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■Prašome visu “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- 

v v • •rasciui.

vo linksma, pasipuošusi. Kau
nas ypatingai buvo gražiai pa
sipuošęs, 
na buvo

Liepos 
Liaudies 
buvo
niu balsavimu, — balsavimu, 
kuriame ėmė dalyvumą visi 
Lietuvos balsavimo amžiaus

Nes Lietuvai ta die- 
kibai reikšminga.
21 dieną susirinko 
Seimas, kurio nariai

išrinkti slaptu, tiesiogi-

Susirenka Liaudies Seimo 
nariai j sesiją. Tuojau įneša
ma ir paremiama Lietuvą pa
skelbti tarybine respublika. 
Perskaitoma atatinkama dek
laracija. Vienbalsiai ji užgi
nama. Džiaugsmas, ovacijos. 
Seimo posėdyj įvyksta kas to
kio nepaprasto. Seimo nariai 
puola vienas kitam glėbin, bu
čiuojasi; kiti verkia džiaugs
mo ašaromis.

Kas sudarė Liaudies Seimą?
Rinktiniausieji Lietuvos in

telektualai, — rašytojai, artis
tai, mokytojai; rinktiniausi 
Lietuvos darbininkų atstovai; 
rinktiniausi Lietuvos valstiečių 
atstovai.

Priėmimą šitos deklaracijos 
sekė milžiniškos manifestaci
jos, kur tūkstančiai 
ėmė dalyvumą ne tik 
bet Vilniuje, ir visuose 
Lietuvos miestuose ir 
liuose.

žmonių 
Kaune, 
kituose 
mieste-

džiau-

SOVIETAI NUSKANDINO 12 NACIU LAIVU BALTIJOJE
Prezidentas Ragins 
Kongresą Pailgint 
Armijos Tarnybą

Washington. — Prez. Ro- jeigu draftuoti kareiviai 
oseveltas pareiškė, kad jis 
šią savaitę kreipsis į kon
gresą, ragindamas padaryt 
tarimą laikyt ilgiau negu 
vienus metus armijoj draf- 
tuotus kareivius, o taipgi 
valstijų miliciją ir atsargi
nius karius, pašauktus tar
nybon. Prezidentas sako,

Amerikos Atstovy
bes Nariai Kraus
tosi iš Maskvos

Maskva.— Jungtinių Val
tį jų ambasadorius Sovietam 
Steinhardt iškraustė didelę 
dalį savo atstovybės narių 
ir dokumentus iš Maskvos į 
Kazanių, 450 mylių į rytus 
nuo Maskvos, kaip praneša 
.Associated Press, amerikinė 
žinių agentūra. Pats amba-

Visa darbo Lietuva 
gėsi. Lietuvos liaudis įstojo į 
naują gyvenimą.

Kas nedirba, — tas ir ne
valgo.

Žemė tiems, kurie ją dirba!
Mokslas visiems už dyką.
Visi Lietuvos gamtos turtai sadorius pasilieka Maskvoj. 

— liaudžiai.
Visi fabrikai, visi bankai, 

kurie iki tol buvo naudojami 
atskiru asmeny, pereina visuo
menės nuosavybėn!

Šitokiais obalsiais, šitokiais 
tarimais Lietuvos liaudis įsto
jo į naują gyenimą.

Ir tas viskas buvo padary
ta demokratiniu keliu, konsti
tuciniu keliu. Tas viskas buvo 
pasiekta be vieno šūvio iššovi- 
mo, be vieno žmogaus kraujo 
lašo praliejimo! . . .

Anglai Nuskandino 7 
Priešų Laivus

London. — Anglų orlai
viai nuskandino du viduti
nius ir penkis mažesnius 
laivus, kurie gabeno vokie
čių kariuomenę, žibalą ir 
amuniciją per Viduržemio 
Jūrą į šiaurių Afriką.

ir 
milicininkai būtų paleisti 
tik po vienų metų tarnybos, 
tai būtų krikdymas armijos 
ir puldymas Jungtinių Val
stijų karinės jėgos.

Kongresas galėtų paten
kint prezidento Roosevelto 
reikalavimą vienu iš šių 
dviejų būdų: 1) pataisyt įs
tatymą dėlei verstino ėmi
mo kariuomenėn taip, kad 
būtų pailgintas kareiviavi
mo laikas; 2) paskelbt nepa
prastą stovį šalyje, tad pre
zidentas galėtų palaikyti 
kareivius tarnyboje neribo
ta laika, v v

Senatorius Sh. Downey 
siūlo, kad valdžia mokėtų 
po $30 daugiau algos per 
mėnesį draftuotiems karei
viams, milicininkams iy at
sarginiams savanoriai pasi
liekantiem toliau tarnauti. 
Jis tikisi, jog tuomet dau
gelis jų ir liuosu noru pa
siliktų armijoje.

NACIAI SUŠAUDĖ 28
POLIT. KALINIUS

Zagreb, Kroatija. — Iš 
Kerestinoe kalėjimo buvo 
pabėgę 80 politinių kalinių- 
komunistų, žydų ir serbų. 
Naciai sučiupo 28 iš jų ir 
sušaudė. Kroatija pirmiau 
buvo Jugoslavijos dalis.

ŽINIŲ ŽINELES

SMOLENSKAS TEBĖRA SOVIETŲ RANKOSE, SAKO MAS
KVA; STALINAS PASKIRTAS APSIGYNIMO KOMISARU

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, liepos 20. — So- STALINAS PASKIRTAS 

vietų orlaiviai ir torpedlaivj APSIGYNIMO KOMISARU 
Baltijos Jūrqj nuskandino 
vienuoliką vokiečių perveži
mo laivų, kurie gabeno na
cių kareivius, ginklus ir 
amuniciją. Sovietų oro ir 
laivyno jėgos taipgi sunai
kino žibalinį vokiečių laivą. 
Visus šiuos nacių laivus ly
dėjo kariniai jų laivai. Taip 
praneša Sovietų komanda. 
Sovietai prarado vieną or
laivį ir vieną torpedlaivį.

Pirmiau, liepos 12 d. So
vietai toje jūroje nuskandi
no trylika kareivinių Vokie
tijos laivų, vieną transporto 
laivą su tankais ir kitais ka
ro pabūklais ir du nacių 
naikintuvus.

Ties Murmansku Sovietai 
sunaikino vieną vokiečių 
submariną. ,

Maskva, liepos 20.—Aukš
čiausiojo Sovieto prezidiu
mas paskyrė komisarų pir
mininką Juozą Staliną ša
lies gynimo komisaru.

Maršalas Simas K. Timo- 
šenko, vyriausias sovietinių 
jėgų komandierius centrali- 
niame fronte, tapo paskir
tas apsigynimo vice-komisa- 
ru.

SOVIETAI TEBEVALDO 
SMOLENSKĄ

Maskva, liepos 20. — So
vietų žinių Biuras užginčija 
vokiečių pranešimą, kad jie 
užėmę Smolenską; sako, 
Smolenskas tebėra Sovietų 
rankose.

SAKO, NEĮVYKO JOKIŲ SVARBIŲ PERMAINŲ FRONTE
I

Amerika Apgins Sau 
Atlanto Vandenyno

Kelius nuo Nacių
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pakartojo, 
kad Jungtinės Valstijos pa
laikys sau atvirus vandens 
kelius į Icelandą ir į visus 
kitus apsigynimo ^junktus- 
bazes srityje Atlanto Van
denyno.—Jeigu naciai mė
gintų pastot Amerikai tuos 
vandens kelius, tai šios ša
lies karo laivynas juos “iš
valytų”, kaip jau ne kartą 
pareiškė Amerikos laivyno 
vadai.

Jungtinės Valstijos yra 
įrengusios karines sau sto
vyklas pasamdytose vieto
se anglų salose ir Angliš
koje Guianoje, o dabar bu- 
davos sau orlaivių stovyklą 
ar stovyklas Brazilijoj.

Prezidentui buvo pasta
tytas klausimas, kokiu būdu 
jis ketina apgint Icelandą ir

kitas bazes-stovyklas. Į tai 
prezidentas atsakė, kad jis 
nesielgs taip, kaip senato
rius Wheeleris: neduos na
ciams iš anksto žinios apie 
tai. Mat, Wheeleris už kelių 
dienų pirm ’ Amerikai už
imant salą Icelandą viešai 
sakė, kad Roosevelto vald
žiai užims tą salą.

Vokiečiai Teigia, 
Kad Jie Žygiuoja 

Tolyn nuo Smolensk

Per vienuolika mėnesių Lie
tuvos liaudis kūrė naująjį gy
venimą, — gyvenimą be ponų, 
be bankininkų, be fabrikantų, 
be išnaudotojų.

Vienuolika mėnesių, paly
ginti, trumpas laikotarpis. Bet 
per vienuolika mėnesių Lietu
vos buvo milžiniški darbai nu
veikti.

Dar didesni darbai — 
kultūros ir ūkio srityse — bu
vo pasibrėžta nuveikti.

Bet štai, po vienuolikos mė
nesių, naktį iš birželio 21 į 22 
d., 1941 m., kai žmones ramiai 
miegojo, kai niekas'nieko nesi
tikėjo, pasigirsta šūviai; pra
deda kristi iš oro bombos; 
kanuolės pradeda gausti, — 
Lietuva pradedama naikinti.

Kaunas, Marijampolė, Kal
varija, Šiauliai ir kiti Lietuvos 
miestai ir miesteliai liepsnoja.

Baisusis karas prasidėjo. 
Viską, ką liaudis sukūrė ir 
pasimojo sukurti, dabar pra
dėta ardyti.

Tarptautinis banditas Hitle
ris ’paleido savo govėdas prieš 
Lietuvą ir visą Sovietų Sąjun
gą.

Kaune iš anksto susiorgani
zavę hitleristai pradeda 
skersti dar miegančius žmo
nes, kurie ėjo su liaudimi.. . 
Lietuva tampa laikinai bandi
to Hitlerio armijų okupuota.

Sovietai Praneša, kad 
Naciai Neprasiveržę
Maskva. — Sovietų ko

manda šeštadienį pranešė, 
jog naciai nepralaužę Stali
no Linijos nei Smolensko 
srityje, nei kur kitur. Dau
gybė kareivių krito mūšiuo
se iš vokiečių ir Sovietų pu
sės.

SOVIETAI SAKO, NACIAI 
VISUR SULAIKYTI

Maskva, liepos 20. — So
vietų vyriausybe pareiškė, 
jog per 24 paskutines valan
das nacai tapo sulaikyti vi
sose fronto dalyse.

ORAS. — Šį pirmadienį 
būsią giedra.

pavienio žmogaus, 
tautos, taip ir viso 
gyvenime pasitaiko 
valandų, bet pasitai-

Kaip 
taip ir 
krašto 
linksmų
ko ir tragedijų. Lietuvių tautai 
ši tragedija yra sunki ir baisi.

Berlin. — Vokiečiai skai
čiuoja, kad, sakomai, jų už
imtame Smolenske esą iki 
160,000 gyventojų, taipgi 
svarbūs orlaivių ir audimų 
fabrikai.

London. — Pastebėta tel
kimas nacių 
Bulgarijoj. Spėjama, 
tai prieš Turkiją.

kariuomenes 
kad

sako,Berlin. — Naciai 
kad jie suėmę Belą Kuhną, 
vadą buvusios Sovietų val
džios -Vengrijoj 1919 metais.

' p...... .

Maskva. Vokiečiai me
tė daugybę, savo atsarginių 
karių į frontą prieš Sovie
tus. p. ...

Bet Lietuva nėra beviltėje! 
Tie Amerikos lietuviški sme- 
ton-naciai, Kurie mano, kad 
Lietuva pasiliks Hitlerio prie
spaudoje visuomet, didžiai 
klysta. Jie meluoja!

Hitlerizmas bus sunaikintas. 
Visos Hitlerio pavergtos tau
tos bus išlaisvintos. Lietuvos 
liaudis ir vėl susilauks saulės 
patekant. Ir Lietuva tuomet 
bus pastoviai laisva, josios 
žmonės kurs naują gyvenimą, 
laimingą gyvenimą, — be ka
rų, be išnaudojimo. Ir liepos 
21 diena pasiliks lietuvių tau
tos istorijoje kaipo svarbi, is
torinė diena!

SOVIETŲ LAKŪNAI SUNAI
KINO 20,000 TONŲ 

NACIŲ ŽIBALO
Ankara, Turkija. — Pra

nešama, jog Sovietų orlai
viai, žemai skrisdami, bom
bomis sunaikino 20 tūkstan
čių tonų nacių-rumunų žiba
lo Ploesti srityje, Rumuni
joje.

Washington. — šį pirma
dienį visoj šalyj prasideda 
rinkliavos aliumino daiktų 
aukotinų valdžiai kariniams 
reikalams.

Maskva, liepos 18.—Sovie
tų Žinių Biuras šiandien iš
leido šį pranešimą:

Visą pareitą naktį tęsėsi 
įtužusios kautynės linkmėse 
Pskovo-Porchovo, Smolens
ko ir Bobruisko ir Bessara- 
bijos fronte.

Jokių reikšmingų permai
nų neįvyko kariuomenės po
zicijose fronte.

Mūsų oro jėgos per visą 
dieną veikė prieš motorizuo
tas ir mechanizuotas priešo 
jėgas ir prieš jo orlaivius 
stovyklose.

Pagal dar nepilnas skait
lines, 22 priešo orlaiviai bu-

vo sunaikinti oro mūšiuose 
ir pačiose jų stovyklose lie
pos 17 d. Mes netekome 8 
orlaivių.

