50 orlaivių. Kitą dieną 
Vėl skelbė, būk 500 orlaivių 
sunaikino.

šie nazių prieštaravimai 
parodo, kad jų žinios iš ka
ri tyrinėtojai Washingtone. 
Ji esanti panaši į rusvo tos
to plokštelę. Ji dar neišana
lizuota, bet, manoma, bus 
susidėjus iš pemmikano ar
ba džiovintos maltos mėsos, 
taipgi nešlipUotų kviečių 
miltų, sojapupių miltų ir 
molaso. J. B.

ro lauko yra niekas dau
giau, kaip propaganda. Nie
kas neginčija, kad fašistai 
karo pradžioj turėjo pasise
kimų, bet jie tuos pasiseki
mus pirko labai brangia 
kaina. Kiekviena diena silp
nina jų jėgas, o Raudonoji 
Armija dar tik renka savo 
jėgas.

Tas patsai yra ir su na
zių paveikslais. Kasdien į 
pasaulį siunčia daug karo 
paveikslų, kurie rodo nazių 
pasisekimus. Dalis tų pa
veikslų yra iš karo lauko, 
bet milžiniška didžiuma se
nai nazių propagandos biu
ro paruošti. Ir jų klastingu
mą jau ne kartą net turčių 
spauda iškėlė.

Apie Sukilimą Jassy 
Mieste

Kaip didelis darbo žmo
nių’ sukilimas buvo Jassy 
mieste, Rumunijoj, tikrų ži
nių neturime, nes fašistai 
jas slepia. Ką galima suži
noti, tai tik iš pačių fašistų 
šaltinių, o jau ir tas paro
do, kaip didelis tas sukili
mas buvo.

“New York Times,” liepos 
6 dieną, išspausdino to suki
limo aprašymą iš fašistinės 
Italijos sostinės Romos. Aiš
ku, kad Italijos fašistai pra
leido kiek galima mažiau
siai jiems blogų žinių. Bet 
ir iš to paaiški, kad sukili
mas pasidėjo penktadienį, 
birželio 27 dieną, darbinin
kų, ypatingai gelžkeliečių 
apgyventame Nicolina sek- 
toryj. Greitai jis apėmė 
darbininkų kvartalus Nico
lina, Socola ir Bacurari. 
Darbininkai statė barika
das, šaudė į vokiečių ir ru
munų kareivius pro langus, 
iš pastogių, iš užkampių. 
Gatvėse tratėjo ne vien ran
kinės granatos, šautuvai, 
bet ir kulkasvaidžiai. Kovos 
tęsėsi net tris dienas. Sovie
tų lakūnai pribuvę tik vieną 
dieną net devynis kartus 
bombavo fašistų jėgas ir 
gelbėjo sukilėliams. Patsai 
italų fašistų korespondentas 
Signor Malaparte rašo:

“Revoliucija paskandinta 
kraujuose.” Jo daviniais la
biausiai kovojo žydų tautos 
proletariatas, kuris tame 
mieste yra skaitlingas. To
liau jis rašo: “Nedėlioj, bir
želio 29 d., policija ir karei
viai laimėjo apsupdami su
kilėlių kvartalus. Kareivių 
grupės šaudė sukilėlius ma
sėmis. Visą naktį mieste 
tauškėjo egzekucijų salvos.”

Šie fašistų pripažinimai 
parodo, kaip didelis buvo 
Jassy miesto darbininkų su
kilimas prieš fašistus. Jie 
žinojo, kad Raudonoji Ar
mija yra už Prut upės, tik 
10 mylių atstoj. Jie sukilo, 
kad padėti Raudonajai Ar
mijai. Ir tas padėjo sulaiky
ti fašistus ant Prut upės, 
kad geriau prisirengus to
liau juos patikti. Jassy dar
bininkų sukilimas dar kartą 
parodo, kad fašistų užnuga
ris nėra tvirtas, kad darbo 
liaudis kovoja ir kovos, kol 
fašizmas bus sunaikintas.

Iš Bucharesto tą pat die
ną praneša, kad Konstanzoj 
rumunų fašistų karo teis
mas nusmerkė komunistų 
vadą Arbu mirtin. Ten pat 
elektros gaminimo fabrike 
du darbininkus nuteisė po 
20 metų kalėjimo, o kitus 
du po 15 metų kalėjimo.

Tas pat pranešimas sako, 
kad baisiai persekioja žydų 
tautybės žmones, iš karo zo
nos juos išveža giliau, o ten 
ant rankovės jie yra pri
versti nešioti geltoną kaspi
ną, kaipo paženklinimą, šie 
visi faktai rodo, kad nera
mus fašistų užnugaris.



Trečias puslapis

KAS YRA ELEKTRA?
(Pabaiga) 

raus molekulas, cukrus pasi
daro jau nebe cukrus. Irs
tant molekuloms nyksta 
cheminių junginių savybės, 
tačiau, kol atomai yra svei
ki, vis tik lieka šiokia ar ki
tokia cheminė medžiaga. 
Bet, suardžius atomus, jau 
pasidaro kas kita: naujos 
savybės iškyla į paviršių, ir 
tas, kas gaunama, bus elek
tra, — nieko daugiau. Savo 
ypatybėmis elektra kiek pri
mena tą pačią medžiagą, 
kurią ji sudaro: ji taip pat 
susideda iš dalelių ir taip 
pat turi masę, o kartu ir 
svorį. Tačiau kitais požiū
riais elektra jau gerokai 
skiriasi nuo įprasto mums 
medžiagos vaizdo, kad sun
ku būtų vadint ją medžiaga. 
Geriau imkime kitą bend
resni ir moksliškesnį žodį, 
būtent “materija” ir pasa
kykime, kad elektra yra ma
terija savo kraštutinės de
zorganizacijos stovyje arba, 
dar tiksliau sakant, elektra 
— tai materija, imama ne
atsižvelgiant į bet kokias 
organizuotas formas. Mate
rijai susiorganizavus, atsi
randa cheminiai fiziniai kū
nai, ir tuomet ji pasidaro 
apčiuopiama medžiaga, kas
dieniška žodžio prasme.

Būtų visai suprantama 
paklausti: ar nėra ko nors 
dar smulkesnio už elektrą? 
Ar nesusideda elektra savo 
ruožtu iš ko nors dar pa
prastesnio? — Klausti taip 
galima; tačiau kol kas, ne
žiūrint kai kurių mokslinių 
bndymų, nerasta ir net ne
pastebėta jokių dalelių, ku
rios būtų smulkesnės už ži
nomas elektros daleles. Tai
gi, elektra tuo tarpu sudaro 
lyg ir ribą, kur baigiasi rrie- 
džiagos suskaidymas.

Elektros yra dvi rūšys: 
teigiamoji elektra ir neigia
moji elektra. Atitinkamai 
yra dvi rūšys smulkiausių 
dalelių: protonai ir elektro
nai. Savo elektriniu pajė
gumu jie yra visiškai toly
gūs, bet priešingo veikimo, 
o be to, labai skiriasi savo 
masėmis: protonai yra apie 
1800 kartų sunkesni už elek
tronus. Dėl tokios svorio ne
lygybės skiriasi tų dalelių 
vaidmenys gamtoje. Sunkie
ji protonai sudaro tarytum 
pastovesnį materijos pa
grindą, o nuo judriųjų elek
tronų priklauso labiau įvai
rūs laikini medžiagos reiški
niai — jų tarpe ir tie, ku
riuos vadiname elektriniais 
reiškiniais. Kiekvienas ato
mas susideda iš lygaus kie
kio teigiamos ir neigiamos 
elektros, skaičiuojant kiekį 
ne pagal svorį, bet pagal da
lelių kiekį ir pagal elektrinį 
veikimą: svoriu teigiamoji 
elektra išeina apie 1800 kar
tų sunkesnė. Sunkieji proto
nai spiečiasi atomo bran
duolyje, o atomo išviršinėse 
dalyse vyrauja vien neigia
mos elektros dalelės — elek
tronai. Paprasčiausias ato
mas — vandenilio atomas — 
susideda iš vieno protono ir 
vieno elektrono. Dėl to pro
tonas kartais vadinamas 
tiesiog vandenilio atomo 
branduoliu. Sudėtingesniuo
se atomuose elektrinių dale
lių skaičius jau siekia kelis 
šimtus. Be kita ko, įsigilin
dami į materijos sudėtį, 
randame vis didesnį ir di
desnį paprastumą: įvairių 
cheminių junginių su nevie
nodomis molekulėmis yra 
tiesiog tūkstančiai ir milijo
nai; atomų yra žinoma tik 
96 rūšys, o elektrinių dalelių 
belieka tik dvi rūšys — 
elektronai ir protonai —

Rašo Prof. P. Slavėnas 
prie kurių kartais prideda
ma dar kelios rūšys, tik 
abejotina, ar jos nepriklau
somos. Todėl galima sakyti, 
kad visi daiktai ir visos me
džiagos susideda galų gale 
iš teigiamos ir neigiamos 
elektros.

