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Karo sąlygose seimas gal 
taip skaitlingas, kaip tu- 
būti. Bet savo darbais, 
tikime, jisai daug gero

da sesijas Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo šeštasis sei
mas, 
nėra 
retų 
mes
padarys. To mes ir vėliname.

Pašaukimas didelio skai
čiaus LDS jaunimo Dėdės Ša
mo armijon, aišku, atsiliepė 
ant organizacijos narystės. Bet 
kaip mes visi, taip LDS, di
džiuojasi tais jaunais lietu
viais kovotojais, kurie randasi 
garbingose uniformose ir pa
siryžę prisidėti prie nušlavi- 
mo nuo žemės hitlerinio bar
barizmo. I
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STIPRĖJA SOVIETŲ VEIKS
MAI PRIEŠ VOKIEČIUS

VORONEŽO APYLINKĖJ
SOVIETAI ATKARIAVO

PENKIAS VIETAS

I Ilinojaus valstijoj mieste
lio Stern Park Garden© žmo
nės prieš kelias dienas įsirašė 
į nemirtinos istorijos pusla
pius. Jie savo miesteli pasiva
dino Lidice — vardu cechų 
kaimo, kurį naciai 
žeme sumaišė prieš 
vaites.

Illinojaus Lidice 
primins Amerikos 
šitą istorini perijodą, kuomet 
visa padorioji žmonija apsivie- 
nijo prieš fašistinę pavietrę.

Lidice nušluotas, bet Lidice 
atgijo ir vėl gyvuoja! Lai dre
ba iš baimės dvidešimto šimt
mečio kryžiuočiai!

su juoda 
kelias sa-

visuomet 
žmonėms

Paskutiniais pora mėnesių 
mūsų pietuose baltveidžių gau
jos nulinčiavo tris negrus.

Liepos 16 dieną Georgija 
valstijoj juodveidį dainininką 
Roland Hayes policija sumušė 
ir suareštavo tik už tai, kad 
jis žodžiais apgynė garbę sa
vo žmonos, kurią įžeidinėjo 
čeverykų krautuvės 
kas.

Nejaugi federalė 
negali įsimaišyti ir 
galą pietuose šitam 
nizmui prieš negrus?

savinin-Į

valdžia 
padaryti 
chuliga-

Vietiniam trockistų šlamšte 
“Naujoj Gadynėj” (liepos 16) 
hitlerinė gyvatė šnypščia, kad 
antro fronto prieš nacius rei
kalauja tik “rusų spauda ir 
rusų propagandos įrankiai čia 
Amerikoje ir Anglijoj.“ Be to, 
šaukia ji, “niekada nereikia 
pamiršti, kad vieną antrą fron
tą rusai patys padėjo vokie
čiams sunaikinti.”

Tik “rusų propagandos į- 
rankiai Amerikoje ir Anglijoj 
reikalauja antro fronto!”

Ar girdėjote? Ar ne taip 
sako Hitleris ir jo propagan
dos biuras? Argi Hitleris ne
sako, kad Anglijos ir Ameri
kos žmonės su juomi eina, o 
tik “rusų propagandos įran
kiai” prieš jį nori kariauti?

New Yorko “Tribūne,“ 
“Times,” net ir “News” irgi 
“rusų propagandos įrankiai,” 
nes ir jie reikalauja antro 
fronto.

Šimtai darbo unijų, kurios 
reikalauja antro fronto, irgi 
“rusų propagandos įrankiai.” 
Net William Green, kuris 
prieš kelias savaites jau griež
tai reikalavo antro fronto ati
darymo, irgi “rusų propagan
dos įrankis.”

Pagaliau Gallup Poll ap- 
klausinėjo piliečius ir surado, 
kad 48 nuoš. jų griežtai stoja 
už antrą frontą, tai ir jie “ru
sų propagandos įrankiai.“

Pagaliau net C h i c a g o s 
“Draugas“ pasisakė už antrą 
frontą. Tai ir kunigų laikraš
čio štabas pasidarė “rusų 
pagandos įrankiai.“

Argi neaišku, kad “N. G.” 
štabą sudaro parsidavėliai 
Hitleriui ?

pro-

Amerikiniam p a ž angiųjų 
darbininkų dienraŠtyj “Daily 
Worker” (liepos 16 d.) rašo 
Art Shields įdomų straipsnį 
apie lietuvių pronacišką spau-

Jungtinių Valstijų vice-j siryžusiu, suderintu dali
niu, tai reikštų daugiau, 
negu žygis su dviem .ar 
trim daliniais už metų nuo 
šiol. Greitai ateina laikas 
kirst smarkų smūgį. Aš esu 
tikras, jog taip darant mes, 
galų gale, turėtume y ma
žiau nuostolių ir pagreitin
tume pergalės laimėjimą.”

prezidentas Henry Ą. Wal
lace savo laiške žurnalui 
“New Republic” šaukia ati
daryt Antrąjį Frontą prieš 
Hitlerį Europoj šią vasarą. 
Jis rašo:

“Mano supratimu, jeigu 
Jungtinės Tautos šią vasa
rą darytų žygį su vienu pa-

Reikalauja Pakelt Algą Angly Lakūnai Ardo
Visiem Plienininkam Nacių Fabrikus
Pittsburgh, Pa. — Jung

tinės Plieno Darbininkų (C 
IO) Unijos komitetas už- 
gyrė Karinio Darbo Tary
bos sprendimą pakelt 44 
centus per dieną kiekvie
nam darbininkui vadinamų 
“mažųjų” plieno kompanijų, 
kurioms dirba 157 tūkstan
čiai žmonių.

Dabar CIO Plieno Darbi
ninkų Unijos komisija rei
kalauja tiek pat uždarbio 
pridėt ir darbininkams vi
sų kitų plieno kompanijų.

Jugoslavai Įsiveržė 30 
Mylią į Italiją 

London. — Jugoslavijos 
partizanai įsiveržė ir neti
kėtai užpuolė italų kariuo
menę Trieste srityje, 30 
mylių nuo rubežiaus tarp 
Italijos ir Jugoslavijos. Par
tizanai užmušė daug fašis
tų karių.

Pranešimai iš Turkijos 
teigia, kad Vengrijos ka
riuomenė ir policija sušaudė 
2,500 jugoslavų sukilėlių 
prieš fašistus pietinėje Ven
grijoje. Vengrai buvo už
grobę tą jugoslavų žemės 
kampą.

Amerikos Lakūnai Pe
ria Kailį Japonam

Chungking, Chinija. — 
Amerikos lakūnai ketvirtą 
kartą sėkmingai bombar
davo Hankową, stiprią ka
rinę japonų stovyklą Chini- 
joj.
dą. Straipsnio autorius tiesiog 
klausia, “Kodėl prokuroras 
Biddle nedaro jokių žygių 
prieš tą spaudą?“

Shields sumini Brooklyno- 
New Yorko 4-ris liet, pronaciš- 
kus laikraščius: “Amerika,” 
“Naująją Gadynę,“ “Tėvynę” 
ir “Vienybę.” Jis sako, kad tik 
“Tėvynė“ pastaruoju laiku 
šiek tiek pasitaisė. Jis, nurodo, 
kad suminėti laikraščiai gau
na žinias iš naciškų šaltinių ir 
jas talpina nuodijimui Ameri
kos lietuvių prieš Jungtines 
Tautas.

Vadinasi, į lietuvišką pro
nacišką spaudą pradeda kreip
ti dėmesį amerikinė spauda ir 
reikalauja valdžios, kad jinai 
darytų ką nors prieš tuos laik
raščius.

or- 
pa-

London. — Anglijos 
laiviai jau trečią dieną 
eilini bombardavo karinius 
nacių fabrikus Ruhr srityj, 
vakarinėje Vokietijoje.

Amerikos Lakūnų Ko- 
mandierius Egipte

Cairo, Egiptas. — Ame
rika paskyrė generolą L. 
H. Brerertoną kaip savo 
oro jėgų komandierių Egi-

Didėja skaičius Ameri
kos orlaivių ir lakūnų Egi-

Japonų Stovyklos 
Aleutų Salose

Washington. — Japonai 
įsteigė savo karines stovyk
las priklausomose Ameri
kai Aleutų salose A t tu, Ki
ška ir Aggatu. Amerikiečių 
orlaiviai bombardavo japo
nus Kiškoj.

Japonai užmušė bei sun
kiai sužeidė 93 amerikie
čius Dutch Uoste, Unalas- 
kos saloje.

Kartuvės Žudžiusiam 
Moteris Kareiviui

Melbourne, Australija.— 
Karinis Jungtinių Valstijų 
teismas nusmerkė pakart 
eilinį kareivį Edwardą J. 
Leonskį, kuris pasmaugė 
tris moteris. Leonski, 23 
metų amžiaus, buvo valgių 
krautuvių tarnautojas New 
Yorke pirm jo įtraukimo 
armijom

Korėjiečiai Suardė Jap.
Orlaivių Stovyklą

Washington. — Prane
šama, kad Korėjos darbi
ninkai sunaikino didelę ja
ponų orlaivių stovyklą sa
loje Quelpart, arba Saišu. 
Korėja buvo užimta japonų 
1O10 m.

Korėjiečiai užmušė 142 
japonų lakūnus ir mecha
nikus ir sudegino bei sužei
dė 400.

Japonai nužudė apie 125 
tūkstančius korėjiečių kovo 
mėnesį.

MASKVA, liep. 18. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
išleido sekamą pranešimą:

Mūsų kariuomenė per naktį liepos 16-17 vedė mū
šius prieš vokiečius Voronežo srityje. Kitose fronto da
lyse nebuvo jokių reikšmingų atmainų.

Voronežo apylinkėje eina mūšiai tokiu pat žiauru
mu, kaip ir pirmiau. Skaitlingi priešų bandymai prasi- 
veržt pirmyn susmunka. Kautynių laukas užterštas 
vokiečių lavonais ir tuzinais išdegintų tankų.

Sovietų kariuomenė vienoje šio fronto dalyje leido 
atakuojančiam vokiečių pulkui prieit visai arti, o tada 
įnirtusiai žėrė į juos ugnį iš mortirų, kulkasvaidžių ir 
šautuvų. Priešai prarado per 800 saviškių, užmuštų, ir 
paskui pasitraukė atgal.

Sovietiniai tankai vijosi besitraukiančius atgal vo
kiečius, įsiveržė į vieną apgyventą vietą, sunaikino dvi 
baterijas jų kanuolių ir septynis didžiuosius kulkasvai- 
džius ir nušlavė daugiau kaip 200 hitlerininkų.

Kitoje fronto dalyje sovietiniai artileristai įsiveržė 
į aptvirtintą ruožtą ir sukėlė pe'rsigandimą tarp jų. 
Sovietiniai tankai ir pėstininkai tada užėmė geras ka
ro veiksmam pozicijas. Vokiečiai neteko apie 600 karių 
ir penkis tankus.

Į pietų rytus nuo Millerovo verda mūšiai. Sovietinė 
kariuomenė, pasitraukusi atgal akivaizdoje spaudimo 
daromo didesnių priešo jėgų, neduoda ramybės vokie
čiams, prieš kuriuos kovoja iš tarpinių pozicijų ir daro 
hitlerininkam didžius nuostolius.
Viename sektoriuje mūsų pėstininkai ir tankai su

pliekė dalinį vokiečių kariuomenės, kuris buvo prasi
veržęs toliau negu kiti. 1,800 vokiečių tapo užmušta ir 
vienuolika jų tankų sunaikinta.

Mūsų artilerija ir mortiros atidarė ugnį prieš vo
kiečių tankus, o sovietiniai pėstininkai sukuoptomis 
jėgomis atakavo vietą, kur hitlerininkai kėlėsi per upę; 
padegė keturiolika vokiečių tankų ir nušlavė apie 600 
jų karių.

Leningrado fronte sovietiniai kovotojai nutildė ke
lias baterijas priešų kanuolių ir mortirų ir užmušė ko

kius 200 vokiečių. Sovietų lakūnai labai sužalojo vieną 
Finliandijos uostą ir užkūrė kelis gaisrus jame.

MASKVA, liep. 18. — Buvo tęsiami mūšiai į pietus 
nuo Millerovo liepos 17 d.

Keliose fronto dalyse mūsų kariuomenė kontr-ataka- 
vo vokiečius, padarydama jiem daug nuostolių.

Sovietų kariuomenė atmuša nuožmias hitlerininkų 
atakas į pietus nuo Millerovo.
Netoli kaimo K sovietiniai tankai, pridengdami trau

kimąsi mūsų kariuomenės atgal, atakavo priešus ir 
sunaikino 1,200 jų.

Sovietinės oro jėgos liepos 16 d. sunaikino ar pagadi
no 90 vokiečių tankų, 265 trokus ir kelis didžiulius ži
balo bakus įvairiose fronto dalyse.

Voronežo srityje sovietinės gvardijos dalinys užmu
šė 680 vokiečių. Toj pat apylinkėj kitas mūsų kariuome
nės dalinys nušlavė 400 hitlerininkų.

ANGIM IŠ ORO 
BOMBARDAVO 

RYTŲ PRŪSIJA
Berlin, liep. 19. — Vokie

čiai teigia, jog keli anglų 
orlaiviai bombardavo kai 
kurias vietas Rytų Prūsi
jos pajūryje. Naciai sakosi 
nušovę žemyn du bomba- 
nešius.

Paskelbė Karą Prieš 
Naciy Pastumdėlius
Washington. — Prezi

dentas Rooseveltas liepos 
18 d. formaliai paskelbė 
karą prieš Vengriją, Ru
muniją ir Bulgariją, kaipo 
karines nacių bendradar
bes.

