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Rašo R. MIZARA

Ir Amerikos spaudos kores
pondentai Maskvoje reiškia 
pageidavimą, kad tuojau būtų 
atidarytas antrasis frontas Eu
ropoje. Taip išsireiškia Leland 
Stowe, taip pasisako Ben Ro
bertson, ir kiti.

Amerikos darbo unijos vie
na po kitos reikalauja atida
ryti antrąjį frontą Europoje.

Amerikos intelektualai an- 
ti-fašistai reikalauja atidaryti 
antrąjį frontą Europoje.

Amerikos spauda, kuriai rū
pi matyti sunaikintą patį vy
riausiąjį Amerikos ir visu 
Jungtinių Tautų priešą, reika
lauja atidaryti antrąjį frontą 
Europoje.

Anglijos žmonės jau senai 
tuo reikalu tarė savo žodį.

Bet antrojo fronto kol kas 
dar vis nėra. Vis delsiama. Vis 
kažinko laukiama. Ir tas pa
sunkina priešo nugalėjimą, — 
tas priešą stiprina, o Jungtines 
Tautas silpnina.

Nacių okupuotoje Lietuvoje 
mirė žymus lietuvių poetas 
Kazys Binkis. Gražių kūrinių 
jis yra pagaminęs, ir vertimų 
atlikęs. Be kitko, jis yra iš
vertęs lietuvių kalbon ir “In
ternacionalą.”

Po to, kai Lietuva patapo 
tarybinė respublika, Kazys 
Binkis gražiai kooperavo su 
tarybų vyriausybe josios pa
stangose lietuvių literatūrą ir 
visą kultūrą kelti.

Kaip Kazį Binkį traktavo 
naciai - okupantai, nežinome. 
Nežinome netgi, ar jis mirė 
savo mirtimi ar buvo nacių 
banditų užmuštas, žinoma tik 
tiek, kad šis poetas jau yra 
miręs.

Bet jo darbai nemirs.

šiomis dienomis Brooklyne 
numirė Ludwig Lorė, trockistų 
lyderis. Kadaise šis žmogus 
buvo komunistas, bet iš Komu
nistų Partijos buvo išmestas 
dėl jo trockistinės politikos. 
Tuomet jis pradėjo kryžiaus 
karą prieš komunistus ir Tary
bų Sąjungą.

Per tūlą laiką Lorė angliš
kam dienraštyj (“New York 
Poste”) vedė kolumną, kur jis 
aiškiausiai parodė savo politi
nį veidą.

Lorė darbininkų judėjimui 
buvo miręs jau prieš arti 20 
metų.

“Keleivis” rašo: “Rusijoj 
tamsiau kaip Afrikoj.” Yra 
žmonių, kuriems visur tamsu, 
— kurie kalnais vaikščiodami 
niekad saulės nemato. Ar ir 
dėlto Tarybų Sąjunga kalta, 
p. Michelsone?

SLA Seime p. Grigaitis iš
terliojo Tarybų Sąjungą, — 
Amerikos talkininkę, žinoma, 
jam tas ne naujiena. Būtų bu
vę keista, jei ten, kur politi
nis šarlatanas yra, nebūtų Ta
rybų Sąjunga puolama.

Tas pats Grigaitis rašo:
“SLA 42-ame seime komu

nistų buvo mažiau, negu ku
riame nors kitame seime . . .”

Galimas daiktas, kad jų bu
vo mažiau šiame seime. Jeigu 
jų būtų ten buvę daugiau, tai 
veikiausiai SLA nariams duok
lės nebūtų buvusios pakeltos. 
Jei jų ten būtų buvę daugiau, 
tai, reikia spėti, seimas nebūtų 
palikęs organo redaktoriumi 
tokio žmogaus, kuris džiaugia
si Hitlerio užpuolimu ant Lie
tuvos.

Vadinasi, tą faktą, kad ko
munistų šiame SLA seime bu
vo mažiau, kaip kituose, tenka 
apgailestauti.
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Chinai Atėmė iš Japo- 
ny Miestą; Apsupo 

30,000 Priešą
Chungking, Chinija. — 

Chinų kariuomenė atėmė 
lis japonų miestą Nancheng, 
! pire Fu upės, užmušė 2,900 
priešų, apsupo 30 tūkstan
čių japonų ir dabar naiki
na juos.

Tą miestą japonai buvo 
užėmę tik birželio 14 d. 
šiemet.

Kiti japonai toje srityje 
bėga toliau į šiaurius, ve
jami chinų.

Amerikos lakūnai nušovė 
žemyn dar penkis iki aštuo- 
nių Japonijos orlaivių.

ANGLAI UžėMe KITĄ 
FRANCUOS SALĄ

London. — Anglai užėmė 
nedidelę Francijos salą Ma- 
yottą į šiaurių vakarus nuo 
didžios francūzų salos Ma
dagaskaro, esančios į rytus 
nuo Afrikos. Madagaska
ras jau pirmiau užimtas 
anglų.

Anglai netikėtai užpuolė 
Mayottą ir be jokio pasi
priešinimo užėmė ją.

Daug Mainierią Žuvo 
Kasyklos Eksplozijoj
MORGANTOWN, W. Va., 

liep. 10. — Įvyko baisi eks
plozija Pursglove anglia
kasy kloj. Kūnai dvidešim
ties užmuštų mainierių jau 
išimti, bet tai dar toli gra
žu ne visi.

Sprogimo laiku kasyklo
je buvo 70 mainierių. Tik 
tiek tikrai žinoma, kad 26 
jų išliko gyvi.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Aukšti Amerikos Karinin

kai tarsis su Laisvaisiais 
Prancūzais

Washington. — Ameri
kos valstybės departmentas 
paskyrė admirolą Starką ir 
generolą Bolte tartis su 
Laisvųjų Francūzų Komite
tu apie karo vedimą prieš 
fašistų Ašį. Bet tai dar ne
reiškia, kad Amerika pri
pažįsta Laisvųjų Francūzų 
valdžią.

Cairo, Egiptas. — Ame
rikos orlaiviai, veikdami iš 
Egipto, nušovė žemyn du 
vokiečių orlaivius į Vidur
žemio Jūrą.

London. — Anglai nukir
to žemyn 5 fašistų orlaivius 
iš tų, kurie atakavo salą 
Maltą. Anglai neteko trijų 
lėktuvų.

London. — Anglų orlai
viai nuskandino du karinius 
vokiečių laivukus, graibiu
sius minas, ir sužeidė tris 
kitus tokius laivukus.

Berlin. — Naciai nubau
dė Belgijos miestą Brusse- 
lį dviem milionais frankų 
už tai, jog ten kas tai 
sprogdino vieną vokiečių 
armijos valgyklą.

ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
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DVIEJŲ TONŲ BOMBOMIS 
ANGLAI NAIKINO NACIU 

LAIVYNO STOTĮ
London. —Stiprūs būriai 

Anglijos orlaivių pleškino 
Wilhelmshavena, s v a r b ią 
Vokietijos karo laivyno 
stovyklą. Anglų lakūnai 
didžiulėmis bombomis, sve
riančiomis po 4,000 svarų, 
ardė nacių submarinų sta
tyklas ir prieplaukos įren
gimus, užkurdami milžiniš
kus gaisrus ir padarydami 
didžiulius sprogimus. Ang
lijos orlaiviai taipgi naiki-

ČECHOSLOVAKIJOS KARO MINISTERIS gėrisi raudonąja armija
Maskva. —Generolas Ser

gijus Ingr, vyriausias ko- 
mandierius cecho slovakų 
armijų ir karo ministeris 
Čechoslovakijos v a 1 d ž i os 
Londone, aplankė stovyk
las Sovietuose, kur čecho- 
slovakai lavinasi mūšiams 
prieš vokiečius. Gen. Ingr 
neseniai sugrįžo iš .Libijos- 
Egipto karo fronto.

Klausinėjamas New Yor- 
ko Times korespondento, 
gen. Ingr, tarp kitko, sakė:

“Čechoslovakų karių kol 
kas nedaug tėra Sovietuose, 
bet aš tikiuosi, greit bus 
daugiau. Jie apgyvendinti 
gerose patalpose, gerai mai
tinami, yra puikiuose san- 
tikiuose su vietiniais gy
ventojais, sveiki, gerai la
vinami, giliai susidomėję 
karu ir sovietiniu gyveni
mu ir baisiai nori kuo grei
čiausiai traukt į mūšius 
prieš vokiečius.

“Dar man besant Londo
ne, o paskui tarp mūsų ka
riuomenės Viduriniuose Va
karuose buvo kalbama apie 
stebuklus rusų narsos.

“Kas man buvo ypatingai 
įdomu Sovietuose, tai gera 
organizacija visur — orga
nizacija karui ir civiliams 
reikalams. Keliuose mies
tuose, kuriuos mes aplankė
me (su dr. Ed. Benesu, Če
choslovakijos prezidentu), 
aš pats mačiau, kaip sėk
mingai rusai perkėlė kari
nes pramones iš pafrontės 
toliau į rytus. Šie nauji fa
brikai dirba dieną ir naktį, 
gamindami įrankius sumušt 
vokiečiams.

“Aš esu gavęs patyrimų 
iš carinės Rusijos, kur bu
vau nelaisvėn paimtas. Ta
da per karą rusų pramonė 
nupuolė. Bet dabar ji ne 
tik nenupuolė, bet dar pa
kilo.

“Šiam karui reikia drą
sių vyrų ir gerų mašinų. 
Aš visuomet žinojau, kad 
rusai yra drąsūs kariai. 
Dabar aš žinau, kad jie ga
mina mašinas.

“Jūs klausiate mane apie 
Raudonąją Armiją. Aš čia 
padarysiu tik vieną pasta
bą: Jos disciplina, matomai, 
yra puiki, tvirta ir protin
ga, o ypač gilaus įspūdžio 
man padarė draugiški ry- 

no kitus kariniai svarbius 
įrengimus tame mieste.

Vokiečiai praneša, kad 
anglų lakūnai sukėlė gais
rus ir padarė nemažai nuo
stolių taipgi kitame Vokie
tijos pajūrio mieste Weser- 
munde, kur yra svarbūs 
plieno fabrikai ir laivasta- 
tyklos.

Anglai teigia, kad tuom 
žygiu prieš Wilhelmshave
na jie žymiai pakirtę vo
kiečių submarinų statybą.

šiai tarp jos oficierių ir ka
reivių.

“Aš pats savo akimis ma
čiau Sovietų Rusiją ir kal
bėjausi su jos generolais ir 
politikais. Jie priėmė ma
ne, kaip komandierių vie
nos iš talkininkų armijų ir 
kaipo narį talkininkų kraš
to valdžios. Jie įtikino ma
ne, kad jie yra geravališkai 
nusiteikę linkui mūsų (če- 
choslovakų) tautos.

“Mūsiškiai kareiviai • So
vietuose jaučiasi laimingi, 
sveiki ir pasiryžę kovon. 
Rusai leidžia jiem gyvent 
savuoju gyvenimu. Čia jie 
turi laisvę gyventi kaipo 
čechoslovakai, kaip kad ir 
jų draugai Anglijoje.”

Stockholm, šved. — Pra
nešama, kad Hitleris vėl 
pasišaukė į komandierius 
gen. von Brauchitschą, ku
rį pernai buvo pavaręs iš 
vyriausios komandos.

NACIAI GIRIASI, KAD JIE 
VIS VEJA RUSUS

Berlin, liepos 10. —'Na
ciai vis dar garsinasi, kad 
jie, girdi, “veją rusus at
gal 300 mylių frontu” Ros- 
soš srityje ir kitur į pietus 
nuo Voronežo.

(Sovietų pranešimai ro
do, kad naciai apstabdyti į 
vakarus nuo Rossošo.)

Pasak hitlerininkų, tai jų 
orlaiviai naikiną (būk tai) 
bėgančius atgal rusus tenai.

Vokiečiai taip pat giria
si, kad jie atmušę stiprias 
Sovietų kontr-atakas Orio
lo srityje, iš oro bombar
davę Murmansko uostą ir 
padegę įvairius jo įrengi
mus.

KO SIEKIA VOKIEČIAI 
VORONEŽO FRONTE

Maskva, liep. 10. — So
vietų armijos laikraštis 
“Raudonoji žvaigždė” įspė
ja, kad hitlerininkų tikslas 
Voronežo fronte yra prasi- 
briaut iki fabrikinių Vol
gos upės miestų ir linkui 
Kaukazo žibalo šaltinių.

Tas laikraštis atžymi, jog 
Sovietai susiduria su kritiš
ka padėčia, bet tikimi, kad 
priešai bus atmušti ir at
mesti atgal.

Sovietu Submarinas Iš
gelbėjo Daug Talkinin

kų Laivų nuo Naciu
Maskva. — Visa eilė An

glijos ir Amerikos laivų, 
prikrauti karinių reikmenų, 
saugiai atplaukė į vieną 
šiaurinį Sovietijos uostą. 
Didis vokiečiu . karo laivas 
“Tirpi tz,” lydimas trijų 
Hitlerio šarvuotlaivių ir as
tuonių naikintuvų, tykojo 
užpulti ir nuskandinti tuos 
talkininku laivus ties šiau
riniu Norvegijos iškyšuliu. 
Bet Sovietų submarinas, 
komanduojamas k a p i tono 
Nikolajaus Lunino, pra
plaukė tarp nacių šarvuot
laivių ir naikintuvų; palei
do dvi torpedas į “Tirpitzą” 
ir sunkiai sužeidė tą vokie
čių karo didlaivį, 35,000 iki 
40,000 tonų. Tada “Tirpitz” 
pradėjo šlubuoti atgal, kru
nėdamas tik po desėtką, my
lių per valandą. O su “Tir- 
pitzu” slinko atgal ir 11 ki
tų Vokietijos karinių laivų, 
apsupę jį ir saugodami nuo 
talkininkų orlaivių ir sub
marinų. Taip narsus sovie
tinio submarino žygis ap
saugojo visą eilę Jungtinių 
Tautų prekinių laivų.

