
KRISLAI
Vistiek vagystė.
Istorija ir to nepamirš.
Hitlerinė viešnia.
Pirmos klasės bailys.
Patarimas Tysliavai.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
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cevičiaus.
Skirtumo nėra, kaip “K.” 

straipsnį gavo. Faktas yra, 
kad šis Bacevičiaus straipsnis 
žodis žodin tilpo žurnale 
“šviesoje.” To fakto “Kelei
vio” redaktorius neatžymėjo. 
O tai yra literatūrinė vagystė.

Pastebėjau, kad “Tėvynė” 
irgi spausdina tą patį straips
nį, taipgi vogtinai.

Gal pirmu sykiu lietuviu 
spaudos istorijoje šitokia be
gėdyste užsiimdinėja laikraš
čiu redaktoriai.

Matyt, Russian War Relief 
chicagiškis Lietuvių Komitetas 
padarė atsišaukimą į visas or
ganizacijas aukų tam prakil
niam tikslui.

Taipgi matyt, tos organiza
cijos, kurias kontroliuoja gri- 
gaitiniai menševikai, nei cento 
nepaaukojo. “Naujienose” lie
pos 9 dieną skaitome: “Vi
sur kuone vienbalsiai tie atsi
šaukimai buvo padėti ant stalo 
be jokio svarstymo.”

žinoma, ant stalo jie ilgai 
negulėjo: menševikai juos pa
kišo po stalu.

Tuomi grigaitiniai sutvėri
mai labai džiaugiasi ir di
džiuojasi. Baisų mūšį jie lai
mėjo .'

Brooklyn© “Amerikos” re
daktorius Juozas Laučka susi
laukė be galo brangios vieš
nios. Kokia ten Aldona Bulo
tienė pribuvus pas jį ir jis su 
ja ilgai pasikalbėjęs.

Pasiremiant tos moteriškės 
pasakojimais, Laučka dar vie
ną bačką smalos išliejo ant 
Sovietų Sąjungos didvyriškos 
liaudies. Ir pirmam puslapyje 
ir editoriale liepos 10 dienos j 
“Amerikoje” jisai išplūsta ir 
išniekina tą kraštą, kurio ge
riausi sūnūs milijonais guldo 
galvas už mūsų visų, už Ame
rikos, už visos žmonijos laisvę 
ir kultūrą.

O kažin ar tik ta ponia ne
atgabeno savo kolegoms čio
nai “kiškio pyrago” nuo dėdės 
Hitlerio iš Kauno?

Reikia žinoti, kad kai joks 
švarus žmogus šiandien negali 
išvažiuoti iš Kauno, šita poniu
tė buvo be vargo išleista.

Garsusis Amerikos raganų 
gaudytojas Martin Dies yra 
priverstas suryti savo žodžius. 
Apšmeižęs aukštą valdininką 
David B. Vaughan, dabar 
kongrese viešai atsiprašinėjo 
ir sutiko padengti visus kaš
tus užvestos prieš jį (Diesą) 
bylos.

Diesas išsigando teismo — 
finansinės bausmės ir kalėji
mo. Drąsus jis tiktai tada, ka
da gali purvais ant žmonių 
drapstyti be jokio pavojaus 
savo kailiui. Kaip tik sutiko 
rimtą oponentą, atsiklaupė 
ant kelių ir prašo visų griekų 
atleidimo.

Kaip atrodo, tai ne viskas 
plaukia, kaip iš pieno, ir pas 
mūsų lietuviškus hitlerininkus. 
Štai kokiu gvoltu šaukia “Vie
nybėje” (liepos 10 d.) Juozas 
Tysliava:

“Ką veikia Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga? Kur ilsisi Lietuvių 
Taryba? Kur ramiai rymo 
Tautinės tarybos ir fondai ? 
Kas daroma lietuviams tremti
niam šelpti Rusijoj ir kitur? 
Kas daroma per Raudonąjį 
Kryžių?”

Tysliava turėtų žinoti, kad 
tos visos tautinės tarybos ir tie 
visi jų fondai buvo suorgani
zuoti tarnauti Hitleriui. Bet 
dabar ta tarnyba pasidarė la-

RAUDONARMIEČIAI APSTABDO TRIS NACIU OFENSYVAS
Neatidėliot Antro

Fronto! Šaukia
Sovietų Atstovas

Washington. — Sovietų 
ambasados narys, kapito
nas Ivan A. Jegoričev’as 
pareiškė:

“Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos žmonės turėtų iš
stoti karan Europoj kuo 
greičiausiai prieš barbarus 
fašistus.”

Kalbėdamas per radiją, 
kap. Jegoričevas, tarp kit
ko, sakė:

“Sovietų Sąjungos žmo
nės negali tik laukti antro 
fronto atidarymo. Juk prie-

Holandija Sumezgė Ry
šius su Sovietais

London. — Sovietų am
basadorius I. M. Maiskis ir 
Holandijos a m b a sadorius 
dr. Michiels van Verduynen 
liepos 10 d. pasirašė sutar
tį, kuri sumezga diploma
tijos ir karinės sąjungos 
ryšius tarp tų dviejų kraš
tu.

Holandija buvo sutrau
kius diplomatinius ryšius 
su Rusija beveik tuojau, kai 
įsikūrė Sovietų valdžia.

Rolandų ministeris pir
mininkas P. S. Gerbrandy, 
dabar kalbėdamas per ra
diją, pareiškė:

“Ši sutartis parodo, kaip 
susidarė mūsų sąjunga su 
Sovietais tokioj valandoj, 
kada Rusijos žmonės su at
kakliu pasiryžimu, su ne
girdėta narsa ir pasiauko
jimu atremia priešus, kurie 
beveik neatlaikomai štur
muoja.

“Ne tik mūšiuose mes da
bar stojame išvien su ru
sais, bet ir kada taika ateis, 
abidvi mūsų valstybės san- 
darbininkaus, kad bendro
mis jėgomis išlaikytume 
laisvę ir visų tautų teises.”

LĖKTUVAS UŽMUŠĖ 
TRIS ANT ŽEMĖS

San Diego, Calif. — Be
sileidžiant žemyn laivyno 
lėktuvui, sutruko jo rato 
guma; lėktuvas pasidarė 
nesuvaldomas ir užmušė tris 
aptarnautojus tos orlaivių 
stovyklos.

2-30 bod.) francijoj tik 100, 
000 nacių; laikas juos užp 
uiti

bai pavojinga. Todėl jų lyde
riai ir “ilsisi” ir “ramiai ry
mo.” Bijo, išsigandę!

Jei ką jie veikia, tai slap
tai. Tos jų veiklos rekordus, 
be abejonės, veda Goebbels. 
Su tais klausimais Tysliava ir 
turėtų kreiptis Berlynan. Gali 
kreiptis per Lisboną, per kur 
“Vienybė” ir kiti pronaciški 
šlamštai gauna nuo Goebbelso 
visas informacijas ir instruk
cijas.

šai neina ilsėtis. Ir tai prie
šai nenori antro fronto.

“Sovietų karys žino, už 
ką jis kovoja, ir krizyje jis 
greičiau pasirenka laisvę, 
negu pačią gyvybę.

“Musų kareiviai labai pa
sitiki savo vadais, nes mū
sų oficieriai niekada ne
duoda tokio įsakymo, kurio 
jie patys nepildytų. Juk 
maršalas Timošenko pats 
buvo sužeistas jau penkis 
ar šešis kartus, o jis vis 
smarkus, ryžtos valios vy
ras.”

Hitlerininkai Užėmė
Rossošą prie Gelžkelio

Maskva. — Vokiečių ka
riuomenė su daug didesnė
mis mechanizuotomis jėgo
mis užėmė Rossoš miestą, 
prie geležinkelio, einančio 
iš Maskvos į Rostovą, ir nu
žygiavo į Lisičansko apylin
kę, 140 mylių į šiaurių va
karus nuo Rostovo, stovin
čio prie Azovo Jūros. Su
prantama, jog šiuo ruožtu 
naciai stengsis prasiveržt 
linkui Kaukazo su jo žibalo 
šaltiniais. — Rossoš yra už 
150 mylių į rytus uo Char
kovo ir apie 100 mylių į 
pietus nuo Voronežo.

KALNAI VOKIEČIŲ 
LAVONŲ

Voronežo srityje vokie
čiams pavyko nutiest bent 
du laikinus tiltus iš vakari
nio į rytinį krantą Dono 
upės ir tais tiltais persiųst 
jau gana daug tankų ir ka
riuomenės.

Šėlta baisūs mūšiai. Hit
lerininkai per kalnus lavo
nų saviškių užmuštų sten
giasi prasigrumt pirmyn.

United Press praneša, 
kad vokiečių tankai ir šar
vuoti automobiliai jau pra
siveržė j vakarinius Voro

nežo priemiesčius. — Vo- 
ronež turėjo 200 iki 300 
tūkstančių gyventojų.

Tūkstančiai ant tūkstan
čių vokiečių žuvo mūšiuose 
dėl Voronežo. Visas tuzi
nas traukinių gabena su
žeistus nacius iš šio fron
to.

PRALAUŽTAS ESĄS VO
KIEČIŲ FRONTAS

Vichy. — Francijos radi
jas šeštadienį paskelbė, kad 
Sovietai pramušė trijų my
lių spragą nacių linijose į 
šiaurius nuo Voronežo.

Tas radijas teigė, kad 
Raudonoji Armija, jos tan
kai ir orlaiviai išvystė 
smarkias atakas prieš hit
lerininkus visu 160 mylių 
frontu nuo Voronežo iki 
Oriolo, stovinčio į šiaurių 
vakarus.

AMERIKA TURĖS GALINGIAUSIĄ
PASAULYJ KARO LAIVYNĄ

Washington. — Preziden-!
tas Rooseveltas liepos 10 d. 
pasirašė kongreso tarimą 
pastatyt dar 1,900,000 tonų 
karinių laivų ir 1,200,000 
tonų pagalbinių jiems lai
vu, v

Kai tie laivai bus pabu- 
davoti, tuomet Jungtinių 
Valstijų karo laivynas tu
rės 5,649,480 tonų kovos 
laivų ir bus galingiausias 
visame pasaulyje. Numato
ma, kad naujieji laivai jau 
visi bus paleisti į jūras apie 
1946 metų pabaigą.

Francijoj Tik 100,000 Na
cių; Laikas Juos Užpult!

Maskva. —Nacių nuosto
liai sovietiniame fronte pri
vertė juos pergabent dau
gius savo kariuomenės iš 
Francijos į mūšius prieš 
Sovietus.

United Press, amerikie
čių žinių agentūra, prane
šė iš Londono, kad vokie
čiai Francijoj dabar turi 
jau mažiau, kaip 100 tūks
tančių kariuomenės.

Manoma, kad su tokiu 
skaičium hitlerininkai ne
pajėgtų apgint net savus

Anglai, Sakė, Spiria Na
cius prie Sienos

Cairo, Egiptas. — Bom-" 
biniai anglų ir amerikiečių 
orlaiviai jau sudaužė 400 
iki 500 fašistų trokų, šar
vuotų automobilių ir tankų 
EI Alamein srityje, Egipte, 
iš dviejų tūkstančių, su ku
riais vokiečiai ir italai pra
dėjo ten dabartinę savo o- 
fensyvą. Paskutinėmis die
nomis jie jau nepaspėja ap
sigint nuo anglų.

Anglai spiria fašistus vis 
arčiau prie Viduržemio Jū
ros; fašistai ten suvaromi 
į siauresnį ir siauresnį ko
ridorių ir sakoma, gal jiem 
teks nešdintis atgal toliau 
į vakarus, vengiant apsupi
mo iš vakarų pusės.

Oficialis anglų praneši
mas šeštadienį teigė, kad 
vokiečiai EI Alamein fron
te tapo atmesti dar penkias 
mylias atgal; ir anglai paė
mė nelaisvėn tam tikrą 
skaičių priešų.

Anglų kariuomenė Egip
te gavo naujų pastiprinimų.

A m e r i kos bombanešiai 
atakuoja fašistų laivus, ga
benančius kariuomenę, gin
klus ir amuniciją saviškiam 
Egipte ir Libijoj. Ameri
kiečiai lakūnai nukirto jū
ron du nacių orlaivius.

Berlin. — Hitlerininkai 
pasakoja, kad jie “sukriu- 
šinę” apsuptus dalinius So
vietų kariuomenės, kurie 
bandę ištrūkt Rževo srity
je.

Tai bus ne tik dviejų 
vandenynų laivynas, bet 
septynių vandenynų laivy
nas, kuris laimės karą ir iš
laikys laimėjimą,” — už- 
reiškė Vinson, pirmininkas 
kongreso komisijos laivyno 
reikalais.

Šiem laivam statyti kon
gresas paskyrė $8,550,000,- 
000. Pirmiausiai bus pradė
ta būdavot 500,000 tonų lėk- 
tuvlaivių (orlaivių išvežio
to jų) ; paskui seks šarvuot
laiviai, naikintuvai ir kiti 
mažesni kariniai ir pagal
biniai laivai.

pajūrių aptvirtinimus te
nai.