Maskva, liepos 19.—Šian
dien Sovietų Žinių Biuras 
išleido sekamą pranešimą:

Dieną liepos 18 įvyko di
džiuliai mūšiai šiose fronto 
dalyse: Pskov-Porchov, Po
lo tsk-Nevel ir Smolensk. 
Abidvi pusės nukentėjo di
džius nuostolius.

Tikras pranešimas rodo, 
kad mūsų oro jėgos sunai
kino 31-ną priešo orlaivį lie
pos 18 d.

Japonija Ruošiasi Ka
ran prieš Sovietus

Shanghai. — Japonija su
telkė didelį skaičių trauki
nių į senąją Chinijos sosti- 
ną Peipingą. Sakoma, 
tais traukiniais gabens 
riuomenę prieš Sovietų 
birą.

jog 
ka-
Si-

PARTIZANAI ATGRIEBĖ 
NUO NACIŲ DU MIESTUS

Naciai Kovoja Kaip Nu
smegtieji, Sako Ra

šytojas Tolstojus

Raudonieji Lakūnai Nu
skandino Du Priešą 

Laivus ir 5 Valtis

Maskva. — “Raudonoji 
žvaigždė” rašo, kad sovie
tiniai partizanai užfrontėje 
atgriebė nuo nacių du mies
tus, kurie oficialiai pažymi 
tiktai kaip “SH” ir “Z.”

Berlin. — Vokiečių ko
manda pranešė, kad visose 
dalyse Sovietų fronto siau
čia milžiniški karo veiks
mai, bet jie, girdi, einą vo
kiečių naudai.

Nacių komanda skelbia, 
kad jie užėmę Smolenską

Raudonoji Armija smarkiai ** 
gynė tą miestą. Raudonar
miečiai dėjo didelių pastan
gų atgriebt Smolenską, bet, ’ 
girdi, vokiečiai sumušę vi
sas jų pastangas.

Dabar, pasak nacių ko
mandos, tai jie jau pralau
žę Stalino tvirtumų Liniją 
tarp Mogilevo ir Vitebsko 
ir į rytus nuo Smolensko.

Maskva. — Garsus sovie
tinis rašytojas Aleksejus 
Tolstojus rašo “Pravdoj”, 
kad vokiečių kareiviai kovo
ja be ūpo, genami į mūšius, 
“kaip mirt nusmerkti žmo
nės.” “Naciai dažnai girti 
eina į kautynes, nuleidę gal
vas su plieninėmis kepurė
mis. Jie negali atlaikyti ata
kos durtuvais iš rusų pu
sės.” Vokiečių lakūnai ven
gia susikirtimų ore su So
vietų lakūnais, sako Tolsto
jus:

“O raudonasis mūsų ka
riautojas kovoja mitriai, 
vartoja strategiją, su įgim
ta rusams narsa, kovoja iki 
galo, iki pergalės.

“Jau pusantrų metų, kai 
kraujas liejamas, valstybės 
naikinamos, milionai žmo
nių žūva nuo bado ir skur
do, ir jau trys savaitės, kai 
fašistų gaujos daužo sau 
galvas į geležinę Raudono
sios Armijos* galybę,” rašo 
Tolstojus.

' Nors priešas dar skaitlin
gas, pavojingas ir stiprus, 
sako Tolstojus, bet suvieny
ta valia Sovietų žmonių “su- 
kriušins jį.”

Maskva. — Sovietų orlai
viai sumušė nacių lėktuvus 
ties Dunojaus upės žiotimis, 
Rumunijoj, ir oro bombomis 
nuskandino du priešo per
vežimo laivus ir penkias di
džiules valtis prikrautas ži
balo vokiečiams .

NACIAI SAKOSI NUŽYGIAVĘ 
35 MYLIAS Į RYTUS 

NUO SMOLENSKO

Berlin. —Naciai neoficia-Į 
liai skelbia, kad jų tankai ir 
motorizuota kariuomenę pa
sivarius pirmyn jau 35 my
lias į rytus nuo Smolensko 
ir dabar vokiečiams telieką 
tik 200 mylių iki Maskvos.

Naciai teigia, kad, jie, gir
di, dabar tiesioginiai gru- 
moją Leningradui, Maskvai, 
Kijevui ir Odessai. Sako, 
kad -Raudonoji Armija 
“skubiai krinkanti.”

Washington. — Amerikos 
valdžia atsišaukė į priva
čius laivų savininkus per- 
vest Anglijai dar šimtą ži
balinių laivų.

■ ImOme

ATKAKLŪS MŪŠIAI IR SO
VIETŲ ORO ŽYGIAI

Maskva, liepos 20. — So
vietų Žinių Biuras praneša:

Įvyko atkaklūs mūšiai lie
pos 19 d. linkmėse Pskovo, 
Polotsko-Nevelio, Smolens
ko ir Novogrado Volynsko.

Nebuvo jokių svarbių 
permainų kitose fronto da
lyse.

Nežiūrint blogų sąlygų 
'mūsų oro jėgos vis naikina 
'motorizuotą priešo kariuo
menę ir jo orlaivius.

Vien tik leitenanto Proko
penko komanduojamas or
laivis nušovė žemyn dvyliką 
nacių orlaivių.

La Paz, Bolivija. — Šio 
krašto valdžia padarė abla- 
vasvas prieš nacių agentus 
ir Hitlerio šalininkus.

Berlin. — Naciai šeštadie
nį pranešė, kad jie ne tik už
ėmę Smolenską, bet 90 my
lių pločio frontu, girdi, žy
giuoją toliau pirmyn j šiau
rių rytus nuo Smolensko lin
kui Maskvos.

Berlin. — Nacių žinių 
agentūra pripažino, jog ir 
po to, kai nacių tankai ir 
motorizuota kariuomenė už
ėmė Smolenską, Sovietų ka
riuomenė per 75 mylias ata
kavo vokiečių eiles iš šiau
rinio ir pietinio šonų, nuo 
Krasnyj iki Smolensko. Vo
kiečiai sakosi sunaikinę 210 
sovietinių tankų ties Kras
nyj.

Naciai skelbia, kad jie už
ėmę Latvijos prieplaukos 
miestą Liepoją, kur suėmę 
keturis Sovietų submarinus 
ir oro 
penkis 
vus.

bombomis sužeidę 
sovietinius naikintu-

DAR
SOVIETŲ ARMIJOS

PENKI MILIONAI

Istanbul, Turkija. — Čia 
gauta žinia sako, jog į rytus 
nuo Maskvos Sovietai turi 
priruošę dar keturių milio- 
nų vyrų armiją kontr-ata- 
kuot nacius.

(Panašus pranešimas pa
siekė ir Londoną.)

.Turkijoj girdėta, jog So
vietai yra sutelkę specialę 
vieno miliono armiją už
kirst kelią vokiečiams į Ba
ku žibalo šaltinius.

t

London. — Anglijos orlai
viai nuskandino dar keturis * 
nacių laivus, viso 22,000 to
nų.

I
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Liepos 21 Dieną Minint
“Pas mus nauja tvarka, žiaurus Sme

tonos režimas, kuris slėgė Lietuvą 13 ir 
pusę metų, sugriuvo kaip supuvęs kel
mas. Dabar Lietuva paskelbta tarybų 
socialistine respublika, sudaryta nauja 
vyriausybė, į kurią įeina geriausi Lie
tuvos sūnūs, kaip tai, rašytojai, darbo 
valstiečiai ir darbininkai...”

“Pas mus, brangus Dėde, tikras per
versmas. šiandien viską pertvarko iš pat 
pamatų, iš naujo. Iki šioj pas mus sau- 
jalė žmonių pertekliuos skendo, o tūks
tančiai žmonių didžiausį ir neapsakomą 
vargą ir skurdą kentė, šiandien tūks
tančiams žmonių duoda veltui žemės, na
mus, gyvulius, mašinas, butus. Visiems 
duoda darbo, drabužius. Kas dar neturi 
darbo, tiems duoda veltui valgyti...”

“Pas mus dabar yra nauja valdžia. 
Bagetus jinai virkdo, o biednuosius 
džiugina. Visiems žada duoti žemės... 
Kumečiai, dvarų darbininkai turi pir
maeilę teisę žemės gauti...”

“Dabar viskas statoma ant naujų pa
matu. Darbininkai ir mažažemiai vals
tiečiai patenkinti nauju gyvenimu; dva
rininkai ir kunigai nusiminę; jie netenka 
dvarų, fabrikų. . . Jau įvedė civilę metri
kaciją. žmonės labai patenkinti, kad ne
reikės turėt reikalų su kunigais...”

“šį rudenį apturėjom linksmą naujie
ną. Spalio 12-tą dieną gavome žemės. Že
mę mums davė dabartinė vyriausybė. 
Tuomi mums gyvenimo laikrodis išmušė 
linksmą valandą, šimtus metų laukta 
saulė užtekėjo, nušvietė darbininkų ir 
biednuomenės gyvenimą. Mus aprūpino 
dabartinės vyriausybes vadas draugas 
Stalinas. Visi esame dideliai paten
kinti. Bežemiai ir mažažemiai esame 
dėkingi. Aš gavau pridedamos žemės 
prie pat Atlaužų kaimo. Dabar nereikės 
mokėt po 80 litų į metą už ganyklą. Da
bar raunu krūmelius ir rengiu dirvą pa
vasario sėjai su didžiausiu džiaugsmu.”

Aukščiau paduoti penki paragrafai, 
yra ištraukos iš penkių laiškų, rašytų 
Lietuvos darbo žmonių savo giminėms 
Amerikoje. Tokių laiškų atėjo tūkstan
čiai. Vieni jų buvo išspausdinti “Laisvė
je” ir “Vilnyj” (“Vilnis” išleido knygelę, 
kurioje buvo sudėta daugybė tokių laiš
kų, tilpusių mūsų spaudoje), kiti laiškai 
—dauguma jų — spaudos nepasiekė, bet 
juos turi tūkstančiai amerikiečių lietu
vių. Dar ir šiuo metu ateina daugybė 
laiškų, išsiųstų prieš birželio 22 d., kurie 
byloja tą patį: žmonės džiaugiasi nauju 
gyvenimu.

Šitaip Lietuvos darbo žmonės džiau
gėsi savo kraštu, savo krašto santvarka. 
Jie džiaugėsi per vienerius metus—nuo 
to laiko, kai Lietuvos liaudis nusikratė 
fašizmo—nuo 1940 metų birželio 15 d. iki 
š. m. birželio 22 d. Tai buvo vienintelis 
laikotarpis lietuvių tautos istorijoje, ka
da amerikiečiai lietuviai gavo nuo savo 
brolių, tėvų, giminių ir pažįstamų darbo 
žmonių linksmus, entuziastiškoj dvasioj 
parašytus laiškus. Tasai laikotarpis bu
vo tarybinės santvarkos laikotarpis, ka
da Lietuvos liaudis pradėjo kurti naują 
gyvenimą.

Iš kitos pusės per tą laikotarpį Ame
rikos lietuviškoji fašistų, socijalistų ir 
kunigų leidžiama spauda buvo perpildy
ta šmeižtais, prasimanymais, bjaurioji- 
mais visko to, kas Lietuvoje buvo sukur
ta, bjaurioj imu tarybinės Lietuvos, Ta
čiau nei joki jų bjauriojimaį neįstengė 
Amerikos lietuvių visuomenės sukelti 
prieš tarybinę santvarką. Ji stovėjo su 
tarybine santvarka. Ji stovėjo su savo

broliais ir giminėmis darbo žmonėmis, 
nes, jei kuris nežinojo, tai nujautė, kad 
tarybinė santvarka Lietuvoje neša nau
ją gyvenimą Lietuvos liaudžiai—tokį gy
venimą, kokiu ji niekad negyveno, apie 
kokį tik svajojo.

Ir štai šiandien minime liepos 21 d. 
Minime tą dieną, kada Lietuva buvo pa
skelbta tarybine respublika. Deja, šian
dien negalime džiaugtis Lietuvos žmonių 
turėta laime. Visi puikiai žinome, kad 
tasai naujasis gyvenimas, tasai didžiulis 
žygis, kurį Lietuvos liaudis pasimojo at
likti, tasai kelias, kuriuo pasimojo eiti 
tolyn į beklasinį, laisvą gyvenimą—į so
cializmą — šiandien yra paskandintas 
kraujuje, šiandien yra užverstas karo 
griuvėsiais, šiandien yra naikinamas be 
jokio pasigailėjimo.

Tarptautinis banditas Hitleris pradėjo 
karą prieš Sovietų Sąjungą ir Lietuvą. 
To pasėkoje Lietuva yra okupuota. Lie
tuvos miestai yra sunaikinti, ūkiškas gy
venimas sugriautas, javai sutrempti, o 
tūkstančiai žmonių išžudyta arba sukiš
ti į koncentracijos stovyklas. Lietuvai 
gręsia badas, Lietuvai gręsia baisus smū
gis, kokio mūsų tauta niekad negyveno.

Hitleriui mėsinėti lietuvių tautos kūną 
padeda lietuviški Quislingai—parsidavė
liai, Škirpos, Raštikiui, Skipičiai ir kito
kį nenaudėliai, kurie buvo pabėgę pas 
Hitlerį ir ten buvo šiltai priimti.

Tiems budeliams, tiems lietuvių tautos 
naikintojams pritaria ir Amerikoje tūli 
žmonės, fašistai, klerikalai ir socialistai. 
Jie pirmiau rinko ir dabar ragina rinkti 
aukas ir jas siųsti hitleristams Lietuvoje, 
kad jie ten galėtų visiškai nuterioti mū
sų tėvų kraštą. Jie džiaugiasi “laisva” 
Lietuva, kurią terioja tarptautinis ban
ditas su lietuviškais Quislingais. Jie kei
kia tuos, kurie kovoja prieš Hitlerį.