JAPONAI RUOŠIASI
NEUŽILGO UŽPULT

SOVIETU SIBIRĄ
Washington. — Atėjo ži

nių iš patikimų šaltinių, 
kad japonai siunčia dar 
šimtus tūkstančių geriau
sios savo kariuomenės į pa
sienį Manchukuo, kuris ru- 
bežiuojasi su Sovietų Sibi-

Washingtone pasklido 
nuomonė, kad japonai pra
dėtų atakuot Sibirą, kai tik 
vokiečiai užimtų Stalingra
dą, Rostovą ar tam tikrus 
kitus svarbius punktus, be- 
sigrumdami linkui Kauka
zo. Nužiūrima, kad yra 
toks susitarimas tarp Hit
lerio ir Japonijos. Spėjama, 
kad japonai gal neužilgo 
užpulsią Sibirą.

Maskva, liep. 19. — Vo
kiečiai su didesnėmis jėgo
mis grumiasi nuo savo už
imto Millerovo į pietus lin
kui Lichaja, kur susijungia 
geležinkeliai einanti į Ros
tovą ir Stalingradą. Sovie
tų kariuomenė, tankai ir 
orlaiviai atkakliai ginasi. 
Kautynėse dalyvauja ir iš 
Amerikos gauti bombane- 
šiai Boeing ir Douglas Bos
ton rūšių. Naciai nuleido 
būrius savo parašiutistų į 
užnugarę sovietinės fronto 
linijos.

Liepos 17 d. Sovietų la
kūnai sunaikino bei sunkiai 
sužalojo apie 80 vokiečių 
tankų. Raudonojo Laivyno 
jėgos nuskandino Baltijos 
Jūroje nacių transporto 
laivą 8,000 tonų įtalpos.

Berlin. — Vokiečiai skel
bia, kad jie šturmu užėmę 
pramonės miestą Voroši- 
lovgradą, į pietų vakarus 
nuo Millerovo. Nacių ko
manda sako, kad jie pasie
kę žemutinę tėkmę Dono 
upės į rytus nuo Rostovo, 
stovinčio prie Azovo Jūros. 
Hitlerininkai iš vakaru šo
no, nuo Taganrogo taip pat 
grumiasi linkui Rostovo. 
Naciai pasakoja, kad jie at- 
mušę Sovietų atakas ties 
Voronežu.

(Tai yra priešų praneši
mas, kurio niekas kitas ne
patvirtina.)

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė, karštai kontr-a- 
takuodama fašistus Voro
nežo srityj, pergrūdo prie
šus iš rytinės Dono upės 
pusės į vakarinę, apie 10 
mylių į pietus nuo Vorone
žo.

Sovietų pranešimas šeš
tadienį teigė, kad Raudono
ji Armija pragaištingai su
kirto hitlerininkus, kurie 
su tankais ir šarvuotais au
tomobiliais buvo prasilaužę 
pirmyn į rytų pietus nuo 
Millerovo, geležinkelio sto
ties, linkui Stalingrado, pra
monės miesto su 400,000 
gyventojų, stovinčio prie 
Volgos upės.

S o v i etinė kariuomenė 
Voronežo apskrityj atėmė 
iš nacių penkias apgyventas 
vietas.

Sovietų gynėjai daro mil
žiniškus nuostolius hitleri
ninkam: bet vis tiek vokie
čiai ir jų sėbrų — rumunų, 
vengrų, italų ir kroatų — 
armijos varosi pirmyn lin
kui Stalingrado, nors jau 
netaip smarkiai.

Milionas fašistu kariuo
menės atakuoja Sovietus 
metiniame gale Dono upės 
fronto, skverbdamiesi lin
kui Kaukazo bei Stalingra
do.

Sovietai sunaikino 222-rą 
vokiečių pulką ties Voro
nežu, o kitas fašistų jėgas
permetė atgal per Dono u- tolius.) -

pę, iš rytinio jos šono į va
karinį.

Hitlerininkai pasakoja, 
kad jie, girdi, užėmę Voro- 
šilovgradą, svarbų pramo
nės miestą Doneco upės 
srityje. (Niekas to nepa
tvirtina.)

(Millerovo yra 125 my
lios į šiaurius nuo Rostovo, 
stambaus Sovietų pramonės 
miesto ir uosto, prie pieti
nės Azovo Jūros.)

Nors Sovietų kariuomenė 
didvyringai ginasi, užmuš- 
dama tūkstančius ant tūk
stančių vokiečių, tačiaus 
hitlerininkai tiek pasivarė 
pirmyn į rytus, kad jiem 
dabar telieka tik 175 nr 
lios pasiekt Stalingradą. O 
jeigu jiem pavyktų užimt 
Stalingradą, tai jie bent 
dalinai atkirstų vidurinės 
Sovietijos armijas nuo pie
tinės Sovietų kariuomenės, 
veikiančios bei laikomos 
Kaukazo srityje, — kaip 
kad primena Associated 
Press, amerikiečių žinių a- 
gentūra.

Naciai Giriasi Nuskandi
nę 17 Jungtinių Tautą 

Laivą
Berlin. — Naciai pasako

ja, kad jie, girdi, vejąsi ru
sus į rytų pietus nuo Do- 
neco upės.

Vokiečiai giriasi, kad jie 
perkirtę geležinkelio liniją 
iš Doneco Baseino į Sta
lingradą ir sakosi žygiuoją 
pirmyn plačiu frontu.

Pietiniame fronte prieš 
Sovietus veikia ne tik vo
kiečiai, bet dar šių kraštų 
armijos: Vengrijos, Itali
jos, Rumunijos ir Kroati
jos.

Hitlerininkai garsi na, 
kad jie, girdi, sunaikinę 
bei pagrobę 50 sovietinių 
orlaivių.

Naciai giriasi, būk nuo 
birželio 13 d. iki šiol jie 
naėmę nelaisvėn daugiau 
kaip 4,000 sovietinių karių, 
220 tankų, 738 kanuoles, 1,- 
660 kulkasvaidžius ir gra
natų mėtytuvus.

Vokiečiai pasakoja, kad 
jų submarinai ties vakari
ne Afriką nuskandinę šešis 
prekinius anglų laivus, vi
so 39,500 tonu.

Naciai skelbia, kad, jie, 
esą, šturmavę svarbų pra
monės miestą Vorošilov- 
gradą praeitą penktadienį. 
Sako, kad gaisrais plešką 
ištisi blokai to miesto.

(Vis tai yra priešų pra
nešimai, kurių niekas nepa
tvirtina. Sovietų Žinių Biu
ras (šeštad. “Laisvėj”) pa
rodė, kaip begėdiškai hit
lerininkai giriasi ir nacha- 
liškai meluoja apie jų neva 
d? daromus Sovietam nuos-
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Laukan Suomijos Šnipus!
Mūsų dienraštis seniai reikalavo, kad 

Jungtinės Valstijos paskelbtų karą Suo
mijos (Finliandijos) fašistams, tiems I 
Hitlerio bernams. Jau antri metai Suo
mijos fašistai kariauna prieš Sovietų 
Sąjungą, išvien su hitlerininkais, sten
giasi nukirsti pietinį galą Murmansko- 
Leningrado geležinkelio, daro puolimus 
ant Murmansko prieplaukos, per kurią 
Amerikos pagalba siunčiama Sovietams. 
Iš Suomijos suomių ir nacių karo orlai
viai ir submarinai skandina Amerikos 
laivus, plaukiančius į Murmanską ir at
gal. Suomiai fašistai žudo Amerikos 
žmones, o mes su jais vis dar palaikome 
diplomatinius ryšius!

Amerikoj suomių ir vokiečių fašistai 
platina nacių propagandą po Finliandi
jos skraiste. Po visas Jungtines Valsti
jas Suomijos fašistai pristeigė savo 
konsulų—šnipų lizdų, iš kurių jie šnipi
nėja apie laivus, išplaukiančius iš Ame
rikos ir besinaudodami “neutraliteto” ir 
“diplomatinėmis teisėmis” apie tai, per 
radio, praneša Hitlerio submarinams ir 
tie skandina mūsų laivus.

Suomija per virš metus laiko jokio 
biznio su Amerika nevedė, bet ji turėjo 
savo konsulus visuose svarbiuose Ameri
kos centruose, ypatingai prieplaukose. 
Dabar dar yra Suomijos fašistų konsu
lai sekamose vietose: New Yorke, Chi- 
cagoj, San Francisco, Bostone, New 
Orleans, Detroite, Seattle, Calumet ir 
Marquette, Mich.; Duluth, Minn.; Ash
tabula, Ohio, Astoria, Oreg.; San Juan 
prieplaukoj Porto Rico; Charlotte Ama
lie, Virgin salose ir net prie Panamos 
Kanalo!

Kaip matome, Suomijos konsulai, kaip 
kokia velniažuvė, buvo apgriebę visas 
svarbiausias Jungtinių Valstijų prieplau
kas, visus svarbiausius centrus, kur ga
minami ginklai ir amunicija, visus svar
biausius kelius, jų tarpe ir tokią strate
gišką vietą, kaip Panamos, Kanalas.

Dabar Jungt. Valstijų vyriausybė pa
reikalavo, kad visi Suomijos konsulatai 
iki rugpjūčio 1 dienos būtų uždaryti. Bet 
tuo pat kartu dar Washingtone palieka 
vyriausį jų komandierių, tai Suomijos 
atstovą Hjalmar J. Procope. Kol tas po
nas bus Amerikoj, tai konsulatų užda
rymas dar nedaug pakeis dalykus į gerą 
pusę, nes netekus jam viešų šnipų, jis 
organizuos juos slaptai.

Laukan iš Amerikos visus Suomijos 
šnipus!

Sovietų Žmonės Laukia Antro 
Fronto • r

Liepos 16 dieną iš Maskvos rašo ame
rikietis korespondentas Ben Robertson, 
kaip pasišventusiai Sovietų Sąjungos 
liaudis kovoja už savo, Anglijos ir Ame
rikos laisvę.

Jis rašo, kad Sovietų Sąjungos žmo
nės su dideliu džiaugsmu sutiko Moloto
vo pareiškimą, jog tarpe Sovietų Sąjun
gos, Amerikos ir Anglijos pilniausiai su
sitarta tuojau atidaryti antrą frontą 
prieš Hitlerį. Visos 189 tautos ir taute
lės džiaugėsi. Nuo mažo iki didelio, nuo 
kareivio iki civilio — visi sveikino Ame
riką ir Angliją.

Bet štai jau antras mėnesis baigiasi, 
Hitleris su savo talkininkais meta vis 
daugiau ir daugiau jėgų prieš Raudo
nąją Armiją. Kasdien atveža naujas di
vizijas iš Frarbcijos, Belgijos, Holandi- 
jos, Norvegijos, nes jis, būk, esąs tikras, 
kad Anglija ir Amerika neatidarys an
tro fronto. Ne tik nėra antro fronto, 
bet Anglijos ir orlaiviai sustojo Vokieti
ją bombardavę! Sovietų Sąjungos vy
riausybė šaukiasi į Ameriką ir Angliją, 
kad jos išpildytų sutartį, kad atidarytų

antrą frontą, Už tai kalba Sovietų spau
da.

Ir štai Mr. Ben. Robertson rašo, kad 
amerikiečiai, gyveną Maskvoj, jaučiasi 
labai blogai, labai prastai. Jie žino, kad 
pas Sovietų Sąjungos liaudį nebuvo kie
to pasitikėjimo Anglijos kapitalistais. 
Jie žino iš istorijos, kad Anglija per 
šimtmečius stengėsi, kad už jos reika
lus kiti kariautų. Jie su didesniu pasi
tikėjimu žiūrėjo į Amerikos demokra
tiją. Bet štai antro fronto vis nėra! 
Priešas visomis jėgomis veikia prieš So
vietų Sąjungą, tartum užtikrintas, kad 
Anglija ir Amerika jį nepuls. Ir Mr. 
Ben Robertson rašo:

“Mes turime atminti tą, kad rusai ko
voja už savo ir mūsų gyvastį, kad jau 
jau 4,500,000 jų geriausių žmonių nuėjo 
į frontą, kurie niekados nesugrįš; kad 
Vokietijos fašistai ir jų talkininkai jau 
pasiekė Dono kazokų kraštą, kad vokie
čiai naikina paskutinę turtingą teritori
ją Europinėj Rusijoj... Ir rusai jaučia, 
kad visa Europa dirba prieš juos ir nie
kas nieko nedaro jų pagalbai... Rusai 
nelaukia stebuklų iš antro fronto, bet 
jie nori matyti, kad kas nors būtų daro
ma... Ir turi būti antras frontas ati
darytas, kol dar nėra per vėlu!”

Nacizmas Neša Žmonijai Badų
Kada Ukraina buvo sovietinė, tai ji 

ne vien Sovietų Sąjungos žmonėms davė 
duonos, bet iš ten šimtais tūkstančių to
nų grūdai, runkeliai, vaisiai buvo veža
mi ir į kitas pasaulio dalis. Vokietijos 
fašistai zurzė, kad jeigu jie atimtų iš 
Sovietų tą “duonos aruodą,” tai būk jie 
Ukrainos duona galėtų aprūpinti visą 
pasaulį. Naciai pavergė Ukrainą, tačiau 
ji ne tik kitiems kraštams neduos duo
nos, bet net ir pati laukia bado.

Iš Maskvos ateina plačių davinių, kad 
jeigu ilgiau užsitęs šis karas, tai fašiz
mas atneš pasauliui pasibaisėtiną badą. 
Žvėriškas fašizmas, kaip kokis laukinis 
draskūnas, atima iš pavergtų kraštų 
žmonių galvijus, javus ir sėklas. Tuo 
būdu Čechoslovakijos, Lenkijos, Ukrai
nos, Baltarusijos ir kitų kraštų daug 
laukų stovi dirvonais, nes jų apdirbi
mui nėra žmonių, galvijų, įrankių, sek
lu ir kitko.