Be to, francūzai patrio
tai sudaro nuolatinį na
ciam pavojų Francijoj. Pa
vyzdžiui, Lille srityje pas
kutiniu laiku jie susprogdi
no 16 vokiečių fortukų.

Vokietija dabar Franci
joj turi tik apie pusę to 
skaičiaus kariuomenės, ku
rio būtinai reikėtų pradi
niam apsigynimui.

Taigi dabar laikas antru 
frontu užpult nacius, sako 
Maskvos radijas.

Chinai Atkariavo Du 
Miestus nuo Japonu
Chungking, Chinija. — 

Uhinų kariuomenė atgriebė 
nuo japonų miestą Chang- 
shu, 45 mylios į pietų va
karus nuo japonų centro 
Nanchango, ir Tsųngjeną, 
70 mylių į pietus nuo 
Nanchango. Chinai suplie
kė 30,000 japonų ir tolyn 
nuvijo nuo atkariautų mies
tų.

Naciai Sakosi Pasiekę 
Doną Plačiu Frontu

Berlin. — Naciai pasako
ja, kad jie jau 220 mylių 
frontu pasiekę Dono upę; 
kad jie, girdi, faktinai nu- 
šlavę Sovietų pasipriešini
mus vakariniame tos upės 
šone ir, sako, permetę visą 
eilų tiltų per Doną.

Berlin. — Naciai paskel
bė šeštadienį, kad jie į va
karus nuo Voronežo, girdi, 
paėmę nelaisvėn 88,000 ru
sų ir sunaikinę bei pagrobę 
1000 jų tankų.

Berlin. — Vokiečiai tvir
tina, kad jie užėmę Voro
nežą jau pereitą antradie
nį. (Sovietai tatai griežtai 
užginčija.)

Washington. — Atvyko 
Amerikos kariuomenė į 
Port Moresby, talkininkų 
apsigynimo stovyklą saloje 
New Guinea.

Vokiečiai per 24 Va
landas Jau Mažai 

Kų Telaimėjo
Maskva, liep. 12. — Rau

donoji Armija visu įnirti
mu kaujasi prieš vokiečius 
Voronežo, Kantemirovkos 
ir Lisičansko frontuose ir 
apstabdo daugmenišką na- 

' cių ofensyvą, varomą lin- 
1 kui Kaukazo.

Per 24 paskutines valan- 
į das jau nebuvo didesnių at
mainų sovietiniame fronte.

“Pravda,” Sovietų ko
munistų laikraštis, rašo, 
kad vokiečiai ties Vorone
žu permetė 100 savo tankų 
ir 15,000 kariuomenės iš 
vakarinio Don upės šono į 
rytinį, ir jau verda mūšiai 
Voronežo priemiesčiuose. 
Bet dauguma hitlerininkų 
toj srityj vis dar tebėra va
karinėje Dono pusėje, nors 
jiems čia pavyko nutiest du 
laikinus tiltus per upę.

Tebesiaučia žiauriausi 
mūšiai arti Kantemirovkos, 
40 mylių j pietų rytus nuo 
vokiečių užimto Rossošo, 
prie geležinkelio, ir srityje 
Lisičansko, už 200 mylių j 
pietus nuo Voronežo.

APLEIDO VALUIKI
Vakar Sovietų kariuome

nė pasitraukė iš Valuiki, 
geležinkelių mazgo, 60 my
lių j vakarus nuo Rossošo.

Vienoje fronto dalyje j 
šiaurių vakarus nuo Voro
nežo raudonarmiečiai su- 
kriušino visą pulką hitleri
ninkų.

Sovietiniai lakūnai įvai
riuose fronto sektoriuose 
sunaikino bei išmušė iš vei
kimo 89 vokiečių tankus ir 
400 trokų su kareiviais ir 
reikmenimis.

Begindami Voronežą, 
raudonarmiečiai per dieną 
užmušė 2,500 nacių; atmu
šė visas priešų atakas j 
šiaurius nuo to miesto.

Kalinino fronte sovieti
nė kariuomenė atgriebė 
nuo vokiečiu dar vieną ap
gyventą vietą. Per nuož
mius mūšius kai kurie kai
mai kelis kartus ėjo iš vie
nų rankų į kitas ir vėl at
gal.

Kariniai Sovietų laivai 
Baltijos Jūroje nuskandino 
penkis vokiečių laivus, ga
benusius kariuomenę ir rei-

Daug Fašistą Pakliuvo 
Nelaisvėn Egipte

Cairo, Egiptas. — Ang
lai, atmesdami vokiečius ir 
italus penkias mylias atgal 
į vakarus nuo EI Alamein 
palei pajūrio geležinkelį 
per dvi dienas, suėmė 1,- 
500 fašistų; sunaikino 18 
priešu tankų ir nušovė že
myn bei sunkiai sužeidė 12 
vokiečių orlaivių, kurie ga
beno pastiprinimus fašis
tam.

Vokiečiai atėmė iš anglų 
vieną kalno briauną į pie
tus nuo EI Alamein.

kmenis. Tie laivai viso tu
rėjo 46,000 tonų įtalpos.

Areštuota dar 158 
Naciai New Yorke

New York. — Fede rales 
valdžios agentai čia suėmė 
dar 158 nacius, priklausiu
sius Vokiečių-Amerikiečių 
Bundun (sąryšiui). Tarp 
areštuotų yra ir 30 moterų. 
Jie suimti kaipo pavojingi 
Amerikos saugumui.

Lenkai Užmušė Hitlerio
Policijos Vadą

London. — Būrys lenkų 
belaisvių karių pabėgo iš 
nacių stovyklos ties Liubli
nu, Lenkijoj. Pabėgėliai 
prisidėjo prie partizanų ko
votojų, vadovaujamų vieno 
ruso; susikirto su slaptąja 
Hitlerio policija ir užmušė 
jos komandierių Erichą 
Guttartą, neskaitant kitų 
naciu policininkų. Guttar- 
tas buvo vadinamas lenkų 
“riezninkėliu.”

Sovietų orlaiviai ir para- 
šiutistai atgabena ginklų 
lenkam partizanam kovo- 
jantiem prieš vokiečius 
Liublino ir Zagoscio aps- 
kričiuose.

250,000 Jugoslavų 
Atakuoja Fašistus

Istanbul. Turkija. — Ju
goslavai praneša, kad 250,- 
000 Jugoslavijos partizanų- 
karių atakuoja vokiečius, 
italus, bulgarus ir vengrus 
fašistus. 100,000 fašistų ka
riuomenės ginasi nuo jugo
slavu.v

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas atsišau
kė į fabrikantus, kad neat
mestų darbininkų vien to
dėl, kad jie nėra Amerikos 
piliečiai.

Chungking, Chinija. — 
Amerikos lakūnai kartoti
nai atakavo didelę japonų 
orlaivių stovyklą Myitkyi- 
noj, Burmoj.

Talkininkai Gana Stip
rūs Užpult Hitlerį

Akron, Ohio. — Mėnesi
nis laikraštis Gumos Dar
bininku Jungtinės Unijos 
paskutinėje savo laidoje ra
šo, kad Amerika ir kitos 
Jungtinės Tautos jau turi 
užtenkamai jėgų atidaryt 
antrą karo frontą Europo
je ir užpult Hitlerį dabar. 
Sako:

“šis karas reikalauja vis
ko, ka tik mes galime duo
ti. .. Jeigu mes norime su
naikint hitlerizmą, mes tu
rime KOVOTI.” '
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Apie Kovą Prieš Reakcininkas 
Ypač Smeton-nacius

“Vilnis” (iš liepos 9 d.) rašo:

“Visi vilniečiai, visi laisviečiai turi ge
rai įsikalti sau galvon, kad lietuviški re
akcininkai nesnaudžia, kad jie veikia 
viešai ir piktai švokščia visose pakam
pėse. “Niekad nereikia pamiršti, kad re
akcinių agitatorių štabas sutvirtėjo.

Žiūrėkit, kiek jų čia pribėgo. Pruns- 
kis, Barauskas, Vileišis, Gabaliauskas, 
Grinius, Labanauskas, Smetona ir jo di
nastijos nariai. Šiomis dienomis iš Por
tugalijos atvyko tūlas Daugirdas, kuris 
.apsistojo pas kun. Balkūna.

“Tai nepripuolamai jis pataikė pas 
Balkūną. Juk tai tas pats Balkūnas, ku
ris savo laiku suklykė: Mes apsidirbsime 
su bolševikais Amerikoje, o Hitleris— 
Europoje!

“Tai pamatinis motyvas jų visų politi- 
tikos, tai pamušalas, kuriuo paremta vi
sa jų veikla.

“Jie nesnaudžia. Jie zuja ir siuva po 
visą Ameriką. Jie sako prakalbas, kolek- 
tuoja, rašo knygas apie “bolševikų tero
rą,” kuris juos pačius nei nepalietė. 
Prieš Tarybų Lietuvą, prieš visą Sovietų 
Sąjungą jie persiėmę asmeniška neapy
kanta ir ta savo neapykanta jie bando 
užkrėsti tūkstančius kitų žmonių.

“Smetoninėje Lietuvoje tiems agitato
riams gyvenosi gerai. Todėl, nors tūli jų 
dabar pešasi su Smetona, bet jie visi 
sutūpę ant tokios nepriklausomybės 
laktų, kuri davė Lietuvai Smetoninį re
žimą.

“Ar jūs patėmijot, kad tų agitatorių 
kraujas kada nors aistringai užvirtų 
prieš lietuviškus Kvislingus — prieš Ku
biliūnus, Verbickus ir visą tą nacišką 
kliką? Jie tyli apie juos ir tik labai, la
bai retai prašvepluoja kokią bendro tu
rinio frazę.

“Bet bolševikai jiems kaip kokie anti
kristai. Gi bolševikais jie vadina visus, 
kurie tik nepučia į jų dūdą.

“Mes primename visiems mūsų progre- 
syvio demokratinio fronto žmonėms: 
Daugiau dirbkime, labai mobilizuokimės, 
būkime labiau agresyvūs kovoje su tuo 
smetoniniu ir pusiau smetoniniu antplū
džiu.

“Savo darbu, savo veikla, savo spaus
dintu ir gyvu žodžiu labai susiriškime su 
mūsų išeivijos masėmis, kad jos išliktų 
sveikos, kad jas neužterštų tos impor
tuotos bacilos.”

politiką prieš tai, kai buvo užpultas 
Perlų Uostas. Jis, kandidatas, turįs būti 
liberališkas, pažangus žmogus. Jis turįs 
stovėti šimtu nuošimčių už sumušimą 
Ašies; jis turįs būti pasižymėjęs rėmi
me Amerikos karo pastangų. Tik tokis 
žmogus, pasak prezidento, gali būti tin
kamas, nes tik tokis, pagaliau, galįs nu
galėti republikonų kandidatą Thomas 
Dewey.

Reikia atsiminti, kad New Yorko val
stijoj gyvuoja ir Amerikos Darbo Parti
ja, gan įtakinga, gan daug turinti svo
rio politikoje. Kurį kandidatą ši partija 
rems, tokis gali būti išrinktas. Tad, no
minuojant kandidatus, turi būti atsižvel
giama ir į ADP.

Be to, čia yra stipri CIO ir ADF. Ir 
šitie darbininkai savo žodį tars. Vadi
nasi, statant kandidatą į gubernatorius, 
būtinai privalo būti atsižvelgta į tą, 
ką prezidentas pabrėžė: nestatyti jokio 
apsimetėlio, jokio asmens, kuris tik žo
džiais sakosi norįs karą laimėti, o dar
bais dirba ką kitą.

Žmonėms bus priimtinas tik tokis kan
didatas, kuris aiškiai ir atvirai pasisa
kys už atidarymą antrojo fronto Euro
poje, už tąją sutartį, kurią Tarybų Są
junga padarė su Anglija ir Amerika 
Hitleriui ir jo plėšikiškiems sėbrams su
mušti.

Franci jos Ir Hollandijos Žmones 
Laukia Antrojo Fronto

Iš Šveicarijos gauname žinių, kad 
Hollandijos ir Francijos žmonės didele 
viltimi laukia antrojo fronto Europoje. 
Abiejų paminėtųjų kraštų Komunistų 
Partijos, veikiančios nelegalėse sąlygo
se, prie baisaus naciško teroro, išleido 
atsišaukimus, kurių kopijos pasiekė ir 
Berną, Šveicariją. Atsišaukimuose reiš
kiama viltis, kad išsilaisvinimo valanda 
artėja, kad antrasis frontas bus atida
rytas, kad priešas, rudasis žvėris, iš 
Hollandijos ir Francijos bus išmuštas. 
Abiejų kraštų žmonės raginami jau da
bar, kur tik galima imti ginklus ir muš
ti priešą.