Sovietai Nuskandino 
Tris Priešų Laivus

Baltijos Jūroje
Maskva, liep. 10. — Ofi- 

cialis pranešimas sako, kad 
sovietiniai submarinai Bal
tijos Jūroje nuskandino du 
vokiečių laivus, gabenusius 
karo reikmenis ir kariuo
menę, ir vieną laivą, vežusį 
gazoliną bei žibalą. Tie trys 
priešų laivai viso turėjo 22 
tūkstančius tonų įtalpos.

Per paskutines dvi savai
tes pasmarkėjo veikimas 
Sovietų submarinų prieš 
nacių laivus Baltijoj. Tie 
submarinai labai tramdo 
gabenimą hitlerininkam pa
stiprinimų ir reikmenų į 
Leningrado frontą. Jie taip
gi ardo pristatymą laivais'” 
geležies rūdos ir medžių iš 
Švedijos į Vokietiją.

ŽUVO ŠVEDŲ LAIVAS
BALTIJOJE

Stockholm, Šved. — Nu
skandintas dar vienas pre
kinis Švedijos laivas “Mar
ta,” netoli y>s pakrančių. 
Nežinia, ar jį susprogdino 
mina ar nuskandino torpe
da iš keno tai submarino, 
kaip sako švedais

MIRTIS UŽ JAVŲ DEGINIMĄ 
VICHY FRANCI JO J

Vichy, Franci j a. — Val
džia vadinamos nepriklau
somos Francijos dalies įsa
kė mirčia baust tuos, kurie 
padegs javus laukuose.

(Francūzų patriotai de
gina javus todėl, kai Vichy 
Francijos valdžia perleidžia 
hitlerininkams daugumą 
derliaus.)

VOKIEČIAI TOLI PRASI
VERŽĖ PIRMYN, BET VĖL 

TAPO SULAIKYTI
Sovietai Atakuoja Vokiečius Į Šonus ir Daro Jiem Didžiu 

Nuostolių; Naciai Kai Kur Persigrūmė per Dono Upę
Maskva, liep. 10. — Na

ciai, šturmuodami su tri
mis divizijomis tankų ir .ke
liomis divizijomis pėstinin
kų, ūmai prasiveržė apie 
100 mylių pirmyn linkui 
Rossoš miestelio, kuris sto
vi prie geležinkelio, einan
čio iš Maskvos per Vorone
žą į Rostovą. Miestelis Ros
soš yra už 100 mylių į pie
tus nuo Voronežo. Sovietai 
praneša, jog dabar siaučia 
įnirtę, mūšiai arti Rossošo, 
vakariniame šone Dono 
upės.

Verda atkaklūs mūšiai į 
vakarus nuo Voronežo. So
vietų tankai atrėmė naujus 
vokiečių šturmavimus prieš 
Voronežą.

Kiek pirmiau būrys vo
kiečių tankų buvo dasigrū- 
męs iki vakarinių Vorone
žo priemiesčių; bet paskui 
sovietiniai kovotojai užpuo
lė juos, daugelį sunaikino, 
o likusius nuvijo atgal.

Generolo Žukovo koman
duojami, r a u donarmiečiai 
audringai kontr-atakuoja 
hitlerininkus apie 12 mylių 
į šiaurius nuo Voronežo. 
Jie ten stumia vokiečius to
lyn į pietus palei vakarinį 
šoną Dono upės, apsupo 
vieną nacių poziciją ir nu
kirto jiems vieškelį. •

TŪKSTANČIAI TANKŲ 
PRIEŠ VORONEŽĄ

Voronežo srityje naciai 
yra sutelkę keturias tankų 
divizijas ir kartais kertasi 
po tūkstantį tankų iš vie
nos ir antros pusės.

Nedidelės grupės vokie
čių tankų ir šarvuotų auto
mobilių prasiveržė iš vaka
rinės Dono upės pusės į

Angly Submarinas Nus
kandino 2 Naciy Laivu

London, liep. 10. — Vie
nas anglų submarinas Vi
duržemio Jūroje nuskandi
no du fašistų laivus, kurie 
gabeno karo reikmenis ir 
pastiprinimus fašistams į 
Libiją.

Armijy Veiksmai Egip
te Vis Dar Aptilę

London. — Jau kelinta 
diena nėra jokių didesnių 
kautynių tarp anglų ir fa
šistų armijų EI Alamein 
srityje Egipte. Abelnai 
veikia tik žvalgai ir orlai
viai iš abiejų pusių.

Anglų lakūnai daro dide
lių nuostolių vokiečiams, 
bombarduodami jų orlaivių 
stovyklas užfrontėje, susi
siekimus ir sandėlius.

Liepos 10 d. pranešimais, 
anglų orlaiviai sunaikino 
50 fašistų trokų ir automo
bilių, bevažiuojant jiems 
frontan.

Per dieną anglai sunaiki- 

rytinę keliose vietose, aukš
tutinėje tos upės tėkmėje, 
kur ji tėra tik apie 1,500 
pėdų pločio.

Nacių tankai kai kur 
pervažiavo laikinais, ponto- 
niniais tiltais bei persikėlė 
guminiais plautais.

Viena grupė persikėlusių 
Hitlerio tankų iš pradžios 
įsmuko į mišką; paskui, iš- 
lįsdama laukan su raudo
nomis vėliavomis, šaudė į 
vakarų pusę, linkui vokie
čių. Tuomi jie norėjo ap
gaut sovietinę kariuomenę, 
bet neapgavo. Sovietų tan
kai ir pėstininkai apsupo 
tuos nacių tankus ir sunai
kino.
ATIMTA Iš NACIŲ KE

LIOS APGYVENTOS 
VIETOS

Sovietai įtūžusiai ata
kuoja vokiečius į šonus 
Oriolo srityje, į šiaurių va
karus nuo Voronežo, kaip 
kad pripažįsta ir hitlerinin
kai. Ten raudonarmiečiai 
apsupo ir sunaikino bata
lioną priešų ir atėmė iš vo
kiečių kelias apgyventas 
vietas.

Kalinino fronte per tris 
dienas sovietinė kariuome
nė užmušė 4,000 fašistų ir 
sunaikino 27 jų tankus.

Kitoje fronto dalyje rau
donarmiečiai nušlavė 3,000 
vokiečių.

Žymėtina, jog naciai iš
statė prieš Voronežą ir apie 
50 tūkstančių svetimtaučių 
karių — vengrų, rumunų, 
slovakų ir kitų. Dabar jie 
telkia naujus daugius savo 
tankų, rengdamiesi vėl štur- 
muot šį miestą.

Jugoslavai Partizanai 
Įsiveržė Italijon

Washington. — Girdėta 
fašistų radijo pranešimai, 
kad Jugoslavijos partizanai 
įsiveržė net į Italiją ir įvy
ko jų mūšis su italų ka
riuomene į vakarus nuo 
Triesto miesto.

no aštuonis fašistų orlai
vius, o savo prarado šešis.

V o k i e čių komandierius 
Rommel laikosi tose pačio
se pozicijose į vakarus nuo 
EI Alamein. Girdėt, kad 
jam atsiunčiama daug pa
stiprinimų ir kanuolių.

FAŠISTAI NUSKANDINO 
DU TALKININKŲ LAI

VU TIES AMERIKA
Washington. — Fašistų 

submarinai ame rikiniuose 
vandenyse nuskandino dar 
vieną vidutinį anglų preki
nį laivą ir vieną mažą nor
vegų laivą.

Norristown, Pa. — Susi
kūlus dviem tarpmiesti
niam gatvekariam vienas į 
kitą, tapo užmušta 11 žmo
nių.
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Karo Specialistas apie Sovietų 
Frontą

Amerikoj gyvena rusų pulkininkas 
Sergejus Kurnakovas, žymus karo spe
cialistas, kuris neseniai parašė knygą 
apie Sovietų Sąjungos apsigynimo jėgas 
‘‘Russian Fighting Forces,” nuo 8 d. lie
pos jis rašo “Rusky Golos” sekamai apie 
dabartinę karo padėtį Sovietii fronte:

“Ant siauros juostos linkui Voronežo 
eina žiaurus tankų mūšis. Nėra abejo
nės, kad vokiečių pirmyneiga žymiai su
mažinta. Bet iš to nereikia daryti išva
das, kad jau viskas gerai.

“Tiesa, yra geri požymiai: pranešta 
apie generolo J. Žukovo atakas Oriol 
miesto srityj ir maršalo Timošenko ata
kas per Krasnaja upę (į rytus nuo Ku- 
piansko-Iziumo). šie Sovietų žygiai lai
kui bėgant, gali išsivystyti į dideles rep
les prieš vokiečių vyriausias jėgas, puo
lančias Voronežą. Tuo pat kartu eina 
mūšiai ant sparnų šio įsiveržimo — prie 
Elco ir Novyi Oskol. Matomai, ten mar
šalas Timošenko siekia sudaryti mažes
nes reples prieš vokiečius. Sovietų pu
sei gera proga kol kas yra, kad vokie
čiai savo puolimą pradėjo ne dviemis 
vilyčiomis — replėmis, bet tik vienu 
klynu, kaip kokiu noragu. Nors iš to 
nereikia daryti išvadų, kad jau Sovietų 
frontui pavojus praėjo., jis yra, bet jis 
nėra mirtinas. 1 "

“Daugelis stato klausimą: ‘Tai kodėl 
Raudonoji Armija nesulaiko vokiečius, 
kodėl ji traukiasi?’ Į tai reikia atsakyti, 
kad Raudonosios Armijos komanda nuo 
pat karo pradžios laikosi taktikos: kaip 
galima daugiau sunaikinti Hitlerio gy
vosios jėgos, ir kaip galima mažiau savo 
žmonių gyvasčių prarasti. Kitais žod
žiais galima išreikšti, kad Sovietų Są
jungos vyriausybė ir Raudonosios Ar
mijos komanda laikosi nusistatymo, kad 
žmonės yra patsai brangiausias turtas. 
Ir todėl geriau sutinka mokėti myliomis 
savo krašto už žmonių gyvastis. Gaila 
miestų ir fabrikų, bet naujus fabrikus, 
naujus miestus galima pastatyti, o už
muštus žmones jau negalima atgaivinti.

“Prileiskime, kad vokiečiai laikinai 
dar užims 100,000 ketvirtainiškų ameri
koniškų mylių Sovietų teritorijos. Bet 
jeigu vietoj to Raudonoji Armija išgel
bės 100,000 karių gyvasties, o gal ir šim
tus tūkstančių, kurie vėliau atims tas 
žemes nuo vokiečių, tai Sovietų bus ne 
pralaimėjimas, bet laimėjimas. Tokia tai 
yra Sovietų Sąjungos komandos strate
gija”

Ir kaip mes žinome, ši Sovietų Sąjun
gos komandos strategija visada gerai 
išėjo. Tik prisiminkime Leningradą, 
prie kurio naciai didelėmis jėgomis ver
žėsi. Raudonoji Armija traukėsi, naiki
no juos, nusilpnino taip, kad jie ten jau 
greitai metas laiko bus stovį ir miesto 
negali paimti. Bet jeigu būtų Raudo
nosios Armijos komanda išeikvojus gy
vąsias jėgas, tai ir armijos nebūtų ir 
fašistai būtų užėmę miestą.

Tas patsai atsitiko pereitais metais 
prie Maskvos. Juk tai buvo ten didžiau
sias žmonijos istorijoj mūšis. Per veik 
du mėnesius toj srityj Raudonoji Ar
mija traukėsi, naikino priešus, o galų 
gale, kada juos pailsino, jų gyvas jėgas 
apnaikino, tada pati perėjo į ofensyvą 
ir nacius nuvijo atgal. Panašiai gali 
įvykti ir Voronežo srityje.

Tiesa, tas nereiškia, kad Raudonosios 
Armijos komanda viską užleidžia, kur 
yra labai svarbūs politiniai ar strategi
niai centrai, kaip Leningradas, Maskva, 
Tula, Rostovas, ten priešams duoda tokį 
mūšį, kad tuos punktus apgynus. .Apie 
Voronežo paėmimą nacių pasigyrimai 
buvo pirmlaikiniai.

Belgų Liaudis Sveikina Rusas
Iš Londono atėjo žinia, kad liepos pra

džioj į Belgiją hitlerininkai atvežė trau
kiniu rusų (Sovietų Sąjungos) belaisvių 
ūkio darbams. Ir kada tik traukinys ap
sistojo geležinkelio stotyje, tai jį apsto
jo miestelio gyventojai ir prasiveržiant 
pro nacių sargybas, davė, ir pro langus 
belaisviams mėtė maisto, tabako ir net 
šokolado, kuris jiems patiems yra labai 
didelė brangenybė. Naciai, matydapi, 
kaip Belgijos liaudis atsineša linkui ru
sų belaisvių, tuojau, nelaukiant nei trau
kinio išvažiavimui nustatyto laiko, jį pa
siuntė iš stoties.

Ką gi tas reiškia.? Tas reiškia, kad 
visų Hitlerio pavergtų kraštų 'žmonės 
supinta, kad tik Raudonoji Armija jau 
antras metas veda tą didvyrišką kovą, 
kuri galų galer visoms tautoms ir taute
lėms atneš laisvę. Tas reiškia, kad pa
vergtų kraštų žmonės supranta, kas 
jiems duos laisvę.

Ir tai jau ne pirmu kartu istorijoj. 
Kada Rusijos liaudis, pradžioje 19-to 
šimtmečio, sunaikino Napoleono grobi
kiškas armijas, kada Rusijos armija atė
jo į Europą laisvinti Napoleono paverg
tas tautas, tai kur tik rusai pasirodė, 
tai žmonės- šaukė:

—Eina rusai! Eina mūsų išlaisvinto
jai!