Tačiau minint šią taip svarbią sukak
tį, nusiminti nėra ko. Po baisių audrų, 
po sunkių dienų patekės ir vėl saulė 
mūsų tautai ir visam pasauliui. Hitleris 
bus sunaikintas. Hitlerizmas žlugs. Fa- 
žizmas žlugs. Prieš fašizmą šiandien kar
žygiškai kovoja Raudonoji Armija. Prieš 
fašizmą įsimes didesnė kovon ir Angli
jos liaudis. Prieš fašizmą kovoja ir dar 
griežčiau kovos ir Amerika. Prieš fašiz
mą kovoja ne tik oficialiai kariaujančios 
šalys, bet ir Hitlerio pavergtos tautos, 
tame skaičiuje ir Lietuva. O kai fašizmas 
žlugs, kai juodai raudoni karo debesys 
nuo Lietuvos padangės pasišalins, tuo
met ir visokį lietuviški hitlerininkai tu
rės nešti kudašių—kur, mes nežinome.

Šiuo metu kiekvieno demokratiją my
linčio žmogaus, kiekvieno Lietuvai švie
sesnės dienos laukiančio žmogaus, kiek
vieno visam pasauliui ramesnės dienos 
laukinčio žmogaus pareiga yra raginti 
Jungtines Valstijas, jų vyriausybę, kad 
ji kuo veikiausiai duotų juo didesnės pas
pirties Sovietų Sąjungai ir Anglijai, ko
vojančioms su tarptautiniu bestija, su 
Hitleriu I

Be to, kiekvieno anti-fašistiniai nusi- 
stačiusio žmogaus pareiga kovoti su vi
sokiais hitleriečiais, su Hitlerio agen
tais, kur tik jie pasirodo!

Šitokiu būdu mes padėsime savo tau
tai greičiau susilaukti ir vėl šviesesnio 
ir laimingo rytojaus!

Šitokiu būdu mes atatinkamai pami
nėsime liepos 21 dieną!

Smetona Norįs Grįžt į Savo Dvarą
Čikagos sandariečių laikraštis praneša, 

kad po karo “A. Smetona greičiausia 
bandys grįžti į Lietuvą kaipo privatus 
žmogus ir apsigyventi jei ne Kaune, tai 
bent savo ūkyje (dvare).”

Kiek toji žinia yra teisinga, nesiima
me tvirtinti. Galimas daiktas, kad Sme
tona norįs grįžti Lietuvon, nes Lietuvos 
liaudis yra laikinai pavergta, geriausi jo
sios sūnūs ir dukterys hitleriškų gaujų 
sušaudyti arba kenčia baisią priespaudą, 
todėl Smetona tikisi atgaut savo dvarą ir 
vėl ramiai gyventi. Amerikoje, matyt, 
Smetonai biznis nevyksta; nieks čia jo 
nepaiso, apart keletoš fašistų, socijalistų 
ir kunigų.

“Sandara” primena: “Į politiką jis 
(Smetona) nebeturi nori kištis, nes jau
čiasi kaip ir pavargęs nuo visų audrų 
ir klajonių.”

Tai tiesa, Smetona priklajojo daug. 
Bet jam dar teks klajoti. Bet Smetona 
turi suprasti, kad hitlerinė okupacija 
yra tik laikina; kad Lietuvos liaudis, kai 
hitlerizmas bus sutrėkštas, pasiims šluo
tą ir išvalys visus savo priešus,—Hitlerio 
bernus, visokius lietuvių tautos nepriete
lius, kurie šiuo metu skerdžia ir engia 
Lietuvos žmones!

t
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Socialistinės Lietuvos Laimėjimai
Per Vienuoliką Menesių

Nuo Lietuvos paskelbimo 
socialistine tarybų respubli
ka 1940 metų liepos 21 die
ną iki barbariškų nacių įsi
veržimo ir jos sunaikinimo, 
1941 metų birželio 22 dieną, 
vos buvo prabėgę vienuoli
ka mėnesių. Tautos bei 
krašto gyvenime tai reiškia 
tiktai mažytį lašą į beribį 
laiko okeaną. Tačiau šis ma
žytis laiko “lašas” pagimdė 
lietuvių tautos gyvenime iš
tisą epochą. Tai buvo vie- skelbė: 
nuolika mėnesių milžiniškų “T 
darbų, laimėjimų ir pasimo- 
jimų.

Tik į trumpus vienuoliką 
mėnesių savo viešpatavimo 
Lietuvos darbininkai ir val
stiečiai pilniausiai įrodė, jog 
jie ne tik gali puikiai apsi
eiti be ponų ir išnaudotojų,! 
bet pajėgia pasibrėžti ir at-iv . . 
likti tokius didelius darbus seimininku, 
visose gyvenimo Srityse, 
apie kuriuos išnaudotojai nė 
svajoti nesvajoja. Jie pil
niausiai įrodė, jog jie gali 
sukurti visiems žmonėms 
prabangų, laisvą ir malonų 
gyvenimą.

Be to, ir kas be galo svar
bu čionai pabrėžti, Tarybi
nė Lietuva vienuoliką mėne
sių apsiėjo ir tuos didelius 
darbus nuveikė nė vieno 
kraujo lašo nepraliedama.

Vadinasi,'vienu drąsiu žy
giu Tarybų Lietuva teisin
gai sutvarkė žemės ūkio rei
kalus ir patenkino amžiais 
seną Lietuvos valstiečių 
troškimą.

Pramonės ir Bankų 
Nusavinimas

Panašiu drąsiu žygiu 
Tarybų Lietuva išrišo pra
monės klausimą. Liepos 23 
dieną Liaudies ' Seimas pa-

"Liaudies Seimas, supras
damas liaudies reikalavimų 
teisėtumą, skelbia bankų ir 
stambiosios pramonės na
cionalizavimą visoje Tarybų 
Socialistinėje Lietuvos Res
publikos teritorijoje. Nacio
nalizavus bankus ir stam
biąją pramonę, Respublikos 
liaudis darosi krašto turtų

Ir taip pramonė ir bankai 
perėjo į visos liaudies ran
kas. Prasidėjo pramonės 
pertvarkymas ir didysis 
darbas. Tokioj mažoje Lie
tuvoje prie Smetonos reži
mo buvo per 32 tūkstančiu 
bedarbių. Į tuos trumpus 
vienuoliką mėnesių bedarbė 
Lietuvoje visai išnyko. Tas 
jau vienas faktas parodo, 
kokią didelę pirmenybę turi 
socialistinė ekonomija suly- 

Nepaisant liaudies priešų ginus su kapitalistine eko- 
raudoną nomija. Ko per dvidešimt su 

terorą,” faktas yra, jog Ta- viršum metų buržuazinė 
rybų Lietuvoje nebuvo nei i Lietuva negalėjo nugalėti, 
vienas pilietis valdžios su-1 socialistinė Lietuva nugalė- 
šaudytas arba nuteistas j j° i k_ebus menesius, 
mirtin. Taigi, visos kalbos 
apie terorą buvo piktas me
las.

O dabar nors labai trum
pais bruožais pažvelkime į 
pačius stambiausius Tarybų 
Lietuvos vienuolikos mėne
sių darbus, laimėjimus 
pasimojimus.

žemės Reforma ir 
Išdalinimas

“Lietuvos valstietis am
žius kovojo už žemę ir lais
vę”, pareiškė Lietuvos Liau
dies Seimas liepos 22 dienos 
deklaracijoj dėl žemės re
formos. “Jis stengėsi išsilai
svinti iš skurdo ir - beteisiš
kumo, iš klaikios dvarinin
kų priespaudos ir valdan
čiųjų sauvaliavimo. Dauge
lis geriausių liaudies sū
nų žuvo šioje kovoje. Daugy
bę šviesių herojiškų vardų 
lietuvių liaudis saugo savo 
atmintyje.” 

Ir, toliau: 
“Reikšdamas visų darbi

ninkų valdžią ir • vadovau
damasis gyvybiniais darbo 
valstiečių interesais, Liau
dies Seimas paskelbia visą 
Lietuvos žemę su jos gel
mėm, visus miškus ir vande
nis priklausančiais liaud
žiai... Nuo šiandien žemę 
valdys tie, kurie ją dirba.” 

Ir nedelsiant nei dienos, 
tarybinė vyriausybė pradė
jo didžiąją žemės reformą. 
Žemė tapo atimta iš dvari
ninkų, smetoninių valdinin
kų, vienuolynų ir bažnyčių, 
taip pat iš valstiečių, kurie 
turėjo daugiau kaip po 30 
hektarų. Tos nusvintos že
mės susidarė 607,496 hekta
rai. Ji tapo išdalinta beže
miams ir mažažemiams. Že
me tapo aprūpinta 75,623 
šeimos.

Be to, socialistinė vyriau
sybė paskyrė 20,000,000 litų 
tiems valstiečiams prieina
mos paskolos įsikūrimui. 
Taipgi panaikino darbo val
stiečių skolas, kurios buvo 
pralėkusios 400 milionų li
tų.

sapaliojimo apie

ir

O Tarybų Lietuvos nauji 
pasiniojimai bei planai ža
dėjo greitu laiku padaryti 
Lietuvą gražiai bu j o jaučiu 
pramoniniu kraštu. Pavyz
džiui, tik vienais 1941 me
tais buvo paskirta 18,000,- 
000 rublių dėl pamonės plė
timo. Buvo numatyta pra
plėsti senuosius fabrikus ir 
statyti daugelį naujų. Elek
tros gamyba buvo numatyta 
padidinti penkius kartus.

Apšvietos ir Kultūros 
Dirvoje

Žemė ir pramonė yra pa
grindiniai kiekvienos šalies 
reikalai, bet nėra vieninte
liai. Kultūrinė problema 
taip pat labai svarbi. O šio
je gyvenimo srityje buržua
zinė Lietuva buvo atsilikus 
už kelių šimtų metų nuo ki
tų civilizuotų šalių. Pavyz
džiui, iki 1940 metų birželio 
perversmo Lietuvoje dar 
nebuvo įvesta'civilinė met
rikacija ir mokykla tebe
buvo kunigų globoje, o vals
tybė tebemokė j o kunigams 
algas ir tt. Socialistinė Lie
tuva nedelsiant įvedė civi-

saulč skaisčiai apšvietė vi
sus Lietuvos kampus.

Deja, neilgai šitas naujas 
gyvenimas galėjo apsireikš
ti. Vos tik Lietuvos žmonės 
pradėjo visomis jėgomis

linę metrikaciją, atskyrė i !?es^s ^ai.^an sočia- 
bažnyčia nuo valstybes, užėjo ta bais., kruvi-
laisvino mokyklą iš kunigų n?.audra- Is Vokietijos at- 
globos ir pastate Lietuvą gaujos iki dantų gink- 
greta visų civilizuotų. pa. luotų naciškų kryžiokų ir 
žangiu kųaštų. iPfadeJ0., ?nt VISOS L1«tu™s

į sėti naikinimą ir mirtį. Tie 
Mokslo nelygybė senoje visi Naujosios Lietuvos vie- 

Lietuvoje buvo tokia baisi, nuolikos mėnesių darbai ir 
jog aukštesnis mokslas bu- laimėjimai tapo nušluoti, 
vo prieinamas tiktai dvari-, 
ninku, kapitalistų ir 
vaikams. l5arbo vals 
darbininko sūnui ir x v .
riai aukštesnis mokslas bei dles. atmlnt.l Prazydejusio 
profesija buvo tiktai idealas ^S„T.LSUt 
sapne.

Ir šitai begėdystei Tarybų 
Lietuva buvo padarius galą 
vienu žygiu. Mokslas buvo 
padaryta nemokamas vi
siems. Visų mokyklų visos 
durys tapo plačiai atidary
tos visiems Lietuvos vai
kams. Beturčių vaikams bu
vo suteikta medžiaginė pa
rama, idant jų laikinas ne
turtas nestovėtų jiems sker
sai kelia siekti mokslo ir ži
nojimo.

1941 metams Tarybų val
džia buvo paskyrus 203 mi- 
lionus rublių apšvietos rei
kalams. Neapsakomai smar
kiai pradėjo plėstis mokyklų 
tinklas visoje Lietuvoje. Ta
po atidaryta 230 naujos mo
kyklos. Reikėjo 1,300 naujų 
mokytojų. Veikė aštuonios 
seminarijos ruošiniui moky-

Bet tai tik laikinai šitie 
kiečio"ir barbarai siaučia. Nepajėgs 
’ dukte_ jie išrauti iš Lietuvos liau-

ir prislėgta yra Lietuvos 
liaudis, tiesa, bet joje ru
sena vilties ugnelė, jog fa
šistinė pavietrė praeis. So
vietų Sąjunga bus fašizmo 
kapai. Dvidešimtojo šimt
mečio kryžiokai bus nušluo
ti ir Lietuva vėl pakils nau
jam gyvenimui.

Laisvės paragavę, Lietu
vos žmonės vergais nebe
bus!

Lindberghas Dar Tebe
turi Hitlerio Medalį
Washington. — Amerikos 

vidaus reikalu ministeris 
Harold L. Ickes sakė: Jeigu 
lakūnas Chas. A. Lindber
ghas būtų “žymus ameriko
nas,” kaip kad tūli garsina 
Lindberghą, tai jis jau se
niai būtų sugrąžinęs gautą

. Greta vaikams h; jaunuo-|nuo Hitlerio medalį.
liams, buvo steigiamos ir Taip ministeris Ickes at- 
suaugusiems mokyklos. Dar- sakė i Lindbergho laišką pa
sninkai, kurie nori moky- rašytą prez. Rooseveltui. 
tis, trumpiau dirbo, gavo,Tame laiške Lindberghas 

3no^no1s_ siūlo, kad prezidentas ištir
ptų, Lindbergh turi “ryšių 
su svetimos valdžios reika
lais.” Lindberghas sako, kad 
Ickes pirmesnėj savo kalboj 
įtarė jį kaipo turintį ryšių 
su svetima (nacių) valdžia.