Kiek anksčiau jau buvo pranešta, kad 
Franci j oje veikia partizanų būriai, kurie 
ginklu rankose muša priešą, ardo jam 
susisiekimus, trukdo jo karines pastan
gas.

Kitais žodžiais, Francijos liaudis jau 
ruošiasi mirtinoms kovoms su mirtinu 
priešu — su naciais ir jiems pritarian
čiais Kvislingais.

Iš Jugoslavijos ateina žinių, kad ten 
didvyriškieji kovotojai — partizanai ir 
četnikai — labai džiaugiasi tuo susita
rimu, kurį Tarybų Sąjunga padarė su 
Anglija ir Amerika dėl antrojo fronto 
atidarymo vakarų Europoje.

Pavergtoji Europa laukia atmaršuo- 
jant sau talkininkų — britų ir ameri
kiečių kovotojų. Pavergtoji Europa ži
no, kad tik atidarius antrąjį frontą Hit
leris būtų priverstas ištraukti iš Rytų 
Fronto savo jėgų. O tuomet, mušant 
priešą iš dviejų frontų — Rytų ir Va
karų — jo sumušimas būtų užtikrintas 
dar šiemet.

Bet antrojo fronto dar vis nėra. Jo 
atidarymas dar vis delsiamas. Kodėl 
taip yra, mes nežinome, nes mums ka
rinės paslaptys neprieinamos. Mes vie
no bijome: jeigu antrasis frontas Euro
poje bus labai pavėluotas atidaryti, tai 
jis tik sustiprins Hitlerį ir labai pakenks 
Jungtinėms Tautoms!

Sevastopolio Didvy
riai Kovojo už Mus

Dėl Kandidato Į New Yorko 
Valstijos Gubernatorius

Šiuo metu New Yorko valstijoje smar
kiai ruošiamasi prie busimųjų rinkimų. 
Rudeniniuose rinkimuos, mat, bus ren
kama, be kitko, ir gubernatorius. Bet 
ką statyt kandidatais? šis tai yra dide
lės svarbos klausimas, ypač demokra
tams. Dabartinis gubernatorius Lehman 
(demokratas) daugiau nebekandidatuo- 
siąs. Tad jei demokratai nepastatys gero 
žmogaus, tinkamo kandidato, tai guber
natorium gali būti išrinktas republiko- 
nas, priešingas prezidentui Rooseveltui, 
jo politikai.

Ir štai, šis faktas sudaro painią mįslę 
demokratams: ką statyti? Siunčiami 
žmonės net pas patį prezidentą Roose- 
veltą su užklausimais. Prezidentas Roo- 
seveltas, sakoma, yra pareiškęs, kad jis 
remsią tik tokį kandidatą į gubernato
rius, kuris rėmė prezidento Roosevelto

Pirkite Apsigynimo Bonus
r ~ x W
I want. . .
FIGHTING DOLLARS

America must be strong. 
Every man and woman must 
contribute their strength to the 
strength of America at war.

Some are carrying guns-r- 
some are flying planes—some 
are giving their blood on ships 
at sea.

YOU on the home front must 
buy those guns—those planes— 
those ships. That must be your 
contribution to freedom under 
fire! BUY DEFENSE 
STAMPS AND BONDS TO
DAY—buy them with every 
penny you have to spare!

Kada civilizuotas pasau
lis baigs pergalingai karą 
prieš žvėriškus hitlerinin
kus ir vėl galės budavoti 
ramų, kultūrišką gyvenimą, 
tai kiekvienas žmogus, ku
ris tik gerbia laisvę, myli 
kultūrišką ir malonų gyve
nimą, su pagarba minės Se
vastopolio didvyrius, kurie 
per aštuonis mėnesius kriu- 
šino Hitlerio ir jo talkinin
kų jėgas, kurie prieš de
šimts kartų galingesnį prie
šą kovojo, p a r o d y d a mi, 
kaip reikia savo laisvę gin
ti; kurie tūkstančiais mirė 
toj kovoj, o išlikę gyvi, su
kruvinti, sužeisti, nuvargę, 
pasitraukė į Keršonio pu- 
siausalį, kovodami ir šauk
dami į antrą frontą Angli
jos ir Amerikos armijas!

Sevastopolio didvyriais 
buvo ne vien raudonarmie
čiai, Sovietų marinai, Juo
dųjų Jūrų jūreiviai, tan- 
kiečiai, artileristai, lakūnai, 
bet, vienu žodžiu, visi gy
ventojai — vyrai, moterys 
ir net vaikai! Sevastopolio 
gynėjai į šipulius sudaužė 
tas veidmainingas “karo 
strategų” pasakas, kurie 
vis kartoja, būk Anglijos ir 
Amerikos armijos dar ne
pasirengę kovai. Ir kokia 
mums gėda, kada Sevasto
polio moterys ir vaikai bu
vo ir yra pasirengę mirti 
už laisvę, o tuo kartu mū
sų armija, dar “nepasiren
gus” kovom! Už mūsų lais
vę, už mūsų gyvenimą ko
vojo Sevastopolio didvyriai, 
gi mes vis sėdime ant pilvo 
rankas susidėję! Mes ma
tome tą baisią dramą, ka
da per aštuonis mėnesius 
krauju apsipylę Sevastopo
lio gynėjai mušasi už savo 
ir mūsų laisvę, kada heli 
desėtkai tūkstančių raudon
armiečių, marinų, lakūnų ir 
jūreivių išvien su 80,000 Se
vastopolio gyventojų — vy
rų, moterų ir vaikų prisie
kė, kad jie geriau numirs 
kovoj, negu priešui pasi
duos! Kada prieš juos Hit
leris metė 300,000 armijos, 
400 tankų, tūkstančius ka
nuolių, 900 bombininkų, ka
da dešimtimis tūkstančių 
bombų, granatų, kulkų juos 
užvertė, kada jų namus pa
vertė griuvėsiais, kada jie 
krauju apsipylę mušėsi, 
mirštanti ragino savo drau
gus nepasiduoti, tai Angli
jos, Amerikos ir kitų Jung
tinių Tautų armijos stovi
me nuošaliai nuo šios mūsų 
kovos ir pasakojame, kad 
dar neprisirengę antram 
frontui; mūsų mokyti re
daktoriai rašo ilgiausius 
straipsnius, i š v e džiodami, 
kad dar mums ne laikas 
ginti savo laisvę, kad dar 
lai už mus mušasi Sovietų 
Sąjungos žmonės, o mes pa
lauksime ir prisirengsime! 
Nežinom, ar nors vienas iš 
tų mokytų redaktorių ir 
“karo strategų” pasistatė 
sau klausimą: O kas būtų, 
jeigu Hitleris ir jo razbai- 
ninkų šaika sumuštų Sovie
tų Sąjungą? Kaip mes tada 
apsigintume, jeigu dabar, 
kada Sovietų Sąjunga prieš 
save yra sutraukus 90 nuo
šimčių Hitlerio ir jo talki
ninkų jėgų, o mes vis dar 
“negalime” kariauti?

Tai Pasekmė Nebuvimo 
Antro Fronto

Nežinom, kaip ateityje 
istorikai ir laisvės žmonės 
apcharakterizuos mus! Ne
žinom, kaip jie įvertins So
vietų Sąjungos liaudies ir 
vyriausybės pastangas ir 
pakantrumą karą laimėti?

Nežinome, kaip jie įvertins 
Jungtinių Tautų tuos va
dus, kurie kalba apie antrą 
frontą, bet toliau nuo kal
bų niekur neina? Nežinom, 
kaip jie įvertins tuos, kurie 
kalba, kad mes “daug sko
lingi Sovietų Sąjungai už 
jos kovas dėl jos ir mūsų 
laisvės”, bet patys neturi 
drąsos savo reikalus apgin
ti? !

Šiandien nereikia būti 
karo strategu, kad supras
ti, jog jei Anglija ir Jungti
nės Valstijos vykintų su
tartį su Sovietų Sąjunga, 
jeigu jos atidarytų antrą 
frontą, tai nebūtų įvykus 
nei Kerčo, nei Sevastopolio, 
nei Tobruko, nei Libijos 
drama! Jeigu mūsų tūks
tančiai orlaivių, kurių, pre
zidentas Rooseveltas pa
reiškė, mes į mėnesį 
laiko jau padarome per 4,- 
000, veiktų prieš Hitlerį 
Europoj, jeigu mūsų ir An
glijos armijos būtų atidarę 
antrą frontą Franci jo j, 
Belgijoj, Holandijoj, Norve
gijoj ir kitur, tai Sevasto
polio didvyriai būtų savo 
vietoj, tai Tobruke plevė
suotų Anglijos ir Amerikos 
vėliavos, tai Balkanuose 
graikai, jugoslavai, make- 
doniečiai, bulgarai vestų 
sukilimo karą dar didesne 
papėde, tai Francijoj, Nor
vegijoj, Belgijoj, Holandi
joj, Čechoslovakijoj, Lietu
voj, Latvijoj, Austrijoj ir 
net Vokietijoj liaudis ves
tų sukilimo karą, kad pasi- 
liuosuoti iš po nacių bar
barų! Jeigu antras frontas 
būtų atidarytas, tai ir Ja
ponijos imperialistai nesi
veržtų į Alaska, bet jieško- 
tų išeities iš karo. Jeigu 
antras frontas būtų atida
rytas, tai matytume jau 
1942 metais pergalingo ka
ro galą, kas sumažintų mū
sų žmonių ir turto aukas 
karo laimėjimui, kas suma
žintų civilių žmonių vargus, 
valstybės išlaidas. Dabarti
niu laiku vienatinė teisinga 
politika ir taktika yra — 
tuojau atidaryti antrą fron
tą, kad daugiau nepasikar
totų Tobruko, Kerčo, Se
vastopolio, Bataano dra
mos! Kas tai politikai ken
kia, kas jai kliudo, tas ken
kia mūsų karo laimėjimui!

Garbė Sevastopolio 
Kovotojams

Naciai ir rumunai, veng
rai ir italai apgulė Sevasto
polį lapkrityje, 1941 me
tais. Hitlerininkai siekė 
tuojau jį paimti, bet Sevas
topolio gynėjai atmušė vie
ną po kitai jų ataką. Lap
krityje ir gruodyje Hitle
ris ir rumunai prie Sevas
topolio neteko per 50,000 
kareivių ir oficierių!

Išlipus Raudonoji Armija 
Kerčiuje ir Feodosijoj pa
lengvino Sevastopolio gynė
jų poziciją. Jie ne tik at
griebė artime s n es prie 
miesto pozicijas, bet nuvijo 
naciu-s ir su Juodųjų Jūrų 
laivyno pagalba buvo Ev- 
patorijos prieplauką išlais
vinę. Kartą atrodė, kad Se
vastopolio, Eivpatorijos, Fe- 
odosijos ir Kerčo kovotojai 
gali užimti visą Krimą ir 
išeiti Hitlerio armijai iš už
nugario.

Nebuvimas antro fronto 
leido Hitleriui sutraukti jė
gas į Krimą ir gegužės mė
nesį vėl pavergti Kerčo pu- 
siausalį. Po to Hitlerio ko
manda sutraukė prieš Se
vastopolį 14-ką divizijų, per 
300,000 armijos, 400 tankų,

900 orlaivių ir tūkstančius 
kanuolių. Ir birželio pra
džioje pradėjo baisų puoli
mą. Nuo birželio 2 iki 7 
dienos nacių kanuolės ir or
laiviai baisiai bombardavo 
miestą ir jo apsigynimus.

Kaip tas bombardavimas 
buvo baisus, tą paliudija 
Sevastopolio apgynėjų ko
misaras Čuknovas, kad į 
tris dienas naciai į Sevas
topolį paleido 30,000 kanuo
lių kulkų; 20,000 mortirų 
granatų ir iš orlaivių nu
metė 15,000 bombų!

Ir nuo birželio pradžios 
iki liepos 3 dienos Hitlerio 
ir rumunų armija vedė bai
sų šturmą. Dieną ir naktį 
dešimtimis tūkstančių puo
lė Sevastopolį. Jie savo la
vonais užvertė visus kalnus 
ir griovius. Kovoj naudojo 
visokius ginklus: orlaivius, 
tankus, kanuolės, durtuvus, 
peilius, rankines granatas 
ir kovotojai plikomis ran
komis smaugė nacius!

Šioj didvyriškoj kovoj 
Sevastopolio apgynėjai su
naikino į 25 dienas: 22-rą,
24- tą, 28-tą, 50-tą, 132-rą ir 
170-tą Hitlerio pėstininkų 
divizijas, 22-rą tankų divi
ziją, mechanizuotą briga
dą; 1-mą, 4-tą ir 18-tą ru
munų divizijas ir daug ki
tų jų dalinių. Paskutiniame 
Sevastopolio šturme Hitle
ris ir jo sėbrai neteko per 
60,000 užmuštų, 90,000 su
žeistų ir nelaisvėn paimtų, 
250 tankų, 250 kanuolių ir 
300 orlaivių! Bendrai, nuo 
Sevastopolio apgulimo na
ciai ir rumunai ten nete
ko per 300,000 užmuštų, su
žeistų ir daug ginklų!