Nėra už kalnų ir ta diena, kada Rau
donoji Armija ir kitų Jungtinių Tautų 
armijos muš hitlerininkus, naikins tą 
žmonijos pavietrę, laisvins tautas ir tau
teles iš vergijos; kada pavergtos tautos 
sveikins Sovietų Sąjungos, Amerikos ir 
kitas armijas.

Reikia, kad toji valanda būtų priar
tinta. O ji gali būti priartinta dar 1942 
metais, jeigu Anglija, su pagalba Jung
tinių Valstijų tuojau, dabar, atidarytų 
antrą frontą prieš Hitlerį ir jo razbai- 
ninkus Europoje. Jeigu antro fronto 
atidarymas bus vilkinamas, tai karas il
giau užsitęs, daugiau žus Lietuvoj ir ki
tuose pavergtuose kraštuose žmonių, 
daugiau žus ir karių kovoj, daugiau ir 
karas pinigiškai atsieis ir paskui mums 
sunkiau bus išnešti jo finansinė našta. 
Antras frontas prieš Hitlerį yra būtina 
sąlyga Anglijai, Amerikai ir kitoms 
Jungtinėms Tautoms karo laimėjimui. 
Antras frontas reikalingas dar ir pa
čios demokratijos garbės išgelbėjimui.

Amerikos Ambasadorius apie 
Sovietus

Amerikietis korespondentas Ben Ro
bertson praneša iš Maskvos, kad Jungti
nių Valstijų ambasadorius, admirolas 
Stanley pilniausiai pasitiki Sovietų Są
jungos vyriausybei ir Raudonosios Armi
jos komandos sugabumams kovoje prieš 
bendrą priešą, hitlerizmą ir jo talkinin
kus.

Admirolas Stanley stebisi Sovietų Są
jungos liaudies patvarumu, sugabumu, 
sąžiniškumu ir nuoširdumu. Jis sako, 
kad Sovietų žmonės kiekvieną laimėji
mą ar pralaimėjimą priima taip, kaip 
tatai turi priimti sąžiniški ir ištikimi 
krašto piliečiai.

Sovietų Sąjungos liaudis pilniausiai 
įsitikinus, kad Hitleris ir jo razbainin- 
kai bus sumušti dar 1942 metais, jeigu 
tik Anglija ir Amerika atliks savo pa
reigas, savo sutarčių pažadus, kurie bu
vo padaryti laike Molotovo apsilankymo 
Anglijoje ir Amerikoje.

ŠYPSENOS
Daktarui J. Borisui

Puikūs ’’Laisvės”
Patrijotai

Pradžioje liepos “Laisvė” 
turėjo labai svarbius pa
rengimus, kuriais rūpinosi 
visa Amerika. Pasiskaityki- 
me laiškelį puikaus savo 
dienraščio patrioto net iš 
Los Angeles, Calif.:

“Gerb. Draugai: Labai 
ačiū, kad mumis užsitikite 
tokiais darbais, kaip parda
vinėjime tikietų ‘Laisvės’ 
piknikui. Losangeliečiai la
bai geri žmonės, remia lie
tuvių pirmeiviškus laikraš- 

"čius, tad buvo lengva par
duoti. Kadangi 4 d. liepos 
yra didelė šventė Suvienytų 
Valstijų, mano gimimo die
na ir ‘L.’ piknikas, įdedū 
vieną doleriuką daugiau, 
tai bus už ‘L.’ tikietus $6.30 
ir auka $1. Viso $7.30. No
rėdamas nors draugiškai 
mintyje dalyvauti su jumis, 
(nes asmeniškai per toli) 
veliju geriausių pasiseki
mų piknikui dėl palaikymo 
to mylimo laikraščio ‘Lais
vės.’ — Draugiškai, Ignas 
Levanas.”

Toks malonus atsineši- 
mas drg. Levano linkui sa
vo dienraščio labai pakelia 
ūpą darbuotis ir duoda sti
prių vilčių, kad visi geri 
“Laisvės” patriotai, susirė
mę petys į petį, pergalės 
visas karo sunkenybes ir 
triumfuos pirmyn su savo 
dienraščiu “Laisve.”

Kitas puikus “Laisvės” 
patriotas rašo:

“Gerb. Draugai: Trum
pai ir aiškiai noriu pasaky
ti, kad Maynarde “Laisvės” 
piknike nebuvau, nes turė
jau dirbti 4 d. liepos. To
dėl čia įdecĮų čekį už $5. 
Pusė Sovietų Sąjungai gel
bėti ir pusė ‘Laisvės’ nau
dai. Aš mylėčiau matyti vi
sus tuos, kurie nebuvo ‘L.’ 
piknike iš priežasties dar
bo, taip pat padarytų, tai 
būtų triguba nauda.—Drau
giškai, D. G. Jussius, Brain
tree, Mass.”

Draugo Jussiaus patari
mas puikus. Manome, kad 
jo patarimą priims dauge
lis “Laisvės” skaitytojų.

“Laisvė” visoje Ameriko
je turi karštų patriotų,-bet

IŠ S.L.A. SEIMO
Paskutinės dvi sesijos; nariams uždėta po 15 centų į 
mėnesį dėl apmokėjimo kareivių duoklių; Miliausko są

skaita nebuvo išmokėta; Delegatai atsisakė papirkti 
Jurgelionj; Pildomosios Tarybos Užgyrimas;

Sekantis SLA Seimas bus Philadelphijoj 
Rašo MŪSŲ KORESPONDENTAS

(Jo sutuoktuvių pokilio proga)

Nors pusėtinai jau pavėluota, 
Mums labai linksma žinia priduota, 
Ir, nelemtas toks likimas,— 
Jau po baliui pakvietimas!

Negalėdami, todėl, pribūti, 
Sveikiname jumis ir pačiutę, 
Ir daug kredito jums teikiam, 
Kad pasielgėt, kaip reikia!

Kad jūs būtumėt laimingi,
Sveiki, linksmi ir turtingi,
Laime, turtais ir draugais, 
Ir apžėlę pinigais!

Prof. Krienas.

Paskutinę seimo" dieną 
sesijos atsidarė tęsiant kuo
pų įnešimų svarstymą. 
Daug buvo nepasitenkinu
sių, kad balso negauna. 
Taip pat visi jautė tam tik
rą neramumą, nes šiandie
ną tautininkai tvirtino, kad 
Jurgelionis išduos labai 
sensacinį raportą iš to, ką 
jis žino apie SLA viršinin
kus, nors jau kai kurie de
legatai kalbėjo, kad buvo 
padaryta Jurgelionio sutar
tis su Bagočium. Jurgelio- 
niui būsią duota $700 arba 
nuo seimo arba nuo paties 
Bagočiaus, jeigu seimas nu
tartų neduoti. Taipgi tau
tininkai delegatai buvo la
bai optimistiški, kad bus 
galima jiems sudaryti du 
trečdalius balsų ir atmesti 
išrinktąją pildomąją tary
ba, v

Įnešimuose nutarta, kad 
bus leidžiama kandidatų į 
SLA urėdus kvalifikacijas 

ne visi paspėja savo dien
raščiui su parama į laiką. 
Dauguma pasivėluoja. Bū
kime punktuališkesni, ne- 
sivėluokime.

Dabar mūsų dienraštis, 
užtikrinimui kasdien at
nešti lietuviams į namus 
naujausias ir teisingas ži
nias, įsteigė Popieros Fon
dą. Mes turime “Laisvei” 
užtikrinti, kad jai netruks 
popieros, o “Laisvė” mums 
užtikrins vėliausias ir tei
singas žinias pristatyti į 
mūsų namus kasdien.

“Laisvė” sunaudoja už 
arti $10,000 popieros į me
tus. Jei mes aukomis sukel
tame nors pusę tos sumos, 
tai “Laisvė” gyvuotų gra
žiai.

Reikia aukų, bet reikia ir 
bizniškai rūpintis savo 
dienraščio finansais, reikia 
darbuotis, kad gauti kuo 
daugiausia “Laisvei” naujų 
skaitytojų, reikia kiekvie
noje lietuvių kolonijoje su
ruošti “Laisvės” naudai ko
kią nors pramogą. (

Šiuom kartu naują skai
tytoją visiems metams ga
vo A. F. Sweetia, Lawren
ce, Mass.

Drg. Mizara iš Mass. Po
pieros Fondui aukų parve
žė nuo Juozo Vaškio iš 
Quincy, Mass., $2 ir nuo 
Paul Karpovich, Methuen, 
Mass., $2. Mary Vasiliaus
kaitė, Cambridge, Mass., 
aukojo $1, J. Bublis, Barre 
Plains, aukojo $1 ir Frank 
Kaulakis, Marlboro, Mass., 
55c.

Brooklynietė Jennie Dai
nienė negalėjo dalyvauti 
“Laisvės” piknike Brookly- 
ne, tai paaukojo $1 į “Lais
vės” Popieros Fondą.

J. ir M. J a s u 1 i o n i ai, 
Brooklyn, N. Y., aukojo 
“Laisvei” $1.

Kurie dėl vienokios ar 
kitokios priežasties negalė
jo būti nei viename didžių
jų “Laisvės” piknikų, pri
valėtų priimti draugo D. G. 
Jussiaus patarimą, liuosno- 
riai paaukoti tą sumą į “L.” 
Popieros Fondą, kiek, jų 
supratimu, piknikas būtų 
kainavęs.

P. Buknys.

paskelbti “Tėvynėje” prieš 
rinkimus.

Kitas svarbus nutarimas 
padarytas tai, kad nariai 
turės mokėti po 15 centų į 
mėnesį į kareivių fondą, iš 
kurio bus apmokama duok
lės už tuos narius, kurie 
tarnauja J. Valstijų kariuo
menėje.

Taipgi priimta ir “war 
clause,” kurio nei vienas 
delegatas nesuprato. Buvo 
dar smulkių reikalų, kaip 
tai, rezoliucijų komisijos 
raportas, bet visi laukė 
skundų ir apeliacijų komi
sijos raporto.

Keli “mažos vertės” daly
kai atidėti pildomajai tary
bai. Paskui suteikta J. 
Miliausko sąskaita už da
lyvavimą Čikagos seime 
kaipo apšvietos komisijos 
nario. Kiti du tos komisijos 
nariai gavo apmokėti išlai
das, bet Miliauskui dar iki 
šiol nemokėta ir, žinoma, 
komisija be jokio paaiškini

mo perstatė tą dalyką, lyg 
kad Miliauskas be reikalo 
kabinėjasi prie SLA iždo'; 
tad jie rekomenduoja ape
liaciją atmesti. Ir “steam- 
rolleris” ją atmetė.

Paskutinė apeliacija bu
vo Jurgelionio. Originaliai 
Jurgelionis reikalavo $3,- 
000, sako Grinius. Bet teko 
labai daug dirbti, ir susi
taikyti su Kleofu taip, kad 
Jurgelionis sutinka pasira
šyti “release,” kad daugiau 
nebebaderiuos SLA, kad vi
si tie dalykai, kuriuos jis 
iškelia, yra neteisingi, kad 
jis, pagaliaus, sutinka net 
neduoti apeliacijos, jeigu 
seimas nutartų jam duoti 
vietoj $3,000 tiktai $700!...

Bagočius ypatingai ėmė 
ginti Jurgelionį. Jis sakė, 
kad tai jam bus už “over
times.” Jurgelionis daug 
dirbo, ir viršlaikius ir šiaip 
ekstra pridirbo ir jis galįs 
eiti teisman ir reikalauti 
pinigų. Todėl išmokėkime 
jam tuos septynis šimtus 
dolerių ir viskas bus gerai. 
Kamarauskas įnešė, o Vai- 
dyla parėmė įnešimą pri
imti.

Gavęs balsą/ Mažiukna 
pasakė, kad nereikia nieko 
duoti Jurgelioniui. Jeigu 
nutarsime, tai bus tiktai 
kaipo “faveris” ligotam 
žmogui. Reikėtų tada mo
kėti jam, kaip ir kitiems 
po $5 ar $10 iš našlių ir 
našlaičių fondo. Bet SLA 
būtų nuskriaustas ant $700, 
jeigu komisijos rekomenda
cija būtų priimta. Jurgelio
nis, būdamas paleistas iš 
darbo, gavo $200 advance 
arba iš kalno užmokestį, 
visos jo algos apmokėtos. 
Jokių overtimes nebuvo. 
Kai Jurgelionis su Viniku 
dirbo ant įvairių lentelių, 
kurias reikėjo vėliau nu
mesti, tai buvo pasamdytas 
ekstra redaktorius Jurge
lionio darbą dirbti.

Delegatai sukyla prieš 
pildomąją tarybą, komisiją 
ir prieš Jurgelionį. Net ir 
Jurgelionio draugai, tauti
ninkai, išeina prieš, nes jie 
j a u č iasi “double-krosyti.” 
Gegužis pataria nieko ne
mokėti. Kitas sako, jeigu 
aukų prašytų, tai kitas 
klausimas, bet dabar išro
do, kad SLA lyg ir paper
ka Jurgelionį, kad neduotų 
savo raporto. Pittsburghie- 
tis adv. Schultzas ragino, 
kad reikia Jurgelioniui at
mokėti $700. Jis sakė, kad 
turįs krikščioniškus jaus
mus ir citavo bibliją: “Tas 
•žmogus, kuris yra nekaltas, 
tegul meta pirmą akmenį į 
Jurgelionį.” Eita prie bal
savimo, ir didele didžiuma 
raportas atmestas; Jurge

Šis žmogus yra E. W. Boakes, darbininkas ant britu 
laivo “Northern Sky.” Su šia mašina jisai nukirto vo
kiečių orlaivį, kuris buvo atlėkęs laivą nuskandinti. 
Boakes didžiuojasi savo garbingu žygiu.