Dabar ministeris Ickes 
pareiškė:

“Aš niekada nesakiau, 
kad jis tiesioginiai susirišęs 
su svetimos valdžios reika
lais, bet aš sakiau, kad Lin
dberghas važinėja po šią ša
lį, skelbdamas nusileidimą 

i ir ardydamas I ' » •/
amerikiečių vienybę, o tai 
tarnauja reikalams sveti
mos valdžios, būtent, Vokie-

3,500 darbininku lanke uni- z V I
versitetus liuosomis nuo 
darbo valandomis ir 6,000 
kitas aukštas mokyklas. Jau 
buvo atidaryta 136 pradinės 
suaugusiems mokyklos, ku
rias lankė 22,000 darbininkų 
ir 30,000 valstiečių. Šiemet 
turėjo būti dar atidaryta 
213 naujų mokyklų ir 286 
knygynai.

Liaudies sveikatos reika
lais Tarybinė Vyriausybė 
taip pat buvo rimtai susirū
pinus. Jau buvo įvestas ne-' (naciams) 
mokamas gydymas. Įsteigta' 
visa eilė ambulatorijų ir 
sveikatos punktų. Buvo pa- 
simota išgelbėti motiną nuo 
mirties laike gimdymo, ap
rūpinant ją ligonine. Buvo 
įsteigta daugybė gimdymo 
namų bei įstaigų. Buvo stei
giami kūdikių darželiai. 
Tiems tikslams buvo išleis
ta šimtai milionų rublių.

Visam krašte buvo karš
tai užviręs naujas gyveni- vininkams; bet dar leis jiem 
mas. Liaudies akys buvo nusipirkti dirbtinio gazoli- 
prašvitusios. S o c i a 1 i z mo j no.

NEBUS GAZOLINO ITA
LŲ AUTOMOBILIAMS

Roma. — Italų valdžia vi
sai uždraudė nuo spalių 1 d. 
pardavinėti tikrą gazoliną 
privačiams automobilių sa

Lietuvos Liaudies Seimas, išrinktas visuotinu, slaptu ir lygiu balsavimu, kuris paskelbė Lie
tuvą Tarybine Socialistine Respublika.

►
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Kai Lietuvoje Socializ
mo Saulė Švietė

Lietuvos liaudis vėl vaitoja po parazitų letena. Apart 
savu ponų, ant jos uždėjo kurką dar ir Vokietijos kruvi
nasis hitlerizmas.

Lietuvos liaudžiai vėl atimtos visos teisės. Jos visos or
ganizacijos vėl sudaužytos. Darbininkas ir valstietis vėl 
vergas.

Šioje valandoje, minint vienu metų sukaktį nuo Lietu
vos pasiskelbimo socialistine tarybine respublika, pravar
tu mums prisiminti tas Lietuvos žmonių teises, kurias 
jiems buvo užtikrinus socialistinė konstitucija ir kurio
mis jie pilnai naudojosi per apie vienuoliką mėnesių.

Dabartinė priespauda Lietuvoje nebus amžina. Kruvi
nasis fašizmas vėl bus nušluotas ir sunaikintas. Išnaujo 
prigys Socialistinė Konstitucija ir vėl Lietuvos žmonės 
bus laisvi naudotis joje nustatytomis teisėmis.

Socialistinės Lietuvos Konstitucijos VIII Skyrius skam
ba:

Pagrindines Piliečių Teises ir Pareigos
2—18 Pagrindinės Piliečių Teisės ir Pareigos

90 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR piliečiai turi teisę į 
darbų, tai yra teisę gauti garantuota darbų, apmokama 
pagal jo kiekybę ir kokybę.

91 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR piliečiai turi teisę į 
poilsį.

92 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR piliečiai turi teisę gau
ti medžiaginį aprūpinimų senatvėje, o taip pat susirgę 
netekę darbiningumo.

93 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR piliečiai turi teisę į 
mokslų.

94 STRAIPSNIS. Moteriai Lietuvos Tarybų Socialisti
nėje Respublikoje suteikiamos lygios teisės su vyru visose 
ūkio, valstybinio, kultūrinio ir visuomeninio-politinio gy
venimo srityse.

95 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR piliečių teisių lygybė, 
nepareinamai nuo jų tautybės ir rasės, visose ūkinio, 
valstybinio, kultūrinio ir visuomeninio-politinio gyvenimo 
srityse yra neperžengiamas įstatymas.

96 STRAIPSNIS. Piliečių sąžinės laisvei užtikrinti Lie
tuvos TSR-oje bažnyčia atskirta nuo valstybės ir mokykla 
nuo bažnyčios. Religinių kultų atlikimo laisvė ir antire
ligines propagandos laisvė pripažįstama visiems pilie
čiams.

97 STRAIPSNIS. Sutinkamai su darbo žmonių intere
sais ir socialistinei santvarkai sustiprinti, Lietuvos TSR 
piliečiams įstatymu garantuojama:

a) žodžio laisvė,
b) spaudos laisvė,
c) susirinkimų ir mitingų laisvė,
č) gatvių eisenų ir demonstracijų laisvė.
98 STRAIPSNIS. Sutinkamai su darbo žmonių intere

sais ir liaudies masių organizacinei savyveiklai bei poli
tiniam aktyvumui išugdyti, Lietuvos TSR piliečiam už
tikrinama teisė jungtis į visuomenines organizacijas, pro
fesines sųjungas, kooperatyvinius sambūrius, jaunimo or
ganizacijas, sporto ir gamybos organizacijas, kultū
ros, technikos ir mokslo draugijas, o aktyviausieji darbi
ninkų klasės ir kitų darbo žmonių sluogsnių piliečiai 
jungiasi į Visasųjtinginę komunistų (bolševikų) partijų, 
kuri yra priešakinis darbo žmonių būrys jų kovoje dėl 
socialistinės santvarkos šustiprinimo bei išplėtimo ir va
dovaująs visų darbo žmonių organizacijų, tiek visuome
ninių, tiek valstybinių, branduolys.

99 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR piliečiams užtikrinama 
asmens neliečiamybė. Niekas negali būti suimtas kitaip, 
kaip tik teismo nusprendimu arba prokuroro sankcija.

100 STRAIPSNIS. Piliečių buto neliečiamybę ir susira
šinėjimo slaptumą saugo įstatymas.

101 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR suteikia prieglaudos 
teisę svetimšaliams piliečiams, persekiojamiems dėl darbo 
žmonių reikalų gynimo arba mokslinės veiklos, arba tau
tinės išvaduojamosios kovos.

102 STRAIPSNIS. Kiekvienas Lietuvos TSR pilietis tu
ri laikytis Lietuvos TSR konstitucijos, pildyti įstatymus, 
žiūrėti darbo drausmės, dorai atlikinėti visuomenės prie
voles, gerbti socialistinio bendrojo gyvenimo taisykles.

103 STRAIPSNIS. Kiekvienas Lietuvos TSR pilietis tu
ri saugoti ir stiprinti visuomenę, socialistinę nuosavybę, 
kaip šventą ir neliečiamą Tarybų santvarkos pagrindą, 
kaip tėvynės turto ir galybės šaltinį, kaip visų darbo žmo
nių pasiturimo ir kultūringo gyvenimo šaltinį.

Asmenys, kurie kėsinasi į visuomeninę socialistinę nuo
savybę, yra liaudies priešai.

104 STRAIPSNIS. Visuotinė karinė prievolė yra įsta
tymas. Karinė tarnyba Raudonojoje Armijoje yra gar
binga Lietuvos TSR piliečio prievolė.

105 STRAIPSNIS. Tėvynės gynimas yra šventa kiek
vieno Lietuvos TSR piliečio pareiga. Tėvynės išdavimas 
—priesaikos laužymas, persimetimas priešo pusėn, žalos 
darymas karinei valstybės galiai, šnipinėjimas—baudžia
ma visu įstatymo griežtumu, kaip pati didžioji piktada
rybė. ________ ________________________________

Naciai Atmušami Atgal 
Hango Pusiausalyj

Maskva. — Per kelias die
nas siautė mūšiai dėl Ran
go pusiausalio, toliausiai į 
pietus išsikišusio Suomijos 
(Finliandijos) k a m p u č io, 
prie angos iš Baltijos Jūros 
į Suomijos Įlanką; ir kiek’

vieną kartą Sovietų kariuo
menė su Raudonojo Laivy
no jėgų • pagalba atmušė 
perkūnuojančias nacių ata
kas.

Sovietų kovotojai ne tik 
apgina kiekvieną colį Ran
go pusiausalio žemės, bet jie 
ir pastumia priešą atgal. 
Pasėkoje tų mūšių jie atė
mė iš priešo ir vieną salą 
arti Rango.

Justas Paleckis
Tarybą Socialistines Lietuvos Prezidentas 
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Lietuva Paskelbta Tarybų
Socialistine Respublika

(Tarybinės Lietuvos Paskelbi
mo Deklaracija, Lietuvos Liau

dies Seimo Vienbalsiai Pri
imta Liepos 21, 1940)

Abejingas tikriesiems liau
dies interesams smetoninis re
žimas įstūmė Lietuvą vidaus 
ir užsienio politikos srityse į 
neišbrendamą beviltišką padė
tį. Lietuvos darbo liaudies gy
vybiniai interesai buvo auko
jami turtingų žmonių ir eks
ploatatorių saujos savanaudiš
kiems reikalams. Miesto ir kai
mo darbo žmonių likimu bu
vo: nedarbas, netikrumas dėl 
ryt dienos, badas, medžiaginis 
trūkumas ir nacionalė nelygy
bė. Daugelį metų Lietuvos 
liaudis šio reakcinio režimo 
buvo slopinama.

Smetonininkų gauja laikė 
mūsų darbo liaudį sauvalės 
varžuose. Iš darbo masių bu
vo atimta elementarinė laisvė. 
Liaudis negalėjo turėti savo 
politinių, profesinių ir kultū
rinių organizacijų. Kiekvienas 
drąsesnis žodis, laisvoji mintis 
buvo negailestingai slopinami.

Smetoninė nacionalinė poli
tika turėjo provokuoti nuola
tinius susidūrimus tarp įvairių 
tautybių žmonių, turėjo tikslą 
kurstyti vieną tautybę prieš 
kitą. Tokia nacionalinė politi
ka buvo Smetonos ir kompani
jos uzurpatoriškos valdžios 
pagrindu. Štai kodėl per išti
sus 8 mėnesius, praėjusius nuo 
to laiko, kai Tarybų. Sąjunga 
pripažino Lietuvai Vilniaus 
miestą ir sritį, ir kai į valdžią 
atėjo liaudies vyriausybė, na
cionalinė netaiką Vilniaus 
krašte ne tik kad nesusilpnė
jo, bet dar labiau paaštrėjo.

Lietuvos liaudies interesai 
reikalavo nuolatinio ir tamp
riausio ryšio bei draugystės su 
Tarybų Sąjunga. Tačiau Sme
tona ir jo bendrai vedė prie
šingą Tarybų Sąjungos atžvil
giu politiką. Jie stūmė mūsų 
kraštą į pusiau kolonialinę pri
klausomybę nuo atskirų kapi
talistinių grobuonių, tuo di
džiai kenkdami Lietuvos liau-
džiai ir paruošdami Lietuvoj 
placdarmą būsimiems užpuoli
mams Tarybų Sąjungos.

Lietuvos liaudis negalėjo 
toliau pakęsti- krašto viduje 
tokios sauvalės ir politinės iš
davystės santykiuose su už
sieniais. Liaudis likvidavo ne
apkenčiamą vyriausybę su vi
sa valdančia viršūne ir tuo 
praskynė kelią laisviems rinki
mams į Liaudies Seimą, ku
ris tikrai galėjo atvaizduoti 
darbo liaudies interesus ir bu
vo sukurtas jos rankomis.

1940 metų liepos 14-15 die
nos Lietuvos darbo žmonių gy
venime bus didžiomis istorinė
mis dienomis. Jos davė darbi
ninkų, valstiečių ir darbo in
teligentų sąjungos užuomazgą. 
Jos buvo atžymėtos Lietuvos 
darbo sąjungos platformos lai
mėjimu. ši platforma subūrė 
visus dorus krašto patrijotus, 
visus, kuriems nuoširdžiai

Į

brangūs Lietuvos liaudies in
teresai.

Tomis dienomis Lietuvos 
liaudis išreiškė savo valią am
žiams baigti politinį dvarinin
ko ir kapitalisto viešpatavimą, 
įkurti tikrą liaudies valdžią ir 
savo rankomis pradėti valsty
binį krašto pertvarkymą. Lie
tuvos darbo sąjungos laimėji
mas yra mūsų krašto gyveni
mo istoriniu pasisukimu, kuris 
laiduoja darbo žmonėms pi
lietinių bei politinių teisių vi
sumą, kuris laiduoja šviesią 
ateitį, jiems ir būsimoms kar
toms.