Kadangi dvi elektros rū
šys — teigiamoji ir neigia
moji — veikia viena antrai 
(priešingai, ir kadangi nor
malioje medžiagoje jos pa
sitaiko vienodame kiekyje, 
tai jų elektrinis veikimas 
savaime pasinaikina, ir iš 
abiejų elektrų derinio išei
na tik įprastos medžiagų sa
vybės. Elektrinius reiški
nius pastebime tik tuomet, 
jei dėl kokios priežasties 
suįra teigiamos ir neigia
mos elektros balansas, arba 
jei lengvi, paslankūs elek
tronai ima judėti nuo vieno 
atomo prie kito. Normaliose 
gamtos sąlygose teigiamoji 
ir neigiamoji elektros yra 
gana tampriai sujungtos 
viena su kita; todėl sakytie
ji sukrėtimai bei atitrūki
mai nedažnai pasitaiko ar
ba bent nedažnai išeina, 
kaip tokie, aikštėn.

Iš to pasidaro supranta
ma, kodėl žmonijai prireikė 
daug šimtmečių, kol pavyko 
išaiškinti elektros prigimtį, 
nors elektros yra visur pil
na. Dar neatmenamais lai
kais buvo žinoma, kad, pa
trynus gintarą vilnone ska
ra, tasai gintaro gabalas 
įgyja galią pritraukti įvai
rias smulkias daleles. Iš to 
ilgainiui kilo ir pats elek
tros pavadinimas, kadangi 
senovės graikų kalboje gin
taras yra “elektrom” Tačiau 
prie bendro elektros supra
timo buvo negreit prieitą, 
ir senovėje vargiai kam ga
lėjo ateiti galvon, kad kaž
kokie nežymūs gintaro — 
“elektrono” reiškiniai yra 
tos pačios prigimties, kaip 
žaibai, ir kad — maža to 
— šitie reiškiniai glūdi be
veik visuose gamtos vyks
muose. Taip jau dažnai pa
sitaiko, kad žmonės nepa
stebi kokio dalyko, nors jis 
būtų kuo plačiausiai papli
tęs. Tokių pavyzdžių žinoma 
labai daug. Mes lengvai pa
stebime vėją, oro judesius, 
kylančius oro slėgimui kin
tant; tačiau paties oro slė
gimo nepastebime, nors jis 
yra labai didelis. Oras sle
gia mus iš visų pusių; mes 
to slėgimo betarpiškai ne
jaučiame; tad reikėjo nema
ža mokslinių tyrimų, kol pa
vyko išrasti barometrą ir iš
matuoti atmosferos spaudi
mą. Arba imkime kitokį pa
vyzdį. Metalas aliuminis 
daug kam. išrodo labai re
tu dalyku. Į prekybos apy
vartą aliuminis atėjo tik 
pereitam šimtmečiui įpusė
jus, ir tai dar jo kaina pra

Esama iš tikro dviejų — se- Tačiau svorio — arba tiks- 
noviškai kalbant — “elektri- liau sakant masės — skirtu-

džioje buvo labai aukšta. 
Tačiau tikrovėje aliuminis 
priklauso prie labiausiai pa
plitusių cheminių elementų, 
įeidamas į daugelio minera
lų sudėtį — jų tarpe į pa
prasčiausio molio sudėtį. 
Aliuminio yra kiekviename 
plytagaly, ir ne taip jau ma
žai. Rodos, žmonija turėjo 
jau nuo senų senovės aliu
minį pažinti ir panaudoti 
praktiškam gyvenimui šį 
lengvą nerūdijantį metalą. 
Tačiau nelaimei, aliuminis 
turi ypatybę labai stipriai 
jungtis su kitais cheminiais 
elementais — pavyzdžiui su 
deguonim — taip, kad jį ne
lengva iš tokio junginio iš
traukti. Dėl to chemija at
rado gryną aliumini paly
ginti vėlai, o praktiška jo 
gamyba pareikalavo nema
žų techniškų ištobulinimų. 
Panašiai yra ir su elektra. 
Elektros yra visur, visame 
kame; tačiau išgauti jos sa
vybes ir ją apvaldyti nebu
vo taip lengva.

Antroje a š t uonioliktojo 
šimtmečio pusėje prasidėjo 
sistemingi moksliniai ban
dymai su elektra; tai buvo 

I ištiso elektros mokslo užuo
mazga. Įvairius, ligtol sky
rium žinomus reiškinius — 
nuo perkūnijos debesų iki 
gintaro gabaliukų — pavy
ko surišti bendrais dėsniais. 
Pasirodė, kad elektra, Įs
igauta kuriame nors daikte, 
gali būti saugojama, arba 
perleista į kitą daiktą, — 
kad elektra per vienus kū
nus eina, o pro kitus nepra
eina, — kad ji gali tarytum 
tekėti vielomis, sudaryda
ma elektros sroves. Pradėta 
žiūrėti į elektrą, kaip į ko
kį lengvą, nieko nesveriantį 
skystį, judresnį ir skvarbes
nį už paprastą '• medžiagą. 
Taip pat nuo pat tyrimų 
pradžios iškilo, kad elektra 
būna dviejų rūšių arba, kaip 
sakoma, dviejų priešingų 
ženklų — teigiamoji ir nei-j 
giamoji elektra. Ryšy su tuo 
moksle kilo ginčas: kiek yra 
tų elektrinių skysčių? Vie
nas, ar du? Vieni išvedžiojo, 
kad skysčių turi būti tiek 
pat, kiek skirtingo ženklo 
elektrų. Kiekviena elektros 
rūšis — teigiamoji ir nei
giamoji — turi savo atitin
kamą skystį, kurie kartais 
susijungia, kartais išsiski
ria. Kitų manymu, esąs tik 
vienas elektrinis skystis, pa
plitęs visuose fiziniuose kū
nuose tam tikru kiekiu; kū
no įelektrinimas reiškiąs ne
normalų to skysčio padidė
jimą arba' sumažėjimą; 
elektrinio skysčio perteklius 
suprantamas, kaip vieno 
ženklo elektra, o nepritek
lius — kaip kito ženklo.

Dabar, žvelgdami į tas 
senoviškas teorijas dabarti
nio mokslo šviesoje, matome 
jas buvus iki tam tikro 
laipsnio vienodai teisingas.

nių skysčių”: teigiamoji 
protonų elektra ir neigia
moji elektronų elektra. Ta
čiau jų vaidmenys gamtoje 
nelygūs. Teigiamoji proto
nų elektra, būdama sunki ir 
nepaslanki, slypi giliai me
džiagos sudėtyje. Šiaip gi 
elektriniuose r e i škiniuose 
paprastai veikia labiausiai 
tik neigiamoji elektronų 
elektra; tai ji pereina iš vie
no kūno į kitą — tai ji bėga 
elektros srovėje. Tai, ką 
mes vadiname teigiamuoju 
elektros įlydžiu, tikrai sa
kant, tėra elektronų nepri
teklius.

Jei seniau mokslininkai 
laikė elektrą neturinčia 
svorio, tai jie klydo: svoris 
yra. Neigiamai įelektrintas 
kūnas, būdamas gausesnis 
elektronais už t e i g iamai 
įelektrintą kūną, tikrai turi 
būti už pastarąjį sunkesnis.

mas yra nesusekamai ma
žas. Elektrinis protonų ar
ba elektronų veikimas, i- 
mant pagal jų masę, yra ne
paprastai galingas. Todėl 
visus paprastai s t e bimus 
elektrinius reiškinius suke
lia labai nežymūs elektrinės 
sudėties pakitimai. Užten
ka, pavyzdžiui, tik keliems 
elektronams atsirasti kokio
je dulkėje (arba tiek pat 
elektronų tenai pritrūkti), 
ir žiūrint pro mikroskopą 
jau galima pastebėti, kad ši 
dulkė yra vienaip ar kitaip 
įelektrinta. Šitoks didelis 
elektronų pajėgumas davė 
mokslininkams progos išma
tuoti paskiro elektrono sa
vybes: jo masę, elektrinį įly- 
dį ir netiesiogiai — jo didu
mą. Per tai žymiai pasistū
mėjo pirmyn ir šiaip bend
ras supratimas apie mate-

Bridgeport, Conn.
r

Stadtler Parzanese Parke, Re
servoir Ave., Bridgeporte, 
Conn. Rep.

rijos sudėtį.