Fašistai vis dažniau praveda rekvizici
jas—atėmimą paskutinių nuo valstiečių 
likučių; vis dažniau suima šimtus tūks
tančių ir net mi Ii onus valstiečių ir dar
bininkų ir išveža į Vokietiją karo dar
bams, o tuo kartu tų žmonių žeme dir
vonuoja.

Sovietų spauda surinko davinių, kad 
jeigu Jungtinės Tautos nesumuš hitle
rininkų 1942 metais, jeigu neišlaisvins 
nacių pavergtų kraštų, tai 11943 metais 
Hitlerio okupuotoj Europoj prasidės to- 
kis baisus badas ir žmonių maras, ko
kio žmonijos istorijoj dar nebuvo.

Masės Hitlerio Lėktuvų
Sovietų Sąjungos pulkininkas Altaiski 

pateikė davinių, kad Hitleris, pradėda
mas pasiutusias atakas prieš Raudonąją 
Armiją siauru ruožtu, metė tūkstan
čius tankų ir virš jų veik tokį pat skai
čių lėktuvų. Sakoma, kad kiekvieną 
nacių tanką iš oro stengiasi pridengti jų 
lėktuvas nuo Sovietų šturmininkų ata
kų.

Naciai masėmis naudoja “Messer- 
schmitts-109” mūšio lėktuvus ir “Jun- 
kers-88” bombininkus. Naujų rūšių jie 
nedaug lėktuvų turi, bet šie yra page
rinti. Kita nacių pirmenybė, kad jie už
frontėj turi didelius lėktuvų rezervus. 
Bet Sovietų Sąjungos gabūs lakūnai ne
leidžia nacių lėktuvams ore viešpatauti. 
Ir jeigu būtų greitai atidarytas antras 
frontas, tai padėtis visai pasikeistų.

Hitlerio Laimėjimai Baigsis 
Pralaimėjimais

Sužvėrėjęs Hitleris metė visas savo ir 
savo fašistinru talkininkų jėgas prieš So
vietų Sąjungą? Jiems pavyko užimti 
Kerčo pusiausalį, Sevastopolį ir nemažą 
plotą Sovietų žemės linkui Dono. Hitlerio 
propagandos aparatas kelia triukšmą, 
kad jų “blitzkriegas” eina pirmyn, būk 
Raudonoji Armija jau sumušta, būk 
Sovietų komanda jau netekus centrali
zuoto armijos valdymo. Žinoma, tai na
cių melai, kaip buvo ir pereitais metais. 
Tuos melus Amerikoj šinkuoja lietuviai 
pro-naciai iš “Keleivio,” “Naujienų” ir 
“Draugo” štabų.

Niekas neslepia, kad Sovietų Sąjungai 
padėtis sunki, kada Anglija ir Amerika 
vis dar tik rengiasi prie karo. Kiekvie
nas supranta, kad jeigu Anglijos ir A-

Antras Frontas Būtinai Rei
kalingas Laimėjimui Karo

Hitleris sudaro vyriau
sias jėgas razbai ninku a- 
šies. Europoj Vokietijos, 
Italijos, Finliandijos, Ven
grijos, Rumunijos armijos 
sudaro tas jėgas, kurios.pa
vergė visą Centralinę ir 
Vakarinę Europą, kurios 
pasiutusiu įdūkimu puola 
Sovietų Sąjungą, kurios su
daro pavojų Anglijai, Indi
jai, Chinijai ir Amerikai. 
Sumuškime Hitlerį ir jo 
razbaininkus Europoj ir 
karas pasibaigs Afrikoj ir 
nesunku bus išlaimėt! prieš 
Japonijos samurajus. Hit
leris yra vyriausias priešas 
ir Sovietų Sąjungos, ir An
glijos, ir Jungtinių Valsti
jų ir viso civilizuoto ir kul
tūriško pasaulio!

Tai tiesa ir ji jau pabrėž
ta daug kartų. Sovietų Są
junga, Anglija ir Jungtinės 
Valstijos susitarė, kad Hit
leris yra vyriausias priešas 
ir jį reikia pirmiausiai muš
ti. Tą suprantant ir susi
tarta dar 1942 metais ati
daryti antrą frontą prieš 
Hitlerį Europoj.
Sovietų Sąjungai Persunki!

Bet sutartys vienas daly
kas, o gyvenimas kitas. 
Hitleris metė apie 6,000,000 
armiją prieš Sovietų Sąjun
gą. Tik Voronežo fronte 
sutraukė iki 1,000,000 ka
reivių, tūkstančius kanuo
lių, 4,000 tankų, 3,000 orlai
vių ant 100 mylių ilgio 
fronto ir per kalnus savo 
lavonų veržiasi pirmyn. 
Raudonoji Armija taip ga
biai, taip drąsiai kovoja, 
kaip jokia pasaulyje armi
ja dar pirmiau nekovojo. 
Bet jai perdaug. Jai per
sunkti. Ji viena prieš bar
barų fašistų jėgas antri 
metai kariauja. Jai pagal
ba reikalinga. Ji šaukiasi 
tos pagalbos, pas Angliją, 
pas Ameriką. Sovietų spau
da, vyriausybės žmonės 
primena Anglijai ir Ameri
kai sutartį ir reikalauja 
pagalbos.

Ar Anglija ir Amerika

gali pagelbėti? žinoma, kad 
gali! Anglija sakosi ant 
savo salų turi apie 4,000,- 
000 gerai išlavintos ir iš- 
muštruotos armijos. Jung
tinės Valstijos turi apie 
tiek armijos skubiai ruošia
mos kovai, kurios jau apie 
pusė gatava kovai. Ameri
kos karo industrija yra ga
lingiausia pasaulyje. Angli
ja irgi daug ginklų ir amu
nicijos pasigamina. Angli
jos ir Amerikos liaudis rei
kalauja antro fronto. An
glijos ir Amerikos armijos 
veržiasi į kovą prieš bar
bariškus fašistus, į pagal
bą savo ginklo draugams, 
Raudonajai Armijai. Antro 
fronto atidarymas bus ne 
vien Sovietų Sąjungai pa
galba, bet bus signalas pa
vergtų kraštų žmonėms su
kilimui prieš hitlerininkus. 
Antras frontas yra būtina 
sąlyga Anglijos ir Ameri
kos, kaip ir Sovietų Sąjun
gos ir visų Jungtinių Tau
tų karo laimėjimui. Be an
tro fronto, be ofensyvos 
prieš Hitlerį, karą negalima 
laimėti.

Ilgiau laukti yra pavojin
ga. Kasgi atsitiktų, jeigu 
Hitlerio ir jo talkininkų jė
gos sulaužytų Raudonąją 
Armiją? Tada jie visas sa
vo jėgas nukreiptų prieš 
Angliją, prieš Ameriką ir 
mus sumuštų. Ant kiek 
Hitlerio jėgos veržiasi gi
liau į Sovietų Sąjungą, ant 
kiek daugiau užima miestų, 
ant tiek jis darosi galinges
nis, nes užima naujus gam
tinius turtus, ant tiek So
vietų Sąjunga darosi silp
nesnė, nes ji netenka fabri
kų, dirbtuvių, žmonių, ap
sėtų javais laukų, geležin
kelių ir susisiekimo kelių.

Kada taip didvyriškai 
Raudonoji Armija kaunasi, 
tai dabar laikas veikti An
glijos ir Amerikos jėgoms. 
Jeigu Hitleris bus suspaus
tas iš rytų ir vakarų, tai jis 
ilgai neišlaikys. Jis bus su
muštas. Tada Jungtinės 
Tautos karą laimės grei-

čiau, su mažiau žmonių gy
vasčių pražuvusių, su ma
žiau miestų išgriautų, su 
mažiau finansinių išlaidų. 
Jeigu antro fronto nebus 
atidaryta, jeigu Hitleris su 
savo talkininkais parblokš 
Sovietų Sąjungą, tai tada 
jis užims Indiją, Persiją, 
Chiniją, Afrikoj Anglijos 
kolonijas ir Amerika pasi
liks viena kovoj prieš visas 
hitlerininkų, fašistų ir Ja
ponijos samurajų žvėriškas 
jėgas.
Visi Trokšta Antro Fronto

Gen. Spaatz prisega atsižymejimo ženklą C. C. Ke- 
gelmanui. Tai pirmas apdovanojimas tokiu ženklu 
amerikiečio, kuris dalyvavo iš oro bombardavime Vo
kietijos miestų.

merikos vyriausybės atliktų savo parei
gą, atidarytų antrą frontą, išpildytų su
tartį su Sovietų Sąjunga, tai karas įgau
tų kitokią kryptį ir dar 1942 metais Hit
leris būtų sumuštas!

Sovietų Sąjungos vyriausybė ir Rau
donosios Armijos komanda atliko tą, 
kas jos galimybėj, laimėjimui karo, ap
gynimui savo krašto, apgynimui Ameri
kos ir Anglijos laisvės, apgynimui visų 
tautų ir žmonių teisių ir laisvės.

Sovietų Sąjungos Informacijų Biuras 
praneša, kad nuo gegužės 15 dienos iki 
liepos 15 dienos Hitleris ir jo razbainin- 
kai neteko 900,000 kareivių ir oficialių 
užmuštais, sužeistais ir nelaisvėn paim
tas!. Prie to, neteko 2,900 tankų, 3,000 
lėktuvų ir tūkstančius kanuolių.

Ilgai daugelis politinių 
veikėjų, laikraščių, milita
rinių specialistų svyravo 
antro fronto reikalu. Da
bar visa liaudis įsitikino, 
kad antras frontas būtinas, 
kad toliau vilkinti yra mir
tinas pavojus.

Anglijos darbo unijos, 
liaudis, toki žmonės, kaip 
Beaverbrook,reikalauja tuo
jau atidaryti antrą frontą. 
Jie sako, kad tik keletas an
glų valdžioj yra žmonių, 
kurie tą fronto atidarymą 
trukdo.

Amerikoj darbo unijos, 
profesoriai, i n t e 1 i gentai, 
laikraščiai ir veikėjai rei
kalauja, kad antras fron
tas būtų atidarytas, kad 
vilkinimas atidaryme yra 
veik išdavystė. Štai keletas 
citatų iš spaudos:

Mr. Wm. Philip Simms 
rašo iš Washingtono liepos 
15 diena: “Antras Frontas 
Bus Tuojau.” Jis sako: 
“Jeigu Jungtinės Tautos 
padarys dabar smūgį ‘A- 
šiai,’ tai gal būti, viso karo 
eisena pasisuks į pergalės 
pusę.” Jis mano, kad An
glija ir Amerika turi ką 
nors daryti, kad padėti So
vietų Sąjungai, o padėti 
gali tik antrą frontą ati
darant.

Sovietų Sąjungos Raudo
nosios Armijos komanda ir 
spauda kasdien iškelia vie
šumon ir faktais įrodo, kaip 
Hitleris masiniai žudyda
mas savo armiją rusų fron
te vis daugiau ir daugiau 
divizijų permeta iš Franci- 
jos ir Belgijos prieš Sovie
tus. Francijoj, Belgijoj, Ho- 
landijoj, Norvegijoj jo liko 
visai mažai jėgų. Tai ge
riausia proga Anglijai ir 
Amerikai dabar jį užpulti. 
Jeigu bus ilgiau laukiama, 
tai jis ten daugiau tvirtu
mų pasistatys ir vėliau ga
lės daugiau jėgų iš rusų 
fronto permesti atgal.

“New York Tribune” ra
šo: “Rusų viena kova po 
kitos eina per kritiškus mo
mentus ir kiekviena valan- j 
da nustoto laiko artina tą 
momentą, kada Jungtinių 
Tautų smūgis gali būti pa
vėluotas.”

“New York Times” rašo: 
“Jungtinės Tautos negali 
pasirinkti geresnį momen
tą diversijai, kaip dabar,

jeigu jos tikrai prie to ren
giasi. Net ir mažiau pa
ruošta diversija bus reikš
mingesnė dabar, negu ge- • 
riau paruošta diversija ta
da, kada rusų priešingumas 
bus sulaužytas.”

“Daily News” diena iš 
dienos rašo redakcinius, 
reikalaudamas antro fron
to. Liepos 11 d. rašė: “Da
bar laikas veikti. Jeigu 
mes norime sumušti Hitle
rį, tai tas laikas atėjo.y.. 
Anglija gali mesti 1,500,000 
gerai išlavintos armijos į 
Europos kontinentą... Tas 
atitrauktų dalį Hitlerio jė
gų iš Rusijos fronto... 
Hitlerio pasisekimai drąsi
na ir Japoniją karau prieš 
Sovietus... Jeigu Hitleris 
parblokš Rusiją, užims 
Kaukazą, tai tada bus la
bai ilgas ir kruvinas ka
ras.”

Ir tas patsai laikraštis 
liepos 16 dieną vėl rašė: 
“Antras Frontas Dabar, ar
ba Gal Niekados! Žinios iš 
Rusijos fronto vis bloges
nės ir blogesnės. Stalino 
armijos kovoja su fanatiš
ku pasišventimu, kaip kad 
rusai yra pratę kovoti prieš 
užpuolikus, bet priešo jė
gos vis giliau veržiasi į Ru
siją. .. Anglijos žmonės no
ri antro fronto. J. Jeigu 
dabar Anglija neatidarys 
antro fronto Europoje, tai 
gal būti kito momento tam 
ir nebus... Antro fronto 
atidarymas reiškia didelius 
mūšius ir žudynes... Bet 
Anglija ir mes turime būti 
pasirengę kraujo sėjai, jei
gu norime pasinaudoti pro
ga kirsti Hitleriui smūgį į 
nugarą...