Liaudies Seimas, kaipo suve
reninis Lietuvos valios reiškė
ją, pašauktas josios laimėji
mams, iškovotiems iš plutokra- 
tų, sutvirtinti, laiko savo vy
riausiu uždaviniu ir pareiga 
naujais pagrindais išspręsti 
Lietuvos valstybinės santvar
kos formos klausimą. Didysis 
istorinis Tarybų Sąjungos tau
tų patyrimas moko, kad tiktai 
tarybų valdžia yra tikras dar
bo žmonių interesų reiškėjas 
ir gynėjas. Tiktai tarybų val
džia yra tikra liaudies valdžia, 
kuriai esant, kraštą valdo pa
ti liaudis be kapitalistų ir dva
rininkų. Tiktai tarybos yra 
darbininkų ir valstiečių sąjun
gos įsikūnijimas.

Tarybų Sąjungoje visiems 
laikams panaikinta eksploata
cija žmogaus žmogumi. Susi
rūpinimas žmogaus, - piliečio 
būkle yra Tarybų Sąjungoj va
dovaujančiu viso gyvenimo 
pradmeniu. Kiekvienam darbo 
žmogui Tarybų Sąjungoj lai
duota teisė dirbti, ilsėtis, ne
mokamai šviestis, nemokamai 
gauti medicinišką pagelbą, bū
ti materialiai aprūpintam se
natvėje. Tarybų valdžia — de
mokratiškiausia valstybės val
džia. Kapitalistinių kraštų pa
tyrimas rodo, kad kiekviena 
kitokia valdžia yra eksploata
torių saujos viešpatavimas ir 
neribota sauvalė, nukreipta 
prie darbo žmones. Visos dar
bo masės per Tarybas pilna-

bo mases nuo eksploatacijos, 
vargo ir sauvalės. Tai mums 
rodo Tarybų Sąjungos pavyz- 
dis. Tiktai Tarybų valdžia lai
duos mums politinį, ūkinį ir 
kultūrinį • klestėjimą.

Liaudies Seimas, išreikšda
mas vieningą Lietuvos laisvos 
darbo liaudies valią, skelbia, 
kad Lietuvoje įvedama Tary
bų santvarka.

Lietuva skelbiama Socialisti
ne Tarybų Respublika. Nuo 
šios dienos visa valdžia Lietu
vos Socialistinėj Tarybų Res
publikoj priklauso miesto ir 
kaimo darbo žmonėms, kurie 
tarybose atstovaujami savo at
stovu. 4.

Liaudies Seimas tvirtai įsi
tikinęs, kad visi Lietuvos gy
ventojai susiburs apie Tarybų 
Valdžią, kad užtikrintų ger
būvį, ūkio ir kultūros klestėji
mą, kad suteiktų mūsų liau- 

(džiai laisvę ir laimę, kad pri
vestų kraštą iki galutinio 
liaudies laimėjimo.

Tegyvuoja Lietuvos Tarybų 
Socialistinė Respublika!

Tegyvuoja darbo žmonių ta
rybų atstovai!

Tegyvuoja viso pasaulio 
darbo žmonių vadas ir moky
tojas — draugas Stalinas!

Tegyvuoja Sovietų Sąjun
ga — viso pasaulio darbo 
žmonių tėvynė!

teisėmis dalyvauja valstybės 
valdyme, kuria visai darbo 
liaudžiai laisvą ir laimingą gy
venimą. Tiktai Tarybų san
tvarka sudaro tinkamas sąly
gas iškilti iš liaudies įvairių 
valstybinio, ūkinio ir visuome
ninio gyvenimo sričių vado
vams ir organizatoriams. Ji 
duoda galimybių pasireikšti 
liaudies gabumams ir talen
tams. Tarybų Sąjungoje nėra 
nacionalinės priespaudos ir 
nacionalinės nelygybės. Tas 
prakeiktas praeities palikimas 
panaikintas ten galutinai. Lie
tuvai, kur liaudies nuversta 
valdanti gauja nuolat kurstė 
tautybių kovą, Tarybų san
tvarkos įvedimas bus vieninte
lis ir tikriausias nacionalinės 
lygybės ir laisvo nacionalinio 
klestėjimo laidas. Tiktai Ta
rybų santvarka gali patikrinti 
mums taiką, dorą, laisvę‘ir iš
gelbėti miesto bei kaimo dar-

Springfield, 111.

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgh© ir Apylinkes Lie

tuviams Svarbus Pranešimas

LLD Centro sekretorius, D. 
M. šolomskas, važiuoja į va
karines valstijas su prakalbų 
maršrutu. Matėte “Laisvėj” 
jo maršruto paskelbimą,—ko
kiame mieste ir kokiomis die
nomis jis kalbės liepos mėn.

Pittsburgh™ yra paskirta 
23 ir 24 dd. liepos. Taigi, įsi- 
tėmykite ir nepamirškite, kad 
liepos 23 d. bus pasikalbėji-

Liepos 4 d. mūsų mieste 
buvo gražus paradas. Miestas 
buvo išpuoštas vėliavomis ir 
šiaip visokiais pagražinimais, 
žmonės tuom viskuom grožė
josi. O po pietų* ir vakare 
buvo visokių sproginių, ugnių, 
be galo gražių ant State Fair 
Ground. O rugpjūčio 9 d. iki 
17 d. bus fėrai. Darbininkai 
ir darbininkės jau dirba apie 
tuos trobesius. Valo, gražina 
viską, kad, laikui atėjus, būtų 
viskas prirengta, šiais metais, 
girdi, nebūsią pasų už dyką. 
Turėsią mokėti 50c. Jeigu 
taip bus, tai sumažins lanky
tojų skaičių ir bus ne taip di
deli fėrai, kaip būdavo.

Kaip paskalos pasklydo, 
kad vokiečiai paėmė Lietuvą, 
Lietuvos dvasiškija ėmė skam
bint bažnyčių varpais iš 
džiaugsmo. Mūsų miesto kai 

i kurie katalikai irgi labai nu- 
! džiugo užgirdę iš savo klebo- 
ino, kad jau Lietuva randasi 
■ po vokiečių kurka. Man gi 
{rodosi, sarmata didžiuotis ir 
į džiaugtis to bestijos Hitlerio 
'valdžios darbais. Bet ne tiek 
kalti tie suklaidinti žmonės, 

[kaip jų spauda - laikraščiai ir 
■klebonai su savo didelėm me
lagystėm. Mūsų laiškai, gauti 
nuo Lietuvos žmonių, daug 
tiesos pasakė, kaip buvo ir 
kas naujo Į gerą pusę buvo 
vykdoma pas juos. O dabar 
tas prakeikčiausias smakas su
trypė ir paskandino kraujuo
se ir ašarose mūsų gimtinę ša
lį. Kad turčius tarybinė Lietu
vos valdžia palietė ir bied- 
niems tų turtų davė, tai buvo 
prakilnus darbas. O mes čia 
Amerikoj, ar nesidžiaugiam, 
kada p,er kovą unijų ar šiaip 
žmonių priverčiam savo val
džia kokį nors mum gerą įsta
tymą išleisti bei pinigišką 
m o k ė j i m ą p a d ar y ti ?

Lapkričio 1 d.
mas, kaip mitingas; 1320 Me
dley St., N. S. Pittsburgh, Pa. 
Prasidės 7 .vai. vakare. Todėl,
kuriems rūpi,, kad darbininkų 
klasė turi sumušti fašizmą, 
būtinai turėtumėt atsilankyti 
ant šio taip svarbaus susirin
kimo.

O liepos 24 d. įvyksta pra
kalbos LMD svetainėje, 142 
Orr St., Soho, Pittsburgh, Pa. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Tūkstančiai dabar reikalau
ja prakalbų arba žinių, nes 
kas dieną dabar yra įvairesnės 
žinios.

Antra, svarbiausiai žmonės 
žingeidauja ir trokšta išgirsti, 
ar greitai bestijiškam fašizmui 
bus nusuktas sprandas. Nebu
vo tokių prakalbų, ir su to
kiom žiniom ir pranešimais, 
kokios įvyksta dabar.

Todėl atsilankykit kuoskait- 
lingiausiai.

Kviečia visus Komitetas.

Berlin. — Naciai praneša, 
kad ir tūkstančiai sovietinių 
moterų kariauja prieš juos 
Leningrado fronte.

London. — Anglija per 
radiją šaukia gyventojus 
nacių užimtų kraštų nakti
mis naikint vokiečių kariuo
menę ir jų valdininkus.

Housing Authority namai dėl 
gyvenimo bus gatavi. Tilps 
599 gyventojai. Rendos į mė
nesį bus tokios; nuo 12 dol. 
iki 22 dol. 75c. Įleis ne dau
giau į metus uždirbantį, kaip 
$1,400. Už tą rendą gaus 
elektros šviesą, štyminę šilimą, 
vandenį, elektrinį pečių, elek- 

Itrinį šaldytuvą, karštą ir šal
tą vandenį. Visi namai dviejų 
aukštų, mūriniai, plytų. Sako, 
bus dėl sveikatos geri ir turės 
vigadų; ne tik iš lauko pusės, 
ale ir viduje bus visokių pa- « 
rankumų. Tai neturtingi, kurie 
gaus tuose namuose sau vie
tas gyvent, galės pasidžiaugti.

Katros anglių kasyklos ne
dirba šiuom laiku, tu darbi
ninkai gauna mokėt kas savai
tė ir gaus per keliolika savai
čių, nė daugiau ir nė mažiau, 
kaip po 9 dol. ir 16 dol. Kas 
buvo daugiau įdirbęs, tas ir 
gauna tų nuošimčių daugiau.

Oras pas mus kartais karš
tas, siekia 97 laipsnių.

A. Čekanauskas.

Baltimore, Md.
Labai Svarbios Prakalbos
Antradienį, liepos 22 d., 

7:30 vai. vakare, Lietuvių Sve
tainėj, 863 Hollins St., atsibus 
labai svarbios prakalbos. Kal
bės D. M. šolomskas iš Brook
lyn©. Jis aiškins, kodėl fašistai 
barbariškai iš pasalų užpuolė 
Sovietų Sąjungą ir kaip šis ka
ras turės užsibaigti. Jis aiš
kins, ką mes lietuviai turime 
daryti, kad padėjus sudaužyti 
fašistų galią ir išlaisvinus Lie
tuvą. Ateikite visi ir visos! 
Įžanga veltui!

London. — “Rusų armija

iš-
užsitarnauja gilios pagar
bos už tokią ryžtą kovą
prieš nacius,” sako vienas 

Springfield aukštas anglų karininkas.

D. M. Šolomsko Maršrutas i Vakarus
Su liepos 22 diena Literatū

ros Draugijos sekretorius D. 
M. šolomskas išvažiuoja su 
prakalbų maršrutu į vidur-va- 
karines valstijas. Jis sakys 
prakalbas ir turės su mūsų 
draugais ir draugėmis susi
rinkimus. Maršrutas eis seka
ma tvarka:

Baltimore}, antradienį, lie
pos 22 d., 7:30 vai. vakare, 
prakalbos Lietuvių Svetainėj, 
863 Hollins St.

Pittsburghe, trečiadienį, lie
pos 23 d., 7 vai. vakare, LDS 
svetainėj, 1320 Medley St., su
sirinkimas visų apylinkės vei
kėjų.

Ketvirtadienį, liepos 24 d., 
7 vai. vakare, bus prakalbos 
L.M.D. Svetainėj, 142 Orr St.

Cleveland, Ohio, penktadie
nį, liepos 25 d., 7:30 vai. va
kare prakalbos Lietuvių Sve
tainėj, 6835 Superior Ave.

Subatoj, liepos 26 d., susi
rinkimas visų Cleveland© ir 
apylinkės draugų ir draugių.

S. Bend, Ind., sekmadienį, 
liepos 27 dieną, So. Bend sri- 
tyj bus dienraščio “Vilnies” 
pįknikas, ten D. M. šolomskas 
sakys prakalbą.

Chicago, III., pirmadienį,

liepos 28 dieną, bus Chica- 
gos ir apylinkės visų veikėjų 
susirinkimas, o liepos 29 die
ną prakalbos.

Grand Rapids, Mich., tre
čiadienį, liepos 30 dieną, Šo
lomskas kalbės Grand Rapids 
mieste.

Detroit, Mich., ketvirtadie
nį, liepos 31 dieną ir penkta
dienį, rugpjūčio 1 dieną, D. 
M. šolomskas turės prakalbas 
ir susirinkimus Detroite.

Rocester, N. Y., šeštadienį, 
rugpjūčio 2 dieną, 7:30 vai. 
vakare, prakalbos Lietuvių. 
Svetainėj, 575 Joseph Ave.

Binghamton, N. Y., sekma
dienį, rugpjūčio 3 dieną, kas 
rengiama, dar nesužinota.

Scranton, Pa., pirmadienį, 
rugpjūčio 4 d., 7:30 vai. va
kare; rengiamos prakalbos 
Meškūno Svetainėj, 134 W.. 
Market St.

Visi draugai ir draugės pra
šomi gerai garsyti šias prakal
bas, kad sutraukus kuo dau
giausiai lietuvių. Bus išaiškin
ta, ką reiškia fašistų karas 
prieš Sovietų Sąjungą, ką mes 
lietuviai turime daryti, kad 
prisidėjus prie nugalėjimo fa
šizmo ir išlaisvinimo Lietuvos.