Sevastopolio apgynėjai į
25- kias paskutines dienas 
neteko 11,385 užmuštų; 21,- 
090 sužeistų ir 8,300 dingu
sių; 30 tankų, 77 orlaivių ir 
300 kanuolių.

Sevastopolį priešai užė- 
ėmė, bet jie užėmė didele 
kaina. Sevastopolio gynė
jai viską padarė, ką gali 
padaryti laisvas ir laisvę 
mylįs žmogus, kad suma
žinus priešo jėgas, kad pa
lengvinus Raudonajai Ar
mijai kituose frontuose ir 
jos ginklo talkininkams. Se
vastopolio apgynėjų antra
šu niekas nedrįs išmetinėti, 
kad jie neatliko viską, kas 
buvo galima. Garbė kovo
tojams !

Sevastopolio n e t e kimas 
yra Jungtinėms Tautoms 
didelis nuostolis. Priešas 
pasidrąsino, jis iš to fronto 
galės permesti apie 150,000

armijos į Charkovo frontą 
ir kitur.

Kad nepasikartotų Se
vastopolio, Kerčo, Tobruko, 
Libijos drama, kuri, laikui 
bėgant, gali virsti Jungti
nių Tautų laisvės tragedija, 
tai reikia tuojau atidaryti 
antrą frontą!

Antras frontas turi būti 
tuojaus atidarytas! Angli
jos, Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos sutartis turi būti 
įvykinta! A n t r o fronto 
priešai, yra kartu ir mūsų 
krašto laisves priešai!

I). M. šolomskas.

Redakcijos Atsakymas
Draugui V. V., Nashua, N. 

II. — Apie kuopą susirinkimą 
ir pikniką prisiuntė! per vėlai, 
todėl korespondencijos nebe- 
suspėjome įdėti. Atleisite. Ki
tą sykį stengkitės anksčiau 
pranešti.

Aristokratiška poniutė 
kreipėsi pas chirurgą, pra
šydama padaryti jai ope
raciją.

— O kokią, būtent, ope
raciją norėtumėt? — pa
klausė chirurgas.

— Bile kokią, daktare. 
Jūs matot, aš dažnai einu 
pas kitas savo drauges lo
šti “bridge” ir, neturėjusi 
jokios operacijos, netinku 
jų pasikalbėjimuose.

Moteris į savo draugę 
gatvekary, kuriame prisi
grūdusiai sėdėjo daug vy
ru:

— Aš mylėčiau, kad tas 
gražus vyras užleistų man 
vieta atsisėsti.

Tuojaus pakilo penketas 
vyrų.

— Ar tu tikrai mane 
myli ?

— Taip, mano brangiau
sioji.

— Ir mirti galėtum dėl 
manęs?

— Ne. Mirti negalėčiau, 
nes mano meilė yra nemir
štanti.

Prof. Krienas.

Kai. Sovietu ambasadorius Litvinovas kalbėjo Madi
son Square Gardene, tai šviesos, kurios apšvietė-plat
formą, sudarė raidę “V,” kas reiškia pergalę. Vaiz
das buvo nepaprastai gražus ir įspūdingas.

»
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(Radijo vaidinimas)

(Pabaiga)
PUBLICISTAS: (sausai). Verkia Lietuva, 

mindoma hitlerininko senovės kryžeivio ai
nio, verkia Lietuva Ren teinu niokojama i)’ 
plėšiama. Vokiečiai okupantai privertė lietu
vį badauti savo krašte, kuris visada buvo per
tekęs maisto ištekliais. Vokiečiai išveža į Vo
kietiją mūsų duoną, mėsą, sviestą. Per šiltų 
drabužių rinkliavą jie nurengė lietuvius, at
ėmė apavą. Jie verčia darbininkus dirbti 12- 
14 valandų, o iš valstiečio atima jo nuosavą 
žemę, grąžina ją prūsiškiems dvarininkams. 
Hitlerininkai grobsto lietuvių jaunimą į dar
bo tarnybą. Hitlerininkai rengiasi mobilizuo
ti ir pasiųsti į frontą mūsų vyrus.

DIKTORIUS: Bet lietuvis žiūri su viltimi 
į savo ateitį, žlugs, kaip žlugo ankstyvesnės, 
ir ši okupacija. Nepavyks vokiečiams kryžei
viams ir paskutinis bandymas pavergti lietu
vius.

ARTISTAS: Jo motiną, gerutę žilagalvę 
senutę Galinienę nužudė vokiečių kareiviai. 
Kada žandarai vedė paskutinę jos karvutę, ji 
apsiverkusi bėgo paskui ir šaukė: — Pago
nys, ką jūs dirbate? Badu mus numarinsite.

Jie ją nudūrė durtuvu. Sunki buvo ši žinia 
jos sūnui, dvidešimt šešerių metų Petrui. Kai 
ją laidojo, jis stovėjo arime kietas ir neby
lus ir pūslėtu artojo delnu braukė akis. Ją 
pakasė, o pirmas baltas sniegas apklojo my
limojo arimo žemę. Ir vieną ankstų parytį, 
kai pirmųjų šalčių keliamos sidabrinės mig
los sklaidėsi virš pilkų šiaudinių stogų, išė
jo Petras į mišką. Laukus užgulė sunki alka
na žiema. Giliai prikrito sniego. Liūdni pa
skendę sniege stovėjo kaimai. Skundėsi žmo
nės badą badaudami, šaltį kęsdami. O vieną 
šaltą žiemos vakarą mažoje pirkelėje... (pasi
kalbėjimas. >

JULIUS: Ne, Pranai, aš į Vokietiją darbo 
tarnybai nevažiuosiu.

PRANAS: Bet, kas gi mums veikti, Ju
liau ?

JULIUS: Tau vis: kas veikti? Nevažiuok 
ir gana.

PRANAS: Bet tu girdėjai, kad už tai graso 
kalėjimu.

JULIUS: Visų į kalėjimus nesugrūs. Visų 
jis neiššaudys. O žmonės vis šiaušiasi prieš 
vokiečius.

PRANAS: Kaimo vyrai sako: Darbo tar
nybon neisim, į vokiečių kariuomenę neva- 
žiuosim. Bet ką darysim?

JULIUS: Vieną tik žinau: taip gyventi ne
galiu toliau. Reikia vyti vokiečius lauk iš mū
sų žemės, žinai, aš visą naktį galvojau, gal
vojau ir nutariau — eiti.

PRANAS: Kur eiti?
JULIUS: Pas partizanus. Pažįsti Petrą 

Galinį? Jo motiną vokiečiai nudobė.
PRANAS: Pažįstu.
JULIUS: (tyliai) Tai jis — partizanų va

das. Jis jau ne vieną vokietį nudobė ir ne 
vieną jų sandėlį susprogdino.

PRANAS: O kaip toliau bus?
JULIUS: Pasakojau tau gi. Neilgai miš

kuose slapstysimės. Raudonoji armija taip 
kurs vokiečiams, kad jie nežinos, kaip atgal 
nešdintis.

PRANAS: Girdėjau, kad vis arčiau prie 
Lietuvos ateina.

JULIUS : Taigi, taigi.
PRANAS: Puiku.
JULIUS: Mūsų kelias vienas. Arba eiti į 

kovą už tėvynės laisvę ar vergauti vokie
čiams. Koks tavo kelias Pranai?

PRANAS: Už laisvą Lietuvą.
JULIUS: Susitarta. Nakvok pas mane. Ryt 

išeisim pas Petrą.
DIKTORIUS: Ir jiedu išėjo pas drąsųjį 

partizaną Petrą. Kad ir kaip hitlerininkai 
stengiasi nuslopinti partizanų veiklą, jų ei
lės ne tik kad nemažėja, bet kasdien didė
ja. Nesudrebėjo drąsių lietuvių širdys, kai 
vokiečiai prie Kauno sušaudė tris narsiuosius 
partizanų vadus. Nesudrebino drąsuolių ir 42 
d r a u gų s u ša u d y m as.

“Neverkit pas kapą drąsiųjų draugų — 
Kas krito kovoj — tas didvyris.”

Su tais Janonio žodžiais eina į kovą šau
nūs partizanai. Ateis diena, ir sutrupės pa
gyrūnų hitlerininkų galybė. Nušluos juos nuo 
žemės paviršiaus galinga laisvę mylinčių tau
tų jėga. Jau teka laisvės saulė hitlerininkų 
mindomai Lietuvai. Kaip gyvas prabyla į mus 
didysis poetas Maironis:

“Laikas ir tuosius karo galiūnus, kaip 
perėjūnus nušluos,

Vien tik ištvėrę Lietuvos sūnūs, augs 
ir tvirtės veikaluos!”

Maskva.

Waterbury, Conn.
Lietuva Bus Išlaisvinta

Išrodo, jog antras frontas 
prieš žvėris nacius bus atida
rytas. Nacių barbarizmas nuo 
žemės veido bus nubrauktas. 
Pergalė bus laimėta pažangių 
-demokratiniu žmonių, šitokie 
ir tam panašūs šūkiai drg. D. 
M. šolomsko pareikšti publi
koje sukėlė audras aplodis
mentų LLD 3-čio Apskričio ir 
LDS 5-to Apskričio bendrai 
surengtam piknike, Waterbu
ri o Lietuvių darže, birželio 28 
diena, t

Drg. šolomskas geras- stra
tegas, moka perduoti faktus 
aiškioj formoj, jo kalbos klau- 
sovam. Jis nesigailėjo nacių 
užtarėjų, atidengė maskas nuo 
jų veidų parodydamas, kas jie 
do vieni.

Prie prakalbų dar buvo ir 
dailės-dainų programa. Daina

Slaviškų tautų veikėjai sveikina Sovietų Sąjungos ambasadorių Litvinovą. Iš kai
rės į dešinę: Nacionales Slovakų Draugijos prezidentas V. S. Platele, Slovakų 
Evangeliškos Unijos prezidentas Steven Zeman, Litvinovas, Kroatų Fraternalės 
Unijos prezidentas John D. Budkovich, Amerikinio Slavų Kongreso prezidentas 
Leo Krzycki ir New Yorko Slavų Kongreso prezidentas Zlatko Balakovich.

DEBESYS IŠ VAKARŲ
VIKTĖ ZVBRYTĖ IR JURGIS ŽEMAITIS

TRUMPAI IR STORAI
B.

vo Vilijos ir Laisvės chorai, va
dovystėje B. Rasims-Lukas, 
priedam astuonių metų mer
gaitė ir kita augesnė mergina 
dainavo solo.

Kaip programa, taip ir vi
sa nuotaika būtų išėjus puiki, 
bet tam pakenkė smarkus lie
tus, o kita priežastis, tai žmo
nės taupo gezoliną, kaip ir 
cukrų arba kitus daiktus, ne
galėjo iš toliau į pikniką at
važiuoti, net ir Laisvės Choro 
dainininkam nelengva buvo 
atvykti, dėka jam turint gerų- 
nuoširdžių draugų, juos maši
nom atvežė, kai kurie nieko 
neimdami už tai. Kurie nieko 
neėmė, yra Aksimatauskas ir 
Ambrazas. Labai dėkui, drau
gai !

Nors randas sunkumų su ke
lione, bet visvien matėsi bū
reliai žmonių iš toliau: iš 
Stamford’o, Bridgeport’©, New 
Ilaven’o, Bristol’io, Hartford’© 
ir Waterbury’©. Tačiaus, nesi

matė žmonių iš Torrington’o, 
Southbury’o, Ansonijos, tos 
visos apylinkės ir New Bri
tain’©.

Jaunimas tikrai buvo paten
kintas, šoko įsismaginančiai 
prie geros orkestros.

Visam sąjūdžiui besitęsiant 
iš Laisvės ir Vilijos chorų ko
misijos tarėsi apie būsimą me
nininkų metinę šventę — Dai
nų Dieną.

Chorų vedėja B. Rasimavi- 
čiūtė davė žodį, jog jinai pri
rengs puikią dailės programą, 
o ką ji pasako, visados su 
kaupu išpildo.

Todėl, susitaupinkime gazo
lino ir atvažiuosime Dainų 
Dieną į Waterbury, į Liet. Dar
žą, rugpjūčio 2 d.

Viktoras J. Valley.

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

Judošių pinigai
Skaitytojų balsuose, Lai

svės 6 d. birželio, W. A. ra
šo: “Juk buvo rašyta laik
raščiuose, kad jis (Antanas 
Smetona) apleido Berlyną 
atsisveikinęs su Hitlerio 
gestapu. Jam Hitleris davė 
125,000 dolerių.”

Jeigu taip, tai jau antra 
pinigų suma Smetonos gau
ta iš Vokietijos valdžios. 
Pirmąją sumą pinigų ji
sai, pats vienas, gavo iš 
kaizeriškos valdžios rudenį 
1918 m., prieš pat kaizerio 
karo pralaimėjimą.