“Laisvės” Metinis Piknikas Liepos 4 Dieną 
Buvo Vienas iš Puikiausią

Prabundu ryte, žiūriu per 
langą, gamta paniurus, dan
gus apsiniaukęs. Aš nerimau
ju. Mano svečiai newyorkie- 
čiai, svainiai ir svaines, per 
visą naktį važiavę, atūžė pil
na mašina. J. Lipsevičius įei
na su armija giminaičių ir sa
ko: “Snigs ar lis, turime būti 
pik nik'e.”

Na, ir prisėdome dvi pilnos 
mašinos ir riedam per žalius 
laukus. Ve ir pikniko yieta. O 
to svietelio, tik mirguliuoja, 
banguoja, lyg jūra. O maši
nos tik birzgia, kapitonai vos 
spėja surikiuoti. Einame per 
parką, mano svainiai sako: 
“Dar pirmu sykiu tiek svieto 
matome.’’ Jie tarpe savęs gin- 
činasi dėl skaitlinės. Vienas 
sako, čia yra septyni tūkstan
čiai, kitas sako, aštuoni. Aš 
irgi pritariau astuoniems tūks
tančiams. Nors padangė buvo 
rūsti, bet “Laisvės” patrijotų 
neatbaidė.

šių metų piknikas buvo skir
tingas nuo pereitų metų pik
niko. Mat, tada apvaikščiojom 
Lietuvos pasiliuosavimą iš 
smetoniško fašizmo ir džiau
gėmės Lietuvos liaudies laimė
jimu. Bet šiame piknike, nors 
nebuvo didelio nusiminimo, 
klausant publikoje pasikalbė
jimų, tačiau visi širdyje jau
tė, kad Lietuva yra užpulta 
barbariško hitlerizmo ir kad 
ten yra žudomi mūsų broliai 
ir seserys. Nežiūrint to, abel- 
nai viešpatavo optimizmo vil
tis, kad Raudonoji Armija su
triuškins fašizmą. Ir visa pu
blika linksminosi iki vėlaus 
vakaro. Svetainė per visą die
ną buvo pilna jaunimo. Jau
nuoliai šoko ir džiaugėsi. Mat, 
kas gi nesidžiaugs tokia tūks
tantine publika. Jokio nesusi
pratimo nebuvo, visur viešpa
tavo puikiausia tvarka, visi 
gražiai užsilaikė.

dainavo porą dainelių. Publi
ka norėjo daugiau. Bolio va
dovystėj vyrų grupė pasirodė 
gerai, taipgi labai puikiai dai
navo Harmonijos Grupė, jau
nuolės vadovybėje. Gerai dai
navo Laisvės Choras.

Jonas Grybas, pirmininkas, 
perstatė kalbėti Oną Burlak. 
Tai puiki kalbėtoja. Ji sako, 
fašizmas bus sunaikintas per 
Raudonąją Armiją. Antras 
kalbėtojas buvo A. Bimba. Jis 
irgi pasakė gerą prakalbą, 
šaukė lietuvius nenusiminti. 
Ragino visus kovoti prieš tą 
devyngalvį hitlerizmo smaką.

Šiame piknike sunkiai dirbo 
darbininkai, vyrai ir moterys, 
prie aptarnavimo skaitlingos 
publikos. Moterys vertos kre
dito. Jos buvo prirengę puikių 
lietuviškų valgių.

Bematant, ir vėlybas vaka
ras atėjo. Turime skirtis su 
draugais ir pažįstamais. J. 
Lipsevičius sako: “Tai dar pir
mu sykiu mačiau tokį milžiniš
ką pikniką.” Girdi, buvau, pa
klydęs ir negalėjau surasti sa
vųjų. Sako, laimingas jaučiuo
si, nes sutikau pažįstamų, ku
rių nebuvau -sutikęs per dvi
dešimts metų.

Griaustinis.

Mūsų Naujienos
Liepos 7 d. LDS 74 kp. 

įvyko susirinkimas, Lietuvių 
Svetainėje. Aptarus svarbiuo
sius kuopos dalykus, nusitarta 
surengti kuopos naudai gražų 
draugišką išvažiavimą. Rengi
mo komisijon įeina sekančios 
ypatos: J. J. Mockaitis, A. 
Pūdymienė ir A. Katinas. Ko
kiu laiku komisija surengs tą 
smagų parengimėlį, bus apie 
tai vėliau spaudoje. Todėl, 
brangū:KMetuviai, kaip Bridge-' 
porto, taip ir apylinkių, kurie 
mėgstate linksmai laiką pra
leisti, tėmykite spaudoje pra
nešimą ir dalyvaukite toje 
draugiškoje sueigoje.

Skaitytas laiškas iš “Vil
nies” spaudos bendrovės, ku
riame atsišaukiama, kaip į ki
tas pažangias organizacijas, 
taip ir į LDS 74 kuopą, talkos, 
kad pagelbėti įsigyti naują 
presą. Kuopai apsvarsčius tą 
svarbų reikalą, nusitarta su
kelti gerą sumą pinigų, par
duodant bei platinant “Vil
nies” pikniko bilietukus, ku
rių nemanai išplatinta tą patį 
vakarą.

Sunkiai apsirgo 74 kuopos 
narys jaunuolis, Antanas La
hore—Laburdas. 24 d. birže
lio padaryta sunki operacija. 
Jo liga, tai aklosios žarnos už
degimas. LDS 74 kuopa reiš
kia širdingą simpatiją Anta
nui Labore ir linki greito, lai
mingo pasveikimo.

Kas daugiaus naujo šiame 
mūsų svarbiame njieste? Lie
pos 20 d. rengiamas nepapras
tai puikus piknikas. Jį rengia 
Conn. Valstijos Komitetas Ap
gynimui Civilių Teisių Komu
nistams. Kiekvienas susipra
tęs lietuvis turėtų dalyvauti 
tame išvažiavime. Tame pikni
ke bus puikiausių kalbėtojų, 
kurie dėstys šios dienos taip 
svarbius kritiškus klausimus, 
kurie yra susiję su kiekvieno 
darbininko problema. Šios 
svarbios prakalbos įvyks

Berlin, liepos 10. — Vo
kiečių žinių agentūra teigia, 
kad jų orlaiviai nuskandi
nę 5 anglų laivus, 21,000 to
nų.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

IŠ senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir i 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju i 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER
• • •

337 Union Avenae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
• NIGHT—HA vemeyer 8-1158

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US !
Telefonas: Humboldt 2-7964 '

Moderniškai Įpuošta 
Lietuviška Alude

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Shenandoah, Pa.

Rheingold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

VALANDOS: 2-4 lr 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

Programa šiemet irgi buvo 
turtinga. Chorai puikiai pasi
rodė su dainomis. Buvo nauja 
išgirsti piknike dainuojant A. 
Vasiliauską. Jis gražiai su-

Biskis Žinių iš Mūsų 
Apylinkės

Birželio 29 dieną mūsų pro
gresyviai draugai turėjo pik
niką Lodermano parke. Pik
nikas buvo labai pasekmingas. 
Nors tą dieną buvo daug pik
nikų, bet mes visgi išėjome ge
rai, padarėme $40 pelno. Ne
galima sakyti, kad tas mūsų 
piknikas buvo perpildytas 
žmonėmis, bet kiek žmonių 
buvo, tai visi nuoširdūs judė
jimo rėmėjai. Mūsų pikniko 
rengimo komisija dėkavoja 
visiems ir visoms, kurie pikni
ke darbavosi.

Žinių Pranešėjas.

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

Nervų arbata .......................... 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ........................ 60c
Kokliušo arbata ...................... 60c
Ramatų žolės .......................... 60c

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ................................. $3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ............ 25c
Girtuoklių Gadzinkos .................. 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų
ir kam jie yra naudingi ..... 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ...............$1.50

M. žukaltls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N Y
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Anglijos moterys gelbsti prie mechaniškų darbų sutaisyti tankus; paveikslas 
iš vieno Anglijos arsenalo.