Laisvos Lietuvos Rašytojų Suvažiavimas Kaune
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LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES- LICENSES LICENSES LICENSES

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 1014 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV RENNEBECK
212 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6157 has been issued to the undersigned 
to sell bejr, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3709 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE WEINBERGER
3709 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, .it retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Scholes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL KRAMER
37 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 16U4 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6336 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE DANKERS
6336 Avenue N, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1593 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Parkside Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ISRAEL BEGUN & BERNARD SILVERMAN 

Parkside Busy Bee
201 Parkside Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1939 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM KROS
200 Court St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6009 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3602 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE BORK
3602 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4323 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

4323 Avenue D, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4018 Glenwood Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD JORDAN
4018 Glenwood Rd., 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 
650 Coney Island Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS NATHANSON
650 Coney Island Ave., Brooklyn, N.' Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1782 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENI KLEIN 
Klein’s Delicatessen

1782 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2067 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Jamaica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LINA HAUSCH
680 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1570 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

| 153 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEANNE GOTTHEIL 
Century Food

* 153 7th Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10658 has been issued to the undersigned 
to cell beer, at retail under Section 107 of 
J he Alcoholic Beverage Control Law at 

808 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDMAN & ABE JORTNER 
1808 Kings Highway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given tnat License No. 
GB 6181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1611 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PAPANDREA
1611 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1280 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1603 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AV EDIS & STEVE MELKONIAN 
1603 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 East 32nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
158 East 32nd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1237 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under*. Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL RUDICK & ISIDORE RUDICK 
503 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licerse No. 
GB 1558 has been issuer! to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LAURO
1106 Cortelyou Rd., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control l^w at 
750 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM T. HARMS
750 Coney Island Ave,, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Srction 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1845 Coney Island Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MECHAEL HUDYMA
1845 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1166 Coney Island Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP GOLUB 
Foodmart Self Service Store

1166 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10105 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at -et*il under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
923 Roder Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

Į 6 premises.
ANGELO EMANUELE

Į Italian American Grocery & Fruit Market 
J . 923 Roder Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 9480 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Lewis Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
Rretttises.

WILLIAM ROCHOLL & 
JEROME CALANDRINO

ĮL- 104 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHOTTLER
715 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1183 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
438 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN GMELCH
438 6th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
214 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

CHARLES F. BUSCHMANN
244 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6992 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2219 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN DETTER
2219 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1558 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2307 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK T. SKELLY
2307 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5902 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

B. HARRY MARMAROSH 
5902 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNE PEPPER
(Pep’s Self Service Dairies)

212 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heicby given ‘hat License No. 
GB 6053 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of , 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
375 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consun ed off the 
premises.

HENRY EDEBOHLS
375 18th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
t.ho Alcoholic Beverage Control Law at 
508 Brighton Beach Av.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABE FORMAN
fAbe Forman's Wholesale Provisions) 

508 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2231 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM J. MAHER 
Maher's Bar & Grill

282 Smith St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10120 has been issued to the undersigned 
to selli beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1914 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BERNSTEIN 
(Taystee Food .Stores)

1914 Avenue M, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANCES GRANT 
(Spic & Span Rest. & Rar)

70 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1710 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5822 Fourth Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BARNEY GOLDSTEIN 
(Magnet Food Center)

5822 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 1987 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
648 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CATHERINE WATROBSKI 
(Baran’s Food Store)

648 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
Z53 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HUGO B. LOHSE
253 7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1173 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX LASHER
374 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1857 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ^>f 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

KARL SAIER
297 7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1842 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4303 Eighth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N, INC. 
4303 8th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1096 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under. Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
302 Seventh Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises.

JOSEPH CORTESE
302 7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2124 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
356 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

ANTONIO COLACINO
356 7th Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6208 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
349 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOSEPH KRAMAR
349 Smith St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6588 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

IRVING KRAMER
233 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage ‘Control Law at 
432 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LILLIAN GROSS
432 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6331 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MARGARET BARBIERI
176 Smith St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6623 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE B. SICKLES
119 Smith St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1321 Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE BURRAFATO 
1321 Avenue Z, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOHN J. DURKIN
1644 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6610 has been issued to the undersigned 
to soli beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN HELMS
392 Crescent St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHNEIDER
151 Franklin St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CB 174 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Bpverage Control Law at 
282 Harman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RINASCENTE SOCIAL CLUB, INC.
282 Harmon St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1523 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1638 Coney Island Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
414 Glenmore Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

SAM STACKOWITZ
414 Glenmore Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CB 127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
755 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK J. DOMBROWSKI MEM. ASS’N 
755 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9457 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
112 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEGELKE II. TIMMERMANN
112 7 th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker A,v.. B.orough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed} off the 
premises.

LEO DEEG
901 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Graham Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO BOCCIO
326 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6762 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

JERRY SPORTIELLO 
Jerry’s Groceries

262 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1557 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Lbw at 
3414 Tilden Ave., & 334 E. 35th St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed Off the premises.

ERNEST WALTHER
3414 Tilden Ave.,
334 E. 35th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR H. DoBOER 
Arthur’s Del. & Grocery

1620 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1255 has been issued to the' undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Coverage Control Law at 
996 Coney Island Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CARL KARKHECK 
(The Newkirk Delicatessen)

996 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1927 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevefago Control Law at 
502 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cohsutned off the 
premises.

TILLIE MILLOCH 
Mario’s Provision Co.

502 Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 706 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6504 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VITO GIANNINI 
Bay Parkview Tavern

6504 Bay Parkway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2189 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Brighton Beach Av., Borough 6f Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

SOPHIE BECKER
■116 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 810 ha» been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS MOLOD & JACOB ZUCKERMAN 
M. & Z. Delicatessen

7112 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby . given that License No. 
EB 1485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
371 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Mrs. JEAN KASPRZĄK
371 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 587 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2701 Tilden Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM C. BRANDAU
2701 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2063 has beep issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
806 43rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N, INC. 
806 43rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 861 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
881-883 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GARFIELD CAFETERIA. INC. 
881-883 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 566 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
495 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

ANNA M. GINKUS
495 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 742 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
124 North Sixth Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETRAS PUSNIKAS
124 North 6th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1535 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. v 
GABRIEL RAVEN & LILLIAN FREEDMAN 
327 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2581 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3121 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HAROLD J. YAUCH
3121 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail .under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABE-SAL DELICATESSEN CO., INC. 
299 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 497 has been issued to the undersigned 
to. sell boor, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
78 East 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

D. & J. CAFETERIA, INC.
78 E. 18th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
C272 has been issued to the undersigned to 
sell beer, at wholesale under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Nq. Seventh Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

WEST HAVEN BEER & ALES, INC. 
98 No. 7th St, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Nh. 
E 306 has been' issued to the undersigned to 
sell beer, at retail from house to house under 
Section 107 o fthe Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

SALVATORE LOnGOBARDO
2123 Utica Ave., Brooklyn, N, Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2158 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3175 Coney Island Av-, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ■ <■ .

K & J DINER* '& &EST-, INC.
3175 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1527 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2032 Coney Island Av.t; Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. '■

KINGSWAY BOWLING CENTER, INC. 
2032 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2246 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
937 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
Courtty of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS GELFAND
937 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10524 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LEVINE
338 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6604 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
414 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL W. DOLINSKI
414 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
593 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED TH A ENS
593 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1268 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4718 AvOnue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DORA DATZKER
4718 Avenue D, Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 2560 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control LaW at 
216 Broadway & 191 So. 8th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ANTHONY KUBILIUS 
Administrator of Estate of 

CONSTANTAS FRANCKEWICUS 
216 Broadway,
191 So. 8th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1554 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2803 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOL SCHUBER 
Ocean Bar & Grill

2803 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB2464 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
68 Eldert St. & 1293 Bushwiek Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

HOWARD HECTOR—ARCHIĘ TUTHILL 
68 Eldert St.,
1293 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1557 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section \ 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lstw at 
4223 Second Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AXEL G, F. PEDERSEN 
« Hi-Ge Restaurant & Bar

4223 2nd Ave., f Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 479 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. t
HARRY G. BLUEMER & MRS. E. BLŪEMER 

Exec. Est. of George W. BlueftiOf 
Sandwich King

280 Fulton St.( > Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2087 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HART
1503 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6315 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1758 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. —- --

ANDREW JORDAN
1758 Nostrand Ave., Brooklyn N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1210 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
902 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDY GIRIONI
902 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2492 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVELYN GEFFKEN
9508 Fiatlands Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 516 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
732 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER ALTHOFF
732 Pacific St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
974 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH HAMERMAN
974 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby giveh that License No. 
EB 2176 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
40 39th Street, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE J. SATTLER
40 39th Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
948 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KARL HEUER
948 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH ABRAMSON
1715 Avenue M, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 454 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH GOODMAN
131 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 543 has . been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS LEIBOWITZ
93 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 439 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge Street, Boroug hof . Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY LATVAITIS
21 Bridge St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2243 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Ninth Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIOVANNI VIOLA
128 9th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 488 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
802 64th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NORWEGIAN AMERICAN SEAMEN'S and 

GJOR HOLDING CORP.
802 64 th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
C 476 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
984 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SUNRISE BEER DISTRIBUTORS. INC. 
984 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1654 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
75 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY RAPAPORT 
(Harry’s Del.)

75 6th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1430 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5311 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL S. RAĘPAPORT, 
(Gibralter Food Stores)

5311 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 585 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed on the 
premises.

MIKE KASIDONIS 
(Clinton Coffee Shoppe)

408 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1213 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
965 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK THOMAS ZINO 
d-h-a Frank Zino & Son,

965 Fulton St., Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1741 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2811 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK BOSCO 
F. Bosco & Sons

2311 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 473 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8013 20th Avenue, Borough of Brooklyn, 
Couhty of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN SKLAR
8013 20th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2494 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. Evelyn geffKbn
9508 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10138 has been issued to the uhdėrsigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
835 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

THEODORE SHORE 
Washington Butter & Egg Mkt.

885 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y- 

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 1528 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1U< ot 
the Alcoholic Beverage Control , Law at 
324 Thatiord Avenue, Borough ot Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed on the 
premises.

DORRIS AMMAR
324 Thatford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1502 has been issued to tne undersigned 
io sell beer at retail under Section 1U< ot 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Bediord Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. . t
JACOB PALUSZEK & JOHN ZIELINSKI 
184 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 779 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
65 Powell Street, Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNY SPATZ
55 Powell St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Ten Eyck Street, Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER KAPISKAS
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 782 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section lo< oi 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

n. & B. DELICATESSEN, INC. 
769 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 832 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1792 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARL SHAPIRO
1792 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 890 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10/ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
909 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IRVING ROTH
909 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2325 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

G. FREDERICK MULLER
608 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 549 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Montgomery Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK J. McCORMACK
164 Montgomery St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10/ of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
127 9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

MIKE WOZNIK
127 9th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 609 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DOLANSKY
345 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10924 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8401 15th Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE ABBATE
8401 15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1473 has been issued to the undersigned 
to sell bder at retail under Section 107 nf 
the Alcoholic ■ Beverage Control Law at 
297 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises.

FRED BOSCHEN
297 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6089 has bedi issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 St. John Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HERMAN
433 St. John Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9532 has been issued to the undersigned 
to sell l-eer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Larw at 
511 Ninth Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK TURCHIANO
511 9th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1391 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2501 Ė. 19th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARCHIE ALWEISS
2501 E. 19th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1133 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

WILFRED C. BEHRENS
1050 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1469 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
389 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

adolf Moller
389 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6344 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
275 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF STUEBER
275 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CB 176 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under SrM'tion i07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
439 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ORIGINAL ASSOCIATION OF RUSSIAN 

WORKERS OF AMERICA
439 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 696 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
330 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS C. GIANNONE 
Willoughby Rest. & Lunch Bar

330 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2058 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic BėvėrAge Control Law at 
937 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CELESTINO UGOLfNt • 
Liberty Food Center

937 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1930 has been issued to thtf undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bay Ridge Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off,kthe 
premises. .

, MEYER LEWfcNTHAL 
(King J. Dairy)

118 Bay Ridge Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE ig.lhereby given that License No. 
GB 10940 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 Court StCeet, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK ROMEO
317 Court St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10760 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FINGERER
246 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1-07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4511 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM STEINKE
4511 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1775 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ROSALIA ŠERPE & GENNARO PALOMBA 
244 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1572 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS GROLITZER
457 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
483 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO BARBA
433 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9519 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
565 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCES KOWALUK
5G5 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho . Alcoholic Beverage Control Law at 
227 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY RUDOLF
227 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1902 hag been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE FUGEL
263 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is Hereby given that License No. 
GB 10482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2717 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VINCENZO LaMAYE
2717 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6591 has been issued to the undersigned 
to -sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6322 11th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM ROSENBLUTH
6322 11th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1870 Ohas been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
149 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings; to be consumed off the 
premises.

ANTONINO TORTORICI
140 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
OB 2022 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1891 50th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SELIG PUGATCH
1891 50th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 6226 has been issued to the undersigned 
to tsell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HARMS
3061 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2118 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VICTOR LANGER
155 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1742 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
644 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be-consumed off the 
premises.

MORRIS M. POUSNER
544 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
350 Irving Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES MOSER
350 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1940 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5516 Eighth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARNOLD BJORNHOLM
5.516 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1835 has been. Issued to the undersigned 
to sell beer, at retiil under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Parkville, Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN MEYEN
306 Parkville Ave., Brooklyn. N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
620 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX MUSHLIN
620 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5711 Third Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL WIESE
5711 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10957 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
377 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM OSHINSKY
377 Sumner Ave.t Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1305 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2222 Pitkin Avenue, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

ANNA WOEHLKENS
?^2. Pitkk! Aye,.

Skelbkites savo biznį dien
rašty} “Laisvėje.0
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LICENSES LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 980 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1694 Gates Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPHINE VERDERBER
1694 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1761 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
910 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10987 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
157 Avenue U, Borough of Brooklyn, 

’’ the

910 Liberty
EMANUEL FELL
Ave., Brooklyn, N. Y.

157 Avenue U, Borough of bluU1 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PHILIP WEISBERG
157 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1045 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 586 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off tho premises.