Apie tai paties Smetonos 
valdžios kalendoriuje — 
“Valstybės Statistikos Ka
lendoriuje 11987” — rašo
ma:

“1918 m. lapkričio 11 d. 
(Taryba) sudarė pirmąjį 
Ministeriu Kabinėta. Ka
riuomenei ir valstybei įstai
goms kurti Vokietijoj pa
vyko užtraukti paskola 
šimtas milijonų markių. 
Jau tada A. Smetonos auto
ritetas buvo tiek didelis, 
kad Vokiečių vyriausybe 
sutiko duoti paskolą, asme
niškai tik A. Smetonai su
tarti pasirašius.”

Tokiu oficiališku raštu 
“Prezidentas” A. Smetona 
pats prisipažino Lietuvą 
pardavęs Vokietijos kaize
rio imperijai už grynus vo
kiškus grašius, vadinamus 
markėmis. Pardavimo do
kumentuose skambėjo šito
kį judošiškos logikos žo
džiai: “Laisva ir nepriklau
soma Lietuva amžinais ir 
tvirtais ryšiais surišta su 
Vokietija.”

Kaizerio valdžia žuvo.
Smetonos valdžia žuvo.
Smetona pabėgo pas nau

ją Vokietijos valdžią —Hit
lerio valdžią. Paviešėjęs 
numylėtoj nacių imperiškoj 
Vokietijoje, Smetona atvy
ko į Ameriką, kaip sakoma, 
gavęs iš Hitlerio valdžios 
125,000 dolerių.

Hitlerio valdžia žus. Bet 
kol kas už jos pinigus ke
liolika lietuviškų judošių 
darbuojasi Amerikoj, kad 
Hitleris karą išlaimėtų.

Lietuvos pinigai Berlyne
Smetonos Lietuvos val

džia laikė daug valstybės 
pinigų Vokietijos banke.

Įvairūs valdininkai, minis
terial ir kapitalistai tankiai 
veždavo savo privatiškus 
depozitus į Berlyno bankus. 
Informacija bent iš 1935 
metų yra tokia, kad tik vie
nas valdžios trusto “Mais
to” viršininkas, Lapenas, 
kas mėnesis nuveždavo į 
Berlyną pasidėti po milijo
ną litų savo pinigų.

Visi lietuviškieji ponai, 
kiaules ganę, lietuvius lupo, 
plėšė ir pinigus vežė į už
sienį pasidėti, daugiausia į 
Vokietiją. Nemažai ir į A- 
meriką atgabendavo į sau
gią vietą savo pinigus, iš
plėštus iš pavergtų tautie
čių. Žinojo, kad tokiu plėši
mu neilgai jie galės vieš
pataut ir šalis neilgai bus 
“nepriklausoma”, todėl sa
vo šalies bankuose pinigai 
jiems negalėjo būt saugūs, 
reikėjo vežti į užsienį.

Bet ar karo laiku Vokie
tija atidavė jiems depozitus, 
arba procentus? Ne. Vo
kietijos tik tiek pinigų, kiek 
liams leido išsivežti iš Vo
kietijos tik tiek pinigų, kiek 
tuo tarpu jie buvo atsivežę. 
Buvo žinių, kad Smetona 
paėmęs iš Lietuvos banko 
valstybės vertybes, išdūmė 
pro Virbalį per sieną, kur 
jų laukė...

“Mūs ten lauke.”
Kuomet Smetona ir Sme

tonienė buvo Pittsburghe, 
tai Universiteto veikėja 
Mrs. Mitchell prašė Smeto
nienė papasakoti apie savo 
kelionę, pabėgimą. Juodvi 
kalbėjo prancūziškai. Nesu
sikalbėjo. Tada prašė vienos 
mokančios lietuviškai ir 
angliškai, kad butų vertėja. 
Viskas ėjo ramiai, tykiai. 
Smetonienė pagalios pasa
kė: “Perėjom sieną, mūs 
ten lauke...” Kai vertėja ši
tuos žodžius pasakė angliš
kai, tai Mrs. Mitchell pa
keltu balsu, lyg nepapras
tai susidomėjusi, sako : 
“Kaip?!”

Vertėja atkartojo:
“Ji sakė ‘Perėjom sieną, 

mūs ten laukė’.”
Šalę stovinčios kitos lie

tuvės patvirtino, kad ji taip 
sakiusi. Tada Mrs. Mit
chell pastatė tašką ir nieko 
daugiau neklausinėjo. Tur
būt, nenorėjo, kad būtų 
perdaug aiškus skanda
las...

Užtenka ir to, kad naciai 
pas Vokietijos sieną, laukė 
Smetonų. Reiškia, buvo su
sitarta iš anksto. Nuo to 
laiko suėjo dabar lygiai 
dveji metai.

Trisdešimt - tūkstančių 
fobija.

“Keleivis,” teisindamas 
nacių terorą Lietuvoj, kar
toja ir kartoja savo “kriti
ką” prieš tuos laikraščius, 
kurie skelbė žinią, gautą 
per Švediją (ne “per Lisa
boną”), kad Lietuvoj na
ciai pradžioj karo išžudė 
30,000 žmonių.

Šį pavasarį laikraščiai 
skelbė, kad naciai Lietuvoj 
nužudė 42 nekaltus lietu
vius kaip “hostages”, paskui 

(nužudė 400; taipgi buvo ži
nia, kad išžudė 60 tūkstan
čių žydų ir kitų žmonių 
Vilniuje. “Keleivio” redak
torius to nekritikuoja, net 
nemini. Mini tik 30,000.

Kas turi hidrofobiją (bai
mę vandens) tai turi bai
sią ligą, paprastai vadina
mą pasiutimu. Kas bijo 
skaičiaus “13,” tai turi kvai
lą prietarą. O kas turi fo
biją prieš “30,000,” tai su 
tuo, rodos, gali būt da bai
siau.

Visi nori tikrų žinių iš 
Lietuvos. Taigi visi 

turėtų skaityt “Laisvę” 
ir “Vilnį”.

Štai, trumpai pakartoju 
kelias žinias:

Vokiečiai toliau grobia 
Lietuvos žmonių nuosavy
bę... Lietuvius tinkamus 
darbui gabena į Vokietiją.

Jauni lietuviai bėga į mi
škus ir organizuojasi nauji 
partizanų kovotojų būriai. 
Tuose pat miškuose slaps
tosi daugelis pabėgėlių iš 
vokiečių armijos. Įvyko ne
mažai susikirtimų tarp jų 
ir reguliarės vokiečių ar
mijos. Buvo didelis mūšis 
tarp vokiečių pabėgėlių ir 
reguliarių karių miške arti 
Anykščių, ir aš esu gavęs 
smulkmenišką pranešimą 
apie tą mūšį, — praneša 
Jonas Šimkus bevieline te
legrama 9 d. birželio. — 
Telegrama, kaip mūs re
daktoriai nesykį paaiškino, 
turi eit anglų kalba, per 
Londoną. Aš manau, ją 
peržiūri dvi cenzūros (An
glijos ir Amerikos); gavę 
ją mūs redaktoriai turi iš
verst lietuviškai. Bet ji už
truko vos tik šešias dienas, 
ir patilpo “Laisvės” laido
je birž. 15 d. Tai gana greit 
patilpo!

Į “Vilnį” taip pat ateina 
žinių, tankiai ne tų pačių, 
ką gauna “Laisvė”. Taigi 
verta skaityti abu dienraš
čiu.
Bene didžiausi “horderiai”

Kad karo laiku daugelio 
daiktų pristinga žmonėms, 
tai visai neįstabu. Tam juk 
tik ir karas. Bet apie karą 
taip neprotauja pusanarchi- 
sčiai buržujukai, toki, kaip 
Grigaitis ir Michelsonas. 
Pirmasis šmerinyčios teno
ru dainuoja:

“Rusijoje... apie blogą 
komunikacijos ir maisto 
padėtį... apie aštrų vartoji
mo daiktų trukumą... Tai 
šitokią ‘gerovę’ Rusija pa
siekė, išbuvusi 25 metus po 
komunistų valdžia. Tokio 
baisaus skurdo nebuvo net 
nelemtojo carizmo laikais.”

Antrasis smalinės bačkos 
baritonu pritaria:

“Čia nėra kalti Rusijos 
žmonės, čia kalta komuni
stų santvarka.”

Čia, kažin kodėl, nepasa
ko, kad naciai užpuolikai 
nekalti.

Tiedu smalaviriai nejau
čia karo. Į Ameriką mūsų 
priešai nuo smaluotos “A- 
šies” dar neįsibriovė su 
ginklais, bet jau jaučiame 
karą. Seniau, būdavo, kad 
prireiks cukraus, tai nuė
jai į mažąją krautuvėlę, 
nusipirkai svarą to saldu
mo ir jautiesi, kad krautu
vėlei “gero” padarei. Da
bar į ją eiti nusipirkti du 
svaru cukraus žmogus ne
drįsti, dėl to, kad ko kito 
ten pirkti nenori tuo tar
pu. Karas taip padarė: ži
nai, kad pirkdamas du sva
ru cukraus tu nepadarai 
kaž kokio labo krautuvė
lei. Tos cukrinės “stempos” 
jai “baderio” daro. Atsi
menu, praeitam kare val
džia leido krautuvėlėms 
skelbti, kad jeigu pirksi ko 
kito, tai galėsi nusipirkti ir 
svarą cukraus.

O kas yra “horderis”, 
prisipirkęs daug pirkinių, 
tai mokės ir bausmę, ir eis 
į kalėjimą, kuomet valdžia 
iškrės jo sandėlius ir ras 
suhordytų daiktų.

Kad tiedu smalaviriai ne
jaučia karo, tai turbut, yra 
dideli “horderiai”: turi san
dėliuose ir cukraus kokią 
statinę, ir miltų kelioliką 
maišų, ir visko.

Seattle, Wash.
Moterų Kliubas gražiai pa

sidarbavo dėl Sovietų pašalpos 
nuo karo nukentėjusių. Birže
lio 18 d., kliubo susirinkime 
nutarė paaukoti iš iždo $5 
nuo karo nukentėjusiems ir 
ant blankos surinkta $13.25.

Birželio 21 d. buvo sureng
tas piknikas to paties kliubo 
pas drg. De Yung, kurio pel
nas buvo skiriamas dėl to pat 
tikslo, pelno liko $26.75 ir ant 
blankos surinkta $7. Viso per
duota Sovietų šelpimo komi
tetui $52. Tai pagirtinas da
lykas. Dėkui Seattlės Moterų 
Kliubui, kad jos darbuojasi 
nuo karo nukentėjusiems, nes 
jų kova, tai mūsų kova, jeigu 
jie išlaimės šį karą, tai ir mes 
laimėsime.

Mes tariame ačiū draugams 
De Yung, kad davė vietą dėl 
pikniko veltui! Taipgi, ačiuo- 
jame draugui Sitkui, kuris pa- 
grajino lietuviškus šokius, ne 
tik šokius, bet ir lietuviškas 
dainas ant rekordų, kuris tu
ri tam tikrą mašiną grajyt. Bu
vo linksma girdėt lietuviškų 
dainelių.

Birželio 22 dieną čia buvo 
paskelbta Sovietų diena. 12 
valandą dieną susirinko daug 
publikos ant Victory Square. 
Buvo gražus programas, kurį 
išpildė rusų tautos žmonės.

Tarpe amerikiečių vėliavų bu
vo ir Sovietų vėliava — raudo
na su kūju ir pjautuvu ir sto
vėjo 6 jūreiviai ir kapitonas 
huo Sovietų laivo, kuris yra 
Seatties prieplaukoj. Parduota 
daug karo bonų ir štampų tą 
dieną, čia yra padaryta vieta, 
kur būna kasdien programai, 
kad parduoti daugiau bonų ir 
štampų.

Linksma buvo matyt, kad 
raudona vėliava plevėsuoja 
tarpe kitų vėliavų. Raiškia, 
kad visi kovoja išvien, be skir
tumo, kokių pažiūrų žmonės 
nebūtų, bile tik sumušt fašiz
mą.

Kalbėtojas buvo anglų 
kalboj, bildingų biznio agen
tas, Flecher. Jis sakė “Mes 
amerikonai esame laimingi, 
kad turime tokią šalį, kaip 
Sovietų Sąjungą, kuri kovoja 
kartu su mumis petys petin ir 
mes manome, kad šis karas 
bus laimėtas ir fašizmas bus 
nušluotas nuo šios žemės ka
muolio. Mes Amerikos darbi
ninkai prižadam paduoti savo 
ranką Sovietų darbininkams 
ir kareiviams, kurie taip kar
žygiškai kovoja^ prieš kraugerį 
Hitlerį.