PASIBAIGĖ KARAS 
SYRIJOJ

London, lepos 13.— Pran
cūzai pasirašė paliaubas- 
pertaiką su anglais Syrijoj- 
Lebane tokiomis sąlygomis, 
kokias anglų komanda nu
statė. Pertraukti mūšiai to
se Francijos* kolonijose.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS
P. Daukses, San Francisco, 

Calif. — Korespondencijos ne
galėsime sunaudoti. Apie ma
žą dalyką prirašėte be galo 
daug. Būtų užtekę trumpai 
atžymėti, kad buvo garsinama, 
jog į fašisto Lindbergho pra
kalbas įžanga bus veltui, o 
paskui ėmė dolerį įžangos ir 
tuomi žmones suvedžiojo.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

)

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

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

Lengvas būdas išmokti angliško- 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KainoN Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842 
į,-----------------------------------------------------e

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu
virti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI
VĖLAI VAKARO.

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



Ketvirtai puslapis LAISVS
■—ataai.'i' i sag=a,i ,-.r

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 9509 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 off the 
premises.

MICHAEL CADDEN
£821 Avenue U. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CTK 1605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
iSection 107 ut the Alcoholic Beverage Con- 
tiol Law at 151 Franklin St., Borough ot 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
< n the premises.

JOSEPH SCHNEIDER
151 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

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 
41 Lewis Avenue. Borough eof Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FITELSON
41 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1056 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
212 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MA1F0RTH
212 Stuyvesant Afve,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1062 has been issued to the undesigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
406 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL BLITSTEIN
406 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 806 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
311 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LUDWIG STRUNK
311 Nostrand Ave., 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 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2016 Avenue 1, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRED CORDES
2016 Avenue 1, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givhn 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 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK BOEHNKE
188 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 SCHERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1794 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1736 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HASSELBRAČK
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 the 
premises.

MEYER GINSBERG
1180 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10809 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR ROSENTHAL
638 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

PAUL RACHWALSKI 
Paul's Grocery & Delicatessen .

161a Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2165 has been issued to lhe undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
449 Broadway,- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY ALTSCHULER
449 Broadway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 637 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE ANGELINO
398 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

Pirmadienis, Liepos 14, 1941

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10541 has been issued to the undersigned 
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 583 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^w at 
312 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MURRAY KERZNER
312 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 630 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10/ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
801 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STANLEY ADOMAITIS
801 Grand St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 725 nas been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County ot Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL FUTERMAN 
(C row n Delicatessen )

880 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al

Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed on the 
premises.
186 Sumner
NOTICE is 
EB 769 has 
to sell beer,
the Alcoholic Beverage Control Law at 
31 i Sunnier Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO BELLO
311 Sunnier Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6146 has been issued to the undersigned 
to 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.

LEE LIEBERMAN
130 Stuyvesant 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 the 
premises.

LOUIS BELITSKY
1209 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1720 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1199 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN 
1199 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
148 Noble Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CHARLES McERLEAN
148 Noble St., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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 tiie 
premises.

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

ISIDORE PALEY
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage control Law at 
',.>0 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
pi emises.

, LENA ROEDER
750 Court St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1'196 has been issued to trie undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
1191 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed on the 
piemiset.

JOHN ROCKFORD
1191 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.♦
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1538 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Church Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ABRAHAM GOLDSTEIN & EDNA STRUMP 

(G. & S. Delicatessen)
93 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 812 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916 18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. .

SAMUEL BLUMBERG
Parkview Kosher Delicatessen & Rest. 

3916—18th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
617 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMALIA SPILIOTES 
(Purity Delicatessen)

617 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that I.icense No. 
EB 2167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
501 Dilmas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS HOROWITZ
504 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is htieby given that License No. 
GB 10636 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contiol Law at 
563 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN NATHANSON 
Wonder Cut Rate Dairy

563 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2148 has been issued to the undersigned Į 
to sell beer, at retail under Section 107 of 1 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1298 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEDFORD PLAZA CAFETERIA. INC. 
1298 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. |
NOTICE is hereby given that License No. | 
EB 714 has been issued to the undersigned j 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at i 
636 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, | 
County of Kings, to be consumed on the ■ 
premises.

DANIEL HUGHES 
Prosjiect Bar & Grill

636 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y. į
NOTICE is hereby given that License No. Į 
GB 1752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of' 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Prospect Park West, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH STARK 
New Deal Food Stores

220 Prospect Park West Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 462 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control la»w at 
72 Bogart Street, Borough of Brooklyn, 
(bounty of Kings, to be consumed on the 
premises.

BOROUGH CAFETERIA, INC.
72 Bogart St.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

JOHN JAMES DUFFY
159 Franklin St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANN FARBSTEIN, ADMINISTRATRIX 
409 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 724 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1605-07 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed on the 
premises.

JACOB FBLTCHER 
d-b-a Flatbush Coffee Shop

1605-07 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2086 has berm issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ląw at 
255 Quincy Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL BRINEN 
(Sam’s Food Store)

255 Quincy St., Brooklyn, N. Y.

T

NOTICE is htieby given that License No. 
GB 1504 lias 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 bo consumed off the 
premises.

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

637 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is htieby 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 
581 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN HERZOG
581 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Avųenuo V, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN DE HART
1102 Avenue V, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1021 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcor.olic Beverage Control Law at 
500 Hfcnry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE FRUCIANO 
d-b-a Charles Grocery & Delicatessen

500 Henry St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS KAUFMAN
500 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
470 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA SMITH
470 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Jefferson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN WINTJEN
178 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.
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 the 
premises.

JACOB STEINER
395 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
816 E. 16th Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARION SCKOLNIK 
Square Deal Dairy & Grocery

816—E. 16th Str.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 445 has beer, 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 of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE GOODMAN
187 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is htieby given that License No. 
GB 2139 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1'07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1201 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

HERMAN LIEBER
1201 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAC PROPPER
1307 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Webster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

MAX EDELSTEIN
222 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 1670 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST PAUL
1121 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

WEST HAVEN BEER & 
Ales, Inc.

98 North 7th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1703 has boon 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 
promises.

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 understand 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the 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, K Y.

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

AUGUST LEONARDELLI
32 Sackett St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 680 has been issued to the. undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD TUHAL
457 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
DB 54 has been issued to the undersigned 
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 the 
premises.

THOMAS J. CECERE
8823 Avenue L, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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.

R1NASCENTE SOCIAL CLUB. INC. 
282 Harmon St., , Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tiie Alcoholic Beverage Control Law at 
874 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY CRISCILLO
874 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOROTHY KHOURY
•133 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

KARL NOLLER
1210 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

RHODA NATHANSON
1349 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6106 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Ccntrol Law at 
1312 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HOFFMAN
1312 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
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., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CORDES
1519 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2158 has 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 be consumed off the 
premises.

SAMUEL GERB
1606 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises

GEORGE J. PETER & GEORGE 
CALOGER, JR. 

d-b-a Sheridan Lunch
347 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1877 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1768 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County 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 the 
premises.

ALBERT SPECKMANN
1470 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

MORRIS SPIVAK
1514 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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 & EPHRAIM BERNSTEIN 
2126 Nostrand Ave., - Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6329 has boon 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 be consumed off the 
premises.

WALTER J. COVALDO & MORRIS 
GOLDSTEIN

King Herman Self Service Food Center 
724 Nostrand Avo., 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.

PHILIP GOLUB 
Product Self Service Store

1166 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
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 be consumed on the 
orcmiscB

PALATIAL BOWLING & BILLIARD 
ACADEMY, INC.

553 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1035 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Tompkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH EBEL
344 Tompkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6074 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4617—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FRIEDENTHAL
4617—5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1506 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7816—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENS HANSEN & HENRY SCI! LAKE 
7816—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
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 I.icense 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 KAHANER
1608 Avenue H, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2027 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1734 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, Conty of Kings, to be consumed off 
the premises.

ARTHUR R1VEI.ES
1734 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 438 has been issued to the undersigned 
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 the 
premises.