META BRUNNER
586 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2462 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX ABRAMS
2162 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2094 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

• 1218 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, 

CHARLES A. ROMEO
1218 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Prospect Park. S.W., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL PONELLI
172 Prospect Park, S.W., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1911 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
691 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GROSS
691 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 881 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN KRAL'CIUNAS
386 Grand St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2181 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ANNA MURRAY & BARNEY TURNER 

120 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10587 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP E. BLOCK
1596 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1848 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN GABERMAN
168 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6289 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
523 Court Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRISTIAN C. TONISSEN
523 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1349 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Smith Street. Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JERRY MURPHY
223 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10728 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
210 Court Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KUMM
210 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10133 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Sheepshead Bay Rd., Borough of Brook
lyn. County of Kings, to be consumed off the 
premises.

S. MOYLAN. INC.
1715 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1633 has been issuer! to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
2317 Voorhies Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM STELLING
2317 Voorhies Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2106 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
442 Lorimer Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM GOLDMAN
412 Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Foster Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLARA FEIN ER
1301 Foster Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6053 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
375 18th Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY EDEBOHLS
375 18th St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1596 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6906 Colonial Road. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALTER E. HASLAM
6906 Colonial Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1314 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Bay Ridge Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA C. TIETJEN
638 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1495 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BUDZAK
296 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1552 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
722 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MAKSIAN & C. BANDAZTAN 
722 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1546 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HAGEN
1112 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1577 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1455 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL QUINLIVAN
1455 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

hereby given that License No.NOTICE is .... _
GB 1337 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Bedlord Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALOIS JACKLITSCH
167 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6165 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5417 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

5417 5th
KARL F.

Ave.,
ENDRESS

Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 6246 ___ . _____
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9404 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

9404 3rd
CHARLES KOHLMEYER
Ave., V Brooklyn. N. Y.

NOTICE
GB 1676 _____
to sell Deer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9122 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

9122 3rd
GREGORY CLEARY

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 1051 ___
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
8703 Third Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

8703 3rd
ADOLPH SCHWARTZ

Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE 
GB 6060 
to sell bee 
the Alcoholic 
7720 Third Avenue, _ ___
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

7720 3rd
JOHN HAASE

Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
GB 970 has been issued to the undersigned 
tc sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
207 Lewis 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off tho

207 Lewis
ANNA BERL

Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1225 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
499 Rogers Avenue. Borough of 
County of 
premises.

Law 
Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

499 Rogers
DIEDRICH DREWES
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2117 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

J. H. BAMMANN
241 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1106 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL OBERLANDER
56 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1964 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1275 Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HUGO HANSEN
1275 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6609 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

207 Hull
JOSEPH SCHNELLER 
St., Brooklyn, N.

the

NOTICE 
GB 1821 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5811 Eighth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

107 of 
Law

No.

5811 8th
ISADORE BRODT

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 6071 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1595 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

107 of 
Law

1595 E.
BEN KUNOFSKY

92nd St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE „ _____  „___  ___  _______
GB 2069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
430 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEWIS PLATKIN
430 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1958 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
114 Conklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

114 Conklin
BESSIE 

Ave.,
SHORER

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1031 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1031 E.
MAX SELIKOWITZ

92nd St., Brooklyn, N. Y.

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

107 of 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE 
GB 978 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage 
37 Bushwick Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

37 Bushwick
MENNO 
Ave.,

KUEPER
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is . _ ........
GB 6387 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2146 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

JOHN D. SCHAARS 
2146 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SHAFT, PA.

SLA 199 kuopa ruošia metinį pik
niką, liepos 20 d,, Citizens Fire Co. 
Grove, Brandonville, Kviečiame vie
tinius ir iš apielinkės dalyvauti. 
(168-169) Rengėjai.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central SkvSro

CAMBRIDGE, MASS
Tel.. TRObrldge 6880

OFISO VALANDOS» 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais t 
10-12 ryte

NOTICE is hereby given that License ___
GB 6614 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
7920-7922 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FOOD 
7920-7922

No.

LAND SELF SERVICE STORE 
7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 986 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 440 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY MALKOFF & ISRAEL ZAGER 
440 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1128 
to sell beer at retail under Sec'ii 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK WYETZNER
639 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

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

i 107 of 
Law

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1503 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7718 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SHORE ROAD LIQUOR STORE, INC. 
7718 3rd Ave.. Brooklyn. N. Y.

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

JOSEPH EIDEN
724 Franklin Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10". of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
805 Franklin Avenge, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH SHAPIRO
805 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1G44 has been issued to the undersigned 
to sell • boer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
796 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PHILIP
796 Franklin Ave.,

GROSS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1G93 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
the

lyn, 
the

153

under Section 107 of
Alcoholic Beverage Control Law at 

Prospect Pk., S.W., Borough of Brookl-
County og Kings, to be consumed off 
premises.

ERNST GRIMSMANN
Prospect Park, S. W., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10665 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
435 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

435 Wilson
• CHRIST MAIER
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 6301 has been issued to the undersigned 
tc sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

715 Schenck
ROSE SCHREIBER
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB G19G has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
the
87 Ralph
County of 
premises.

107 of
Alcoholic Beverage Control Law at 

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

87 Ralph
JOHN ITIILBIN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1931 
to sell lieer at retail inder Section 
the Alcoholic Beverage Control 
370 Crescent Street, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ERICH HOEVELSBORN 
370 Crescent St., Brooklyn, N.

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

107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1771 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unde” Section 107 nf 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Crescent Street. Borough ' of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS McGOWRAN
332 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1745 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

380 Myrtle
FRANK PĖDINI

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 9460 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sect’on 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
419 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

419 Myrtle
MAX FRIEDMAN

Ave., Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law

NOTICE is 
DB 55 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
276 East 23rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL HOROWITZ
276 E. 23rd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
C...................................................  ’
to 
of 
1 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

STANDARD BEER DISTRIBUTORS
1 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

195 has been issued to the undersigned 
sell beer, at wholesale under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Lewis Avenue, Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
L 1040 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Ijaw at 453 Graham Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

LOUIS SANTORELLI
453 Graham Ave., Brooklyn. N. Y.

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

J. GARŠVA
Graborlus-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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1493 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sec'ion 107 of1 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2575 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tox be consumed on the 
premises.

PHILIP GOLDBERG
2575 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 609 has been issued to the undersigned 
to sell heir at retail under Secfoti 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3 15 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DOLANSKY
345 Myrtle Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 673 has boon issued to the undersigned 
to sell beer ut retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
659 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KARL GLOTZL
659 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tl\at License No. 
EB 717 has been iskued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL WEINGUS
724 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2208 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises, 

MICHAEL ROACH 
6th Ave. Bar & Grill

459 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2239 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undci Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
990 Sutter Avcune, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SARA LEVENSON
990 Sutter Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1869 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
525 East 7th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

HAROLD GOODMAN
525 East 7th St., Brooklyn, N. Y.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga apie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar 

parduodu už $1.00 
Reikalavimus adresuokit:

J. BARKUS 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Robert Lipton
JEWELER

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Graham ir Manhattan Aves.

PUBLIC
NOTARY

FRANK DOMIKAITIS

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS*
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė
1 UNION LABEL

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kairias.

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

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name 

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai ir kepta paršiena; gaspadoriškai nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI 

VĖLAI VAKARO.

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

r--——————————~——— -1

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip ” 
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime' 
modemišką patarnavimą, h

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

1113 Mt. Vernon Sireel
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Mes Užeinam Pas Kasrnočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

RIIEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai
=-- :---1 ===- = . . :.  ..   — ‘ ' į|

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMROAT INN
80-91 STEAMBOAT 1U>„ GREAT NECK, N, Y.

Telephone Great Neck 1546

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

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

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

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00

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

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.
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Nuteisė Streikieriu Užpuoliką

tas nie-

25c
60c

$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

Šelfas puslapis

NewYorto^^feZinioi

Mokosi Apsigynimui

IT

Uždarys Aquariuma

Tiria Raketą Tarp Prieplaukų Darbininkų
Tėvai turėtų

Lietuvos 
kokį jie

Ligoninių boardas 
$375,000 pinigų sumą 
tymo naujų ligoninių.

Joseph Nichols, penkių me
tų vaikas, sirgo vėžiu. Dakta
ras išpjovė vėžį iš šono, bet da
bar jis susimetė vaikui į vidu
rius.

General Electric Co. į 
tus laiko pasidarė gryno 
no $26,003,665.

gat- 
Lie-

me- 
pel-

pa 
tis 
tų 
kų

Gelžkelių kompanijos pra
neša, kad užsakyta naujai pa
statyti ir perbudavoti 92,566 
tavoriniai vagonai.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

du 
Raudonosios Armijos paradai, 
vienas minint Proletarinės Re
voliucijos sukaktį, kitas Pir
mąją gegužės. Susirinkę lietu-

East “ištirti” kalnus

Budavos 136 Naujas 
Mokyklas

New Yorko Apšvietos Boar
das įteikė miestui užgyrimui 
planą, kad Brooklyne ir 
Queens pastatyti 136 naujas 
viešas mokyklas. Jos turės bū
ti pastatytos į šešis metus lai
ko. Jų išbudavojimas atsieis 
$162,000,000. Mokyklų reikia, 
nes dabar jau vaikai nesutel- 

į jas. Dalis vaikų turi kel- 
labai anksti ir eiti iki pie- 

j mokyklą, o kita dalis vai- 
eina antrą dienos dalį.

Nelaimėj Žuvo Ber
niukas

Grupė berniukų susidarė 
nuėjo ant kalno išilgai Boule 
va rd 
Jiems ten besikarstant George 
Eckel, 13-kos metų berniukas 
nukrito 180 pėdų į tarpeklį, 
taip labai susižalojo, kad grei
tai mirė. Jo draugai pasakojo 
policijai, kad berniukai leido
si bėgti pamatę didesnį vai
kėzą. Nelaimių visur pasitai
ko, pas vaikus užgema daug 
visokių minčių,
juos persergėti, kad jie per- i 
daug drąsiai nesikarstyti] po 
kalnus ir nebūti] drąsūs mau
dytis. Dažnai vaikus į nelai
mes įstumia jų noras kitų aky
se pasirodyti.

r4‘.
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Streikas Apėmė 250,000 
Statytoją Darbininką

Pasirandavoję Revolverį ir 
Auto Nuvažiavo Žmones

IŠKILMINGAS SUSIRINKIMAS 
LIETUVOS REIKALAIS

Penktadienį, prisipildė di
džiulė Grand Paradise svetai
nė lietuvių. Brooklyno darbi
ninkiškos organizacijos buvo 
surengę paminėjimą metų su
kakties nuo įsisteigimo Lietu
voj tarybinės tvarkos ir pro
testo susirinkimą prieš fašistų 
okupavimą Lietuvos.

Parengimas pilniausiai pa
vyko. Masės lietuvių didelia
me solidarume susirinko. Pir
miausiai buvo rodyta paveiks
lai apie Tarybų Lietuvą, kurie 
vaizdavo tą didelį 
žmonių džiaugsmą,
pergyveno kurdami savo tvar
ka. čia matėsi kunigai, miny- 
kės laisvai maršuojant 
vėmis, kas rodė, kad 
tuvoj buvo pilna laisvė.

Paskui buvo rodoma

viai matė, kas yra Raudonoji 
Armija, kaip ji apsiginklavus 
ir tas suteiks jiems daugiau 
supratimo, kodėl Raudonoji 
Armija taip didvyriškai kau
nasi prieš viso svieto brutališ- 
kus fašistus.

Susirinkimui pirmininkavo 
Jonas Siurba. Prakalbas šakė 
Antanas Bimba, “Laisvės” re
daktorius. Susirinkimas vien
balsiai priėmė rezoliuciją rei
kalaujančią Jungtinių Valsti
jų tuojaus teikti karinę pagel
bą Sovietų Sąjungai ir Angli
jai, kad sukriušinus brutališ- 
ka fašizmą!

Buvo renkamos aukos, au
kavusių vardai tilps vėliau. 
Parengimas pilnai patiko lie
tuvių masėms. Tiesa, buvo 
penki Hitlerio ir Smetonos 
agentėliai, kurie zurzėjo, kaip 
nekultūriški gaivalai, pakam
pėmis, o išeinant dalino hitle
riškus lapelius. Rep.

Studentai Kovos Prieš 
Reakcijos Žygius

Jau ilgas laikas New Yorke 
Rapp-Coudert Komitetas per
sekioja kiekvieną pažangesnį 
mokytoją ir praveda hitleriš
kas metodas. Prieš tai išstoja 
visi laisvę mylinti žmonės. Vė
lesniu laiku tas komitetas su
manė ištirti Amerikos Studen
tų Uniją, kuri New Yorke tu
ri per 30,000 narių. Jis norėjo 
gauti organizacijos narių sąra
šą ir tyrinėti, kas joj yra. Bet 
minėtos organizacijos valdyba 
pareiškė, kad tokis Rapp-Cou- 
der Komiteto reikalavimas yra 
priešingas Amerikos laisvėms 
ir jokių surašų savo narių jam 
neduos. Prie to, dažnai kai
resnieji studentai demonstruo
ja ir pikietuoja prieš tą komi
tetą.

Namų Budavojimo Unijos 
taryba nutarė paskelbti gene
ral] streiką visur, kur tik nė
ra apsigynimo reikalams sta
tyba. šis streikas apims 250,- 
000 namų statėjų, kurie yj'a 
Amerikos Darbo Federacijos 
nariais.

New Yorke įvairiose moky
klose, kur moko karinio ap
sigynimo užbaigė mokslą per 
10,000 asmenų. Kita tiek dar 
mokosi. Vokietijos, Italijos 
fašistų ir jų talkininkų dūki
mas Europoje priverčia Ame
riką ginkluotis ir panešti di
delių nuostolių. Geriausiai 
žmonijai išeis, jeigu greičiau 
Amerika teiks reikiflingą ka
ro pagelbą Sovietų Sąjungai 
ir Anglijai ir bendromis jėgo-[ 
mis sudaužys barbariškas fa
šizmo karo jėgas.