“Egipte einančios kovos 
turi tik šalutinę (‘Side
show’) reikšmę, kur gal bū
ti po 100,000 žmonių kau
nasi iš abiejų pusių, ir kur 
nei viena pusė negali išlai
mėt! karo pergalę. Rusijos 
frontas vyriausias. Atida
rymas antro fronto Euro
poj gal būti padarys Hitle
riui tiek nesmagumo, kas 
atves jį prie susmukimo. 
Praleisti dabai’ tą progą, ir 
gal būti, mes praleisime 
progą išlaimėti šį karą.”

“St. Louis Star-Times” 
rašo: “Mes tikime, kad an
tras frontas turi būti da
bar arba niekados. Rytoj 
gal būti jau vėl bus tik vie
nas frontas ir tai Hitlerio 
frontas prieš mus.”
“New York Post” laikraš

tyj Samuel Grafton rašė, 
kad dabar kiekvieno ameri
kiečio akys nukreiptos į ru
sų frontą ir ausys nukreip
tos į žinias dėl atidarymo 
antro fronto.

“Daily Herald” Londone 
rašė: “Jeigu kada buvo die
na, kada antras frontas tu
rėjo būti atidarytas, tai 
buvo vakar diena. Na, nors 
dabar atidarykime antrą 
frontą, kaip galima greitai 
po rytdienos.”

“The News Chronicle” 
kitas laikraštis Londone 
rašė: “Rizika yra didelė. 
Bet šiuo laiku nieko neda
ryti, tai yra dar didesnė 
rizika.”

Tai čia tik kelios ištrau-
Per tą patį laiką Raudonoji Armija 

neteko 399,000 užmuštais, sužeistais ir 
dingusiais; 940 tankų, 1,3.54 lėktuvų ir 
1,905 kanuolių. Tai didelė kaina! Hitle
ris ir jo razbaininkų šaika daugiau, kaip 
du kartus brangiau užmokėjo už “per
gales,” kurios galų gale virs jų pralai
mėjimu.

Raudonosios Armijos komanda geriau 
sutiko savo tėvynės myliomis, miestais 
ir fabrikais mokėti, bet taupyti žmonių 
gyvastį. Kol Raudonoji Armija yra tvar
koj, kol ji turi rezervų, tol karas ne-

kos, kurios parodo, kaip An
glijos ir Amerikos liaudis 
reikalauja antro fronto. Ra
dijo žinių perdavėjai, ko
mentatoriai tą pat sako. 
Rooseveltas ir Churchill 
kelis kartus pareiškė, kad 
atatinkamu momentu, šie
met, bus atatinkamų jėgų 
kirstas Hitleriui smūgis. 
Kito momento tokio, kaip 
dabar, gal nebus nie
kados. Antras frontas tuo
jau turi būti atidarytas mū-

pralaimėtas. Gyvi žmonės išvaduos že- sų pačių karo laimėjimui, 
mės plotus, išnaikins fašistines govėdas, mūsų laisvės ir gyvybės iš- 
vėl atstatys miestus, fabrikus ir dirbtu- gelbėjimui!
ves. D. M. šolomskas.



Pirmadienis, Liepos 20, 1942

Amerikos tanky vienetas traukia j Egipto frontą padėti anglam laikytis prieš 
Ašies spėkas, kurios veržiasi linkui garsaus Alexandrijos uosto.

Draugai ir Priešai
Taikos metu, tai yra, iki 

prasidėjo karas, idėjinė ko
va buvo vedama tarpe at
skirų organizacijų ir vals
tybių. Tuomet liaudžiai bu
vo sunku suprasti, už ką 
toji kova eina, o daugelis 
žmonių net nekreipė į tai 
jokios domės. Bet dabar, 
kuomet toji kova priėmė 
formą ginkluoto susirėmi
mo — karo ir dalyvavimas 
jame neišvengiamas visos 
žmonijos, pasidarė aišku ir 
suprantama prasmė kovos 
kiekvienam.

Pirma, mūsų priešai leng
vai galėjo nuduoti drau
gais, gi tikras draugas kar
tai galėjo atrodyti priešu. 
Šiandieną kiekvienam lais
vę mylinčiam žmogui turė
tų būt aišku, kuris jo drau
gas ir kas priešas. Tiesa, 
yra žmonių ir dabar, kurie 
mato ir supranta, kurioj 
pusėj teisybė, kurie nuošir
džiausi draugai žmonijos ir 
kas priešai, tačiaus jie savo 
nusistatymu, savo troškimu 
viešpatauti ant kitų, to ne
pripažįsta. Vienok šiandie
ną, tokiame kritiškame ka
ro momente, tokie žmonės 
nusimaskuoja, parodo savo 
tikrą veidą, jų darbai aiš
kiai matomi ir suprantami.

Šiuo momentu žmonės pa
sidalino į du frontu: į fron
tą susivienijusių demokra
tinių tautų, iš vienos pusės, 
ir frontą fašistinės ašies, iš 
kitos. Mums gi apeina, kad 
mūsų pusė, demokratinių 
šalių pusė būtų stipriai or
ganizuota ir vieninga, kad 
ji kuo greičiausia galėtų 
sudaužyti fašistinę ašį ir 
paskui būtų įvykinta tei
singa taika ir pasaulis taip 
sutvarkytas, kad daugiau 
neatsikartotų tokios žudy
nės ir kraujo praliejimai, 
kaip kad iki šiol.

“Ramiais” laikais, žmoni
jos priešai, fašistai ir jų 
propagandistai turėjo gerą 
progą (kurią puikiai išnau
dojo) nuduoti “draugais” 
ir rodyti pirštu į Sovietų 
Sąjungą ir sakyti, kad ve, 
ten jūsų “priešas.” Reikia 
pripažinti, jog nemažai 
valstybių ir žmonių tapo 
aukomis tos fašistų propa
gandos, ir tik karti realybė, 
pats gyvenimas atidengė tą 
apgavystę žmonijos priešų. 
Tais laikais tik progresyvė 
dalis visuomenės įmatė pra
gaištingumą fašistų propa
gandos ir įvairiais būdais 
bandė perspėti žmoniją nuo 
pavojaus. Tuomet tik So
vietų Sąjunga per savo at
stovą, Litvinovą, Tautų Ly
goj darė viską, idant išgel
bėjus pasaulį nuo karo gais
ro. Deja, šio perspėjimo ne
paklausyta ir, prie to, kaip 
Tautų Lygoj, taip prie vai
ro, didelėj didžiumoj kapi

kia atmosfera buvo tais 
laikais, ir turint faktus 
tuometinių įvykių prieš 
akis — Finliandijos provo
kaciją, Munichą, Tautų Ly
gą, Ispaniją, siuntimą alie
jaus ir geležies Japonijai ir 
t.t., — atsakymą gauname, 
kad tai buvo antidotas mu- 
nichinės politikos, tas davė 
progą žmonijai pamatyti 
pilnoj šviesoj hitlerizmą 
praktikoje, nes kaip jau 
aukščiau minėta, persergė
jimas žodžiais negelbėjo.

To pasekmės: Iki 1939 m. 
kooperavo su Sovietais vien 
tik Chinija, gi šiandien 28 
valstybės, tarp kurių ir 
mūsų šalis, Jungtinės Vals
tijos. Tad, jei įvyko koks 
“persivertimas ragožium,” 
tai kur nors kitur, bet ne 
Sovietų Sąjungoj. Tiesa, 
tas įvyko labai brangia kai
na, tačiaus gyvenime taip 
yra, kad be praktiško paty
rimo tankiai persergėjimo 
prasmė didžiumai nesu
prantama. ..

Tą patį mes rasime ne- 
kuriose organizacijose bei 
pas atskirus žmones. Pa
kanka vieno pavyzdžio, po
ros žymių vadų, John L. 
Lewis’o ir William Green’o, 
čia tai ištikro įvyko kas 
tokio nelauktino, netikėto. 
O betgi, nieko nepaprasto, 
gyvenimas ir jo eiga spar
čiai keičiasi, nacių barbari
zmas ir kova prieš jį, kris
talizuoja žmones. Tarnauti 
fašizmui ir vadintis demo
kratu jau nebeįmanoma, 
kuomet reikia parodyti dar
bą. Dabar žodžiai neparem
ti darbais ne tik reikšmės 
nebeturi, bet tokiems žo
džiams ir klausovų skaičius 
sparčiai mažėja. Tiesa, dar 
klaidžioja būreliai apnuo- 
dintų žmonių fašistine pro
paganda, bet jau nusivylę, 
jau ir jie skeptiškai žiuri į 
tą išpustą burbulą, taip 
vadinamos “vokiškos kultū
ros” ir “Rusijos atsilikimo.” 
Faktai rodo kaip tik atbu
lai.

Skleidėjai fašistinės pro
pagandos, to burbulo, dar 
vis nesiliauja. Dirba., kala 
įvairias nesąmones, kad tik 
atitraukus mases nuo rė
mimo Sovietų Sąjungos. 
Menkystę fašistinės propa
gandos parodo pilnai, pa
vyzdžiui, lietuvių fašistinė 
ir pro-nacinė spauda. Joje 
jau nėra ne tik logikos, bet 
ir paprasto senso, “horse 
sense.” Toje spaudoje vien 
isteriką ir lenktynės plūdi
mosi prieš Sovietų Sąjungą 
ir tuos kas gina tą šalį. Ar
gumentų trūksta, tad pris- 
eina griebtis prasimanymų, 
insinuacijų, falsi fikacijų, 
melo ir keiksmų. Ir tas be
saikis nuolatinis drabstyma- 
sis purvais ant stipriausios 
sąjungininkės 28 tautų, pa
verčia į tuščią barškėjimą 
pareiškimus “ištikimybės”

talistinių valstybių, stovėjo 
Munichieriai, kurie išsivys
tė į dabartinius Kvizlingus, 
reiškia, tuomet laimėjo žo
džių ir diplomatijos kovą 
žmonijos neprieteliai—prie
šai patapo “draugais,” o 
draugai “priešais.”

Bet štai, kuomet nuo žo
džių prieita prie darbų, 
kuomet klausimas: demo
kratija ar fašizmas, prisiė
jo rišti ginklų pagalba ir 
tie neva “draugai” sušėrė 
nacizmui veik visą Europą, 
ir kuomet dabar Sovietų 
Sąjunga kerta smūgius fa
šistinių! smakui, žmonija 
persitikrino, kas ištikrųjų 
draugas ir kas priešas. 
Šiandieną, nepaisant, kaip 
ir kas nebandytų Sovietų 
Sąjungą juodinti, toki pro
paganda nieko nebegązdi- 
na, darbai — toji herojiš
ka kova, tie kraujo upeliai, 
kalnai lavonų — toj kovoj 
paaukoti už laisvę ne vien 
sovietinių tautų, bet ir už 
laisvę žmonijos, viso pasau
lio, pastato ir numaskuoja 
juodintojus, kaipo agentus 
Hitlerio ir nacizmo. Nūdien 
visas demokratinis pasaulis, 
susijungęs į 28 Tautų Są
jungą, nusiima kepurę pa
garbai Sovietų Sąjungos ir 
žiūri su vilčia į ateitį, ne 
tik žiūri, bet daro viską su
naikinimui fašizmo visiems 
laikams.
Kalbos Apie Persivertimą

Priešai mėgsta tankiai 
“aiškinti” ir primesti Sovie
tam ir komunistam, ir 
abelnai progresyviams “per
sivertimą ragožium.” Taip, 
persivertimas įvyko, bet tik 
ne Sovietuose ir ne pas ko
munistus. Kas rimtai pajė
gia faktais orientuotis, o 
ne Municho atraugom, len
gvai išvadą padarys, jog tai 
yra niekas kitas, kaip tik 
dalis fašistinės propagan
dos. Kas gi ištikrųjų per
sivertė?

Pagrindiniai paėmus tą 
klausimą, atsakymą gauna
me : niekas nepersiverte. 
Sovietų Sąjunga nuo pat. 
įsisteigimo buvo ir yra 
griežčiausias priešas fašiz
mo ir dabar abejonių nega
li būti, tą visi mato. Tą pa
tį galima pasakyti ir apie 
komunistus ir visus demo
kratiniai n u s i s t a č iusius 
žmones, demokratiniai ne 
svetimženkliuose. Fašistai 
ir jų agentai, iš kitos pu
sės, irgi nepermainė pozi
cijų, skirtumas tik toks, 
kad jie dabar nebegali 
dangstytis, karas išvilko 
juos aikštėn ir veidmai
niauti kad ir bando, bet 
jau tas negelbės.

Bet kaip su tąja su t ar
čia Vokietijos su Sovietų 
Sąjunga 1939 m.? — pa
klaus gal kas. Žinant, ko

Rooseveltui, Amerikai ir 
demokratijai. Tie du daly
kai jokiu būdu nesuderina
mi, Sovietų Sąjunga veda 
tą patį karą, ką ir Jungti
nės Valstijos ir kitos tau
tos, tai yra vienas kūnas, 
tad bjauroti vieną dalį to 
kūno ir daryti “ištikimy
bės” pareiškimus kitai da
liai, tai lyginai taip, kaip 
smogti buože kam nors per 
galvą ir tuo pačiu kartu lin
kėti jam geros sveikatos.