JAMES PLACATZIS
& THOMAS PARASKERAS

598 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveragę Control Law at 
7421—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, .to tJ>c consumed off the 
promises. 1 T

SAM ABOSCH
7421—13th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4606—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

META STREICH
4606—7th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50' Henry Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER W. KARSTEN
50 Henry St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2259 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
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 Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NAT TORGOVNICK & ABE FRIEDMAN 

Nat & Abo Del.)
714 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 644 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2601 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on lhe 
premises.

PAULINE ROSS 
(Ross Delicatessen Lunch)

2601 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
EB 2584 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Varick Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to >» consumed on the 
premises.

FRITZ HO ERAUF 
d-b-a Varick Restaurant

37 Varick St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 698 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume 1 on tne 
premises.

HERMAN J. STELLJES 
Fred C, Volkmer

736 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1853 has been issued to the undersigned! 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1378 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ths 
premises.
CEASAR FAUST * HARRY REHBOCK 

1378 Broadway Brooklyn, N. Y.
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 Lew at 
781 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

H. BARR
781 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613—15 Third Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prcihlses.

OSCAR CARL JOHNSON 
4613—15 Third Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1828 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7622—3rd Avenue, Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS LEIBpWITZ
525 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9497 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1996 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL OCCHIOGROSSO 
1196 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6599 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1606 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.'

IDA P. BERTOLACCI
1606 Avenue H, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1027 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at i’etail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

JOHN F. STEILEN, INC.
503 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
Block Island Food Stores

992 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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.

LILLIAN DROGO WITZ
2663 W. 37th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6272 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4921—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANLEY MARNAS 
4921—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
535 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS BAUMAN
535 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Dean Street, Borough’ of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2224 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to no consumed on the 
premises.

NATHAN & ADOLPH COHEN 
(C. & C. Delicatessen)

413 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOT ICE is hereby given that License No. 
GB 6364 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLY DESCHON
104 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1335 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB GEIMAN
132 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Kingston Aye., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. „

ANIELLO DEGENNARO 
(DeGennaro Bros.)

163 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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 
1503 Avenue J, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1615 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ETHEL R. LERNER
1615 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1823 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premisai.

DAVID L. DOLMATCH
1823 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3621—Quentin Road. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OWEN SMITH 
Emerald Bar ft Grill

3621—-Quentin Rd.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1271 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
16?1 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

ISĘA ABDALLA
1621 Avenue U, Brooklyh, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1226 has been issued to the undersigned 
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 the 
premises.

LENA BERCHIOLLI
1817 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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 be consumed off the 
premises. yoN DER REIDT

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

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 Beverage Control Law at 
4514—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on lhe 
premises.
RAYMOND REINGOLD & MAX BEROZI 

4614—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 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL KAPLAN
860 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERKOWITZ
572 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1499 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
49 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL D. SHAGAN
•19 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 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADOLPH LEIBOWITZ
235 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
C48 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 1U7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
674—6 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 98 Hill St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

EAST END CLUB. INC. 
The 22nd Assembly Dist.

98 Hill St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9318 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELIZABETH GROSS
9318 Avenue K, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 

^County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER ALBERS
563 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

DOMINICK C. CARISTI 
1819 Avenue E, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

MARINO RODRIQUEZ
427 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1935 has been Issued to the undersigned 
to sell l>eer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN NORDMANN
424 Central Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 642 has been issued ,to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

ANTONINA GRIMAUDO
< Montrose Beer Garden)

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

WILLIAM C, HINSCH
255 Windsor Pl., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licehse No. 
GB 0536 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 the 
premises.

ERNA PAPE
3921—7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1381 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407—9 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
picmises.

HERMAN VON DEESTEN
407—9 Broadway, Brooklyyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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 Kings, to be consumed on the 
premises.

EMILY ULMER 
d-b-a Ulmer’s Inn

2 E. 2nd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1850 ‘ has been issued to the undersigned 
to sell beer, at«retaii under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1610 Avenue H,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SYLVIA SILVER
1610 Avenue H, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB1776 has been 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. M

RICHARD & LEONARD GUARDING 
(Guardino Bros.)

46 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 untier Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2213 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROYAL DELICATESSEN CO., INC 
2213 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control lacw at 
2007 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to tee consumed on the 
premises. *

OAK DINER, INC.
2007 Avenue U/ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2001 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KARL REICH BACH
2001 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
618 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM A. VIOLA
618 DeKalb Ave., Bi-ooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
they Alcoholic Beverage Control Law at 
75 Stuyvesant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. i

PHILIP ALTMAN & JOSEPH EAGER 
75 Stuyvesant Ave., Brooklyn ,N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2164 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Sumner Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY CUTLER
60 Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2203 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at ietail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Ž405 86th Street, Borough of Brooklyn, 
ounty of Kings, to be consumed cn the 

premises.
DAVID GEDULD

2405 86th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ix> consumed on lhe 
premises.

VIRGINIA M. DENECKE 
4718 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 649 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
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 sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alconolic Beverage Control Law at 
404 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NEW COURT VALENCIA, INC. 
404 Court St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

DAVID GOLDSCHLAGER
307 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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 Biooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIO GROCERIES. INC.
216 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2237 has been issued to the undersigned 
t<x sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
767 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be cor suited on the 
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 the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS BREIMAN
424 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is J-.errby given that License No. 
GB 1095 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1238 Hancock St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS COHEN
1238 Hancock St., Brooklyn, N. Y.
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 Beverage Control Law at 
7324 6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM REESE
7324—6th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
10 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL FAZIO
40 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB1175 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
710—42nd Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TORJE MIDTBO
710—42nd St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10778 hns been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at

the

9204—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

ANNA PRĘISER
(Rugby Dairy ft Grocery Store) 

1324 Newkirk Ave., Brooklyn, N.
Skelbkites savo biznį dien 

rastyj “Laisvoje.
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Toronto, Canada New Britain, Conn.
Baisi Žmogžudystė

Birželio 13 d. tūlas R. H. 
Dennis, 45 metų amžiaus, pa
galiu užmušė savo žmoną, 35 
metų amžiaus, dvi dukteris, 
Shirley — 12 metų amžiaus 
ir May — 9 metų amžiaus, ir 
sūnų James — 7 metų am
žiaus, o pats norėjo nusinuo
dyti gesais.

Denniso kaimynė Mrs. Bean, 
pajutus geso smarvę, pranešė 
apie tais avo kaimynui gais
rininkui, tik sugr|žusiam iš 
tarnybos, kuris išlaužęs duris 
rado Dennisą jau vos gyvą ir 
visą šeimyną uždaužytą.

Mažieji vaikai dar buvo gy
vi, tačiau vežant į ligoninę mi
rė. Pats Dennis buvo atgaivin
tas.

Harry Dennis penki metai 
atgal buvo paralyžiuotas ir 
nuo to laiko negalėjo dirbti. 
Vaikščiodamas turėjo naudo
ti lazdą. Jo žmona turėjo 
dirbti ii* iš savo uždarbio iš
laikyti šeimyną. Matomai 
sunkios gyvenimo sąlygos pa
veikė j Denniso protą ir pri
vedė prie tokios baisios žmog
žudystės.

Darbininkai Nusileido, 
Tačiau Persekioja

Kadangi Canadian General 
Electric kompanijos viršinin
kai atsisakė tartis su savo dar
bininkais, apie 700 darbininkų 
dviejose įmonėse, ant Lands- 
downe ir Ward gatvių, buvo 
išėję į streiką, kurį jie užvadi- 
no “atostogomis.”

Darbo departmentas, vietoj 
išbarti kompanijos viršininkus, 
kodėl jie atsisako tartis, dar
bininkų streiką paskelbė nele
galiu ir įsakė grįžti į darbą 
arba imti atsakomybę ant sa
vo pečių.

Darbininkai, norėdami pa
tenkinti Darbo department© 
reikalavimus, sutiko grįžti į 
darbą, jeigu Darbo depart
mentas paskirs tarpininkus ir 
privers kompaniją tartis su jų 
atstovais.

Kada Darbo departmentas 
atsakė, kad neskirs jokių tar
pininkų, kol darbininkai su
grįš į darbą, darbininkai pri
ėmė ir šitą ultimatumą ir su
grįžo į darbą, tikėdamiesi, kad 
Darbo departmentas imsis ko
kių nors žygių klausimo iš
sprendimui.

Ar kada nors tarpininkai 
bus paskirti, ar ne, dabar ne
žinia, tačiau 15 streiko vadų 
jau gąvo pakvietimus stoti į 
teismą.