Policija areštavo J. Ewassu- 
tyn, 20 metų amžiaus; George 
Penti 20 metų; H. Horowich 
21 metų ir Salvatore Passala- 
qua 29 metų. Pastarasis pasi- 
randavojo revolverį už $8 ir 
automobilių už $2.50 ir visi 
nuvažiavo plėšti. Jie užpuolė 
saldainių krautuvę Max 
Schneibnierio, 33-09—35th St., 
Astorijoj, kur pačiupo $13 pi
nigais. Užpultasis krautuvinin
kas ir kiti žmonės suspėjo pa
imti automobiliaus laisnius. 
Ewassutyn ir Horowich suimti, 
kada jie atvežė atiduoti ran- 
davotą automobilių, revolveris 
rastas pas G. Pentį ir paskui 
suimtas Passalaqua.

Teisėjas Palmeri surado 
John Dunn kaltu, kuris pada
rė užpuolimą ant pikietinin
kų prie Borden Dairy Co. 
Dunną teisino pieno kompani
jos nusamdytas advokatas, bet 
jo užpuolimo prasikaltimas 
buvo taip aiškus, kad 
ko negelbėjo.

paskyrė
dėl sta-

Unijistai Padės Savo Drau
gams Streikieriams

Distrikto advokatas T. E. 
Dewey pradėjo tyrinėti Hud
son upės prieplaukų darbinin
kų padėtį. Apie 200 viešų ir 
slaptų policininkų, pribuvę 
prie Cuba Mail Line ir Pine 
St. ir Maiden Line laivų 
prieplaukų suėmė per 250

e __ prieplaukų darbininkų ir pri-
Harry Bridges Mano, statė į Criminal Courts kam-

I ' , , . 7 barius. Ten buvo didžiausiasKad Sovietai Laimės sujudimas, keli desėtkai spe
cialistų klausinėjo prieplaukų 
darbininkus, judamųjų pa
veikslų traukėjai tauškėjo ma

išinėmis, reporteriai gaudė vi
sokias žinias.

Distrikto advokatas Dewey 
sumanė itirti visokius raketus 

. Isumanė ištirti visokius raketusmes tą kovų. kad g|aptai per prie.
Kalbant apie Kaliforniją, plaukas įvežama ir išvežama 

sakė, kad turi daug patyrimo, revolveriai ir kiti ginklai. Jis 
kaip Hitlerio šnipai ten vei-1 
kia, kad kenkus Amerikos ap
sigynimui. Kas dėl Vokietijos 
fašistų karo prieš Sovietų. Są
jungą, tai Bridges sakė, kad 
Sovietų Sąjunga visada buvo 
ir yrą ta galingoji uola prieš 
fašizmo bangas. Jo nuomone 
Sovietų Sąjunga sudaužys fa
šizmą ir tuo išgelbės žmoniją 
iš baimės.

Bridges gerai atsiliepė apie 
Sovietų jūreivius, kurie daž
nai atsilanko į Amerikos Ra
miojo Vandenyno prieplau
kas. Jis sakė, kad jūreiviai 
yra naujos rūšies žmonės, kul
tūriški, apsišvietę, žmoniški ir 
pagal jūreivius galima spręsti 
Sovietų šalies piliečius.

New Yorke lankėsi Harry 
Bridges, garsusis prieplaukų 
darbininkų vadas iš Kaliforni- į 
jos. Jis sakė, kad pilnai pasi
tiki, kad jis nebus deportuo
tas, kad Amerikos žmonės lai-

darbininkai turėjo mokėti ky
šius formanams ir bosams, 
kad gauti darbo. Kas' nedavė 
kyšių, tie negaudavo darbo. 
Jis turi įrodymus, kad daug 
darbininkų buvo labai skau
džiai sumušta ir nužudyta. 
Keliama aikštėn, kad Peter 
Panto, unijos veikėjas, 1939 
metais, buvo nušautas, kada 
jis bandė išnaikinti tą raketą. 
Sakoma, kad per kelis metus 
virš 20 žmonių žuvo nuo ra- 
ketierių rankų. Advokatas ke
lia viešumon,
viršininkai yra susirišę su ra- 
ketieriais. Jis sako, kad ko
voja dvi raketierių gaujos už 
Hudson upės prieplauką dar
bininkų išnaudojimą ir nuola
tos jų tarpe eina karas. Kaip 
tas dalykas baigsis, kiek pa
vyks tiesos patirti, dar per 
anksti numatyti.

ADF p a t v a r kymu New 
Yorke 14,000 unijinių bučerių 
atsisakys patarnauti prie par
davimo Armour & Co. mėsos, 
jeigu New York Butchers 
Dressed Meat Co. ir Armour 
Co. nesutiks streikuojančių 
mėsininkų reikalavimus išpil
dyti.

Lietuvią Atletą Kliubo Priva
tinis Išvažiavimas

New Yorke, Battery Parke, 
buvo aquariumas, kur buvo 
laikomos įvairios žuvys ir kiti 
marių gyviai. Su spalių 1 die
na jis bus uždarytas. Jį nu
griaus, nes toje vietoje kasa 
požeminį automobilių' tunelį, 
žuvys bus laikomos Bronx 
parke, o kurios ten negalės 
gyventi, tai sumes į jūras. Da
bartinis aquariumas buvo iš- 
budavotas 1807 m., kaipo New 
Yorko apgynimui fortas.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

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

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

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

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

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

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

M. žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N. Y.

kad tūli ADF

turi įrodymus, kad prieplaukų

Inn, Long 
Busas išvažiuos nuo 
168 Marcy Ave., 10

Baigia Forto Darbus

Pasitiki Raudonajai 
Armijai

York Times” išspaus- 
J. Whighamo laišką, 
jis rašo, kad Raudo-

“New 
dino H. 
kuriame 
noji Armija yra vieninga, ga
linga ir nesumušama. Jis smer
kia tuos, kurie nemato, kokią 
milžinišką pagelbą Anglijai ir 
Amerikai teikia Sovietų Są
jungos liaudis krušijidama 
brutališkas fašistų jėgas.

Senus Aiumino Daiktus

į Jieško Mergaitės, Kad Ap
saugojus nuo Pasiutimo
Rytinių valstijų policija 

jieško Oklahoma valstijos au
tomobilio su laisnių numeriu 
2-38-860. Dalykas tame, kad 
K. Hudson su šeima išvažiavo 
į rytus, New Yorką ir apylin
kes. Namie padvėsė katė ir 
surasta, kad ji buvo pasiutus. 
Kelyje yra 4 metų mergaitė, 
kuri visada žaidė su kate. To
dėl duotas signalas, kad su
rasti tuos žmones ir įčiepijus 
mergaitę apsaugai nuo pasiu
timo vaistais.

Brooklyno Atletų Kliubo 
laikytam susirinkime apart ki
tų dalykų komisija išdavė ra
portą, kad kliubo privatis iš
važiavimas bus liepos 27 die
ną, šlekio gerai žinomoj vie
toj, Ronkonkom 
Island, 
kliubo,
valandą ryto. *šis išvažiavimas 
yra už dyką kožnam pilnai 
užsimokėjusiam nariui. Narių 
draugai galės dalyvauti užsi
mokėję komisijos paskirta kai
na.

Komitetas prašo narių ir jų 
draugų, kurie dalyvaus išva
žiavime pranešt į kliubą nevė
liau, kaip savaitę prieš išva
žiavimą, ar 
savo karu, 
kalno, kiek 
nepritrūktų 
mui.

Fort Hamilton bildingai, ku
rių statybai numatoma išleist 
pusantro miliono dolerių, tiki
masi pabaigti rugsėjo 15-tą. 
Jie taikomi išvažiuojančių- 
grįžtančių į užjūrius kariškių 
patalpoms, apart aptarnavimo 
reguliarinio pajūrio sargybos 
būrio reikalų. Apart barakų 
kariams ir oficieriams, dar bus 
ligoninė, slaugių namai, mald- 
vietė, kurią pakaitomis nau
dos visoms religinėms gru
pėms.

Lilijan Milčiūtė Baigė 
Aukštesnę Mokyklą

Policija Puolė Pikietus

važiuosite busu ar 
nes nori žinoti iš 
bus žmonių, kad 
vietos nuvažiavi- 

Narys.

Gražus Pasirinkimas

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- i 
pogi atmaliavoju 
Ivairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

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 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

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

Nervų arbata ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata .......
Ramatų žolės ............
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

85c
60c
60c
60c
60c

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
Tėl. Virginia 7-4499

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Lilijan Milčiūtė, dukra S. ir 
B. Milčių, maspethiečių pa
žangių biznierių ir darbininkų 
judėjimo rėmėjų, baigė aukš
tesnę Maspetho mokyklą su 
dideliu atsižymėjimu. Milčiūtė 
dar yra tik 16-kos metų jauna 
mergina. Greta bendro mokslo 
ji jau yra aukštai pasiekus 
muzikoj, gabiai skambina pia
ną, dalyvauja pažangių. Jietu- 
vių stygų orkestroj ir koncer
tinių programų išpildyme. Mes 
linkime L. Milčiūtei ir toliau 
sėkmingai mokytis bendrų 
mokslų ir muzikos srityje.

B. š.

Moteris Koją Nusilaužė 
Iškritus iš Lovos

Helen Bohnel, 71 metų mo
teris, kuri sveria per 300 sva
rų, gyvenanti 201 E. 26th St., 
naktį iškrito iš lovos ir nusi
laužė koją, šešias valandas iš
gulėjo ant grindų, kol susi
laukė pagelbos. Astuoni poli
cininkai turėjo ją nunešti nuo 
trečio aukšto į luominės veži
mą. Perdaug taukų senatvėj.

Per visą savaitę bus kolek- 
tuojami seni aiumino dalykai. 
New Yorko gubernatorius 
Lehman kviečia visus piliečius 
atiduoti senus aiumino puo
dus, keptuves ir kitokius da
lykus. Stoka aiumino karo or
laivių. budavojimui. Manoma, 1300. Bet policija žiauriai juos 
kad jeigu piliečiai į kvietimą 
atsilieps tinkamai, tai greitai 
bus surinkta nemažiau, kaip 
dėl 2,000 naujų orlaivių aiu
mino. New Yorko miesto poli
cija ir kitos organizacijos nu
rodys, kur reikia perduoti alu- 
mininius daiktus.

Valgykit] darbininkai ADF 
89 ir 16 lokalų pikietavo Brass 
Rail pietį] laiku iškeliant vie
šumon streikierii] reikalavi
mus. Pikietininkų buvo apie

puolė ir pikietą laužė. Mes 
dažnai girdime, kad policija 
kišasi tik ten, kur yra “apsigy
nimo darbai.” Bet kaip šis į- 
vykis parodo, tai ji kišasi ir į 
valgyklų darbininkų kovas su 
jų išnaudotojais, kur jokių ap
sigynimo darbų nėra.

Unijistai Reikalauja Pa 
leisti Earl Browderj
Amerikos Darbo Federaci

jos valgyklų 89 lokalas priė
mė rezoliuciją reikalaujant 
prezidento Roosevelto tuojau 
teikti militarę pagelbą Sovie
tų Sąjungai ir Anglijai, kad 
sukriušinus fašizmą. Taip pat, 
nutarė reikalauti, kad būtų 
paliuosuotas iš kalėjimo Ko
munistų Partijos generalis 
sekretorius Earl Browderis, 
kuris yra vienas iš žymiausių 
kovotojų prieš fašizmą ir A- 
merikoj darbo žmonių, vadų.

Sumokėjo $3,035,636

New Yorko madų parodoj, 
Miesto Salėj, pereitą pirma
dienį, Natalie Jaeger modelia
vo $1.95 suknelę. — New Yor- 
kas dabar yra pasaulinių ma
dų centru, —■ šuktelėjo majo
ras, pamatęs gražią merginą 
su New Yorke sutvertos mados 
suknele. Tai suknelė didžiu
mai Amerikos, šapos ir kaimo 
merginoms.

Beje, norintiems “pasirink
ti,” galima priminti, kad kita 
gražuolė Kay Hernan mode
liavo $295 kainuojančią suk
nelę.

Rinks Aukas Nupirkimui 
Ligoninio Laivo

Anglų-Amerikiečių Ambu- 
lansijos Korpusas, kuris turi 
centrą New Yorke, paskelbė, 
kad viešai iš publikos rinks 
aukas, kad už jas nupirkus li
goninį laivą. Reikės sukelti ne
mažiau $1,500,000 aukomis, 
kad tokį laivą nupirkus.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. ¥. 

Tel. Triangle 6-3622

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.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Tarpe Manhattan, Bronx ir 
Queens miesto dalių yra dide
lis tiltas vardu Triborough. 
Pasažierinis automobilius už 
pervažiavimą moka 25 centus. 
Trokai ir busai daugiau. Į še
šis mėnesius už tilto pervažia
vimą sumokėta $3,035,636. 
šis tiltas, kaip ir White Stone 
tiltas labai didelis newyorkie- 
čiams parankamas. Jie paleng
vina susisiekimą su Naujos 
Anglijos sritimi ir auto val
dytojus išgelbsti nuo važiavi
mo išilgai visą miestą.

rimt*

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. T. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta 

Lietuviška Alude
Rhelngold extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Turime ir kambarių pernakvoti 
arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Tel. Ev. 4-8698

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

visados bus patenkinti.

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus- o ne už išrėdymą

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. T

Turime Geros Degtinės ir Vyną
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.