Ataka prieš Sovietų Są
jungą, vieną svarbiųjų na
riu 28 tautu, kuri lamdov C'

šonkaulius fašizmui ir tuo- 
mi gelbsti visą pasaulį nuo 
hitlerinės vergijos, tai tik 
jau ne darbas demokratų, 
ir faktinai tikrieji demok
ratai, kurių milionai pasau
lyje, daro viską, idant pa
gelbėjus Sovietam ir Rau
donajai Armijai šioj sunkioj 
kovoj prieš fašizmą. Ata
kuoja Sovietų Sąjungą žo
džiais ir ginklais — kas? 
Hitleris, Goebbelsas, Mus- 
solinis, Mannerheim, Ance- 
vičius, Kubiliūnas, Lavai, 
Kvislingas ir t.t. Kas ban
dytų priskaityti viršminėtus 
sutvėrimus prie demokra
tų? Niekas. Bet ve, nei kiek 
ne prasčiau atakuoja Sovie
tų Sąjungą (tiesa, tik liežu
viu), Grigaitis, Michelsonas, 
Stilsonas ir visa eile žmo
nių, per savo laikraščius, 
“Naujienas,” “Keleivį”, “N. 
Gadynę”, “Draugą” ir ki
tus, kurie mėgsta puoštis 
demokratija ir, kai kurie 
net skaito save “socialis
tais”. Hitlerio ir šių žmo
nių tikslas vienas ir tas 
pats, ideologija ta pati, pa
matinio skirtumo nėra, jei 
bent tik tas, kad vieni be 
masku, o kiti su maskomis.

Jų plauko žmonės Fin-

Karas ir Trukumai
Kaip mūsų šalis Ameri

ka kariauja, bus jau aštun
tas mėnuo ir daug žmonių 
šaukia - rėkia, kad visokių 
produktų didelė trūkumą. 
Bet tie, kurie taip smarkiai 
šūkauja, yra pro-naciai.

Nereikia šūkaut, nes mes 
dar didelių trūkumų nema
tome. Dar visko gaunam, 
ko tik reikalinga. Tik bis- 
kį trūkumą cukraus. Bet 
jeigu blogiau nebus, tai dar 
nereikia perdaug šūkauti. 
Tai nacių propaganda, kad 
gązdint žmones ir sukelt 
nesmagumų.

Na, jeigu ir prisieitų per- 
gyvent ir didelės trūkumus, 
bile tik pavyktų nugalėti tą 
žiaurų banditizmą ir išgel
bėt demokratiją. Jeigu gau
sim svarą cukraus dėl ypa- 
tos kartą į mėnesį, tai tu

Tai vaizdas Berlyno gatvės, kuri paslėpta, idant lėktuvai nematytų ir negalėtų 
mesti bombų. Naciai, matyt, tikisi užpuolimo ant Berlyno iš oro.

liandijoj kovoja prieš Sovie
tus su ginklu rankoj, petys 
petin su Hitleriu, o čia są
lygos kitokios, tai vartoja
ma skirtinga metodą, bet 
tikslas tas pats — sunai
kinti Sovietų Sąjungą ir 
duot Hitleriui progą tą 
patį padaryti ir su kitom 
tautom, įskaitant ir Jungti
nes Valstijas. Pridengimui 
to savo troškimo ir antide
mokratinio darbo, kuomet 
nekurie jų kovos bičiuliai, 
kaip Vonsiatskis, Koglinas, 
Pelley ir kiti papuolė bė
don, dabar pasako žodį-kitą 
ir prieš nacius, bet tai tik 
deklaracija ir tuomi apart 
savęs nieko neapgauna. De
mokratinės masės entuzias
tiškai sveikina didvyrišką 
liaudį Sovietų Sąjungos ir 
jos garbingąją Raudonąją 
Armiją. Teikia jai visoke
riopą pagalbą, nes jos jau 
suprato, kas priešas ir kas 
draugas.

Priešai gali skerečiotis, 
išmislioti nebūtus daiktus 

apie Sovietų Sąjungą, ta
čiaus jų pastangos bergž
džios sugrąžinti munichinę 
politiką, a r b a prikelti 
Chamberlainą iš kapų. De
mokratinis pasaulis jau žy
giuoja sunaikinimui fašiz
mo, to žmonijos nepriete- 
liaus. Kas bando pastoti 
tam kelia vienokiu ar kito- 

I kiu būdu, užsitraukia ant 
savęs liaudies rūstybę ir tu
rės išduoti atskaitą savo 
darbo, anksčiau ar vėliau. 
Tuomet mušimasis į kruti
nę, kad esu “demokratas”, 
vargiai turės bent kokią 
reikšmę. Tuomet bus atly
ginta sulig užsitarnavimo, 
ir šiuo atžvilgiu čia nėra

mums rūpi mūsų šalies ap
gynimas nuo žiaurių bandi
tų, tai dėl mažų trūkumų 
nezurzėkim, bet turėkim 
tvirtą pasiryžimą pergy- 
vent visus trūkumus, bile 
tik būsim laimėtojai.

Daug iš mūsų esam-per
daug išpenėję, neturim jo
kio pasiryžimo, jeigu prisi
eina kiek sunkiau pragy
vent. Daug susirūpinę, kad 
bus trūkumas gazolino ir 
gurno dėl automobilių ratų. 
Rūpinasi dėl menkniekių, o 
dėl ko svarbiausia turėtų 
susirūpinti, tai nededa 
svarbos.

Dar mes Amerikoj pakol 
kas turime visko pilnai. Pa
dėki m save į Lietuvos žmo
nių padėtį. Kaip ten turi 
pergyventi, kurie dar yra 
gyvi! Taipgi ir visoj Euro
poj, kur tik Hitlerio užim
tos šalys, žmonės seniai ba
dauja. Visa bėda, kad 
dauguma iš mūsų nepagal
voja, koks būtų pavojus 
Amerikai, jeigu fašizmas 
užviešpatautų. Ne tik vo
kiški fašistai laukia šioj 

'šalyj fašizmo, bet ir lietu
viški hitlerininkai nepa
tenkinti, kad Amerika re
mia Sovietus. Nors visiem 
aišku, kaip bjauriai Hitle
ris paskandino kraujuose 
Lietuvą, bet jiems nesvar
bu. Kuomet Sovietai įsi

jokių grasinimų, bet rimtas 
persergėjimas...

D-tas.

rime būti pasitenkinę. Jei
gu motinos atiduoda savo 
sūnus, seserys savo brolius 
ir mylimuosius dėl kovoji
mo už demokratiją, už lais
vę, tai ką mums reiškia 
pragyvent mažus trūkumus.

Niekas karo nenorėjo ir 
nelaukė, bet jeigu sužvėrė
ję banditai užpuolė nekal
tas šalis, kurios, galima sa
kyt, nebuvo prisirengusios 
kariaut, tai niekas nelieka 
daryti, kaip tik dėt visas 
pastangas, kad laimėt kovą, 
kad Jungtinės Tautos su
vienytom spėkom nusuktų 
galvą tam bjauriam fašiz
mui. Sovietų Raudonoji Ar
mija narsiai kovoja, lieja 
kraują ne tik už savo šalies 
apgynimą, bet už visų ša
lių paliuosavimą ir apgyni
mą nuo fašizmo. Jeigu 

steigė Lietuvoj, tai visi ge
rai žino, kad viskas buvo 
ramiu būdu, be kraujo pra
liejimo padaryta. Bet tada 
lietuviški hitlerininkai šau
kė, staugė visuose kampuo
se, prašydami Hitlerio, kad 
pultų Sovietus ir atimtų 
Lietuvą. Taip Hitleris iš
pildė jų prašymą ir paskan
dino kraujuose Lietuvą ir 
jų pačių tėvus, brolius ir 
seseris.

Kas turi sveiką protą ir 
žmoniškumą, tai mato ir v z
supranta, kad fašizmas yra 
neapsakomai p a v o j i ngas 
žmonijai. Kurie simpati- 
zuojat Hitleriui ir esat ne
patenkinti, kad Amerika 
suvienytom spėkom su So
vietais kovoja prieš bandi
tizmą, turit neužmiršt, kad 
jeigu Hitleris arba japonas 
turėtų progą numest bom
bas ant amerikiečių galvų, 
tai neatskirtu nei savo sim- 
patizatorių. Geriau būkite 
geros valios žmonės ir rem- 
kite Jungtinių Tautų kovą, 
kad pavyktų laimingai su
triuškint fašizmą ant visa
dos, kad daugiau nebūtų žu
dynių, skurdo, ašarų ir šir
dies skausmo, kad motinos 
užauginusios sūnus, turėtų 
sau džiaugsmą, o ne kanuo- 
lėm atiduot, kad visam pa
saulyj būtų laisvė, demo
kratija ir brolybė.

E. K. Sliekienė.

Klausimai ir Atsakymai
Ar Italė Gali Prašyti 

Pilietybės ?

Klausimas

Aš gimiau Italijoj, bet per 
penkiolika metu gyvenu New 
York o mieste. Draugai man 
praneša, kad aš negaliu prašy
ti Amerikos pilietybės, todėl, 
kad Su v. Valstijos dabar stojo 
j karą prieš Italiją. Mano vy
ras prieš kiek laiko išsiėmė 
Amerikos pilietybės popieras. 
Mano vaikai čion, Amerikoj, 
gimė. Ką aš turiu daryti?

šo pilietybės nuo 1940 m., ka
da visi ateiviai buvo užregis
truoti, kad Natūralizacijos 
Biuras neturi užtektinai darbi
ninku greitai apsidirbti su vi
somis aplikacijomis. Miestuo
se, kur yra labai daug ateivių 
— New Yorke, Chicagoje, 
Bostone, San Francisco ir pan. 
vietose — aplikantai turi lauk
ti ilgą laiką. New Yorke žmo
nės, kurie prašė antrų popie
rų kovo men. arba net ir 
anksčiau 1940 m., kaip tik da
bar šaukiami dėl išklausymo.

Atsakymas
Neteisybė. Italė, kuri ištekė

jo už Amerikos piliečio prieš 
karo paskelbimą (gruodžio 8 
d. 1941 m.) ir kuri čionai iš
gyveno tris metus — tai aukš
čiausias rezidencijos reikalavi
mas žmonoms Amerikos pilie
čių — gali prašyti antrų po
pierų, jeigu ji prisilaiko prie 
paprastų natūralizacijos rei
kalavimų ir jeigu ištyrinėji
mas parodo, kad ji neveikė 
prieš Su v. Valstijų interesus.

Kode! Nešaukia Dėl Kvotimo?

Klausimas
Aš padaviau prašymą dėl 

antrų popierų New Yorke ba
landžio mėu., 1941 m. Mane 
dar nešaukė dėl kvotimo. Ko
dėl ? Gal mano aplikacija pa
simetė ?

Atsakymas
Ne. Tiek daug žmonių pra-

Kur Galiu Gauti Natūralizaci
jos Informacijų?

Klausimas

Aš noriu tapti Amerikos pi
liečiu, bet nežinau kaip. Ką 
patariate daryti ?

Atsakymas
Common Council for Ameri

can Unity (buvusi Foreign 
Language Information Ser
vice) maloniai suteiks reika
lingas informacijas, kaip tap
ti šios šalies piliečiu. Organi
zacijos adresas yra 222 4th 
Avenue, New York City.

Negali Pristatyti Gimimo 
Certifikatą

Klausimas

Mano vyras čionai gimė 
1892 metais. Kaip žmona 
Amerikos piliečio aš galiu pra
šyti antrų popierų be pirmų 
popierų. Mano vyras neturi gi
mimo certifikato, nei kitų do
kumentų, kurie įrodytų jo A- 
merikos pilietybę. Ką turiu 
daryti ?
Atsakymas

Jeigu jūsų vyras turi dvi 
senesnes gimines arba du 
draugu, kurie žino, kur ir ka
da jis gimė, jų paprašykite 
pagaminti afideivitą. Kitaip, 
tamstai prisieis p a r a Š yti į 
Census Bureau, Washing
ton, D. C. dėl informaci
jų apie vyro gimimą. Cenzo 
Biuras reikalaus nekuriu in
formacijų apie vyrą ir jam pa
siųs formą, kurią jis turės iš
pildyti. Kadangi tamstos vy
ras gimė 1892 m., tai gal 
1900 arba 1910 m. gyventojų 
suskaitymas jį bus užrašęs ir 
galės pranešti, kur jis gimė.

F.L.I.S.—Common Council.

Maskva, liep. 17. — Dono 
upės fronte vokiečių kariuo
menė tik ginasi nuo Raudono
sios Armijos.
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LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
275 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises*

RUDOLF STUEBER
275 Nostrandl Ave. Brooklyn, N. Y.

LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Jefferson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN W1NTJEN
178 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1419 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
874 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY CRISCILLO
874 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2644 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1996 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. _.

MICHAEL OCCHIO GROSSO 
1996 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9677 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1015-17 McDonald Av.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH WEISBERG 
1015-17 McDonald Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6440 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1202 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNA SCHROEDER
1202 Me Donald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9002 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1209 McDonald Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9659 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR H. DE BOER 
Arthur's Del. & Grocery)

1620 Newkirk Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9050 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
231 Rockaway Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES DISCO
231 Rockaway Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PAGANELLI
212 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
517 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMALIA SPILIOTES 
(Purity Delicatessen)

517 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1679 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
584 Lafayette Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VICTOR SQUERI
584 Lafayette Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GR 2341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Quincy Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL BRINEN 
(Sam’s Food Store)

255 Quincy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
396 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDDIE SCHERTZER
3691 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
•f the Alcoholic Beverage Control Law at 
470 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA SMITH
470 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6406 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
537 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA KELTER
537 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2433 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN NATHANSON 
(Wonder Cut Rate Dairy)

563 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
637 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
DAVID INDURSKY & JOSEPH MILLET 

(Confidence Pure Fotai Mkt.)
637 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
OH 1576 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1240 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL NOLLER
1240 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9839 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1312 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premise*.

WILLIAM HOFFMAN
1312 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 214$ has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1541 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES & FRED SCHROEDER 
1541 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2400 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1606 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GERB
1606 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2135 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1736 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

WILLIAM HASSELBRACK
1736 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1768 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PERSEPHONE KOUM1DES 
1768 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2536 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1717 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNARD LISWOOD 
(The Foster Del.)