“šiandien sueina vieni me
tai, kaip Sovietai kovoja su 
priešu. Kaip Hitleris pradėjo 
karą, metai tam atgal, jis sa
kė, kad Raudonoji Armija bus 
sutriuškinta į 3 savaites, o il
giausiai tai į 3 mėnesius bus 
visa Sovietų Sąjunga po Hitle
rio padu. Bet šiandien viskas 
kitaip. Hitleris apgulęs Sevas
topolį ir negali paimt per 18 
dienų ir aš manau, kad jis ne
įstengs jį paimt, jeigu mes 
Amerikos darbininkai paduo- 
sim savo draugišką ranką So
vietų darbininkams ir raudon
armiečiams !”

Jis sakė, “Stalinas kalbėda
mas pasakė, jūs nekovojate už 
komunizmą, jūs nekovojate už 
marksizmą, bet jūs kovojate 
už savo pagerinimą /gyveni
mo.” Ir tais žodžiais užbaigė 
savo kalbą.

Čia žemiau paduodu vardus 
kur buvo surinkta ant blankos 
dėl Sovietų karo pagelbos.

Aukavo: Seatties Moterų 
Kliubas $5, O. Skujienė $2, F. 
Kavaliauskienė $1.75, A. Gau- 
ronskienė $1.50: po $1: M. 
Valulienė, K. Urick, E. Baltru
šaitienė, B. Bestes, M. Kirkilie- 
nė, T. Ulskis, K. Rutelionienė, 
J. Kirk, R. Skuja, S. Baishin ir 
E. Grabauskienė. Po 50c.: Kai- 
ris, R. Kirk, Z. Vaišnorienė, L. 
Gajauskienė, J. Sutkienė, M. 
De Yung, M. Zekevičienė ir 
V. Zekevičienė.

Moterų Kliubo auka, pelnas 
pikniko, ant blankos surink
ta. Viso pasidarė $52. Pinigus 
pasiuntė drg. Kavaliauskienė.

S. G.

Herrin, Ill.
Kasykloje Žuvo Paž&ngus 

Lietuvis P. Kruvelis
Pastebėjau “Vilnies” angliš

kame skyriuje trumpą prane
šimą apie nelaimę Elkville ka
sykloje, kurioje žuvo Povilas 
Kruvelis.

Nelaimė įvyko birželio 18 
dieną. Tuom pačiu laiku sun
kiai sužeistas ir herrinietis L. 
Žebrauskas. Dabar randasi 
Duquoin ligoninėj kritiškoj pa
dėtyje.

Velionį P. Kruvelpypatiškai 
nepažinojau gana gerai, kad 
galėčiau plačiau aprašyti iš jo 
biografijos. Tiek žinau, kad 
buvo labai veiklus pažangia
me judėjime. Priklausė LDS 
kuopoje Johnston City ir buvo 
išrinktas: delegatu į sekamą 
seimą, kuris neužilgo įvyks 
Chicagoje. Gyvendamas Johns
ton City, P. Kruvelis visuomet 
buvo užimtas bent kokiu vei
kimu darbininkijos labui. Jo- 
kis darbas jam nebuvo per* 
sunkus.

Gaila, kad šios apylinkės 
lietuviai netekome tokio šir
dingo ir veiklaus draugo.

I. Simokienė.



LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6485 hits been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control l.aw at 
4617 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FRIEDENTHAL
4617 — 5th Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control La.w at 
620 — 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
Gli 2127 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control l.aw at
95 — 5th 
County of 
premises.

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

JACOB BREGER
95 — 5th Ave. 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 Montague 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 
premises.

JOHN A. SCHOENBERGER
514 Onderdonk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt 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 1949 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section i07 
of the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
457 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS GROLITZER
457 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2342 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 197 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HART
1503 Foster Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GM 1961 has been Issued to me undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6906 Colonial Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tne 
premises.

WALTER E. HASLAM
6906 Colonial Road 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.

ISIDOR KATZ
66 — 4th 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 6337 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of 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 2059 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lav 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. 
EB 5C7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law ot 
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 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 1933 has been isseud to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Smith St., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to l>e consumed on the 
premises.

WILLIAM J. MAHER 
(Maher's Bar & Grill)

282 Smith St. 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 I>aw 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. 
1010 bas 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 tne 
premises.

THEODORE RECKMANN
463 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1962 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
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 2742 has been issued to tho 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 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 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. 
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 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. 
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 oft the 
premises.
Mblhit LEWENTHAL (King J. Dairy) 

118 Bay Ridge 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 — 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 1373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MENNO & ROSA KNEPER
37 Bushwick 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 2445 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control l.aw 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, 
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 723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law ut 
268 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
Ccunty of Kings, to be consumed un the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GM 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 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)

7821 —• 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1768 has been issued to tho 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 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 2100 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beveratje 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. 
EB 814 has been isseud to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control LaW at 
774 Flątbush 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. 
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)

8204 5th 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, 
Cr.unty of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE KNOUR
7622 — 3rd Ave., 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 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 1603 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
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. 
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. 
EB' 596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
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 sell 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. 
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 1589 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law .it 
6109 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO HAASE
6109 — 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, tot be consumed off the 
premises.

HENRY MENKE
5523 — 3rd Ava. 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 the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6327 has been issued to the undersigned 
|o sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5903- — 3rd 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 1974 has been issued to tho 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 ofi the 
premises.

THEODORE HANKERS
6336 Avenue N 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
721 Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2016 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control i,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 to the undersigned 
to sell beer, at retail 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 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 bo consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2409 bas 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
(Rugby Dairy & Grocery Store) 

1324 Newkirk Ave. 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.

ilANIEL P. SICKLES (BUDDY’S) 
119 Smith St. 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 l.aw 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. 
GB 1561 ha.4 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 Dairy) 
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 
1844 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
Crunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST KOLLN
1844 Nostrand Ave. 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 the 
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 otf 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, 
Cminty of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BERNSTEIN 
(Taystee Food Stores) »

1914 Ave. M 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 
premises.

Kings, to be consumed off the
HENRY G. POPPE

404 Henry St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.

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 been 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 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 157 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the nrn m i <*.

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. 
EB 515 has 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 SAFI ER
761a Flatbush 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 Law at 
280-282 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to l>e 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. 
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 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 Icings, 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 l.aw at 
212 Reid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oif the 
premises.

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

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 
premises.

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 2444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 167 
of the Alcoholic Beverage Control L >w 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 Licefise No. 
GB 1779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectjon 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
394 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 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
544 Graham 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, 
County 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 Aicoholic Beverage Control l.aw 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 9001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
96 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 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 9031 has been issued ta 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 2041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 —> 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ofi the 
premises.

JOHN STUTMANN 
(Certified Delicatessen)

41 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1797 has been issued to the udresigned 
to S3U beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5914 Ave. N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WIENBERG
5914 Ave. N 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 Gaw at 
56 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that Licęnse No. 
OB 1606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1G7 
of the Alcoholic Beverage Control I aw at 
1212 —« 5th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

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

premises. 

1?U —

NOTICE
GB 1654

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the 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. 
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 
promises.

GUSTAVE WINKELMANN
196 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

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

to aell 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. 
EB 807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2414 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

2414 Ralph Avef, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB .1832 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5811 — 5th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oit the 
premises.

ISRAEL 9. RAPPAPORT 
(Gibraltar Food Stores)

5311'— 5th Ave. 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 
dtpidi's/'M

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

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. 
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 
promises.

SOL HOROWITZ
276 East 23rd 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 Law at 
1180 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9464 has been1 issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO D. BUCK and HENRY G. 
WOLBERN

1205 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2243 has be?n 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 STRUSS
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. 
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 tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Smith 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 tol 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 
24G Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1849 hąs been issued to tho 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 9260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
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. 
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 Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO DEEG
901 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. X. 74 Kingston Ave.

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 off the 
premises.

JOSEPH PALTIEL
Brooklyn, N. Y.

A

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 685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section J 07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Ditmas 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 628 has 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 Ave., Borough ot 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 315 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 2C7 
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 ,07 
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 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 the 
premises.

KARL HABERZETTL
83 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 886 has )>een 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 JANNACF
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 consumed on the 
premises.

, CHARLES ZELDES 
S78 Sutter 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.

I

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
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 to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
553 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
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. X- 
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 tho Alcoholic Beverage Control l.aw at 
439 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, < to be' consumed on the 
premises.

ORIGINAL ASSOCIATION OF RUSSIAN 
WORKERS OF AMERICA

439 Bushwdck Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 730 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section J07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1191 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on, the 
premises.

JOHN ROCKFORD
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 167 
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 :>t 
3202 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the
nremises

MINTZ’S DELICATESSEN. Inc.
3202 Mermaid Ave., 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 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
LOUIS MOLOD 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. X.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 419 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section J 67 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 — 33rd Ave., Borough of 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 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 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 tho 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 2404 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw 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 the 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 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 \>e 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 i.aw at 
312 Bedford Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

LAWLOR BROS.
1533 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

NAT. TORGOVNIK & ABE FRIEDMAN 
Nat. & Alte 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 Law 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 Stuyvcsant 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 Alceiiolic Beverage Control Caw at *
35 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on th® 
premises.

DOROTHY LYNCH
85 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Yt



Pirmadienis, Liepos 12, 1942 E K I S V B Penktas puslapis

Po Žiaurių Mūšių, Sovietai 
Apleido Rossošą

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, liep. 11. — Šiandieninis Sovietų Žinių Biuro 

pranešimas sakė:
J vakarus nuo Voronežo vis siautė žiaurūs mūšiai 

liepos 10 d.
Sovietų kariuomenė apleido Rossošą.
Buvo tęsiami mūšiai Kantemirovkos apylinkėje.
Išsivystė kautynės Lisičansko kryptyje, kur vokie

čiai perėjo į ofensyvą.
Per dvi dienas mūsų kariuomenė vedė įnirtusius mū

šius ties Rossošu. Vokiečiai metė į mūšį didelius skai
čius savo tankų ir motorizuotų pėstininkų. Spaudžia
mi priešų atakų, daliniai mūsų kariuomenės pasitrau
kė į naujas apsigynimo pozicijas.

Gvardijos artileristai, komanduojami Grišino, per 
kelias paskutines dienas Kalinino fronte nušlavė apie 
1,000 vokiečių ir sunaikino 14 jų trokų ir šešis kulka- 
svaidžius.

gi, Onutė pasistengė pas mus 
išparduoti visą pakelį “Lais
vės” pikniko įžanginių tikietų, 
nes mes kiek savo turėjome, 
visus išpardavėm pirmiau.

Taipgi, drg. P. Novikas par
davė už $25 sagučių. Alek
sandro Nievskio. Tai vis Rus
sian War Relief komitetui — 
Sovietų karo pagelbdi.

Ir apart visko šiame pikni
ke buvo parduota už $10 ver
tės “Daily Workerio” fondui 
kuponų.

Tai tokie įspūdžiai iš mūsų 
antrojo pikniko ir jame atlik
tų darbų.

Nors pavargstame ir susi
pykstame besidarbuodami or
ganizacijų darbe, bet kuomet 
jau įvykdomo gerai pasibrėžtą 
darbą, tai geromis pasekmė
mis visi džiaugiamės.

Pittsburgh o gyvulių pjovyk- 
los darbininkai tebestreikuoja. 
Kompanija nenori pakelti al
gas. Valdžios taryba bando 
sutaikyti, bet darbdaviai ne
pasiduoda.

Birželio 25 d. Pittsburghe 
buvo pravestas “blackaut” 
(aptemdymas). Buvo 9 vai. 
naktį. Orlaiviai padangėse 
lakstė, buvo visur tamsu. Bet 
buvo tokių, kurie nepildė var
delių patvarkymo ir todėl tapo 
nubausti.

Mūsų mieste pradėjo kovą 
su gembleryste. Įsakė išmesti 
iš biznio vietų pinbolių maši
nas. Tokį įsakymą davė dis- 
trikto prokuroras. Areštuoja 
pardavėjus numerių ir kauliu
kų mėty to jus.

LICENSES LICENSES LICENSES
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.

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.

Maskva, liep. 10 d. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
paskelbė tokį pranešimą:

Mūsų kariuomenė, veikianti į vakarus nuo Vorone
žo, daro priešam didžių nuostolių. Viename tik sekto
riuje sovietinė kariuomenė čia atmetė tris atakas vo
kiečių pėstininkų pulko, sunaikino septynis tankus ir 
užmušė daugiau kaip 500 vokiečių.

Sovietiniai daliniai įvairiuose sektoriuose Kalinino 
fronto per tris dienas užmušė iki 4,000 vokiečių ir su
naikino 27 tankus ir penkis šarvuotus automobilius.

Partizanai kovotojai užimtose vietose Kalinino sri
tyje birželio mėnesį išvertė iš bėgių devynis vokiečių 
traukinius su kariais ir reikmenimis, susprogdino 12 
geležinkelio ir kelių tiltų ir užmušė virš 600 įsiveržėlių.

Lowell, Mass.
Iš Dviejų Sulytų, Bet Gerai 

Išėjusių Piknikų
Mūsų pirmas šių metų su

rengtas piknikas, kuris atsibu
vo birželio 21 dieną, buvo ge
rai sumirkytas. Piknikavome 
tiktai po mažom pastogėm ir 
būreliais po “verkiančiom” pu
šim. Vienok, kad ir taip esant 
rengėjai gavo pelno apie ke
turiolika dolerių.