Pirkite Apsigynimo Bonus

lionis negavo iš SLA nei 
$700, nei gi progos raporto 
išduoti. Taigi pasiliko pli
kas. Visi jo draugai nuga
ras į jį atsuko. Savo drau
gus tautininkus jis “double- 
krosino.” Tautininkai ma
nė, kad su Jurgelionio ra
porto pagalba bus galima 
grigaitinę SLA valdybą iš
mesti. Bet Jurgelionis ra
porto nedavė.

Ėjo paskirstymas “tau
tiškų centų.” “Lietuvos šel
pimui po karo” kaipo trust 
fund, paskirta $2,000. Buvo 
prašymai nuo per Berlyną 
atbėgusių Lietuvos tauti
nės tarybos ir Kanados ta
rybos, bet šie du klausimai 
palikti pildomajai tarybai 
spręsti. Paaukota $250 A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui ir $150 United Serv
ice Organizations ir $200 
Lietuvių Kambariui Uni
versity of Pittsburgh.

Einama prie patvirtini
mo pildomosios tarybos. Ad- 
vok. Olis įneša, kad būtų 
patvirtinimas nubalsuotas 
slaptu balsavimu, kiekvie
nas atskirai. Pirmininkau
jąs Birštonas patvarko, kad 
visi kartu turi būti patvir
tinti arba atmesti. Olis, 
Klinga, Laukaitis ir kiti ke
lia protestą ir sako, kad jie 
nebalsuosią tokiuose nele- 
gališkuose baisa vimuose. 
Galų gale eita prie balsavi
mo. Pasekmės buvo tokios: 
Ųž pildomąją tarybą 77, 
prieš 50.

Redaktoriaus rinkime, 
apšvietos komisija įneša 
tris nominacijas: Bajoro, 
Arlausko ir Dr. Pilkos. Du 
paskutinieji atsisako, o vie
nas balsas paduotas prieš 
Bajorą.

Komisijų paskyrimo ko
misija išduoda raportą:

Įstatų komisija: Dr. Mon- 
tvidas,. Birštonas ir Baka- 
nas.

Apšvietos komisija: Gri
gaitis, Vaidyla ir Valaitis, 
iš Brooklyno.

Kontrolės komisija: kun. 
V a 1 a d k a, P. Dargis ir 
Kriaučialis.

Skundų ir apeliacijų ko
misija: Balčiukonis, Kali
nauskas ir Schultz.

Labdarybės kom.: Vini- 
kas, Kemėšienė ir Količie- 
nė.

Sveikatos komisija: Pil
ka, Valukas ir Tamošaitis.

Jaunuolių komisija: " K. 
Karpius, Namokaitė ir M. 
Bartkiūtė.

Nutarta kitas seimas lai
kyti Philadelphijoj.

Nutarta Vinikui alga pa
kelti iki $75 į savaitę, o 
Bajorui iki $50.

Daugiau tarimų nebuvo 
ir neužilgo seimas užsidarė.
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DEBESYS IŠ VAKARŲ
VIKTĖ ZUBRYTĖ IR JURGIS ŽEMAITIS

(Radijo vaidinimas)
(Prasideda plokštele)

“Iš Rytų ^šafeiės^aulelė tekėjo

0 iš vakarėlių debesėlis ėjo.“
(Dainai įpusėjus su tekstu įsiterpia dikto\rius.) 
DIKTORIUS: Tai ne tamsūs debesėliai 

eina iš vakarų, tai atidunda atjoja aršių kry
žeivių pulkai mūsų gimtos žemelės niokoti. 
Tai kryžeiviai, šarvais apsikaustę, aštriais ka
lavijais švytuodami, plėšia degina mūsų pilis, 
mūsų sodybas naikina’. Ne raiboji gegutė gai
liai kukuoja ankstųjį rytelį, tai močiutės ir 
sesės savo brolelių rauda, piktų kryžeivių į 
svetimą žemę genamų.

Sunkius laikus gyveno Lietuva kryžiuočių 
niokojama.

ARTISTAS: “Didysis magistras Vinrich ir 
Letgalijos magistras Arnold po susitarimo su
sirinko lietuvių stabmeldžių žemėje'prie Vilk- 
bertės pilies ir 9 dienas degino, teriojo, ne
laisvėn vedė ir žudė daugumą žmonių. Stab
meldžiai ilgai rėkė krūmuose, bet tai jiems 
nepadėjo. Daugelis jų buvo išžudyta; daugelis 
moterų ir vaikų išgrobta. Juokinga buvo žiū
rėti į moteris. Dviem vaikais nešinos iš prie
kio ir ant nugaros ir į vyrus, supančiotus 
kaip šunų ruja, varomus.“

DIKTORIUS: Taip lietuvių kančiomis gė
rėjosi kryžiuočių kronikininkas Herman 
Wart berg. Kryžiuočių išskerstos išnyko prū
sų karingos gentys. Bet, tose kovose su kry
žiuočiais tvirtėja lietuvių tauta. Narsus Pilė
nų kunigaikštis Margis su savo kariais ge
riau į laužą šoka, gyvas susidegina, bet į kry
žeivių nagus nepasiduoda. Kunigaikštienė 
Gražina, vyrui susvyravus, pati veda lietuvių 
karžygius į karą prieš kryžiuočius, ir nors 
kovoj1 ji krito — pilį nuo priešų išgelbėjo. Ir 
1410 m. sugriaudžia lemtingasis mūšis — 
Žalgirio mūšis.

ARTISTAS: Balnok savo eiklų žirgelį, jau
nasai berneli! Tai Vytautas Didysis kuni

gaikštis šaukia lietuvius į kovą prieš amži
ną priešą — kryžiuočius!

Nuaidėjo šauklio balsas tankiom giriom ir 
gražiom sodybom. Jaunuoliai atsisveikino su 
žilagalvėm močiutėm, linakasėm mergelėm ir 
užsėdo eiklius žirgelius, pagalando aštriai kar
delius ir išvyko į kunigaikščio Vytauto stovy
klą. Susirinko prie Žalgirio lietuviai, rusai, 
lenkai ir čekai, Vytauto vedami. Iš kitos pu
sės stojo plienu — geležim apsikaustę kry
žiuočių pulkai. Sugriaudė, nuaidėjo kovos tri
mitai, sutrypė eiklūs žirgai. Kryžiuočių lavo
nų kalnai išaugo. Ir žlugo tą dieną kryžiuočių 
galybė amžiams.

DIKTORIUS: Daug amžių praėjo nuo gar
siojo Žalgirio mūšio.

Pelenais pavirto kryžeivių galybė. Sutru
pėjo jų aštrūs kalavijai, surūdijo šarvai. Bet 
teutonų ainiai negalėjo pamiršti lietuvių že
mių.

Vėl sužvangėjo vokiški kardai lietuvių že
mėje. Ugnimi ir kalaviju užgriuvo mūsų že
mes aršūs kryžeivių ainiai. Liūdnai ir su pa
gieža skambėjo didžiojo lietuvių poeto 
Maironio daina.

ARTISTAS: (Eilėraštis).
“Bėkit į kalną pasižvalgyti, 
Kas ten smarkiai vakaruos 
Beldžias—žaibuoja? Apmaudo vytį 
Pragarus neša nasruos?
Žalgirio smarkūs eina atbudę
Nuožmūs kryžeivių pulkai?
Mūsų prabočius amžiais bežudę 
Kraujo prigėrę vilkai?
Kaizeris veda, viešpats Berlyno, 
Kerštui teutonus visus;
Ko neišplėšė, tą sunaikino,
Slibinas karo baisus.“

ARTISTAS: Tai buvo 1915 metais.
Viešintų kaime našlei Galinienei gimė kū

dikis vardu Petras. Pakrikštijo jį vardu vyro, 
kaizerio žandarų išvežto priverčiamam dar
bui Vokietijon.

Mažoj samanotoj pirkutėj ašaromis augi
no našlė Galinienė savo Petruką. Kūdikiui 
pieno nebuvo — vokiečiai atėmė karvę. Prie 
menkutės balanėlės, pasilenkusi ant lopšio, ty
kiai niūniavo ji:

MOTINA (sako eilėraštį).
“Nauji svečiai jau pas mus lankytis pradėjo 
Ir vokiečių tvirtą valdžią ant mūsų uždėjo. 
Baudžia žmones ir gąsdina, kad anų klausytų, 
Ir visus paliepimus anų išpildytų.
Daugiau blogo mes čia matom, negu kokio gero. 
Laukai stovi neapdirbti, kelių taisyt varo. 
Nuliūdusios mūsų širdys jau katra adyna, 
Kad pradėjo mūs jaunimą traukti į Berlyną.
Aš čia tiesą jums sakau, negu kokia tyčia, 
Kad privers mus šlavinėti Berlyno ūlyčią...”

DIKTORIUS: 3 metus teriojo kaizerio žan
darai Lietuvą. Bet lietuviai, degdami kerštu 
kaizeriniams okupantams, dalgiais ir kirviais, 
šautuvais ir šakėmis ruošėsi vyti juos iš sa
vosios žemės.

VAIZDELIS
VINCAS: Vis sunkiau darosi. Nusibodo 

jau ir miškuose būti.
JUOZAS: Nenusimink, Vincai. Neilgai jau.
ANTANAS: Kodėl taip manai?
JUOZAS: Ne manau, bet tikrai žinau. Ru

sijoj sukilo žmonės, carą nusimetė. Iš rusų 
mokosi ir vokiečiai ir jie savo kaizerio sos
tą trupina. Subyrės visų karalių sostai, bro
liai.

VINCAS: Kol saulė patekės — rasa ir akis 
išės.

JUOZAS: Ne, vyrai! Nusiminti? Bet ko
dėl? Rankas turim? Turim. Dalges mokam 
valdyti? Mokam. Ko daugiau reikia?

ANTANAS: Reikia tik šienauti vokiečius.
JUOZAS: Teisingai Antanas sako. Ir mes 

turim jungtis su sukilusiais rusais, su suky
lančiais vokiečiais, su latviais. Už tėvynės lai
svę kovojom, broliai!

VINCAS: Kas gi tenai bėga? Ei, kas ten?
MOTINA (atsiliepia) : Tai aš...
VINCAS: Tai motina, Galinienė. Matyti, 

vėl svarbių žinių turinti. Na, ko taip uždususi ?
MOTINA: Vos pasprukau, mieli mano. Vėl 

kaimą vokiečiai apipuolė. Plėšia, kas tik po 
ranką papuola.

JUOZAS: Prieš mirtį jie taip šėlsta.
MOTINA: Gelbėkit turtą! Neleiskit grob

ti! Gelbėkit vaikus ir moteris! Išžudys visus!
JUOZAS: Lemiamos dienos atėjo. Kam 

brangi tėvynės laisvė — eisim.
VINCAS: Tat kas gi veikti?
JUOZAS: Tu, Vincai, bėk į aną mišką, pra

nešk vyrams, kad ruoštųsi.... O tu, Antanai, 
eik ten.

ANTANAS: Na, ir svilinsim velnio išperas
— fliukus.

JUOZAS: Eikit, skubėkit greičiau. Tu, Ga
liniene, lik čia, Petrelį savo žiūrėk. Aš bėg
siu į kaimą.

MOTINA: Atsargiai, vaikeli, užmušti gali 
dar...

JUOZAS: Neužmuš. Dabar mūsų eilė atė
jo. Dabar mes juos mušim.

DIKTORIUS: Degė vokiečių apiplėštas 
kaimas. Daug aibių pridirbo vokiečiai mūsų 
žemėje. Jie bandė lietuviams ant sprando už
sodinti karalių Urachą, pasivadinusį ^Mindau
gu II, bet niekas'jau jų neišgelbėjo. Sutru
pėjo kaizerio sostas. Daug karalių, paskan
dinusių arimus kraujuose, žuvo tais metais. 
Ir lietuviai patriotai išvijo kaizerio žandarus 
iš savo žemės.

(Patefono plokštelė).
“Tyliai, tyliai Nemunėlis teka...“
KIKTORIUS (Įsiterpia į plokštelės mu

ziką) : Tai buvo gražų saulėtą vasaros rytą. 
Laukuose noko auksiniai javai. Sodybose 
sklaidėsi tirštas sidabrinis rūkas. Ir staiga.... 
Lyg perkūnas būtų trenkęs iš giedro dangaus 
(baigiasi plokštelė).

ARTISTAS: Tai ne perkūnas trenkė iš 
giedro dangaus — tai vokiečiai vėl atidunda 
plėšti ir deginti lietuvių žemės. Daug laiko 
praėjo nuo tos datos, kai aršūs kryžeiviai 
sudėjo savo šarvus ir kalavijus iki tos die
nos, kai hitlerininkai užsidėjo savo rudus 
marškinius. Šarvus pakeitę tankais, žirgus
— lėktuvais, kalavijus — automatais vėl už
plūdo vokiečiai deginti mūsų kaimus, mūsų 
sodybas. Tai buvo 1941 metų birželio 22 die
ną.

(Pabaiga sekančiam num.)

Paterson, N. 1
Mūsų Naujienos

Šiuo svarbiausiu laiku susi
tvėrė komitetas gelbėjimui So
vietų kovotojų po vardu Pas
saic County Committee, Rus
sian War Relief, Inc. Komite
to ofisas randasi po numeriu 
215 Market St. Pirmininkų 
yra miesto majoras Wm. P. 
Furrey, pirmas pagelbininkas 
Dr. Norman, antras pagelbi
ninkas Dr. Samuel Ginsburg, 
iždininkas Mr. Chas. A. Ber
gen, finansų raštininkas Dr. J. 
Roemer, pagelbininkas Mr. 
Hayman Zinsel. šio komiteto 
užduotis sukelti $50,000 Pas- 
saico paviete.