1717 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1942 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Webster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GENNARO PALOMBA
67 Webster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2108 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County cf Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9497 has been issued to the undersigned 
to sell bjer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

FRED HEITMEYER
370 Crescent St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License &b. 
EH 668 has been issued to the undersigned 
tof sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1293 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTHILL 
1293 Bushwick Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6392 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1C7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KKESSE
3412 Fulton St.. Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMANDUS JUNGE
244 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1732 haw been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1438 Broadway, Boorugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGARET SIMON
1438 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1552 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6206 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS HOLZSCHLAG
6206 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9245 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BREMER
2945 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2248 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1758 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW JORDAN
1758 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1471 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section U>7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HUGO B. LOHSE
253—7th Ave., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
112 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEGELKE H. TIMMERMANN
112—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JEANNE GOTTHEIL 
(Century Food)

153—7th Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
182 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MULLER
182—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1489 hąs been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
302 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CORTESE
302—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2179 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
164 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH ROSENBERG 
(Navarre Dairy Co.)

164 Park Place Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10371 hns been issued to the undersigned 
to sell beer, at retąjį under Section 107 
of the Alcoholic . Beverage Control Law at 
2663 W. 37th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH DROGOWITZ
2663 W. 37th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6504 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1455 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL QU1NLIVAN
1455 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ia hereby given that License No. 
EB 493 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Myrtle Ąvenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

MIKE KASIDONIS 
(Clinton Coffee Shoppe)

408 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 571 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retell under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
311 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LUDWIG STRUNK
311 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1527 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTEIN 
(Bernstein Bros.)

2126 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
315 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB RAPOPORT 
(G. & R. Food Stores)

315 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1370 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
375—18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 879 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
512—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
SHORE VIEW RECREATION CENTER, Inc. 
512—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1614 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

SAMUEL BLUMBERG 
(Parkview Kosher Del. & Rest.)

3916—18 th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2047 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1409 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING KAHN 
(Cohen’s Dairy)

1409 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6725 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
217 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1863 has been. Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1519 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

HENRY CORDES
1519 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1357 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LA CAVA
709 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10171 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN SPIN DELL 
(Tilden Dairy)

1009 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1908 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE WERTH O’BRIEN & 
FRANK O’BRIEN 

(Werth & O'Brien)
1130 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1055 Flatbush Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA WEINGAST
10,5 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1484 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section,. 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lrfw at 
1470 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Im tho 
premises.

ALBERT SPECKMANN
1470 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 17 15 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1514 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS SPIVAK
1514 Flathush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2187 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1955 Flathush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISADORE BARRIS
1955 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

ANNA MERETYK 
(Caton Dairy & Grocery)

2126 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1540 has been' issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

HERMANN ALBRECHT
2108 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GUI463 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the A'coholic Beverage Control Law at 
5902 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

R. HARRY MARMAROSH 
5902 Ave. N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9883 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
176a Woodruff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MARGOLIS BROS., INC.
17 6a Woodruff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9925 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
534 Flatbush Ave. & 55 Lincoln Road, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises,

MARGOLIS BROS., INC.
534 Flatbush Ave., 
55 Lincoln Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2043 has been issued to the undersigned 
to sell boor, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Prospect Pk., S.W., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4018 Glenwood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD JORDAN
4018 Glenwood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6735 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3709—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2645 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
(Block Island Food Stores)

992 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9670 haa been, issued to the undersigned 
to sell boor, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
750 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM T. HARMS
750 Coney Island Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6793 has' been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises*
MICHAEL MILLER & JOSEPH BERGON 

(Michael Food Center)
161 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i« hereby given that License No. 
GB 1619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
289 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FLORA GERV1TZ
289 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9051 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 307 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
746 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BERBERICH
746 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage ( Control Law nt 
1963 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1572 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
592 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW STECK
592 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1460 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Contro.1 Law at 
865 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6751 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.'

SAM ZOLOTOR
(S. & J. Dairy and Grocery) 

6751—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Jamaica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LENA HAUSCH
680 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ALBERT SCHOENFELD & PHILIP SIEGEL 
17 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9423 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

» FOSTER AVE. MARKET., INC.
9423 Fester Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6468 has) been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
582 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON PASQUA
582 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1503 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3327 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HANSEN
3327 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2323 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6399 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUDWIG GOLUB
(New Era Self Service Food Center) 

854 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1791 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407-9 Broadway, Borough of Brooklyn, 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

HERMAN VON DEESTEN
407-9 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6738 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7001 Thirteenth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VICTOR SCHONWETTER 
7001—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1628 ha^ been issued to tho undersigned 
to sell beer, ut retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.
SAMUEL RUDICK & ISIDORE RUDICK 

503 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nb. 
GB 9910 has been issued to the udersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4303 Eighth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.
COOPERATIVE TRADING ASS’N., INC. 

4303—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2468 has been issued to. the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Brighton Beach Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
tho premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores)

286 Brighton Beach Av. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1804 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1834 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICK CINCOTTA
1834 Flatbush Avo., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2507 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
524—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE BETCHER
524—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2(75 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
297—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL SA1ER
297—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2262 has been' issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Scholes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL KRAMER
37 Scholes St., -Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2383 has been issued to the undersigned 
to sell beer, _ at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1412—86 th Street, Borough of Brooklyn,
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

WILLIAM SAMUELS
1412 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
GB 2121 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1440-—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BRUSCA 
144,0—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1914 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Seclion 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Prospect Park Zoo (Flatbush Ave.), Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to bo 
consumed on the premises.

ROBERT L. CUNNINGHAM 
(Prospect Park Zoo Menagerie Rest.) 

Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 775 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section ?07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD TUHAL
457 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2083 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Varick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, . to be consumed on the 
premisos.

FRITZ HOERAUF 
(Varick Rest.)

37 Varick Avo., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed cn the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONRAD WOLF AS. ADM. 
EST. OF LAURA WOLF

332 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
806—43rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,
COOPERATIVE TRADING ASS’N, INC. 

806—43rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 844 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at. retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE J. PETER & 
GEORGE CALOGER, JR. 

(Sheridan Lunch)
347 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 660 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
137 Hcgeman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

' FRANK & HYMAN WHITE
137 liegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
527 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to oe consumed on the 
premises.

JAMES V. TOSCANO
527 Park Ave., Brooklyn, N.. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 734 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LENA ROVNER 
(Rover’s Rest.)

3202 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
990 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 1>e consumed on the 

isos*
MEYER & BENNY GREENBERG 

990 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2538 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
438 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN GMELCH
438—6th Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1813 has been, issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1499 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MORRIS ELKIND «
1’499 Gates Ave., Brooklyn,- N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1630 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2902 Cla-ondon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB TROPP
2902 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that Licepse No. 
GBį 2263 hits been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under' Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1411 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK
• (Kubrick Stores)
1411 Ave. J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section lt'7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVELYN GEFFKEN
9508 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9660 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
75—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
* HARRY RAPAPORT

(Harry’s Delicatessen) «
75—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1949 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4909—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARCUS YAROSLOWITZ & 
ISAAC BIENENSTOOK 
(Tel-Aviv Del, & Rest.)

4909 13th Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 857 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Graham Ave., & 70 Moore St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to' be con
sumed on the premises.

AARON & HARRY POTOLSKY 
(P. & S. Delicatessen)

61 Graham Ave.,
70 Moore St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under .Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
13 Seigel Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN & JOSEPH BERGER 
(Berger & Son)

13 Seigel St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 843 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
48 Ralph Avąnue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BURKE
48 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
417 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL S. & LEO GO R7 LICK 
417 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.-------------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 456 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
701 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

PHILIP BLUME
701 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1643 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ixj consumed cn the 
premises.

ANGELO BELLO
344 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4710—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP ALTMAN 
4710—13th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
5811 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES J. GALLAGHER
5811 Ave. N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Montgomery St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK J. McCORMACK & 
CATHERINE McCORMACK

154 Montgomery St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
124 North 6th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed on the 
premises.

PETRAS PUSN1KAS
124 North 6th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section lei 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
363—19th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

DANIEL LANAHAN
369—19 th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 8064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1133 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RUTH WISE
1133 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ia hereby given that License Np. 
EB 1942 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 1>t 
937 Flabush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to oe consumed on the 
premises.

MORRIS GELFAND 
(Gelfand & Herman)

937 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1919 had been; issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
459—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL ROACH 
(6th Ave. Bar & Grill)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 532 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alęoholic Beverage Control Law at 
659 Wythe Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1641 has been- issued to the undersigned 
t,o sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
580 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL KOCH 
(Wythe Ave. Rest.)

580 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 655 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2229—65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

ISRAEL LESHIN
2229—65th St., Brooklyn, N.. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1951 has been issued to tne undersigned 
to sell beer, at reteil under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2303—65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS SCHULER 
2303—65th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 703 has been issued to the undersigned 
to Hell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOL FISHMAN 
(Sam’s Tavern)

1213 McDonald Ave., Brooklyn, N. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2072 has been issued to (he undersigned 
to sell beer, at reteil under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
767a Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises*R. B.’ DELICATESSEN & REST., INC.
767a Nostr and Ave., Brooklyn, N. ¥•

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4319—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to l>e consumed cn the 
premises.

SAUL SILVERMAN 
4319—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 676 has been issued to the undersigned 
to self beer, at reteil under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
252 South 9th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS ZACK
252 South 9th St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 46< has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
449 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY ALTSCHULLER
449 - I^roadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of- Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL WOLICKI 
(Havemeyer Light Lunch Bar)

197 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at reteil under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
628 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DON M. PONCE 
(McArthur Shop)

628 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 516 has been issued to the., undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
736 Wythe Avenue, 
County of Kings, 
premises.

HERMAN 
At HIED 

Wythe Ave.,

retail under Section 107
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed onto

J.

736

STELL.IES 
VO I.KM ER

Brooklyn, N.

tho

NOTICE is heieby given that License 
EB 1940 has been issued to the undersigned 
to Kell beer, at 
of the Alcoholic 
492 Avenue P, 
County of Kings, 
premises,

EVELYN & MIRIAM SOBEL 
492 Ave. P, Brooklyn, N.

No.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on tho

NOTICE is hereby given that Licenko No. 
EB 793 haH been issued to the undersigned 
to 
of 
881
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

PAUL FUTERMAN 
(Crown Delicatessen)

881 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 525 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at reteil under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
376 Union

107 
at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on
premises.

tho

I

ANNA BISZESKT 
Boulevard Bar & Grill)

376 Union Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under .Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
501 Pennsylvania Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID SUGARMAN
501 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

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

TILLIE SHAPIRO
651 Manhattan Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 88o has been issued to the undersigned 
to sell beer, at reteil under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
836 DeKalb Avenue, 
County of Kings, 
premises.

Borough of Brooklyn, 
to be consumen on the

836 DeKalb

NOTICE is 
EB 
to 
of 
77 
County of 
premises.

LEON C. GRTTZ
Ave., Brooklyn, N.

No.hereby given that License 
been issued to the undeersigned

, at retail under Section 107
2395 has 
sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law st
Engert

77 Engert

NOTICE 
EB 
to 
of 
21

Aven ue. 
Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

CHARLES 
Ave.,

BINDERT
Brooklyn, N. Y

is hereby given that License No. 
undersigned 
Section 107

423 has been issued to the
sell beer, at
the Alcoholic Beverage Control Law at
Bridge Street, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANTHONY LATVAITIS
21 Bridge St., Brooklyn, N.

reteil under

the

NOTICE is hereby given that License 
E

No.
179 hAs been issued to the undersigned 
sell beer, from house to house at retail,

107 of the Alcoholic Beverageunder Section 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SAM FELDMAN
4409—14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail, 
under Section 10" of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

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

NOTICE is hereby given 
CB 262 has been 

sell beer, at 
the Alcoholic

Hill Street,

that License No. 
issued to the undersigned 
reteil under Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumen

of
98
County of Kings,
premises.

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

Brooklyn,

on the
lj
ĮC f

98 Hill St.. N.
No.hereby given that License 

been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lew at 
12 Powers Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises, 

WILLIAM LOMUSCIO 
(Union Beer Dist. Co.)

12 Powers St., Brooklyn, N.

NOTICE is 
C 283 has

the

NOTICE is hereby given that License 
C 1028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Marcy Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

1

No.

the

674 Marcy

No.

Kings, to be consumed off

EDWARD GOODMAN
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
C 195 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ABRAHAM BACKINOFF & SAM GERST 

(Standard Beer Dist.)
1 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.



Pirmadienis, Liepos 20, 1042

Shenandoah, Pa. Binghamton, N. Y. Youngstown, Ohio
Žinelės

Kelios savaitės atgal, pasi
mirė drg. Marijona Stagnūnas, 
paėjus iš Lietuvos. Velionė 
prigulėjo prie LDS 34 kp. Bu
vo laisvų pažiūrų, tai ir palai
dota laisvai, ant Laisvės kapi
nių.

Velionės gyvenimo draugas 
jau miręs keli metai atgal. Pa
liko liūdesyje dvi dukteris, 
Joseph ir Anelia, kurios abi 
yra vedusios.

Ilsėkis, drauge, ramiai šal
toje žemelėje.

Shenadorio LLD 17 kp. me
tinis piknikas buvo laikytas 
birželio 28 dieną, Branzvilės 
giraitėj. Diena buvo graži, tai 
ir pasekmės yra geros, nes li
ko pelno apie $75. Kreditas 
komitetui už gerą pikniko su
rengimą. O draugam, kurie at
važiavo iš kitų miestelių, ta
riu širdingą ačiū, kad nepa
miršta mūsų piknikų ir sykiu 
remia visą darbininkišką orga
nizaciją LLD.