Tos pačios organizacijos: 
Liet. Pil. Kliubas ir IWO vie
tinė rusų kuopa turėjo kitą 
pikniką toje pačioje vietoje 
Cobblestone Park, Westford, 
Mass., birželio 28 dieną. Tai 
buvo šių metų antras piknikas 
iš eilės.

Iš ryto diena išrodė graži, 
ir iki dvyliktai valandai malo
niai, neperkarštai saulutė šil
dė. Na, maniau sau, garsinda
mas šį pikniką minėjau, jog 
mes tikimės turėti gražų orą?) 
kaip tik ir pasitaikė graži die/ 
na. y'

Bet apie pirmą va/andą, 
kuomet dalis piknikierių jau 
radosi parko, o kita dalis 
mieste laukė progų, su kuom 
čia nuvažiuot į pikniką, nagi, 
ar nepradės kilti iš šiaurvaka
rinio pakraščio tamsiai pilkas 
debesys! Netrukus visas hori
zontas pajuodavo, tarsi piktai 
grūmodamas kam nors atker- 
šinti.

Tuo laiku buvau pakviestas 
iš kliubo važiuoti su draugu 
Rafalu čiulada į pikniką, bet, 
ak tu, sakau, toji nelaimė visur 
ir visuomet gali pasitaikinti. 
Mat aš su medinėmis kojomis 
negreitas. O tieji aukšti laip
tai, kad juos kur paibelis . . ., 
kol jais nulaipiojau žemyn abi 
kojas mindamas į kiekvieną 
laiptą, tai laiptai man pasida
rė dvigubai ilgesni ir paėmė 
perdaug laiko, o čia su kiek
viena minute padangė vis dau
giau tamsėjo ir vis darėsi bai
sesnė. Viskas išrodė, kad jau 
kaupėsi prie nebeišlaikomo 
vulkaniško išsiveržimo gamto
je.

Rafolas tą matydamas irgi 
audringai susijaudino. Jis ne
bežinojo, ką daryti, kartais 
sulaikydamas, kartais pagrei
tindamas kvėpavimą tėmijo 
kokis čia “baisus pavojus” ga
li bile minutę įvykti. Ir sakau, 
ant tos mano “nelaimės”, man 
vos tik kliubo duris pravėrus 
ir tuo laiku lyg būt mano ge
rasis draugas dar labiau išsi
gandęs, kaip spustelės ant ge
so; kaip paleis visu smarkumu 
savo kavinės spalvos “limozi-

ną,” tai tiek jį ir temačiau. 
Vėliau tik piknike pasimatė
me.

Iš to įvykio turėjom su 
draugais labai skanaus juoko. 
Mat tankiai gaunasi geras 
juokas iš to, kuomet rengiesi 
ir tikiesi vieno, o gaunasi visai 
kas kitas. Tik matyt jis labai 
apgailestavo tą nelemtą įvykį, 
nes išrodė nelinksmas.

Bet tai nieko drauge, kad 
toks nesusipratimas įvyko. 
Nuo lietaus reikėjo bėgti. Tu 
nuvažiavai smarkiai nuo pavo
jaus, o aš iš lengvo sugrįžau 
atgal į kliubą kitos progos 
laukti. O mane “nubaudei” tik 
ant tiek, kad aš turėjau dar 
du syk tais pačiais laiptais 
lipti.

Iš tikrųjų, mums su draugu 
lowellieciu besėdint kliube ir 
belaukiant kitų progų važiavi
mui, kad jau drožė audringas 
lietus į atvirus kliubo langus. 
Drg. L. šoko ant kėdžių užda
rinėti langus, o aš ir čia nieko 
negalėjau pagelbėti šiame 
skubiame darbe.

Mudu labai apgailestavom, 
kad ir šiandien piknikas suga
dintas. Lowellietis manyda
mas, kad lietus nenustos išėjo 
mane vieną palikdamas. Už 
kiek laiko lietus nustojo lijęs 
ir oras vėl gražus pasidarė. 
Štai pribūna Jonas Daugirda 
su Daugirdiene ir kviečia ma
ne važiuot į pikniką su jais. 
Na, jau šį kartą skubinaus 
greit tais pačiais laiptais že
myn.

Įsisėdome į mašiną ir va
žiuojame juokaudami į pikni
ką gražioj saulėtoj dienoj. 
Daugirdienė pajuokavo: “Mes 
nevažiuojame lietuje į pikni
ką, kaip kad kiti daro. Mes 
važiuojam, kuomet diena gra
ži ir laikas tinkamas pikni
kui.” Mudu su Jonu pritarėm 
Uršulei, jog ji sako teisybę. 
Visi trys džiaugėmės, kad pa
galiau mūsų piknikas įvyks ir 
vai būt su geromis pasekmė
mis. žinoma, laikas jau buvo 
po antrai valandai.

Be abejo, kad lietus pačia
me į pikniką važiavimo laike 
daug pakenkė. Ne visi taip pa
darė, kaip draugas Rafalas. 
Kiti gal būt, vietoj į pikniką, 
spruko į namus, kad pasislė
pus nuo gamtiškos rūstybės. 

k Vistiek, vėliau privažiavo 
daug žmonių ir piknikas buvo 
geras. Tikimės gražaus pelno.

Dabar aš noriu gražiai pa- 
ačiuoti Onai Siderienei iš 
Hudson, Mass., už padirbėji- 
mą mūsų piknike. Draugė Ona 
mūsų piknike svečiavosi ir dir
bo prie gaminimo sandvičių ir 
patarnaudama žmonėms. Taip

Nepamirškime “Vilnies”
Mes, lowellieciai, daug ge

rų darbų esame atlikę, daug 
reikalingų darbų esame finan
siniai parėmę, “Laisvei” mes 
surengiam vieną milžinišką 
metinį pikniką, kas duoda 
gražios paramos.

Bet mes veik apleidžiame 
kitą savo brangų dienraštį 
“Vilnį” vidurvakaruose. Vie
nok “Vilniai” sunkiau finan
siniai, negu mūsų rytiniam 
dienraščiui. Be to, turiu nuo 
“Vilnies”, per draugą Prūsei- 
ką prisiųstą, prašymo para
mos laiškelį. Bet mes vis dar 
“neturime” progų parinkti 
kiek aukų pagelbėti finansi
niuose nedatekliuose savo dien
raščiui, kuris veda sunkiausią 
kova su visomis lietuviškomis 
pro-naciškomis spėkomis vi
durvakaruose.

Dirbantieji draugai, o dabar 
visi dirba, katriem doleris ne- 
persunku pasiekti, susirūpin- 
kit šiuo pakeltu klausimu. Rei
kalas degantis!

J. M. Karsonas.

Birželio 13 dieną pasimirė 
Jos. Baltrušaitis, Karolio Va
sario žentas. Jis gyveno Šouth- 
saidėje. Buvo apie 60 metų 
amžiaus. Iš Lietuvos paėjo iš 
Seirijų parapijos, Suvalkų rė- 
dybos. Palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse su bažnytinėmis 
apeigomis. Paliko moterį, ke- 
turius sūnus ir tris dukteris. 
Buvo troko vairuotojas, alų iš
vežiodavo.

Išėjo kariuomenėn Vincas 
Urbonas iš Monongahela, Pa. 
LDS 105 kuopos kasos prižiū
rėtojo V. Urbono sūnus.

Taipgi išėjo armijon tos pa
čios LDS 105 kuopos pirminin
ko sūnus (Pavardė nesupran
tama. — Red.). Jis buvo LDS 
narys.

D. P. Lekavičius.

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Birželio 28 diena man teko 
dalyvauti SLA priešseiminiam 
piknike, kuris įvyko L. Pilie
čių Farmoj (Country Club, 
Willock, Pa.), žmonių priva
žiavo pusėtinai daug iš apy
linkės miestelių. Dalyvavo 
daug delegatų, kurie jau buvo 
suvažiavę į seimą.

šeštą valandą po pietų pir
mininkas Dargis perstatinėjo 
kalbėtojus. Kalbėjo G ūgis, 
Daužvardis, Dr. Biežis, Miku- 
žiūtė, Bajoras, Vinikas. Visi 
gyrė SLA ir prisiminė apie 
Lietuvą. Pagaliau perstatė kal
bėti Bagočių, kuris sakė, ne
galėsiąs taip kalbėti, kaip ki
tados, kadangi nesveikuojąs. 
Bagočius minėjo SLA ir LRKS, 
bet nusidavė nežinąs, kad gy
vuoja tokia organizacija, kaip 
LDS (Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas). Pasigyrė, kad 
jis buvo Washingtone pas pre
zidentą ir liepė būti užtikrin
tais, kad Amerika iškovos lais
vą Lietuvą. Prisiminė apie 
Pittsburghą, kad jis jam esąs 
daug skolingas, nes čia pavi
liojęs merginą ir mokslą atsie
kęs. Todėl Pittsburghas esąs 
jam kaip ir namai. Tačiau 
žmonės mažai jo kalbos tesi
klausė — susėdę sau šnekučia
vosi, valgė, bei dainavo.

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 bonkų.

Alexander’s^
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.

SANDELIS 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 
prirengia 
mavimas, 
tautų ir 
puslapių

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—-HAvemeyer 8-1158

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽETOAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

: DR. J. J. KAŠKIAUČIUS j
Į Telefonas: HUmboldt 2-7964 !;

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

--------

NOTICE is hereby given that Incense 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. 
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. 
C 692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
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 567 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
176 Wallabout St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

rf=-.  — ...
LORIMER RESTAURACIJA

ANTANAS BARZDA, Savininkas
417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Gaspadoriškai nuvirti

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

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

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 
šiame susirinkime, yra svarbių rei
kalų aptarti ir kurie duoklių dar 
nemokėję, malonėkite užsimokėti 
šiame susirinkime. — Valdyba.

(161-162)

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)

mirusius 
pašarvojimui, balsa- 

papročiai visokių 
deginimai kūnų, 300 
............................... $1.25

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

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai- 
ninkų ..................................... !

Kantri Alena .............................. !
Pranašavimai Mikaldos ............  !
Marių Duktė ............................. !
Duktė Pūstynėse ...................... !
Savizrolas, juokingi skaitymai ! 
Neužmokamas Žiedas ..............  :
Gudrus Piemenėlis .................... :
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 
834 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

20c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

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

F. W, Shalins ;
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

GREEN STAR BAR & GRILL f
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

^IfAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWACVAWAWJAWAWAWAWAWAWAWAWi

Lietuviui Rakandui Krautuvė

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
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NewWko^Ė00^2iniosAPVAIKŠČIOS KARO SUKAKTI MASINĖJ PRAMOGOJ Lokalas 65-tas Rems 
Marcantonio

New Yorko ispanai ir visi 
Ispanijos Respublikos drau
gai minės Ispanijos karo 6-tą 
metinę sukakti didžiuliame ir 
įspūdingame piknike liepos 
19-tą, Dexter Parke. Toji 
skaudi sukaktis pripuola šeš
tadienį, liepos 18-tą.

Ispanijos karas, kaip žinia, 
buvo pradžia pasaulinio karo, 
kurį pradėjo fašistai. Už arti 
metų, matydama, kad demok-l

drabužių ir maisto kovoto
jams.

Visi pronaciški, fašistiniai 
elementai, kaip prisiminsite 
patys, už tai prakeikė Laisvę, 
kaip prakeikia dabar už rė
mimą Sovietų Sąjungos, mūsų 
šalies talkininkės, pastojusios 
hitlerininkams kelią pasigrobti 
ir pavergti pasaulį.

Bet dienraščio Laisvės skai
tytojai ir visi fašizmo priešai

Urmu parduotuvių ir san
dėlių darbininkai, CIO nariai, 
500 šapų stewardų susirinki
me pereitą antradienį nusita
rė remti Vito Marcantonio 
kandidatūrą, kad jis vėl būtu 
išrinktas į kongresą.

Unijistai pareiškė, kad jie 
remia Marcantonio “kaipo 
vieną iš žymiausių karo lai
mėjimo čampionų” ir pasiža
dėjo už jį “balsuoti ir darbuo
tis nominacijose ir rinkimuo-

TARP LIETUVIŲ
A. Rainiene ir Mrs. Valen

tis, artisto motina, išvyko iš 
miesto atostogų.

Neseniai baigęs dentisteri- 
jos mokslą Dr. A. Kairys pa
skirtas jaunesniuoju leitenan
tu J. V. Laivyne.

Eastnewyorkiete Ona Jakš
tienė išvažiavo pasilsiui-atosto- 
gų į White Sulphur Springs, 
N. Y.

Jonas ir Stanislava Subačiui

AFL Komitetas Jieškos 
Karo Darby

Amerikos Darbo Federacijos 
unijų, atstovų konferencijoj, į- 
vykusioj liepos 9-tą, New Yor
ke, atstovaujant 700,000 šio 
miesto AFL unijistų, įsteigta 
komitetas, kuriam pavestą rū
pintis gauti New Yorkui dau
giau karo darbų.