Lietuviai prie šio darbo pri
sidėjo su aukomis. Surinkta 
aukų per J. Matachuną $24. 
Aukojo po du doleriu: B. O. 
Kerševičiai ir V. Bingelis. Po 
dolerį aukojo: J. Matachun, 
C. Matachun, M. Matachun, F. 
Prapiestis, M. Getcas, T. 
Prieskienis, S. Alukonis, R. 
Settles, J. Hascup, Oscar De- 
Poela, M. Bakanauskienė, J. 
Dulkis, Frank Bales, K. Ra
gauskas, S. Wolf, C. Yankus, 
B. Kaselis iš Palisade Park, 
Vėrė Mikutaitytė iš Teaneck. 
Po 50 centų aukojo: Ray
mond Hill, Wm. Krimas.

Passaic County komitetas 
visiems aukotojams taria šir
dingą ačiū.

Lietuviai jaunuoliai, kurie 
tarnauja Dėdės Šamo kariuo
menėje : E. Ivanauskas, J. 
Tarparauskas, F. Prapes, J. 
Pūtis, Tony Beliūnas, Wm. 
Skubąs, Clifford Skubąs, J. 
Novick, S. Novick, Albert Ma-

“Laisvės” Pikniko Liepos 4 Dienos, 1942, 
Maynard, Mass., Dovanas Laimėjo:

1. $50, Josephine Kauldauski, City Hospital, Worcester,
Mass., Ser. 388 No. 24

2. $10, William Sadauskas, 108 Chandler St., Marlboro,
Mass., Ser. 193 No. 12

3. $10, P. Margūnas, 151 Plymouth St., Bridgewater, Mass.,
Ser. 129 No. 24

4. $10, Stephane Herachko, 2 Florida Ct., Maynard, Mass.,
Ser. 522 No. 22

5. $10, Miss F. Žales, 833 Summer St., Lynn, Mass., Ser.
295 No. 5

6. $10, Anna Narozionis, 17 Wheeler Rd., Hudson, Mass.,
Ser. 239 No. 20

7. $5, Joseph Shukis, 11 Swallow St., So. Boston, Mass.,
Ser. 510 No. 12

8. $5, Walter Jankewich, 736 No. Montello St., Brockton,
Mass., Ser. 359 No. 13

9. $5, A. Pakarklis, 387 South St., Athol, Mass., Ser. 417
No. 9

10. $5, Andro Adams, 255 Main St., Gardner, Mass., Ser.
214 No. 21

11. $5, H. L. Ward, 301 Main St., Spencer, Ser. 393 No. 21
12. $5, Walter Yourkevich, 736 No. Montello St., Brockton,

Mass., Ser. 325 No. 11
13. $5, A. Mazukna, 142 Spring, Bridgewater, Mass., Ser.

128 No. 8
14. $5, D. Bartolomeo, 1 Byror St., Concord, Mass., Ser. 528

No. 17
15. $5, Dorothy M. May, 30 Oclm St., Maynard, Mass., Ser.

527 No. 9
16. $5, P. Kubiliūnas, 315 W. 4th St., So. Boston, Mass., Ser.

188 No. 23
17. $5, Joe Buivydas, 106 William St., Chelsea, Mass., Ser.

235 No. 13
18. $5, V. Tamulionis, Fitchburg, Mass., Ser. 93 No. 10
19. $5, A. Pavilauskas, New Britain, Conn., Ser. 105 No. 25
20. $5, Hazel Irving, Canton, Ser. 318 No. 7
21. $5, M. Zalckis, 127 Main St., Maynard, Mass., Ser. 248

No. 22
22. $5, J. GinČauskis, 5 Lothrop St., Brighton, Mass., Ser.

341 No. 24
23. $5, Harold Daniels, 350 Cambridge St., Allston, Mass.,

Ser. 120 No. 16
24. $5, Dimetri Bilida, N. Chelmsford, Mass., Ser. 136 No. 25
25. $5, John Sastavickas, Frank Mullane, Norwood, Mass.,

Ser. 223 No. 18
26. $5, John Buzak, 31 Tormey St., Dorchester, Mass., Ser.

199 No. 8
Kuriems neišmokėtos dovanos, tai kreipkitės prie John Gry

bo, 1190 Washington St., Norwood, Mass. Tuojau aplaikysite 
dovanas. Pikniko Komisija.

Easton, Pa.
Užtemdė Miestą ir Apylinkę

Birželio 18 dieną nuo oro 
apsaugos pratimu buvo aptem
dytas miestas su visa apylin
ke per visą naktį. Viršum 
miesto skraidė keli apsaugos 
orlaiviai. Buvo apie 30 mažų 
susižeidimų besigrabaliojant 
patamsiai, ypač apie automo
bilius, o kiti be reikalo slampi
nėja ir įkiša nosį kur nereikia. 
Tokiam atvejui geriausiai eit 
į lovą ir saldžiai miegot.

Lietuviai Jaunuoliai U. S. Ar
mijoj Tarnauja

Per “Laisvės* No. 146 mano 
buvo paskelbta vardai 16 lie
tuvių tarnaujančių armijoj. 
Atsirado dar trys, kurie tar
nauja U. S. armijoj, jų vardai 
ir pavardės yra: William Ma- 
sulevičia-Masler, antro laips
nio leitenantas; Albinas Za- 
botko, sanitaras; Jacob Yan
kus, mechanikas. Tiek aš suži
nojau garbingai tarnaujančių 
Dėdės Šamo armijoj iš savo 
mažo miesto.

Aplankykite Ligonį
Jonas Gailius, “Laisvės“ 

skaitytojas, antri metai kaip 
serga. Randasi namie, 1113 
Jackson St.

šiomis dienomis buvo su
rengta puota ūkininkams, 
“Laisvės“ veteranams, Povilui 
ir Kazimierai Pranaičiams 20 
metų sukakties ženybinio gy
venimo. Visi jų draugai daly
vavo iš Eastono ir Bethlehem.

" »" • •
Pasidarbavo Raudonajam 

Kryžiui

ūkininkas Martin Lenčius 
buvo surengęs pikniką savo 
vardu, naudai Raudonojo Kry
žiaus. Pelno buvo $25, kuriuos 
pridavė kur priklauso.

Pagalba Sovietų Sąjungos 
Kovotojams

Birželio 21 d., ALDLD kuo
pa,. susidėjusi su IWO slavais 
turėjo surengę pikniką Peters 
Grove parke, naudai Sovietų 
Sąjungos medikalės pagelbos. 
Diena pasitaikė graži, tai su
važiavo pusėtinai daug publi
kos. Lietuviai ir slavokai-uk- 
rainai bendrai ir linksmai lai
ką praleido. Skaitlinės dar ne
su vestos. Komisija išsireiškė, 
kad bus gražaus pelno.

V. J. Stankus.

Waterbury, Conn.
Iš Unijos Veikimo

American Brass Co. darbi
ninkai, unijos CIO, Mine Mill 
and Smelter Workers laimė
jo naują sutartį, kuri buvo iš
sibaigus kovo 1 d., šių metų. 
Pasitarimai unijos atstovų tę
sėsi per 8 savaites su kompa
nija. Buvo reikalaujama 15 
centų į valandą algų pakėli
mo ir unijinių darbo sąlygų. 
Bet kompanija jokio pasiūly
mo nedavė, norėjo nusikratyti 
uniją. Dalyvavo Conn, valsti
jos atstovai nuo L.R.B. ir iš 
Washingtono L.R.B. ant šių 
posėdžių, bet niekas neišėjo. 
Kompanija buvo paleidusi per 
vietinę spaudą kelius kartus 
paskalą, kad darbininkai su
mažino produkciją karo reik
menų dėl nepasisekimo sutar
ties, bet ir tas neišdegė. Visi 
darbininkai, tos dirbtuvės, ga
vo pagyrimą iš karo tarybos 
Washingtone ir sagučių su rai
de E.

Unijos viršininkai neatleido 
ir šaltai dirbo toliau. Buvo 
paduotas šis dalykas spręsti 
The War Labor Board į Wa- 
shingtoną, kur paskelbė birže
lio 25 d., virš minėta taryba, 
jog kompanija turi darbinin
kams pridėti 8 centus į valan
dą ir pasirašyti naują sutartį 

su unija. Tas pridėjimas turi 
būti sumokėtas visiems darbi
ninkams nuo kovo 1 dienos. 
Tas paliečia 11,000 darbinin
kų American Brass įmonėse, 
Waterbury, Ansonijoj, Tor
rington e ir vakarinių valstijų 
skyriuose Detroite ir Kenosha. 
Dabar kompanija turi sumo
kėti užsilikusių mokesčių dar
bininkams $770,000. Pakėli
mas darbininkams algų kom
panijai atsieis į metus $2,200,- 
000.

Darbininkai džiaugiasi, jog 
dar gaus ir už atostogas mo
kėti. Jų mokestis sieks, kurie 
išdirbo 90 valandų į savaitę, 
tai gaus damokėti $54.50, o 
kurie dirbo viršlaikių, tiems 
bus primokėjimų iki $92.42. 
O jei darbininkai susitars, tai 
kompanija sutinka ir mokes
tis išskaityti unijai iš algos ir 
perduoti unijos įstaigai kas 
mėnesis.

Tai parodo, ką gali padaryti 
darbininkų vienybė, nors šia
me laike streikai yra negalimi 
vartoti, bet legališku būdu ga
lima pagerinti padėtį.

Unijistas.

Rumford, Me.
Per pasidarbavimą drg. A. 

Kilienės ir S. Puidoko dėl 
Russian War Relief komiteto, 
kaipo sveikinimą Sovietų Są
jungos didvyriškai liaudžiai ir 
Raudonajai Armijai, proga 
vienų metų karo sukakties, su
kelta daug aukų.

Labai ačiū, draugės ir drau
gai rumfordiečiai ir mexikie- 
čiai už šią gausią auką dėl pa
siryžusių kovotojų, dėl žmoni
jos labo ir gerovės, kad sunai
kinti fašizmą. Draugai ir 
draugės neatsisakykite nė vie
nas nepaaukavę dolerį kitą 
dėl šito garbingo darbo.

Gal mes negalėjom kai ku

rių draugų sutikti šį kartą, tai 
gal sutiksime vėliau, kada tik 
galime, tai aukokime dėl Ru
sijos, Raudonojo Kryžiaus, 
pirkim Defense Bonus ir štam
pas, kad išnaikinti fašizmą 
ant visados.

čia paduodame aukavusių 
vardus:

Po $5 aukavo: S. Saltmeris, 
J. Glodenis, A. M. Stasiulė, S. 
Yankauskas, A. Kilienė ir S. 
P. Puidokai. W. Padgalskiai 
$3, W. Grikšas ir Stp. Grik- 
šienė po $2.50. F. Pakštai, P. 
S. Venckai, M. Gruzinskienė ir 
J. Katalikas po $2.

Po $1 aukavo: A. S. Kala- 
dzinskai, S. U. Petkai, J. A. 
Pleupliai, J. M. Wiskantai, A. 
M. Chuzai, V. Mečiai, W. Shi- 
mėnas, A. S. Lihdautai, J. 
Venckienė, K. Drakšai, A. 
Maleuskas, B. Taraškus, F. 
Lipskiai, J. Norušai, J. A. 
Venckus, S. Nayuliai, W. Mi- 
lišauskas, J. A. Bartašiai, A.
L. Motuzai, J. Žutautas, F. 
Butkus, J. V. Motuzai, J. V. 
Lobikiai ir J. A. Klemanskiai. 
Po 50c.: U. Dubendrienė, P. 
Ašmenskienė, P. Petrikas ir
M. Wilkansienė. Po 25c.: J. 
Pętrikienė, P. Pocienė, P. Sa
baliauskienė, J. Stankai, S. 
Shopienė, J. Dubendrius ir N. 
Žutautienė.

Viso $73.75.
Šios aukos yra dėl pasveiki

nimo Rusijos kovotojų. Ačiū 
visiems už gražią pagelbą.

S. Puidokas.

tus.
Vėliau paskelbsiu daugiau

vardų. J. Matachun.

Cambridge, Mass.
Atbalsis iš Maynardo Pikniko

Liepos 4 iš ryto oras pasi
rodė nelabai prielankus, bet 
vėliaus vis ėjo geryn. AŠ pri
sisodinau savo pilną Olds, ir 
patraukėm pikniko link. Vie
toje jau buvo geras skaičius 
automobilių ir publikos, vėliau 
pribuvo dar daugiau.

Iš Cambridge pažįstamų, 
kurie kitais metais dalyvauda
vo, šiemet nebuvo matyti. Gal 
būt todėl, kad nebuvo galima 
busų gauti. Bet kas norėjo, tas 
surado ir būdus pikniką pa
siekti.

Piknike susitikom daug 
draugų, net ir iš tolesnių vie
tų. Laiką praleidome labai 
linksmai, ir pradedant temti 
patraukėm namų link. Kelio 
galas buvo kliube. Įėjus vidun, 
žmonių buvo pilna, matyti bu
vo ir pikniko dalyvių. Pabuvus 
valandėlę, atsisveikinome su 
draugais. Antanas Beleckevi- 
čius klausia, palydėdamas, 
kaip šiemet jums atrodė May
nardo piknikas? Aš jam sa
kau, kaip ir jūs patys matėte, 
jis buvo mažesnis, negu kitais 
metais. Jis sako, štai, Petrai, 
penkinė ir pasiųskite dėl 
“Laisvės“ paramos. Aš netu
rėjau progos perduoti drg. 
Mizarai piknike.

Turiu pažymėti, kad drg. 
Antanas Beleckevičius ilgai 
sirgo ir dar nesveikuoja, bet 
savo dienraščio “Laisvės“ ne
pamiršta.