Grįžo Darban 1,200 Mainierių
Liepos 7 dieną, tapo atida

rytos Maple. Hill kasyklos, ku
rios buvo uždarytos iš prie
žasties didelių lietų, kurie bu
vo šioj apylinkėj, birželio 22 
dieną. Išbuvo uždarytos apie 
7 sav. ( ?) Tai su Maple Hill 
kasyklų atidarymu grįžo prie 
darbo apie 1,200 mainierių, o 
dar apie 300 pradės dirbti vė
liau, nes kai kuriems kasyklų 
skyriams dar yra pavojaus 
nuo vandens spaudimo.

Aukavusių Pavardės Dėl So
vietų Pagelbos Dienos

Birželio 22 dieną Shenado
rio mieste buvo renkamos au
kos, stuba nuo stubos. šie 
draugai ir organizacijos au
kavo, ne mažiau kaip vieną 
dolerį:

$50 aukavo IWO, 3040 kp., 
rusų skyrius. Po $10: LDS 34 
kuopa ir W. Pulaski. Po $5: 
Tuleikai, C. Blowero, J. Sta- 
nisky; C. Motuzą $3.

Po $2: Gorges Ice Cream 
Parlor, W. Smalsky, S. Lava- 
kus, N. Bereschak, M. Male- 
kowsky, A. Matuza, M. Bojko. 
Po $1.50: J. Kuchinsky, A. 
Weshas, C. Rushy.

Po $1: Rev. C. V. O’Brien, 
J. Ormby, J. Twardzik, E. 
Houd, S. Clery, J. Maliniak, 
S. Gaudalis, S. Lions, E. W. 
Moyer, Y. Adoszkievvicz, B. 
Drozdowski, A. Soroka, T. 
Walukiewicz, G. Walukiewicz, 
J. Gladski, P. Zatavetsky, V. 
Maurukas, F. čižauskas, Mrs. 
F. M. Twardzik, M. Mlodneš
ki, M. Marichincavage, Metro, 
A. Ardziejewski, J. Shurko, J. 
Butch ko, S. Tzaritzin, J. Gan- 
zales, M. Wadaky, J. Labosky, 
C. Gadesky, S. Wandzilak, K. 
Naravas, J. Kozlowski, G. Ku
bilius, J. Dauchak, B. Lukas, 
Mrs. Chestna, J. Baranosky, 
W. Waronis, J. Novitsky, G. 
Rolinitis, A. Sherman, M. Me- 
luskey, E. Noons, S. Kozlows- 
ky, W. Sklaris, M. Obraitis, 
A. Lanant, H. Waseks, A. Ko
zak, W. Jurkonis, J. Pacaus- 
ky, C. Opeichek, V. Potap- 
chuk, A. Uzzy, S. Tarasiewicz, 
A. Tarasiewicz, W. Saroka, A. 
Aponiak.

Viso surinkta $367.
Tariu širdingą ačiū visiem 

aukavusiem, nes jūsų aukos 
prisidės prie greitesnio sumu
šimo mūsų bendro priešo hit- 
lerizmo. Kadangi aukos buvo 
renkamos bendromis jėgomis, 
rusų, lenkų ir lietuvių, tai pi
nigai liko pasiųsti į New Yor- 
ko rusų pagelbos centrą.

A. K.

Jersey City, N. J. — A- 
merikos valdžios agentai iš
krėtė 65 namus nacių vo
kiečių - bundistų ir suėmė 
stambų skaičių jų, kaip 
šnipų prieš Ameriką.

Roma, liep. 17. — Italų 
komanda sako, kad jų arti
lerija, esą, atmetė anglus 
atgal pietiniame gale EI Al- 
amein fronto.

Aukos Rusų Karo Pagalbai
Suvienytų Tautų karo para

mai aukų rinkimas eina visa 
plotme. Rinkėjai lanko gyven
tojus namuose, o Endicott- 
Johnson kompanijos dirbtuvė
se pardavinėjami tam tikri ti- 
kietai. Skelbiama, jog visa 
rinkliava bus išdalyta į 10 da
lių. Viena dalis teks ir Rus
sian War Relief.

Broome apskritys (county) 
pasiryžęs sudėti pinigų sumą 
$150,000. Aukų rinkimas tęsis 
iki liepos 20 d.

Kai kurios organizacijos ir 
atskiri asmenys aukoja tiesiog 
Rusu Karo Paramai. Štai ir 
man teko surinkti $16.75. Au
kojo: Antanas Pagiegala $10; 
Po $1: Celia žolynienė, Jo
seph Strole, Helena Pagiega- 
lienė ir Anna Uogentienė. Po 
50c: Henry Konecny, Marlene 
Strole, P. Mačiukas ir Anna 
Dzidulionis. Po 25c: Stanley 
Hodack, Alex Mitrus ir John 
Shirhall. Pinigai siunčiami Lie
tuvių Komitetui, B’-ooklyne.

Teko girdėt, kad Endicott, 
N. Y. rusai ruošia pikniką lie
pos 26 d. Pikniko pelnas ski
riamas Rusų Karo Pagalbai,— 
įvyks Apalovich’s Grove. Lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

Paulina Jasilionienė.

WATERBURY, CONN.
Liepos 8 atsibuvo ALDLD 

28 kuopos susirinkimas, šiame 
susirinkime dalyvavo pusėtinai 
draugų ir susirinkimas buvo 
gyvas, visi svarstė kuopos rei
kalus gerai.

Kuopos komiteto finansų 
raštininkas raportavo, jog yra 
dar daug narių nepasimokėjil
sių mokestis už šiuos metus. 
Nutarta, kad raštininkas atei
nančiam susirinkime turėtų vi
sus neužsimokėjusius susirašęs, 
nes draugai apsiėmė padėt iš
rinkti mokesčius.

Parengimų komisija rapor
tavo iš dviejų apskričių — 
LDS 5-to Apskričio ir ALDLD 
3-čio Apskričio — bendro pik
niko, kuris įvyko birželio 28, 
Lakewoodo Parke. Buvo pa
sekmingas. Nors tą dieną po 
keturių pusėtinai palijo, bet 
publikos neišgązdino, visi 
linksminos iki vėlai. Liko pel
no $134.54.

Po tam prieita prie platini
mo literatūros. Reikia kuopai 
turėti knygius ar knygių. Iš
rinkta dvi draugės, kurios rū
pinsis knygų platinimu. Iš
rinktos šios: M. Strižauskienė 
ir M. Meisonienė.

Pakeltas klausimas, kad rei
kia dar šią vasarą surengti 
pikniką darbininkų spaudos 
naudai. Kuopa išrinko komisi
ją iš trijų draugų, kad rūpin
tųsi greitoj ateityj surengti 
pikniką.

Mitingas pasibaigė gražioj 
nuotaikoj.

Scovil Brass
Darbininkų unijos, CIO, Lo

cal 569 turėjo perklausinėji- 
mus (hearing) prie N.L.R.B., 
liepos 7 d. Kaip praneša uni
jos advokatas, viskas gerai pa
vyko, unija laimėjo, kad bus 
balsavimas greitu laiku, nes 
Darbo Taryba visus rekordus 
išsivežė į Washingtoną ir grei
tu laiku paskirs dieną dėl bal
savimo. Virš minėta kompani
ja turi dvi dideles dirbtuves — 
vieną turi Waterbury, o antrą 
Watervillej. Abiejų dirbtuvių 
balsavimas bus viena diena. 
Watervilles dirbtuvėj AF of L 
mašinistai gavo pasidėti savo 
uniją ant balsavimo baloto. 
Bet Scoville kompanija prane
šė, kad jei laimės CIO, tai ji
nai su viena CIO unija ir te
darys sutartį.

Abiejose šiose dirbtuvėse 
dirba apie 10,000 darbininkų. 
Daug dirba ir lietuvių, kaip 
vyrų, taip ir moterų. Kiekvie
nas lietuvis turėtų dalyvauti 
balsavimuose. Pasisakykite už 
CIO uniją.

Buvęs.

Liepos 5 dieną buvo laiko
mas LDS 9 kuopos susirinki
mas. Nutarta surengti pikniką 
kuopos naudai ir sulošti vei
kalą “Parvažiavo su Kraičiu.” 
Veikalą suloš clevelandiečiai. 
Po lošimo bus šokiai. Visas 
pelnas bus. skiriamas Sovietų 
medikalei pagelbai. Tas pa
rengimas turės įvykti lapkri
čio mėnesį.

LDS kuopos piknikas įvyks 
rugpjūčio 16 dieną pas Paul 
Autolik, 926 So. Meridian Rd. 
šokiams bus gera muzika. Į- 
žanga visiems dykai.

Gi spaudos piknikas įvyks 
Clevelande rugpjūčio 9 dieną. 
Youngstowniceiai rengiasi da
lyvauti. Komisija.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 774 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
239 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS HARRINGTON
239 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2405 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

ERICH SEUTHE
147 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2462 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX ABRAMS
2462 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1617 has been/ issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER W. KARSTEN
50 Henry St., ."’.mokiyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1662 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1621 Avenue, U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISEA ABDALLA
1621 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2038 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Driggs Avenue, Borough Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FELDSTEIN, INC.
241 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1481 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Calyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW SCHELLE
169 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9270 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4606 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

META STRETCH
4606 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2387 has* been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3601 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM RUBINSTEIN
3601 — 15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2730 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
535 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MURRAY GORMAN 
Municipal Grocery Store

535 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licehse No. 
GB 6400 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 New York Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

H. VON DER REIDT
56 New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 6767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1004 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUBIN MARCUS
1004 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1879 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. MONTELEONE
680 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB! 1777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2623 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
2623 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2174 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
403 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

’ MORRIS GRABSTEIN
403 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 454 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
116 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

PHILIP BLOOM
116 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
11 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

the

168 Ralph

No.

1891—50th
87 Ralph

No.

Kings, to be consumed off the

the

the

Throop

hereby given that License No.

Irving

350 Irving

Le VANDA

J. LeVanda—E. LeVandaY.1701—78th
425 Hicks Tėvas Ir Sūnus LevandauskalNo.

UNDERTAKER

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J

1701--78th 
County of 
promises.

ALICE 
Ave..

SAVAGE
Brooklyn, N. Y.

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

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

87 Ralph 
County of 
premises.

retail under Section 
Beverage Control 

Street, Borough of 
Kings, to be consumed off

FRANK DeVITO
St., Brooklyn, N,

CHARLES MOSER
Ave., Brooklyn, N. Y.

sell beer, at

LOUIS SHENKLER
Ave., Brooklyn, N. Y.

107 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

sell beer, at
the Alcoholic

Throop Avenue,

HENRY BEHRENS
St., Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned 
beer, at wholesale under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Kvergreen Av., Borough of Brooklyn, 
of

beer, at retail under Section 107

Ralph Avenue, Borough of Brooklyn

NOTICE is hereby given 
GB 
to 
of 
327

ANNE PEPPER 
(Pep’s Self Service Dairies, 

212 Ralph Ave., Brooklyn, N.

JOHN PHILB1N
(Philbin Bros.)

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is

beer, at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Fifth Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

under Section 107

& MARIE KA'IT 
Bros.)

Brooklyn, N.

at retail under Section 107

No.
6338 has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Law at 
Brooklyn, 

the

Street, Borough of
Kings, to be consumed on

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

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

at

BEVERAGE DISTRIBUTING 
COMPANY, INC.

207-209 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y

SELIG PUGATCH
St., Brooklyn, N.

retail under Section 107
Beverage Control Law r.t

Borough of

LICENSES

the

No.

the

No.

the

566—1th

No.

932 Wyckoff

Brooklyn, N. Y.

ALEXANDER’S

J. GARŠVA

F. W. Shalins

84-02 JAMAICA AVE
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN

laidotuvee

M. PETRAITIENE ir SŪNAITel. Virginia 7-4499

372 Throop
ALMA WINKLER
Ave., Brooklyn, N.

MARIE DUNCAN
Ave., Brooklyn, N.

JOHN TREUEL
132 Highlawn Ave., Brooklyn, N.

SAM BECKER
1 137 Washington Ave.. Brooklyn, N.

WEIRFIELD INN
Alick Herrmann

Ave.. Brooklyn, N. Y.

1 is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107

Alcoholic Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
GB( 2348 has been issued to th* undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Highlawn Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1466 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

her-'by given that License 
been issued to the undersigned 

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

Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is 
EB 881 has 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control 
511 Ralph Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CATHERINE ZWIEBACK 
511 Ralph Avenue, Brooklyn, N.

No. 
;4 has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

NOTICE is hereby given that License 
EB 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
566—4th Avenue,
County of Kings, 
premises.

NOTICE 
EB 752 
to sell 
of the . 
932 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107
Beverage Control Law at

Avenue, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE is 
EB 778 has 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
184 Bedford 
County of Kings, 
premises.
JACOB PALUSZEK & JOHN ZIELINSKI 

184 Bedford

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

, at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE is 1 
EB 477 has 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
307 Albany Avenue, 
County of Kings, 
premises.

DAVID GOLDSCHLAGER 
307 Ajbany Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1644 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE 
EB 579 has been 
to sell 
of the Alcoholic 
573 Van Sicklen Ave., 
County < 
premises.

ABRAHAM SHER 
573 Van Sicklen Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’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.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

vare laukan akmenėlius, pakelis 60c 
85c 
85c 
85c 
85c 
85c

kaip jie mirusius 
pašarvojimui, balsa- 

papročiai visokių 
deginimai kūnų, 300

$1.25 
ir 
.. 10c

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

Nervų Arbata .............................
Vyriškumo Pataisymas ............
Nuo Kataro bei Hay Fever .... 
Arbata nuo nutukimo ..............
Cukrinės Ligos (Diabetes) ..... :
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, 
prirengia 
mavimas, 
tautų ir 
puslapių

Apie dangų, saulę, mėnesį 
žvaigždes ........................