C. S. Jackson, tarptautinis 
radio ir mechanikų unijos 
vice-prezidentas, kaltinamas 
kurstyme darbininkų prie 
streiko. Jam grūmoja pabau
da nuo $50 iki $1.000.

Penki kiti unijos veikėjai 
kaltinami tuo pačiu nusižen
gimu ir dar nelegaliu strei- 
kavimu, už ką grūmoja jiems 
virš minėta bausmė su prie
du nuo $10 iki $50 į dieną 
už nelegalų streikavimą.

Devyni kaltinami tik nele
galiu streikavimu ir jiems grū
moja bausmė nuo $10 iki $50 
į dieną.

Streikas tęsėsi astuonias 
dienas.

Kaip Buvo, Yra ir Turi Būti?
Liepos 2 dieną po didelių 

karščių iškilo didelis šturmas 
su perkūnijomis, sugadino el
ektros perlaidas. Keletas fa
brikų, dirbančių svarbius ap
sigynimo gaminius, turėjo už
sidaryti iki liko pataisytos el
ektros peria idos. Stanley 
Works kompanijai padarė net 
už tūkstantį dolerių nuostolių, 
perkūnui sudaužius elektros 
prietaisus. Penki šimtai tele
fonų likos sugadinta, ne tik 
miesteliui, bet ir visai apylin
kei.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1018 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5009 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY SILVERMAN
5009 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

Stanley Works Co. gavo 
valdžios užsakymą už $1,168,- 
000 pagaminti 100,000,000 
mašininių karabinų patronų 
sujungų (machine-gun cart
ridge links). Padaugės darbų 
dėl šalies gynimo.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1019 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5'108 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY MAILLKT
5408 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1031 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 328 Bedford Av., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SIEGFRIED
328 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 56 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
103 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off., the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1111 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM FIXSEN
428 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1861 has been issued to the underlined 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1648 11th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. _ itaou

ELFRIEDE SAVARESE 
1648—Uth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1950 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10; of 
the Alcoholic B e v e r a g e Control Law at 
131 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

131 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1395 has Ixicti issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5523—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY MENKE
5523—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1137 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under. Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
58 Steuben Sctrcct, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURO D’AMBRA
58 Steuben St., Brooklyn, N. Y.

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 Control Law at 
30-08 Glenwood Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES LONG
30—08 Gleenwood Rd., Brooklyn, N. Y.

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

HERMAN GOLDFEDER
565 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

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.

NOTICE is hereby given that License Wo. 
EB 2200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3619 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir importuo-
- tos degtinės ir vy

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

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

Liepos 4-ta (Fourth of Ju
ly) praėjo su mažiausia nelai- 

j mių, kaip pranešimai rodo, 
Į nors šaudymų buvo gana 
daug. Automobilių nelaimių 
kaip ir nebuvo.

Progresyviai lietuviai ir LL 
D, New Britaine, tai užburtas 
kampelis. Nesiranda jokio vei
kimo. Išsidirbęs savotiškas 
dalykų supratimas, apmiręs 
klasinis samprotavimas.. Kad ir 
ateina keletas draugų į Litera
tūros Draugijos susirinkimą, 
bet vengia užsiminti apie vi
suomeninius reikalus. Bet ypa- 
tiniai mažos vertės klausimai 

i yra keliami. Tas veda prie 
ypatiškumų, o ypatiškumai 
puldo dvasią veikimo. Pro- 

igresyviai žmonės turi tikėti į 
konstruktyvę savikritiką. Sa
vikritika neša pataisymą pa
klaidų. Visada šaltai ir rim
tai reikia priimti savikritiką ir 
rimtai kritikuoti kitų paklai
das. Ypač šiuom momentu rei
kėtų apsistoti ir rimtai padū
moti, perkratinėti savo sąžinę 

i ir pažiūrėti, ar nėra kur nors 
i apsileidimo, susnūdimo. šian
dien yra tokis momentas, kad 

įžėdnas žmogus, turintis nors 
krislelį žmoniškos sąžinės, tu
rėtų būt sukrėstas. Fašistinės 
dielės siurbia mūsų kraują, 
siurbia mūsų spėkas. Šiame 
momente reiktų mums suglaus
ti pečius ir padaryti naujus 
užpuolimus ant fašizmo.

Reikės tėmyti, ar Literatū
ros Draugijos susirinkimai bus 
skaitlingesni, ar ne.

J. Balsys.

Leeds, Alabama.—Acmar 
No. 6 kasykloje per geso 
sprogimą užmušta 11 mai- 
nieriu.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kuopos susirinkimas 

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

“LAISVES” ŠPAUSTUvi
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1918 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
215 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO EUTENEUER
215 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9494 hits been issued to the undersigned 
to sell beer at -’etai! under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1101 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 given that License No. 
GB 1059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at i etail under Seel ion 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Cedar Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hėreby given that License No. 
GB 2008 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unde." Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1063 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

■ana

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

• e
1113 Mt. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems .

Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Yra Skaniausi

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

Parom

THE BAKERS'

3 UNION LABEL

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, 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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at letail un icr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4119—21 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN COHEN -C & H DAIRIES 
4119—21 Avenue 1), Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6998 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ritul under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Devoo Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SCHATZEL
290 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

JAMES CORCORAN
217—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1066 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unde Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
865 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF MEYER
865 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2149 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3218 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LENA GROSS
3218 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2123 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SALVATORE LONGOBARDO 
2123 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 780 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL OCKUN
562 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1544 has been issued to the undersignd 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1904 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

QUALITY DELICATESSEEN, INC. 
1901 Church Ave., B rooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 773 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
11—7 th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PLAZA BOWLING CENTER. INC. 
11—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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

Brooklyn, N. Y. ;
Tel. Evergreen 4-9508

SKELBKITĖS “LAISVĖJE”

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

esame susipažinę su maistu, vitaminais ir mineralais. Jeigu 
Tamstos dar to gerai nežinote, tai meldžiu atsilankyti į mūsų 
Health Food Krautuvę ir susipažinti. Pas mus galite gauti 
nesulfuruotų džiovintų vaisių, Deitų, Figų, Slyvų, Monuka Ba
zilikų, 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 tablotelis, ENRICH, to
nikas Adiron, tabletėlis kaipo kraujo stiprinimui dėl niaža- 
kraujų, KAL, tabletėlis 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 vertės keną MELVITE gėrimo. O ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite veltui išsi
gerti morkų skysčių.

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

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

Susipažinimui — veltui literatūra.

VITAL HEALTH FOODS
KANAFORIAI

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

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Amerika, Argentina ir Brazi
lija Taiko Peru su Ecuadoru

Washington. — Jungtinės 
Valstijos, Argentina ir Bra
zilija pasisiūlė taikyt Peru 
ir Ecuador respublikas Pie
tinėje Amerikoje, tarp ku
rių buvo kilę karo veiksniai 
dėl nepasidalinimo žemės 
ruožto tarp tų dviejų res
publikų. Taikančiosios šalys 
perša, kad Peru ir Ecuador 
armijos pasitrauktų po 15 
mylių atgal, idant išvengt 
tolesnių susikirtimų.

Maskva, liepos.8. — Na
ciai, kurie mėgino pereit 
Dniepro upę tapo užversti 
tonais sovietinių šovinių 
metalo. Visos jų pastangos 
atmuštos.

Valgykite 
MEDŲ

NELAUKITE
kol gausite slogas; valgy
kite medy, valgykite da

bar, kad negauti slogų.

•

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašldaučlus

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

/■■y. ; į
• ■ '

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

* I

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
s»

i Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrini.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
S9-91 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 Mčšlažarnės Ligos. Abelnai Silp
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumališki 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Sla 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama

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

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00

H
R

tfi

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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CIO Vadai Šaukia 

Remti Sovietus
Industrinių Unijų Tarybos 

Pild. Komitetas New Yorke 
pereitų ketvirtadienį pasisakė 
už pilną moralę, finansinę ir 
materialę paramą Sovietų Są
jungai.

Pildančiosios Tarybos pa- 
reiškimas tuo klausimu bus
pateiktas priklausančių unijų ' 
delegatų užgyrimui sekamame 
New Yorko CIO Tarybos mi- l 
tinge liepos 17-tą. *

Tame pat pareiškime pabrė- j 
žia, kad amerikinis socialis ly- i 
gis turi būti apsaugotas ir ko-! 
vojama prieš fašizmą namie i 
tuo pat sykiu, kada kovoja- J 
ma prieš fašizmą užrubežyje. ■

Gubernatorius Lehman pa- j 
siūlęs ant auto leidimo lente
lės uždėt ‘“Neužmušk”, kaipo 
perspėjimą nuo neatsargumo 
ir nelaimių važiuotėj, bet po
licija tam priešinasi, argumen
tuojant, kad tas sumažins 
numerius. Dar kiti siūlo ma- 
žint lenteles taupymui metalo 
karo reikalams.