Nuo savęs aš tariu jam di
delį ačiū.

P. Andreliūnas.

VISI ŠIO KRAŠTO P ATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS
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LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
2246 Pacitic bt., Borougr ot Brooklyn, 
to sell beer, at retail from house to house 
under Section 107 of the Alcoholic Beve
rage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County ot Kings.

ABRAHAM BLOCK
28 Bainbridge St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB z6»2 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
620 •— 02nd St., Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX MUSHL1N
620 - 92nd St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 106Z has been issued to tne undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6906 Colonial Bond, Borougn of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No, 
lb 10 has been issued to tne undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
463 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE RECKMANN
463 -- 5th Ave. BrooKlyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2234 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .-OMa
Aitlbit LEWENTHAL (King J. Dairy) 

118 Bay Ridge Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7816 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENS HANSEN
7816 3rd Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8204 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHRYN TONKOVICH & JOHN 
AJERSCH (Gene & John’s)

8201 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCES KOWALUK
565 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5523 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6327 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5903 — 8rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WINDELER
5903 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1561 ha4 been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5711 — 3rd Ave. 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 2702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
591 — 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. \

MAX LANDSMAN (Tasty Dailw) , 
591 —< 92nd St. Brooklyn>N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6452 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1841 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST KOLLN
1844 Nostrand Ave. Brooklyn, N, Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB1435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
2684 Fulton St., Borough of ‘Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BRESSLER
2684 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1823 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID L. DOLMATCH
1823 Church Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beveręge Control Liw at 
602 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM H. ANDERSON 
602 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
.894 Etna St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL BIEGEL
394 Etna St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control T«rw at 
96 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 2041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control l»aw at 
41 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises.

JOHN STUTMANN 
(Certified Delicatessen)

41 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I aw at
7211 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1654 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5417 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL F. ENDRESS
5417 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1832 has been Issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section .'07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5311 — 5th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed o; f the 
premises.

ISRAEL S. RAPPAPORT 
(Gibralter Food Stores)

5311 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
■1617 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FRIEDENTHAL
4617 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
95 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB BREGER
95 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
66 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I SI DOR KATZ 
66 — 4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
302 — 86th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN RIEGELHAUPT 
(Riverdale Food Store) 

302 — 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1707 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9316 — 3rd Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2447 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7824 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS * ESTHER SCHWARTZ 
(Colonial Dairy)

7824 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2157 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7622 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

’ ABE KNOUR
7622 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1589 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6109 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed o>f ihe 
premises.

OTTO HAASE
6109 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2539 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6009 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tl.e 
premises.

WILLIAM JOHN GETTING 
6009 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1974 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 oi'i the 
premises.

THEODORE DANKERS 
633G Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1983 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4921 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tne 
premises.

STANLEY WARNAS
4921 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9482. has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oif the 
premises.

LOUIS KAUFMAN
500 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1914 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
Ccunty of Kings, to be consumed off the 
Drpm i

HERMAN BERNSTEIN 
(Taystee Food Stores)

1911 Ave. M Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2134 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of J£ings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH JAMES VAUGHAN
437 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2560 has been issued to the .undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Reid Ave., 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 2585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
710 — 42nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2082 has, been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
544 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ctf the 
premises.

MORRIS M. POUSNER 
541 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1024 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES STOLZ
1024 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1797 has been issued to the udresigned 
to 8311 beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5914 Ave. N. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx. consumed off the 
premises.

CHARLES WIENBERG
5914 Ave. N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2185 has been issued to the 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 be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 807 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
2 114 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID B. COSTELLO 
(Dave’s Tavern St Rest)

2414 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 102 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
276 East 23rd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed orf the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No.’ 
GB 1627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIO GARSIA
119 Montagtie St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9542 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
514 Onderdonk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
J) 1*€1T) i SC 8 •

JOHN A. SCHOENBERGER
514 Onderdonk Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9280 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 2742 has been issued to the> undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7601 — 13 Ave., Boorough , of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GUADAGMINO
7601 — 13 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Bush wick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

MENNO & ROSA KNEPER
37 Bush wick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9202 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BRAVERMAN
9202 Avenue M Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHNELLER
207 Hull Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 2638 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Streling Place. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2046 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control l,aw at 
427 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIE BARR
479 Central Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1640/ has been issued tn the undersigned 
to sell beer, at retai I under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARINO RODRIGUEZ
427 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1707 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9316 — 3 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHILLING
9316 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9892 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
963 Fulton St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK ZINO
963 - 965 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is. hereby given that License No. 
GB 1579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
404 Henry St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY G. POPPE
404 Henry St. Brooklyn, N. ’ Y.

NOTICE is hereby given that License 'No. 
GB 2547 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Etna. St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the p rgm js^s.

NICHOLAS ZAUNER & KASPAR 
SCHOJBERT

380 Etna St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2421 Coney Is. Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE De BIASE
2421 Coney Is. Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
302 — 86 St., Borough of Brooklyn, 
Ccunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN RIEGELHAUPT 
Riverdale Food Store

302 — 86 St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6479 has been Issued to the undersigned 
to sell bear, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7101 — 13 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FILAMENA LOMBARDI
7101 — 13 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5811 — 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISADORE BRODT
5811 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1497 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL OBERLANI)
56 Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2614 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Bergen St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
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GUSTAVE WINKELMANN

196 Bergen St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2611 E. 12 St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

ANTONIO MISTRETTA
2611 E. 12 St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2537 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1665 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JASON A. ZEPPOR
1665 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Ave. Borough of Brooklyn,
County of 
premises.
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901 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
410 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

LUDER HEISSENBUTTEL
410 Wilson Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1740 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
781 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BARR
781 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6337 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
df the Alcoholic Beverage Control Law st 
849 Marcy Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS FOLICK and IDA BLOCK 
849 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2688 has been issued to the undersigned 
to sell .beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
753 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY FLUG
753 Marcy Ave., Brooklyn,” N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1645 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
996 Coney Island Ave. 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 2551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN WEINSTOCK
1009 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6785 has been issued to undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1201 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1653 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 Foster Ave., Borough of, Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAC PROPPER
1307 Foster Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA PREISER
i (Rugby Dairy & Grocery Store) 

1324 Newkirk Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEPHEN LOPES
340 De Kalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6350 has bean issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Rockaway & 1290 Herkimer St. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SALVATORE ALBANESE 
(Somerset Farm & Egg & Butter Co.) 

155 Rockaway Ave. and
1290 Herkimer St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1388 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
1180 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO D. PUCK and HENRY G. 
WOLBERN

1205 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1763 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
349 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH KRAMAR
349 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2316 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

MARGARET BARBIERI
176 Smith St.. Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1366 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Smijh St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2554 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Tompkins Ave., 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 9462 has been issued to) the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN KAUFMAN
297 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed. off the 
premises.

JOSEPH FINGERER
246 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

----- ,-------------------- 'f
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 184!) lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANIELLO DE GENNARO 
(De Gennaro Bros.)

163 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 0260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1<>7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 Kingston Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed eff the 
premises. ,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1949 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section i07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off :he 
premises.

JULIUS GROLITZER
457 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 5C7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Furman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY A. BESTE 
(Henry’s Coffee Shoppe)

329 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1938 has been isseud to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law nt 
282 Smith St., 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 2342 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Foster Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off

N.

the

y‘.
premises.

1503 Foster
JOHN HART

Ave. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No.
GB 2059 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1199 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY RABINOWITZ
428 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2445 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rochester Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN & ROSE WOLF
22 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Parkville Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN MEYN
306 Parkville Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1603 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 Road Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 10235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DANIEL P. SICKLES (BUDDY’S) 
119 Smith St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1754 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Smith St., 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 1483 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIA HIRSCHBERG, Admx.
299 Smith St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2416 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Kingston Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

. WILLY DESCHON
104 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2243 has bean issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Kingston Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO STRESS
131 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Kingston Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 692 has been issued to the unedrsigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

JOHN F. WILLIAMS 
3160 Fulton St,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 6'27 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section J 07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3621 Quentin Road, Borougr of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OWEN SMITH 
(Emerald Bar & Grill)

3621 Quentin Road Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 705 has been issued th the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
553 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PALATIAL BOWLING & BILLIARD 
ACADEMY. INC.

553 Eastern Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 671 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
864 Nostrand Ave., Borough Brooklyn, N. Y. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS, RADIN
864 Nostrand Ave., ' '• Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 264 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
755 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK J. DOMBROWSKI 
Mem. Ass’n Inc.

755 — 4th Ave. . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Daw at 
439 Bush wick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ORIGINAL ASSOCIATION OF RUSSIAN 
WORKERS OF AMERICA

439 Bushwick Ave. Brooklyn, N. V.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 730 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1191 Nustrnnd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN ROCHFORD
1191 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2310 has been issued to the undersingned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3619 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS SCHEINGARTEN 
3619 Mermaid Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202, Mermaid Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MINTZ’S DELICATESSEN. Inc.
3202 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2270 has been issued to the undersigned 
to seli beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4223 — 2nd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AXEL G. F. PEDERSEN 
(Hi-Ge Rest & Bar)

4223 — 2nd Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1902 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4908 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM A. CARNEY
4908 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 - 72 Bogart St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BORROUGH CAFETERIA, INC.
56 - 72 Bogart St., Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 814 has been isseud to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 1596 has been isseud to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE GOODMAN
187 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB, 13b7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7720 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HAASE
7720 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 515 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section J 07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
761a Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB SAFIER
761a Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Ditinas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS HOROWITZ
504 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 6'28 lias been isseued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1645 St. John’s Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYROWITZ
1645 St. John’s Place Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1638 Pitkin Ąve., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY, Inc. 
1638 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 815 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADOLPH LIEBOWITZ
235 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 630 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 207 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section i07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3501 — Ave. S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 574 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section i07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
LOUIS MOLOD and JACOB ZUCKERMAN 

(M. & Z. Del.)
7112 Bay Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 513 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
49 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL D. SHAGAN
49 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 419 hat; been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section .’07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 — 33rd Ave., Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SPERO ALEXIO (New Deal Rest & Bar) 
170 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1602 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 307 
of the Alcoholic Beverage Control I<aw at 
146 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 745 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section JOT 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
471a 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL HUGHES
471a — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 714 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1488 Herkimer St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to oe consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control taw at 
620 Caton Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN KLUGER
K. & K. Delicatessen & Hungarian Rest., 

620 Caton Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 560 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of th‘e Alcoholic Beverage Control law at 
407 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Mary CARNO (Adm.)
407 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 794 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lw at 
685-687 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & L. DELICATESSEN, Inc. 
685-687 De Kalb Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 457 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
331 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
268 Kingston Ave., Borough of Brooklyn. 
Ccunty of Kings, to be consumed vn the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 596 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
70 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANCES GRANT 
(Spic & Span Rest. & Grill)

70 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 508 has been issued to the undersigned 
to seii beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOPHIE STADLER
286 Wilson Ave., Brooklyn, ' N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1892 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
280-282 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY G. BLUEMER & MRS. 
E BLUEMER

Exec. ' Est. of George W. Pluemer 
280-282 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2253 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 Wyckoff Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tiie 
premises.

KARL HABERZETTL
83 Wyckoff Ave., Brooklyn,- N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 886 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4514 — 13 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PROSPECT DELICATESSEN, INC. 
4514 — 13th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2246 Pacific St , Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1931 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
878 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consum-.*d on the 
premises.

CHARLES ZELDES
S78 Suiter Ave. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 427 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Roebling St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB KAPLAN
201 Roebling St. 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 the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 — 9th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIOVANNI VIOLA
128 — Jth St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1594 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2743 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 492 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control »,aw at 
312 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ort the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
ER 2076 ha-s been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1533 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
EDMUND G. LAWLOR & JAMES LAWLOR 

LAWLOR BROS.
1533 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
714 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed .*n the 
promises.

NAT. TORGOVNIK & ABE FRIEDMAN 
Nat. & Abe Delicatessen

714 Avenue U. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 490 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Liw nt 
120 Fulton St., . Borough of Brooklyn 
County of Kings, to oe consumed on the 
premises.

ANNA MURRAY, BARNEY TURNER 
120 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 602 has been isseud to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
75 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP ALTMAN & JOSEPH EAGER 
75 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1604 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Graham Ave., 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. 
EB 2307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
'f the Alcoholic Beverage Control Law at 
404 Court St., Borough of , Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICHOLAS LEMBESIS 
Valencia Coffee Pot

401 Court St.. 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 
.35 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LYNCH
85 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. ¥«

hite



šeštadienis, Liepos 11, 1942 L AI S VE Penktas puslapis

žiaurūs mūšiai Voronežo ir
ROSSOŠ SRITYSE

Sovietų Oficialiai Pranešimai
SMŪGIS NAGIŲ LAIVAMS BALTIJOS JŪROJE

Maskva, liep. 9. — Sovietų Žinių Biuras šiandien pa
skelbė šį pranešimą:

Naktį liepos 8 į 9 mūsų kariuomenė vedė mūšius 
prieš vokiečius į vakarus nuo Voronežo. Kitose fronto 
dalyse nebuvo jokių žymių atmainų.

Į vakarus nuo Voronežo sovietinė kariuomenė nar
siai kovoja prieš didesnes priešų jėgas.

Dienos laiku (trečiadienį) vokiečiai padarė aštuo- 
nias atakas arti dviejų apgyventų vietų, bet kiekvieną 
kartą jie buvo nugrūsti atgal.

Vakare dvi kuopos priešų mėgino atakuot mūsų po
zicijas devintą kartą. Mūsiškiai kariai leido priešams 
arti prieiti, o tada visus juos nušlavė.

Vienoje fronto dalyje linkui pietų vakarų vokiečiai 
keturis sykius atakavo pozicijas, ginamas Sovietų šau
lių bataliono. Mūsų kovotojai išmušė iš veikimo 13 
vokiečių tankų ir užmušė virš 500 priešų, likusių kovos 
lauke; tada priešai liovėsi atakavę iš pryšakio.