Konferencijoj buvo rapor
tuota, kad mieste esama 300,- 
000 bedarbių, o tai būtų dik- 
čiai daugiau, negu dabar dir
ba karo industrijoj.

Komitetas kreipsis į guber
natorių Lehmaną, majorą La 
Guardią ir kitus valdininkus 
ir valdžios organus prašant 
pagelbėti gauti miestui dau-

PM Redaktorių Ima
Kariuomenėn

Mirtis ir Kalėjimas 
Už Triukšmą

ratinės valstybės leidžia ben- ■ Ispanijos didvyrišką atlaiky- 
droms Franco, Mussolinio irimą fašizmo nuo 1936 metų 
Hitlerio jėgoms mėsinėti de- ! liepos 18-tos iki 1939 metų 
mokratišką Ispaniją, Japonija teisėtai pripažino pasaulinės 
pasidrąsino ir liepos 7-tą,' svarbos Įvykių ir tą sukaktį 
1937 m., užpuolė Chiniją. laiko savo sukaktimi. Dėlto

Tikrieji mūsų šalies antifa-Įtos sukakties minėjimuose vi- 
šistai, pamename, tuomet ko-lsuomet skaitlingai dalyvauja, 
vojo už teikimą pagalbos Is- Tikimasi, kad dalyvaus ir šie- 
panijos respublikai ir tūkstan- met.
čiai liuosnorių važiavo pagal- Ispanijos sukakties minėji- 
bon didvyriškiems ispanams, muose norisi dalyvauti dar ir 
Važiavo ir desėtkai lietuvių, dėlto, kad .jie labai įdomūs, 
Keli padėjo gyvastis. •’ turi daug įvairenybių, taipgi

Laisvė tuomet karštai rėme menišką programą, kurioj vi- 
priešfašistinę kovą, nurodinė- suomet dalyvauja aukštai lū
dama, kad Ispanijos pralaimė- j vinti mėgėjai ir profesionalai 
jimas skatins fašistus prie di- artistai.
dėsnių agresijų, kad Ispanijos Vienu iš programos punktų 
karas yra pradžia pasaulinio bus reikalavimas, kad Jungti- 
karo. Tą suprato visi tikri fa- nių Valstijų valdžia uždarytų 
šizmo priešai ir sudėjo tūks- Franco ambasadą Washingto- 
tančius dolerių aukų, surinko: ne.

se.”
Lokalas rūpinasi viskuo, kas 

padeda karą laimėti. Tame 
pačiame susirinkime įteikta 
$7,500 čekis ŪSO ir $5,000 
čekis Chinijos Karo Pagalbai.

ŪSO duotasis čekis būsiąs 
panaudotas įsteigimui keliau
jančių virtuvių armijos kem
pei.

Susirinkimas taip pat pasi- 
Įsakė už draftavimą 18-20 me
tų amžiaus grupių. Jie sako, 
kad išlaimėjimui šio karo “rei
kia karius geriausia išlavinti, 
daugiausia ir greičiausia pri
statyti į daugiausia vietų.” Tą 
viską, argumentavo unijistai, 
greičiausia galima atsiekti su 
jaunimu.

Lokalas 65-tas" didžiumoje 
susideda iš jaunimo ir jau la
bai daug jo narių tarnauja 
Amerikos kariuomenėj.NEW YORKO CIO LAIKO ANTRAFRONTĄ NEATIDĖLIOTINU ’

New Yorko Industrinių Uni
jų Taryba, CK), paskiausiame 
savo susirinkime nutarė šauk
ti milžinišką masinį mitingą 
liepos 22-ros vakarą. Pradžia 
ir vieta bus paskelbta vėliau. 
Tikimasi, kad jis bus kur at
virame ore, kadangi nėra to
kios salės, kuri galėtų sutal
pinti numatomą dalyvausiant 
minią žmonių.

Savo pareiškime CK) sako: 
. “Jis (antras frontas) turėtų 
būti atidarytas dabar, kuomet 
narsi Raudonoji Armija atlai-

ko ir pila smūgius priešui ry
tuose. Jis turi būti atidarytas 

' dabar, kuomet oras yra geras, 
dabar, kada okupuotų kraštų 

Į žmonės yra pasirengę sukilti,
dabar, kol Jungtinių Tautų 
moralas yra aukštas, dabar, 
kada mūsų jėgos Pacifike at
laiko japonus.”

Vienu iš svarbiausių punktų 
tame mitinge būsiąs Joseph 
Curran’o raportas iš tarptauti
nės unijų konferencijos, Lon
done, kur jis dalyvauja, kaipo 
CK) atstovas.

Areštavo Kontraktoriy 
Už “Kick-Back”

Pirmutinis darbas, kurį nau
jai įėjęs Maliorių 9-to Distrik- 
to raštinėri finansų sekretoriu
mi Louis Weinstock padarė, 
buvo areštuodinimas Archie 
Edelbergo, to vardo firmos 
viršininko, 133 William St., 
N. Y., už reikalavimą iš darbi
ninkų po $10 už davimą dar
bo.

D a r b ininkams Edelbergą 
raportavus unijai, unija pata
rė darbą imti ir sudarė sąly-

i gas samdytojui įduoti polici
jos sužymėtas dešimkes. Jiems 
nuėjus dirbti, atėję detektyvai 
prie unijos viršininkų akių iš
krėtė Edelbergą ir rado pas 
jį sužymėtas dešimkes.

Pamatęs nuvirstant nuo plat
formos vyrą Ind. subvės Stein
way stotyje, gaisragesis G. J. 
Murphy atbėgo iš kito galo 
platformos, šoko paskui nukri
tusį ir spėjo nutraukti nuo bė
gių prieš pat ateinant trauki
niui.

Liepos 7-tą pradėta New 
Yorko 2-ros Avė. aukštojo 
gelžkelio nugriovimo darbai.

Pereitą ketvirtadienį pra
vesta bandymas, kaip būtų 
pristatomas maistas New Yor- 
kui atsitikime, jei būtų sunai
kinta reguliarės turgavietės.

minėjo vedybinio gyvenimo 
40-tą sukaktį su gražiu poky
liu, kurį jiems suruošė jų or
ganizaciniai ii- asmeniški drau
gai.

M. ir E. Simonavičių, žino
mų biznierių, sūnus Jonas, 
svečiavęsis pas tėvus per 10 
dienų, šiomis dienomis išvyks
ta atgal Dėdės Šamo tarnybon.

Albinas šalaviejus, kriaučių 
kontraktoriaus sūnus, išėjo J. 
V. karo tarnybon.

SLA Seimo delegatai sugrį
žo iš Pittsburgh© apdėję mo
kesčiais eilinius narius ir už
dėję po geroką priedą virši
ninkams — nariai turės mokė
ti po 15 centų daugiau per 
mėnesį, o viršininkai, Vinikas 
gaus $75, o Bajoras $50 per 
savaitę.

Liepos 5-tą susituokė Olga 
Pusnikaitė, žinomų biznierių 
duktė su Pranu Grisaičiu. 
šliūbas buvo lietuvių bažny
čioj prie So. 4-tos, o didelė i 
puota — kitos parapijos salėj Į 
prie No. 5-tos. Vedybines atos
togas jaunieji praleidžia lan
kydamiesi eilėje miestų.

ž. R.

Paskutinė Diena Gazolinas 
Kortoms Ganti

Šiandien, liepos 13-tą, bai
giasi laikas išdavimui gazoli- 
nos kortų. Valandos nuo 3 po 
piet iki 7 vakaro. Išduoda mo
kyklose.

Trylika asmenų šiek tiek už
gauta dviem gatvekariams už-i 
pakuliais atsimušus į viens ki-i 
tą ant Stillwell Ave.

gi a u darbų.

Jūrininkai Prašė 
Antro Fronto

Trys tūkstančiai Nacionalės 
Jūrininkų Unijos narių perei
tą ketvirtadienį savo susirinki
me, New Yorke, atsišaukė į 
prezidentą Rooseveltą atidary
ti antrą frontą be atidėliojimo.

Jie pareiškė, kad kiekviena 
atidėliojimo diena padeda 
Hitleriui — “palieka liuesas 
rankas rytų fronte,” taipgi 
duoda laiko susistiprinti prieš 
antrą frontą vakaruose.

Sovietams Rinkliava 
Buvus Didžiausia

Iš visokių buvusių New 
Yorko mieste viešų rinkliavų, 
birželio 25-27 dienomis įvyku
si Sovietų Sąjungos pagalbai 
rinkliava buvus didžiausia. Jo
je dalyvavo virš 30,000 liuos
norių.

Grupė iš šešių dar tebero- 
kuoja kenukuosna sudėtus 
centus, nikelius ir stambesnes 
aukas. Tarpe centų rasta ir 
auksinių. Viso rinkliava duo
sianti apie $75,000.

Visų susipratusi’i Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Ralph Ingersoll, sėkmingas 
populiaraus antifašistinio dien
raščio PM vyriausis redakto
rius, imamas kariuomenėn, ne
žiūrint, kad laikraščio leidė
jas p. Marshall Field prašė jį 
palikti, kaipo labiau galintį 
patarnauti laimėjimui karo 
su savo galinga plunksna lai
kraščio redakcijoj, negu armi
joj.

Lokalinė Drafto Taryba 44- 
ta, New Yorke, tą prašymą 
atmetė.

Daugelis žmonių, pripažįs
tančių PM rolę laimėjimui ka
ro, skaito tą 44 drafto tary
bos elgesį šališku ir neteisė
tu.

Louis F. Budenz, darbinin
kų dienraščio Daily Worker 
vyriausis redaktorius, pareiš
kė, kad 44-ta taryba “neatliko 
savo pareigų pagal Parenka
mosios Tarnybos Aktą.” Kad 
“tarybos nariai pavartojo di
delę jiems duotą galią nubau
sti karui laimėti čampioną ir 
pakenkti jo išleidimui.” Jis 
sako, kad tuorfii džiaugsis 
bundistai, Dies, krikščionių 
fronteriai, penktakolonistai.

Budenz toliau sako, kad ta
rybos nariai “parodymu tokio 
savo ignorantiškumo vertės pa
triotiškos spaudos (ar piktumo 
jai) . . iškelia klausimą, ar jie 
tinka toliau eiti drafto tarybos 
narių pareigas.

Far Rockaway ir Edgemere 
distriktas sukėlė $3,100 ŪSO 
reikalams.

REIKALAVIMAI
Pajieškau darbininko dirbti prie 

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

Reikalingas namo prižiūrėtojas 
(superintendent) prie 17 šeimynų 
namo. Mažai pataisymų. Atlygini
mas — trijų kambarių apartmentas 
ir $20.00 pinigais. Kreipkitės pas: 
Grundfast, 26 Court Street, Brook
lyn, N. Y. Telefonas: TRiangle 
5-6738. (162-163)

Tai vaizdas iš naujo veikalo “So This Is The Army. ’ Jis yra lošiamas New Yorke 
Broadway Teatre. Visas pelnas eis armijos pašelpos fondui.

Leo Najjar pereito kovo 22, 
įtūžęs už per garsų radijo 
blerbimą, perdūrė peiliu savo 
kambario pusininką Carmi
chael. Anas nukeliavo pas 
Abraomą, o Najjar liepos 7-tą 
nuteistas nuo pusaštuntų iki 
15-kos metų kalėjimai!.

Apmaliavos 45,000 Lempu
Mieste dar esą 45,000 lem

pų, kurios reikalingos šepečio 
ir maliavų tikslu aptamsinti 
pajūrį. Kai kurioms iš jų rei
kia užmaliavoti vieną, į pajū
rį atsuktą pusę, o kitoms rei
kalinga uždėti “kepures,” kad 
šviesa nemuštų į viršų.

John Erbs, 50 m., viešbučio 
Wenthworth viršininkas, 59 
W. 4 6th St., N. Y., rastas pa
pjautas. Menama, kad gal 
pats pasipjovęs.

Fotografas
; Traukiu paveikslus familijų, ves- 
! tuvių, kitokių grupių ir pavienių. !

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus ■ 
sudarau su ame.; 
rikoniškais. Rei-; 
kalui esant ir 
padidinu tokio; 
dydžio, kokio pa- I 
geidaujama. Tai- ! 
pogi atmaliavoju < 
įvairiom spalvom.'

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn !

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

Tel. GLenmore 5-6191

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes j 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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
įtvF Gražiai Įrengta Susiejimams Įstąiga
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.
Blokas nuo Ilevvcs St. elevelterio stoties.

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaininuoia
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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

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

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas ) 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 IK 
KAINOMIS

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

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

VERI-THIN AIRWAY . . Pink BOSITE 
or yellow gold filled case with PATENKINTI
Guildite beck, 15 jewels . $29.75

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
DŽIUI.EIilAI yra gražiausios Ir ilgiausia atmintinos dovanos
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