Nuteisė Užpuoliką Ant
Italu Laikraštininkų

Ezzio Tadei, mušeika, tapo j 
nuteistas Jefferson Turgavie- ■ 
tės teismabutyj, N. Y., pereitą 
ketvirtadienį, už įsibriovimą 
italų liaudies laikraščio L‘Uni- 
ta del Popolo raštinėn ir ten i 
sumušimą redaktoriaus Gino 
Bardi ir 2 darbininkų. Mušei
ką policija rado socialdemo-1 
kratų laikraščio La Parols raš
tinėje. 
—

5,000 Užsiregistravę 
Pagelbon Anglijai

Nuo birželio 20-tos, kada 
New Yorke įsisteigė Anglijai | 
Pagalbos Civilių Technikų j 
Būrys, 25 Broadway, N. Y., j 
užsiregistravę virš 5,000 tech
niku iš visos Amerikos. c

Dar Auka “Laisvei” iš 
Pikniko

Draugai K. Sungaila ir A. 
Molinauskas turėjo susiorga
nizavę stalą (grupę) piknike. Į 
Susidėję nusipirko bačkutę ir 
dar liko $2. Užėjus lietui, ki- | 
tos bačkutės nebegalėjo .pirk- į 
ti, tai likusius $2 drg. K. Sun- į 
gaila atnešė į raštinę ir pado-1 
vanojo “Laisvei.”

Niujorko miesto bedarbiai pikietuoja miesto rotušę, 
reikalaudami padidinti jiems pašalpas, nes viskas la
bai brangsta.

Pamatykite Naujalis; Judį Apie Liehwa 
Ir Išgirskite Prakalbas, Dainas

šio penktadienio vakarą lie
tuvių pažangiosios organizaci
jos bendrai rengia įspūdingą 
prakalbų, dainų ir judžių pro
gramą didžiojoj Grand Para
dise salėje, 318 Grand Str., 
Brook lyne.

Apie judžius rengėjų prane
šime štai kas sakoma:

“Bus rodomi paveikslai apie 
Lietuvą, kaip Lietuvos žmonės 
metai laiko atgal džiaugėsi iš
silaisvinę iš smetoninio fašiz
mo priespaudos. Taipgi bus 
rodomi paveikslai apie Sovie
tų Sąjungos Raudonąją Armi
ją, kuri šiandien didvyriškai 
kariauja prieš barbarišką hit- 
lerizmo karo mašiną.”

Prakalbas sakys A. Bimba,

Alliance Reikalauja 
Praplėsti WPA

Savo narių masiniame mi
tinge liepos 11-tą, Stuyvesant 
Mokyklos patalpose, N. Y., 
Workers Alliance pasiūlė pra
plėsti WPA, kaipo būtiną da
lį apsigynimo programoj.

Sam Wisemano, šios vals
tijos organizacijos pirmininko, 
ir kitų viršininkų pasiūlyta 
programa numato energingą 
kampaniją už reikalavimą, 
kad prezidentas ir kongresas 
persvarstytų WPA paskyras ir 
dapildytų nedateklių. Jie sa
ko, kad programa būtų išim
tinai skiriama Amerikos apsi
gynimo reikalams ir prisidėtų 
prie pagreitinimo pagalbos So
vietų ir Anglijos žmonėms.

Nepelnigas Plėšimas 
Brangiai Kainavo

Anthony Kwiatkowski, 22 
m., 154 So. 1st St., nuteistas 
mažiausia 121/2 metų kalėti 
kaltinant apiplėšime, kuriame 
jis iš firmos paslo pagrobęs 
tik beverčius, išmokėtus če
kius, manydamas jį nešant 
paketą banknotų.

Sovietų Judį Rodys Pajūryje
Pradedant sekmadieniu, lie

pos 13-tą, puikus Sovietų ju- 
dis apie išlaisvinimą moterų 
“‘Didžioji Pradžia” bus rodo
mas Lakeland Teatre, 273 
Brighton Beach Ave., Brook- 
lyne.

; “Laisvės” redaktorius, ir ki
ti. Dainuos Aido Choras ir 

i Aidbalsiai.

Prašome visus rengtis daly- 
! vauti šiame be galo svarbiame 
ir įspūdingame susirinkime lie- 

i pos 18-tos vakarą, Grand Pa
radise Ballroom. Įžanga 15 c.

Visiems Veikėjams

Kiekvieno Lietuvos liaudies 
draugo ir fašizmo priešo pa- 

! reiga padėti padaryti šį ma
sinį mitingą sėkmingu. Gar- 

isinipiui yra padaryta lapelių. 
Pasidarbuokite, kad jie pa
siektų rankas tų lietuvių, ku
rių nepasiekia pranešimai

I spaudoj. Komisija.

Pradėjo Teisti Kitą 
Mokytoją

Su vienu Miesto Kolegijos 
mokytoju Morris U. Schappes 
jau už grotų, po ilgo kaman
tinėjimo kito mokytojaus Bra- 

lunlich, Aukšt. šviet. Taryba 
pereitą penktadienį pradėjo 
kamantinėti trečią Miesto Ko
legijos mokytoją Seymour A. 
Copstein, ragangau d iškurnu 
paskilbusio Rapp-Coudert ko
miteto įtaito esant komunistu. 
Schappes buvo nuteistas teis

imo, kitus kamantinėja ir tei
sia švietimo Tarybos specialė 
komisija.

Apart šių mokytojų, dar 
buvo kamantinėtas John Ken
neth Ackley, kolegijos regis
trams, kuris buvo “rastas kal
tu.” Desėtkai kitų kolegijos ir 
kitų mokyklų mokytojų veik
lių unijistų yra įkalinta tuo 
pat įtarimu esant komunistais. 
Prieš juos visus statomi tie 
patys liūdininkai, kurių tinka
mumas liudyti pačiame pirma
me teisme buvo diskredituo
tas.

Mokytojų gynėjas advoka
tas Samuel Rosenvein sako, 
kad mokytojų įtarinėjimo ir 
tuomi mėtymo iš darbų klausi
mą jis kels teisman. 

.■■ , ■ — . — .1 ■ ■ ■ ■ ■■ \

Konferencija Suorgani
zavimui Sąryšio

Konferencija suorganizavi
mui Brooklyno lietuvių pro
gresyvių organizacijų sąryšio 
įvyksta sekantį trečiadienį, 16 
d. liepos, “Laisvės” salėj. Pra
džia 8 valandą vakaro.

Kurie esate išrinkti daly
vauti konferencijoj, nepamirš
kite atvykti.

Laikinas Komitetas.
(164-165)

SERGA EMILIJA STUKIENĖ

Emilija Stukienė, gyvenanti 
1st. Nicholas Ave., Ridgewioo- 
de, pereitą trečiadienį išvežta 
Long Island College ligoninėn, 
kuri randasi prie Henry ir Pa
cific stryto, Brooklyn, N. Y.

Stukienė patalpinta ant 4-to 
aukšto. Ją galima aplankyti 
sekamomis valandomis: sek
madienį—nuo 2 iki 3:30 v. po 
pietų. Ir antradienį nuo 2 iki 
3; taipgi nuo 7 iki 8 vakare. 
Penktadienį nuo 7 iki 8 vaka
re.

Pažįstamieji malonėkite ap
lankyti sunkioje jos ligoje.

N. L.

Prašame Jsitėmyli
Liepos ir rugpjūčio (July ir 

August) mėnesiais šeštadie
niais “Laisvės” raštinė užsida
rys nuo 1 vai. po pietų.

Su reikalais dėl . spaudos 
darbų ar skelbimų, šeštadie
niais, prašome užeiti prieš 1 
valandą.

“Laisvės” Administracija.

Sėdėjimu Reikalavo 
Darbą

Trys šimtai atleistų iš WPA 
darbininkų pereitą ketvirta
dienį per 6 valandas išsėdėjo 
vyriausios Valstijinės Persam- 
dymo Agentūros raštinėj, 79 
Madison Ave., N. Y., protes
tuodami prieš vilkinimą duoti 
darbus. Jie per 6 savaites lau
kę pašaukimo, bet nesulaukę.