Tik kuomet gręsė apsupimas, o ne kitaip mūsų rau
donarmiečiai, pagal savo komandos įsakymą, pasitrau
kė į naujas pozicijas.

Per penkių dienų veiksmus mūsų kariuomenės dali
niai viename sektoriuje Kalinino fronto užmušė 2,000 
vokiečių kareivių ir oficierių.

Maskva, liep. 10. — šiandieninis Sovietų Žinių Biuro 
pranešimas sakė:

Sovietų kariuomenė liepos 9 d. tęsė atkaklius mū
šius į vakarus nuo Voronežo ir srityje Rossoš miesto.

Kitose fronto dalyse nebuvo jokių svarbių atmainų.
Mūsų laivai Baltijos Jūroje nuskandino du vokiečių 

transporto laivus ir vieną jų žibalinį laivą, viso 22,000 
tomi įtalpos.

Viename sektoriuje į vakarus nuo Voronežo tebė
ra vedamos žiaurios kautynės.

oro veikšmaTprieš japonus

Verda Mūšiai Rytinėje 
Pusėje Dono Upės

Maskva, liep. 10. — Da
liniai Ketvirtosios vokiečių 
šarvuotos armijos prasimu
šė per Dono upę iš vakari
nio jos šono į rytinį, ties 
Voronežu, kur siaučia kru
viniausi mūšiai rytinėje tos 
upės pusėje.

Sovietų kariuomenė Ros
soš srityje pasitraukė dvie
juos punktuose į naujas po
zicijas.

Cairo, Egiptas, liep. 10. 
—Anglai smarkiai atakavo 
pietinį sparną vokiečių ka
riuomenės EI Alamein sri
tyje ir privertė juos pasi
traukt i šiaurius, v

New York. — Jugoslavi
jos karalius Petras II per 
radiją sveikino lenkus, ka
riaujančius įvairiuose fron
tuose prieš fašistų Ašį.

Ankara, Turkija. — Tur
kijos prezidentas Ismet 
Inonu paskyrė užsieninį mi- 
nisterį Shukru Saracoglu 
ministeriu pirmininku vie
toj mirusio Refiko Sayda- 
mo.

New York. — Čia ir ki
tuose miestuose iki šiol 
areštuota jau 101-nas na
cių Bundo (sąryšio) narys 
bei rėmėjas, kaip Amerikos 
priešai kare.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Westerly, R. I. LICENSES LICENSES LICENSES

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Australija, liep. 10. — Jungtinių Tautų štabas išlei

do sekamą pranešimą:
Delhi. — Grupė Jungtinių Tautų orlaivių bombarda

vo japonų kareivinių sritį ir bombomis tiesiog pataikė 
į eilę pastatų.

Šiauriniai-rytinėje srityje veikė tik oro žvalgai ja
ponų ir talkininkų.

Chungking, Chinija, liep. |9. — Generolo Josepho W. 
Stilwell’io štabo pranešimas šiandien sakė:

Talkininkų bombanešiai liepos 2 d. atakavo japonų 
koncesijas Hankowe (Chinijoj); sužalojo prieplaukas 
ir sandėlius ir, turbūt, padarė nuostolių Japonijos lai
vams toje srityje.

Talkininkų lakūnai, atakuodami Baltojo Debesies 
orlaivių stovyklą arti Kantono, liepos 4 d. sunaikino 
kelis japonų orlaivius ant žemės.

Nežiūrint blogo oro, talkininkų bombanešiai ataka
vo japonų žibalo sandėlius ir prieplaukas Hankowe 
liepos 6 d., užkurdami aštuonis gaisrus toje srityje.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 13 d. liepos (July), 
7:30 vai. vak., Lietuvių Svetainėje 
ant trečių lubų, 853 Hollins St. 
Gerbiami nariai, malonėkite būti i 
šiame susirinkime, yra svarbių rei
kalų aptarti ir kurie duoklių dar 
nemokėję, malonėkite užsimokėti 
šiame susirinkime. — Valdyba.

(161-162)

Liepos 7 dieną mirė drau
gas^ Jonas Ulles-Jurkša, gy
veno 2 School St. Paliko mote
rį, vieną dukterį ir du sūnus.

Jonas Ulles-Jurkša buvo au
dėjas, mirė darbe, greičiausiai 
gal bus širdies liga. Gerai ži
nomas tarpe senesnių, audėjų 
organizuotojų Ansonia, Conn., 
kur jis daugelį metų gyveno ir 
veikė.

Lai jam bus lengva šios ša
lies žemelė.

Draugas.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 476 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Sec
tion. 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 984 Liberty Ave., 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. 
C 1375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 193-199 Newell Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

KRESSE DISTRIBUTING CORP. 
193 - 199 Newell St. Brooklyn, N. Y.

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

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

INSURE YOUR HOME
AGAINST HITLER/<

ZW WAR SAVINGS BONDS £- STAMPS

NOTICE is hereby given that License No. 
E 306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house 
under Section 107 of the 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. 
RL7641 has been isseued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 33 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND HURLEY
33 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 267 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Interior Basin. In the Mill Basin District, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

HUDSON RIVER YACHT CLUB 
Interior Basin, In the Mill Basin Dist.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1528 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to oe consumed on the 
premises.

RO-BARD DELICATESSEN. INC.
1528 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
750 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LENA ROEDER
750 Court St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 715 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
150 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ISADORE REINGOLD, DAVID HALPER 

1502 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6380

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare
Nedoliomis ir Šventadieniniai 
10-12 ryte

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskaf

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tek STagg 2-0788
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

* LIETUVIŠKA -A

UŽEIGA
Rhcingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuoti? ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
C 482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6409 - — 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERLIN BOS, INC.
6409 — 8th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Liw 
at 466 Kosciusko Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE. Inc. 
466 Kosciusko St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1938 has been isseud to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control l^iw at 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

H. B. DELICATESSEN, INC.
769 Washington Ave. Brooklyn, N. Y.

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

WILLIAM BRINKMAN
176 Wallabout St., Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiu

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Sov. Lakūnai Sunaikino 
30 Nacių Orlaivių Nor

vegijoj ir Finijoj
Maskva, liep. 10. — So

vietų lakūnai užklupo ke
lias vokiečių lėktuvų sto
vyklas šiaurinėje Norvegi
joje ir Finliandijoje ir su
pleškino 30 priešų orlaivių 
ant žemės, sužeisdami dar 
27-nis kitus.

Nacių orlaiviai iš tų sto
vyklų bombarduodavo A- 
merikos ir Anglijos laivus, 
gabenančius Sovietams ka
ro reikmenis į Murmanską 
bei Archangelską.

SUNKĖJA SOVIETAMS 
PADĖTIS FRONTE

Maskva, liep. 10.—“Rau
donoji žvaigždė/’ Sovietų 
kariuomenės laikraštis, ra
šo, kad fašistai dar pasiva
rė pirmyn Voronežo fronte 
ir kad padėtis ten eina sun
kyn Sovietams.

Raudonoji Armija kitur 
veda didžią kontr-ataką, 
kad priverst vokiečius iš
traukt dalį savo jėgų iš Vo
ronežo srities.

Sovietų orlaiviai smar
kiai bombardavo nacių or
laivių stovyklas šiaurinėje 
Norvegijoje ir Finliandijo
je ir padarė priešams daug 
nuostolių.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 ir ALDLD 17 kuopos 

rengia pikniką “Laisvės” naudai. 
Sekmadieni, liepos 12 d. Brandon
ville (Pa.) Giraitėj. Pradžia 10 vai. 
ryto ir tęsis iki vėlai nakties. Pra
kalbą sakys drg. P. Buknys iš 
Brooklyn, N. Y. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti, tuom 
pačiu sykiu paremsite dienraštį, 
mes visi gerai žinome, kad “Lais
vė” paduoda teisingiausias ir vė
liausias žinias. Taip pat turėsimo 
gerų užkandžių ir to gero Lietuviš
ko Columbijos alaus. — Kom.

(159-161)

MONTELLO, MASS.
Bendras LDS piknikas. Montello 

ir Stoughtono LDS kuopos rengia 
bendrai pikniką, liepos 12 d. Liet. 
Taut. Namo Parke. Visi Naujosios 
Anglijos lietuviai, LDS nariai pri
valote dalyvauti savo organizacijos 
piknike. Taipgi kviečiame žmones 
be skirtumo pažiūrų į šį pikniką. 
Pradžia 12 vai. dieną. — A. Sauka.

(159-161)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks lie

pos 12 d., 10 vai. ryto. Malonėki
te skaitlingai dalyvauti susirinkime. 
Bus Progr. Kliubo svetainėje, 325 
E. Market St. — Sckr. (159-161)

PITTSBURGH, PA.

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

Padarytas iš tikro Castile muilo 
U.S.P. Išplauna pleiskanas ir vi

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’
HAIR

REFRESHING
TONIC

Alexander’s Hair Refreshing Tonic 
Aliejų ir kitų vaistų mišinys dėl 
stimuliavimo plaukų šaknių ir odos 

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

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

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

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

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

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

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

slaptybės, kaip jie mirusius 
prirengia pašarvojimui, balsa- 
mavimas, papročiai visokių 
tautų ir deginimai kūnų, 300 
puslapių ..............   $1.25

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

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai-
Liepos 12 d., Haller’io farmoje, 

LDS 8 Apskr. ruošia pikniką. Iš 
North Side, važiuok Ohio River 
Blvd., suk į Camp Horne Rd. iki 
Mount Nebo; čia suk į kairę, priva
žiavęs Bellevue Beer Garden suk 
į dešinę, čia bus Piknikas. — Kom.

(159-161)

ninku ......................................... 20c
Kantri Alena .............................  25c
Pranašavimai Mikaldos ............  25c
Marių Duktė ............................. 25c
Duktė Pūstynėse ...................... 25č
Savizrolas, juokingi skaitymai 25c
Neužmokamas žiedas ..............  25c
Gudrus Piemcnelis .................... 25c

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

P
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LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

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

i DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
J Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undcrtaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

<i>

<!>
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

<♦>

Sta/ 
acū*esas •

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviuis
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

>

!>

>

>

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose turite 
Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

•

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

RADIO
Klausykite N. J. Radio kas sek

madienio rytas, 8-tą valandą ant 
Stoties WHOM 1480 kilocycles. 
N. J. Radio Raštinė, 309 Harrison 
Ave., Harrison, N. J. Radio vedėjas, 
Juozas Ratkus. Kalbėtojas, Jonas 
Giraitis. (159-161)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 13 d. liepos Liet. Svet., 29 
Endicott St., 7:30 v. v. Malonėkite 
visos narės dalyvauti, nes yra daug 
svarbių dalykų. — A. W. (160-162)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, liepos 13 d., Kasmočių 
Svet., 91 Steamboat Rd., 8 v. v. 
Prašome narių dalyvauti.—V. Alyta.

(160-162)

Velniškas Tiltas per Nemuną,
Herodas Boba ir kitos 7 is
torijos ....................................... 35c

Sveikata Ligoniams, aprašo viso
kias žoles nuo įvairių ligų .... 25c 

Marijos Sapnas ant Kalno Alyvų 15c 
Lengvas Būdas išmokt angliškai 35c 
1001 Naktis, dalis I .................... 50c
Karvės, iš jų nauda ir kaip pa

daryt sūriai .............................  25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

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

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

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

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

M. ŽUKAITIS
334 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvea

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

E

M Lietuviui Rakandui Krautuve

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 
JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 

Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
toWWMVWWWMVMVWWW/lllVWWW»WWWWIIMllVllMlg.
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šeštadienis, Liepos 11, 1942

Nou Yorki^/ž^/#/Žinios
Cacchione Pasiskyrė Kvotą 

Parduoti Už $50,000 
Karo Štampą

Marcantonio Atsišaukė į D.
t

Partiją Laikytis Vieningai
Užvedė Bylą Sulaikyti 

Valdininko Algą

Kongresmanas Vito Marcan
tonio ir kiti Amerikos Darbo 
Partijos vadai atsišaukė j vi
sus norinčius Amerikos vienin
gumo darbiečius vengti viduji
nės tarpusavyje kovos.

Jie pareiškė, kad jie pasiry
žę “tartis su bile kuria ir viso
mis jėgomis” Am. Darbo Par
tijoj, kad išvengti savitarpinių 
kovų ir partijos energiją su
naudoti rėmimui prezidento 
Roosevelto programos.

Po atsišaukimu pasirašė 
Marcantonio, ADP New Yor- 
ko apskrityje pirmininkas;

Eugeno Connolly, sekretorius; 
Morris Watson, pirmininkas 
Progresyvių Darbiečių Komi
teto; Max Torchin, Kings ap
skričio Progresyvių Komiteto 
pirmininkas.

Penktadieni buvo paskutinė 
diena pakeisti sleituose kandi
datus.

Progresyvių darbiečių vadai 
sako, kad eiliniai nariai už vis 
labiausia nori partijoj vienin
gumo ir kad jeigu tūlos sa
vanaudiškos grupės išstos tą 
vieningumą ardyti, jos bus nu
šluotos iš vadovybės apskričių 
ir valstijos konvencijose.

Drottningholmu Atvykusį Pi
lietį Sulaikė Kaipo Šnipą

Parkų komisionierius Moses 
nusiskundė esąs patrauktas 
teisman dėlto, kad jis turi 7 
viešus, visuomeniškus darbus. 
Keisčiausia, skundžiasi jis, esą 
tas, kad ne tų ekstra darbų 
skundėjai reikalauja iš jo, bet 
nori atimti iš jo vienatinę — 
tiesa, nemenką — algą $13,- 
500, kurią jis gauna, kaipo 
parkų komisionierius.

Visos kitos jo einamos pa
reigos esančios nemokamos, 
liuosnorės ir jeigu josna būtų 
pastatyti atskiri komisionie- 
riai, sako Moses, jiems turėtų 
būti mokama algos. Gi prieš jį 
byla esanti užvesta pamatuo
jant, kad jeigu jis turi tuos ki
tus darbus, tai jis legaliai ne
sąs parkų komisionieriumi ir 
dėlto negalįs imti algos.

Valdžios agentai, kurie pra
leido virš savaitę laiko klausi
nėdami ir krėsdami atvykusius 
iš Lisbon’o diplomatinių įkai
tų laivu keleivius, išvilko na
cių šnipą.

Drottningholmu atvyko 942 
keleiviai birželio 30-tą. Iš tų 
paskiausieji buvo išleisti lie
pos 7-tą, o 300 sulaikyta Ellis i 
Islande tolimesniam klausinė
jimui.

Liepos 9-tą p. P. E. Fox
worth, FBI direktoriaus padė
jėjas, New Yorko Biuro virši
ninkas, paskelbė, kad Herbert 
Karl4 Friederich Bahr, natu- 
ralizuotas Amer, pilietis, areš
tuotas ir prisipažinęs nacių 
šnipu.

Šnipavimui jis buvęs paruoš
tas toje pačioje nacių mokyk
loje, kuri submarinais atsiuntė

jau žinomus, sugautus nacių 
šnipus.

Kratą ant Drottningholm 
buvęs įsakęs FBI direktorius 
J. Edgar Hoover, tikėdamasis, 
kad turės būti surasta šnipų.

Bahr, Amerikos su Vokieti
ja įkaitų studentas, Amerikos 
ambasadoriaus Lisbon’e įsipra
šęs leisti važiuoti Drottning
holmu po atpasakojimo grau
dinančios istorijos apie savo 
pabėgimą nuo nacių, kur jis 
būk buvęs koncentracijoj.

Kratoj pas Bahr rado $7,- 
000. Išsiaiškinimui, jis atpa
sakojęs graudžią istoriją apie 
žydų šeimą, nacių išardytą, 
kurios motina būk davus jam 
tuos pinigus išvežti iš Vokieti
jos. Bahr’o motina ir brolis 
gyvena Buffalo, N. Y.

27 Nauji Medikališki 
Egzaminieriai

Majoras LaGuardia pasky
rė 27 gydytojus veikti specia
liais medikališkais egzaminie- 
riais atsitikime atakų iš oro, 
paskubinimui miesto medika- 
liško egzaminieriaus darbo. 
Jie veiktų kaipo pagelbininkai 
išaiškinti užmuštų asmenybę 
ir priežastį mirties. Jie veiks 
nemokamai, kaipo liuosnoriai.

Į Signalą Kerpą Paėmė 
400 Civilinių

Miestp Salės Aikštėj perei
tą pirmadienį prisiekdinta 400 
civilinių ir pasiųsti šešiems 
mėnesiams į Signalų Korpo 
lavinimo mokyklą. Po to jie 
dirbs pataisų darbus prie Sig
nalų Korpo.

Civilinių lavinimo programa 
reikalauja paruošti 60,000 ci
vilinių radijo ekspertais.

Priimtieji mokinami po 8 
valandas per dieną. Pirmais 
trim mėnesiais jiems mokės po 
$20 per savaitę, o sekamais 
trim po $28. Sėkmingiausi bū
sią ir aukščiau mokinami.

Civiliniai į Signalų Korpą 
priimami nuo 16 iki 50 m. 
Drafto amžiaus vyrai skiriami 
į liuosnoriais įstojusių rezer
vą.

New Yorke toji mokykla 
dabai- randasi 63 Park Row. Ji 
veikia per ištisą parą, trim 
šiftais. Jai bildingą, įrankius ir 
instruktorius duoda švietimo 
Departmentas, o studentams 
algas moka iš armijos lėšų.

Mieste dabar veikia 5,538 
liuosnoriai miesto svarbesnių 
vietų sargybiniai. Jie turi uni
formas ir ginklus, nors oficia
liai nėra armijoj nei policijoj.

Lituanica Aikštėje Iškels 
Tarnybinę Vėliavą

Šio sekmadienio popietį, lie
pos 12-tą, prie Lituanica Aikš 
tės, priešais Piliečių Kliubą. 
Union Avė. ir Hewes St., bus 
iškilmingos ceremonijos pa
garbai išėjusių Jungtinių Vals
tijų tarnybon, iškelta Tarnybi
nė Vėliava.

Delegatam Palinkėsim 
Laimingos Kelionės
Delegatai iš LDS 1-mos kp., 

iŠ Conn, valstijos ir iš apylin
kės visi kartu važiuos LDS 
seiman jau ateinančią savai
tę. Tai mūsų LDS 1-ma kuopa 
rengia išleistuvių pramogėlę 
šeštadienio vakare, liepos 11, 
7:30 vai., Laisvės svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

- Tame parengime bus galima 
susipažinti su veikėjais, su 
mūsų progresyviais biznieriais. 
Visapusiai apsvarsčius, tokiuo
se vakarėliuose apsimoka ir 
verta dalyvauti.

Turėsime ir muzikantus, šo
kių mėgėjai galės smagiai pa
sišokti.

Įžangos tikieto nebus, tik, 
žinoma, reikės nusipirkti vis
kas, kuo naudosies. Tie pra
leisti centai bus geram tikslui, 
pagelbės padengti kelionės lė
šas delegatų į LDS seimą, Chi
cago, Ill. Rengėjai.

Iškilmėse kalbės šios apylin
kės įvairių organizacijų ir sve- 
timkalbių įstaigų veikėjai, tar
pe tų ir Rojus Mizara, dien
raščio Laisvės redaktorius.

Ceremonijos prasidės apie 1 
vai. po pietų.

Veikalo “Tai Yra Armija” 
Laukia Sensaciniai Laimin

gas ir Ilgas Amžius

Naujas Irving Berlin’o vei
kalas “Tai Yra Armija,” su
kurtas armijos kempėj ir vai
dinamas iš armijos parinktų 
aktorių, su dideliu pasisekimu 
įsikūrė Broadway Teatre, 53rd 
St. ir Broadway, New Yorke. 
Ten pabuvęs spektaklis, mena
ma, patrauksiąs į kitus mies
tus ir į kempes. Kalbama, kad 
jis taip pat jau nupirktas ju- 
džiui per Warner Bros, ir Ber- 
lin’ui sumokėta $250,000.

Penki šimtai mergaičių iš
vyko į Mergaičių Skautų kem
pes atostogoms.

REIKALAVIMAI
Pajieškau darbininko dirbti prie 

Restauranto valymo. Prašome kreip
tis pas A. Barzda, 417 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. ' (157-162)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai 

labai ramioje vietoje, garu apšildo
mi. Šiltas vanduo per ištisą vasa
rą. Renda žema. Kastantas Saba
liauskas, 5444—82nd St., Elmhurst, 
L. I. (zvanelį paspauskite basemen- 
te.) (160-161)

Karo Gasn Ekspertą Mokykla
Miesto viršininkai nori būti 

pasiruošę sutikti visas ir kiek
vieną ant miesto ataką taip, 
kad kiekvienas gyventojas 
mokėtų atlikti ką nors gelbė
jimui savęs ir visų aplink sa
ve.

Queens dabar mobilizuoja
chemiškus, vaistininkus ir ki
tus galinčius pažinti nuodin
gus gasus pagal jų poką—sto
ti į specialų klasę, kurioje jie 
bus nuodugniai supažindinti 
su gasų pavojais ir visokiais
triksais kovai prieš juos.

Suinteresuoti gali kreiptis į 
mokyklos direktorių, 942 
Grand St.

Septynių Metą Vaikas Ėjo 
Japoną Mušti

Stovintį sargyboje policistą 
prie 46th St. ir Park Ave., 
New Yorke, nedidelis ber
niūkštis pasveikino militarišku 
saliutu. Policistas taip jau rim
tai atsaliutavo. Vaikas jo pa
klausė :

— Kur turiu eiti, kad įstoti 
marinu ? — Ir čia pat trauk
damas iš pakeleivingo krepše
lio žaisminę kanuolytę ir ke- 
nuką vabalams nuodų, vaikas 
tikrino — Aš išžudysiu japo
nus.,

— Eikš su manim, gal ir aš 
pats stosiu į marinus, — atsar
giai, bijodamas išblaškyti vai
ko didvyriškas svajones, kvie
tė policistas. Nusivedus stotin 
dar daugiau radosi jam kariš
kų įrankių, su kuriais beprak
tikuojant pribuvo Mrs. War
ren, karingojo Miko motina, ir 
nusivedė jį namo.

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ

'This is the Enemy!'
(Nuotikiai iš žmonių Karo prieš Hitlerį)

"Tai yra tuojautinė pareiga kiekvieno amerikono pamatyti
■ ‘This is the Enemy’ ”— Arthur Winchel, N. Y. Post.

***i/2*—Daily News.
Ir dar nepaprasta įdomybė: “YELLOW CAESAR/’ smagi 

trumpa anglų pašaipa iš niekšiško Benito . . .
Taip pat: "DOVANŲ LAIMĖTOJAI,”—judis rodąs Stalino dovanų 
teikimą atsižymėjusiems darbuotojams meno ir mokslo srityse ...

IR NAUJAUSIOS JUDŽIŲ ŽINIOS

Nuolat nuo 9 A.M.—25c iki 1 P.M., apart šešt., Sekm., šventad.

STANLEY THEATRE 7th Avc- Sts-N-Y-
(Oru Vėdinamas)

Peter V. Cacchione, brook- 
lynietis komunistas, Miesto Ta
rybos narys, pasiskyrė sau 
kvotą parduoti už $50,600 ka
ro štampų. Naują kvoJą jis 
paskelbė sykiu su pranešimu, 
kad pirmiau pasiskirtąją de
šimties tūkstančių dolerių kvo
tą jis jau išpildė. Štampas jis 
pardavinėjo per savo ofisą ir 
atviro oro mitinguose ant gat
vių kampų.

“Brooklyno žmonių atsilie
pimas,” sako Cacchione, “iš 
tiesų buvo puikus. Originaliai 
buvau nusistatęs $10,000 kvo
tą. Bet dabar matau, kad ga
limybės tikrai yra milžiniškos. 
Mano trumpas patyrimas ma
ne įtikino, kad pardavimas 
štampų ir karo bonų gali būti 
pakeltas daugeriopai jeigu tik 
būtų imtasi organizacinių 
žingsnių pasiekti tūkstančius 
newyorkieciu, kurie yra pasi
rengę ir nori gausiai pirkti. 
Mes negalime atsidėti vien ant 
spontaniškumo atlikti darbą, 
žmonės turi jausti, kad- jie tu
ri svarbią dalį šiame laisvini
mo kare.”

“Tai Yra Priešas” Pradėjo 
Antra Savaite C

Naujasis. Sovietų judis “Tai 
Yra Priešas” pradėjo antrą sa
vaitę Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke, žiū
rėtojų lankosi daugiau, negu 
bile kurio kito, rodyto po 
“Merginos Iš Leningrado.”

“Laisvėje” galima gauti
Apsigynimo Bonai

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th St.

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Howes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

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

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

Smūgis Diskriminacijai
White Plains teisėjas Davis 

priteisė Mount Vernon čiuo
žyklos savininkam sumokėti 
15 metų negraitei $300 už į- 
žeidimą. Jos neįleido čiuožyk- 
lon su baltomis mergaitėmis. 
Teisme savininkai aiškinosi, 
būk jos neleidę tik kaipo ma
žametės.

Vyriausis policijos inspekto
rius Louis F. Costuma paskir
tas pirmuoju deputu policijos 
komisionieriumi, vieton rezig
navusio John J. Seery.

Teisėjas Klapp suspendavo 
baudas trijų jaunuolių, kalti
namų prasižengus parkų tai
syklėmis, kada jie pasirašė pa
žadą “ateityje elgtis tinka
mai.”

Policijos leitenantas James 
J. Cosgrove, 47 m., prašė pa- 
liuosuoti iš policijos, kad ga
lėtų stoti armijom Pereitame 
kare jis buvo du kartu sužeis
tas.

PARDAVIMAI
ĮMOKĖTI $350
Lengvus išmokėjimai 

258 17th St., Brooklyn, N. Y. 
parsiduoda 2 šeimynų, 7 kambarių 
namas, 3 maudynės. Originale kai

na $5500. Nusileidžia iki $3750.
SEAGATE—3808 Maple Ave. 

Brooklyn, N. Y.
moderninis 2 šeimų namas. Origi
nale kaina $14,500, nusileidžiama 
iki $4450.
Dėl apžiūrėjimo nuosavybės šaukite 
savininką: BRyant 9-1273.

IMOKEfl$350
Balansas ant lengvų 

išmokėjimų
1674 Nelson Ave., Bronx, N. Y.

Moderninis 7 kambarių namas.
Originale kaina $9,500. Nusilei

džiama iki $4,250.
Del apžiūrėjimo šaukite savininką 

BRyant 9-1273.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

BROOKLYN
UBO/? LYCEUM

Darbininkų Įstaiga
Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Įlf—i ——H I! !■■■■■ .

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 

tokio
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. Glxjnmore 5-6191

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

L4/S/V/U0TAS G/?.4BO/?/US
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.

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas 1 a i kro- 
džių, 1 a ikrodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS

BOSITE 
PATENKINTI

VERI-THIN RYTHM . . . 
Yellow gold filled case, 
17-jewel Precision move
ment .... $33.75

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yellow gold case, 
I 7-jewel Precision move
ment .... $42.50

YERI-THIN AIRWAY . . Pink 

or yellow gold filled case with

Guildite back, 15 jewels . $29.7$

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