Protesto padėtį iššaukė at
leidimas 15,000 New Yorke ir 
450,000 visoje šalyje bėgiu 
pastarųjų dviejų savaičių. Pro
dukcijos Vedėjo raštinėj, Wa
shingtone, Alliance, WPA Mo
kytojų ir Jungtinės Artistų 
unijų atstovams buvę prižadė
ta, kad atleistus iš WPA pa
ims apsigynimo industrijon ir 
tų darbų jieškoti jiems liepė 
per savo miesto Valstijnę 
Persamdymo Raštinę.

Tie 300 sėdėtojų buvo iš
rinkti masiniame Alliance, 
mokytojų ir artistų susirinki
me nuvykti darbų davimo ag
entūrom patirti padėtį ir sugrį
žus raportuoti. Tarnautojams 
atsisakius juos priimti, jie sė
dėjo iki gavo pasimatymą. 
Pasikalbėjime komiteto atsto
vam William Levner ir Ronald 
Shilen pasakyta, kad darbų 
nėra, vienok sutiko su atski
rais nariais turėti pasikalbėji
mą apie galimybes jiems duo
ti darbus.

Lenktynių Rengėjai Prie
šingi Taksams

Miesto Taryboje pereitą 
ketvirtadienį buvo diskusuoja- 
mas specialių taksų klausimas. 
Tarpe kitų, buvo pasiūlymas 
aptaksuoti lenktynių rengėjus, 
kurie kiekvienu lenktynių se
zonu susižeria arti po milioną 
pelno.

Tarp tammaniečių tarybi- 
ninkų greitai radosi aukso die
vaičiams gynėjų. William A. 
Carroll, sėdėdamas kaipo na
rys Finansų Komiteto vieša
me nagrinėjimo taksų biliaus 
posėdyje, pašoko ginti arkliu
kais daromus pelnus, sekamai:

“Jeigu bunčius raudonųjų 
gali paraduoti ant Braodwes 
be mokėjimo taksų,” šaukė jis, 
“‘tai kodėl bunčius arklių ne
gali paraduoti trekėmis be už
simokėjimo.”

Tas “arklių angelas” apsi
lenkė su tiesa. Tie biliai visai 
netaikomi arkliams, tik ark
lių lenktynių savininkams, ku
rie, kaip nurodyta, prisilupa 
milžiniškus pelnus iš lažybų 
mašinų, koncesijų ir įžangos 
mokesčių.

Kada buvo nurodyta, jog 
virš 150 policistų ir didelis 
būrys švaros Dep-to darbinin
kų turi dirbti priežiūroj lenk
tynių ir vis taksų mokėtojų 
pinigais, advokatas Carr, trek- 
manų atstovas, atsakė, kad 
lenktynėms trekių savininkai 
“nereikalauja tokios apsau
gos.”

Harry M. Connelly, Piliečių 
Taksų Mokėtojų Lygos atsto
vas stojo už taksavimą, ap
likuodamas, kad tas duotų 
miestui $35,000,000 per me
tus.

Už taksavimą stojo ir tūli 
tarybininkai, tačiau jų pasiū
lymai turtingai firmai takšno
ti buvo gana tėviški, tik po 
$1,000 ar $1,500 per dieną. 
Kadangi lenktynės tęsiasi 21 
dieną, tai tokia suma vargiai 
padengtų miesto policijos ir 
valytojų sugaištį.

Maspetho policija jieško 
nežinomos moters, kuri atė
jus pasipirkti krautuvėj, 95-12 
63rd Rd., išnešus krautuvinin
kės piniginę su $575 vertės 
gražmenų ir $30 pinigais.

Mrs. P. Grimm sulaikyta po 
$1,000 kaucijos kaltinimu, 
kad ji grąsindama žaisliniu 
revolveriu reikalavus jai duot 
gėrimų Middle Village užei
goj.

Minėdami keturių metu Chi.nijos karo su Japonija sukaktį, Niujorko miesto chinie- 
čiai pagerbia chiniečius, žuvusius kovoje už savo krašto laisvę.

Tveriasi Mokytojams 
Ginti Grupės

Pereitą antradienį New Yor
ke įvykusioj konferencijoj nu
tarta tverti unijose ir kitose 
organizacijose “M orris’o U. 
Schappes Draugų” grupes, ka
dangi jis, pirmasis skaudžiau
sia nukentėjęs nuo reakcinin
kų pasimojimo ant liaudies ap- 
švietos, tapo taip mokytojams, 
taip liaudžiai simbolišku švie
timo ir minties laisvės gynėju.

Skaitytojas gal prisimins, 
kad mažasis “daisukas” — 
Rapp-Coudert komitetas buvo 
kelis desėtku veikliausių Mo
kytojų Unijos narių įtaręs ko
munistais ir iš Schappes’o no
rėjo išgauti patvirtinimą, kad 
tie mokytojai esą komujiistais, 

(kadangi jis pats, Schappes, 
prisipažino buvęs komunistu 
ir tik prieš keletą metų pasi
traukęs iš partijos dėl dauge
lio kitų pareigų. Negalėdami 
iš jo padaryti inkvizicijai įran
kio, už nepridarymą tiek ko
munistų, kiek jie norėjo, įkai
tino Schappes kreivam liūdy- 
me ir išrinkę vienpusišką, iš 
anksto prieš komunistus nusi
stačiusią džiūrę, Schappes’ą 
nuteisė kalėti.

Ne Labdarybės, Bet Apsigy
nimo Darbas

K ą 1 b ė j u si e j i ko n f e ren c i j o j 
aiškiai pabrėžė, jog Schappes 
gynimas yra ir kiekvieno sa
vęs gynimu — gynimu švieti
mo laisves, sąžinės laisvės.

Dr. Robert Speer, Kolegijų 
Mokytojų Unijos Lokalo 537- 
to prezidentas, gavo entuzias
tišką pritarimą, kada jis pa
reiškė: “Jeigu Morris Schap
pes būtų lengvai paaukotas, 
tas tik duotų precedentą ki
tiems būti įtrauktais lygiai į 
tą patį.”

Charles J. Hendley, Moky
tojų Unijos 5-to Lokalo prezi
dentas irgi panašiai išsireiškė 
sakydamas: “Mes ginam Mor
ris Schappes, bet tas tik pri
puolama. Schappes byla yra 
jūsų byla ir mano byla, šis 
tikrovėje yra bendro apsigy
nimo komitetas, ginantis mūsų 
idėją tolerantiškumo, laisvės 
ir demokratijos.”

Advokatas Edward Kuntz, 
kuris gynė Schappes teisme, 
s m u 1 k meningai apipasakojo 
bylos eigą, sakydamas, kad vi
si keturi “žmonių” (tai reiš
kia valdžios, prokuroro pusės) 
liūdininkai kartkartėmis buvo 
pagauti neteisingai liudijant, 
bet jų kalbos priimtos už gry
ną auksą, kuomet Schappes 
už teisybę buvo nuteistas. Ad
vokatas sakė, kad žmonės 
praneš teisėjui Jonah Gold
stein, kaip jie žiūri į jo nuo
sprendį.

Evart Gunier, Valstijos, 
Apskričių ir Miestų (valdiškų 
įstaigų) Darb. Unijos prezi
dentas, sakė, kad ši ataka ant

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)

Schappes yra ataka ant Ko
munistų Partijos, tik priden
giant Schappes vardu. Jis sa
kė : “Kaipo negras, aš esu tu
rėjęs kontakto su Komunistų 
Partija. Vis daugiau ir dau
giau negrų pradeda suprasti, 
kad ši byla yra raudonoji sil
kė, kuria norima sulaikyti mus 
nuo kovų už tuos dalykus, ku- 
rious mes matome esant rei
kalingais Amerikos gyveni-

|me.” Jis pasižadėjo gauti 250 
i narių į Schappes Draugų gru
pę.

Panašiu tonu išsireiškė ir 
eilė kitų. Tuo klausimu pri
imta rezoliucija pasisako už 
darbuotę unijose ir kitose or
ganizacijose už Schappes gy- 
nimą. Taipgi reikalaujama 
Schappes paliuosuot po kauci
ja laukiant apeliacinio teis
mo. N. M.

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.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Tarime Geros Degtines ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyn©

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.