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
334 DEAN ST.,

SPENCERPORT, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PH IL IP EFRAIM BLOCK 
1596 Bedford Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that Incense 
GB 2294 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic 
1891--50th 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1951 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic
715 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHOTTLER
715 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

that License No.
10222 has been issued to the undersigned 
sell beer, nt retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUISE SCHMEISER, EXECUTRIX 
Estate of Albert Sochi

327 Evergreen Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 
to 
of 
534
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 2173 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
350 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
EB 548 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE 
EB 461 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
1715 Avenue M. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH ABRAMSON 
1715 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

* LIETUVIŠKA ★

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Importuoti? ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

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

Graborlus-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA) -

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse 
nemoka- 
miesto.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Ralph 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1738 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

I is hereby given that License No.
I has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE 
GB 9028 
to sell 
of the 
212 Ralph Avenue, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1624 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Ralph Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

. NICHOLAS MASIELLO
243 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10544 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
3 East 
County 
premises.

LAWRENCE PHILIP BARBIERI 
3 E. 5th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2082 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2213 Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROYAL DELICATESSEN CO., INC. 
2213 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1610 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
425 Hicks 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6445 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage. Control Law 
890 Utica Avenue, 1 
County of Kings, to 
premises.

G. HENRY KATT 
(Katt 

890 Utica Ave.

Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

<♦>

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINES IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviuis
Stat

^AWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWA yAMWAWAWAWAWH

Lietuviui Rakandu Krautuve

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių
JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 

Kaip Petraičių Krautuvėse

Penktas pu.

NOTICE is hereby given that License No 
C 530 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
97-99 Linden Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MONTROSE BEVERAGE DTST CO.. INC. 

97-99 Linden St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8823 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS J. CECERE
8823 Avenue L, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 382 ‘ 
to sell 
of the 
207-209 
County 
premises.

FERRO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2159 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 - • - ■ - ; - -
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

SIDNEY LEHRMAN
50 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB> 1621 has been issued to the undersigned 
to sell be<>r, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

A. GOTTFRIED ERICSON
74 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje

FUNERAL PARLORS
Incorporated

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y

Tel, STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Liūdesio valandoje kreip 
kites 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

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N
Tel. EV. 4-8698
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Pirmadienis, Liepos Ž0, 1$4Ž

NewYorto^a^fZI nto
Unija Davus Virš 300

Aukii Rinkėju
10,009 Sijoną Sovietą 

Moterims
Jie Gali Kariauti ir 

Namie

Brooldyno Lietuviu Organizacijos Sutvėrė 
Komitetą Pirkti Raud. Kryžiui Ambulansą

. I

“Į Rusiją Reikia Žiūrėti, Kaipo į Campions
Kovotoją prieš Fašizmą”

Amerikos Pilie- 
Svetainėje įvyko 

draugijų 
Jis buvo 

Švento

Penktadienį, liepos 17 die
ną, Lietuvių 
čių Kliubo 
Brooklyno lietuvių
atstovu susirinkimas. c 

sušauktas iniciatyva 
Jurgio Draugystės, kurios su
sirinkime lankėsi Raudonojo 
Kryžiaus atstovė Mrs. Harris 
ir Draugija išrinko tam reika
lui delegaciją iš 7 narių. Toji 
delegacija pasiskirstė darbą: 
graborius Levandauskas pa
skirtas laikinuoju pirmininku. 
Draugelis sekretorium, ir su
šaukė šį susirinkimą.

Susirinkimas buvo ant grei
tųjų sušauktas, bet sėkmingas. 
Dalyvavo delegatai nuo 14- 
kos organizacijų, sekamai:

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo: W. šabūnas, Ig. Va
siliauskas ir J. Bernotas.

Šv. Jurgio Draugystės: J. Le 
Vanda, J. Draugelis, J. Kai
rys, J. šertvietis, F. Venis, S. 
Jackus ir A. Žukas.

Lietuvių Kriaučių 54-to Sky
riaus: J. Buivydas, F. Stanai
tis ir J. Peterson.

Lietuvių Darbiu. Susivieniji
mo 1 kuopos: A. Velička, A. 
Balčiūnas, J. Dainius, P. Vaz- 
nis.

Susivienijimo Liet. Ameriko
je 38 kuopos: P. Tiškus ir J. 
Kazlauskas.

Moterų Apšvietos Kliubo: 
K. Petrikienė, A. Kalvaitienė.

Liet. Literatūros Draugijos 
1 kuopos: J. Gužas, M. Bush, 
D. M. šolomskas.

Šv. Vincento Draugijos: Jur
gis Gražulis ir Sebastijonas 
Valentinas.

Dr. Martin Luther Draugi
jos: J. Bernotas ir J. Steponai
tis.

Lietuvių Pil. Kliubo, Mas
peth, S. Briedis ir F. Jočius.

Lietuvių Atletų Kliubo: Jo
kūbaitis ir Butkus.

Liet. Rymo Katalikių Sąjį 
gos 134 kuopos; A. Žukas 
Poderis.

Liet. Tautininkų Kliubo: 
Baltkus ir P. Pusnikas.

Liet. Rymo Katalikių Sąjun
gos 29 kuopos: Morta Šert- 
vietienė ir Vera Gaigalienė.

Moterų Vienybės: (atstovės 
nepažymėta — Red.)

Viso dalyvavo 38 atstovai. 
Susirinkimui pirmininkavo J. 

Le Vanda (Levandauskas), 
sekretoriavo J. Draugelis. Ant 
vietos jie paaiškino konferen
cijos tikslą ir buvo išrinkta pa
stovi valdyba. Pirmininku iš
rinktas graborius J. Le Vanda, 
pagelbininkė K. Petrikienė, 
sekretorium J. Draugelis, pa- 
gelbininku J. Kairys, iždinin
ku advokatas Briedis.

Organizacija nutarta vadin
ti Brooklyno Lietuvių Draugi
jų Ambulanso Fondas. Seka
mas susirinkimas bus šaukia- 

* mas už kelių savaičių. į jį bus 
siekiama pakviesti ir tos drau
gijos, kurios dabar dar neda
lyvavo.

Jau pačioj pradžioj pasiro
do, kad darbas sėkmingai pra
dėtas. švento Jurgio Draugija, 
kuri davė tą sumanymą, paau
kavo $200; Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas, brooklyniškis, 
aukavo $100. švento Vincento 
Draugija iš Maspeth iš iždo 
aukavo $50 ir nariai suaukavo 
$27, tai bendrai $77. Moterų 
Rymo Katalikių kuopa sakė 
turi ižde $42 ir rengia pra
mogą, kurios pelnas bus tam 
reikalui skiriamas. Iš Mas
peth Lietuvių Piliečių Kliubas 
aukavo $25, Lietuvių Atletų 
Kliubas $50, L. R. K. 134 kp. 
$5, Kriaučių 54-to lokalo de
legatai sakė, kad jų lokalas 
nuoširdžiai parems tą darbą. 
Kiti delegatai pažadėjo aukų 
iš organizacijų. Reiškia, jau 
apie $500 susidarė pradžioj. 
Bet ambulanso nupirkimas 
atsieis apie $1,500, tai ma
žiausiai.

Vienas delegatas nuo šv. 
Jurgio Draugijos pakėlė klau
simą, kad yra likusių pinigų 
pas komitetą, kuris dalyvavo 
New York o karo parade. Tie 
pinigai, sakė jis, suaukoti 
draugijų, tad reikia kreiptis 
prie to komiteto, idant pinigus 
perduotų ambulanso pirkimui. 
Dalyviai parėmė tą mintį del
nų plojimu.

Nutarta, kad komitetas iš
siuntinėtų laiškus visoms orga
nizacijoms, prašant, kad jos 
pagal išgalę paaukotų iš savo 
iždų ir parinktų aukų tarpe 

ir simpatikų.
bus ir blankos

Tam rei- 
pagamin-

visos kuo-

un- 
i ir

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja penki dideli 

šviesūs kambariai. Renda $23.00 
mėnesį. Trys blokai nuo Highland 
Parko, arti Cleveland St. stoties. 
Transportacija gera. Del informaci
jų prašome kreiptis: S. R., 239 
Cleveland St., Brooklyn, N. Y. (168- 
170).

narių 
kalni 
tos.

Mes manome, kad
pos, draugijos, chorai, kokios 
tik yra Brooklyne ir apylinkė
je lietuvių organizacijos nuo
širdžiai šį darbą parems auko
jant iš iždų ir nariai. Darbas 
labai prakilnus ir visų remti
nas.

Susirinkimas nutarė, kad 
ambulansas tur būti nupirktas 
iki Labor Day, tai yra pradžios 
rugsėjo. Jeigu visi nuoširdžiai 
dirbsime, tai tą darbą atliksi
me dar greičiau. Eilė delega
tų išreiškė mintį, kad tai yra 
pirmutinis ambulansas, bet ne
turėtų būti paskutinis nuo 
Brooklyno lietuvių.

Visi broliai ir sesės, neatsi
žvelgiant prie kokios organi
zacijos priklausome, atminki
me, kad priešas yra visų ben
dras, priešas galingas ir žiau
rus. Dirbkime visomis jėgo
mis, kad padėjus mūsų šalies 
vyriausybei ir jos talkininkėms 
karą išlaimėti. Visi nuoširdžiai 
paremkime ambulanso pirki
mo darbą. Organizacijos, kaip 
tik gausite iš komiteto laiškus 
ir blankas, tai skirkite iš savo 
iždo aukų, rinkite tarpe savo 
narių, simpatik'ų ir tuojau pri- 
duokite komitetui. Komitetas 
išrinktas labai geras iš paty
rusių žmonių, bet jis galės sėk
mingai dirbti, jeigu mes visi 
su juomi bendrai kooperuosi-

Delegatas.me.
ir

Namų Savininkams
visi 
gy-

PAJIEŠKOJIMAI
Liepos 8-tą mirė Petras Lekevi- 

čius, (Lėks), 68 metų amžiaus, gy
veno po antrašu: 305 East 7th St. 
New York City.

Velionis turėjo giminių Chicagoje. 
Prašome, kad giminės atsišauktų 
po Šiuo antrašu: 305 East 7th St., 
New York City, N. Y., nes norime 
su jais susisiekti. (168-169)

REIKALAVIMAI
Didelė žarnų ir dešrų išdirbyrtė 

reikalauja patyrusių darbininkų at
rinkimui ir mieravimui žarnų. Nuo
latinis darbas, labai gera mokestis. 
Tuojaus kreipkitės asmeniškai arba 
šaukite: Interstate Casing Co., 29 
Vandewater St., New York City, 
N. Y. Tel. Beekman 3-1190-1.

Pradedant liepos 20-ta 
savininkai namų, kuriuose 
vena daugiau vienos šeimos, 
turės raportuotis artymiausio- 
je gaisragesių stotyje, kad jie 
yra pasiruošę apsaugai nuo 
gaisro laike atakų, iš oro, kaip 
to reikalauja įstatymai. Siųs 
po namus inspektorius.

Kas nežino, kokio pasiruoši
mo reikalinga, informacijas 
gaus vietiniame gaisragesių 
punkte.

Labdarybės Taryba 
30 kambarių namą 

Oriental 
Blvd., Manhattan Beach, jį 
modernizuos ir paves ŪSO ži
nion.

žydų 
nupirko 
prie Exeter St. ir

Manhattan

žurnalo “The Protestant” 
suruoštame masiniame mitinge 
puošniajame Brooklyno vieš
butyje St. George, pereitą ket
virtadieni, p. Kenneth Leslie 
pareiškė, kad Amerikos žmo
nės nori antro fronto dabar ir 
kad “tasai antras frontas turi 
būti pritaikytaš prie Rusijos 
fronto abiemis —• militariškais 
ir politiniais sumetimais.

Lankėsi Laisvėje
Pereitą šeštadienį dienraš

čio įstaigą aplankė Adomas 
ir Petronėlė Aleksiūnai iš So. 
Bostono. Apsistojo pas lais- 
vietį P. šolomską. Aleksiūnai 
yra dzūkai, šolomskų kaimy
nai iš Lietuvos. Pirm grįšiant 
namo, svečiai žadėjo dar pa
siekti Philadelphiją, kur yra 
daug dzūkų “tautos” žmonių, 
jų artimųjų ir kaimynų.

“Politiniais sumetimais,” sa
kė p. Leslie, “dėl to, kad Ru
sija yra vienintelė šalis be 
penktosios ir šeštosios kolonos. 
Kitais žodžiais, Rusija yra ta 
vieta, kur Hitleris pirmu kar
tu sutiko visų pasipriešinimą, į 
ir dėlto pasaulio žmonės, nors Į 
jokiu būdu nemažindami savo 
nemirštamo dėkingumo didvy
riškiems gynėjams Bataano, 
Libijos ir Chungkingo, turi 
žiūrėti į Rusiją, kaipo į čam- 
pionę kovotoją prieš fašizmą.” 

Leslie toliau nurodinėjo, kad 
“tik viena 
bėti nauja 
jos kalba, 
Britanijos
riški ekspertai 
sukliuvę su tos kalbos ABC.”

Jisai pasiūlė, kad generolas 
Semion Timošenko būtų pa
skirtas vadu Jungtinių Tautų 
Aukščiausios Mi Ikariškos 
maudos.

Kunigas Dr. Moses R. 
veli irgi išreiškė minčių, 
našių jau minėtoms.

Audringomis ovacijomis
gerbtos keturios aukso žvaigž
dės motinos, 
Britanijos, 
Sąjungos ir 
jų motinas,
mių meno talentų programa, 
šis buvęs pirmas iš daugelio to 
žurnalo planuojamų po visą 
Brooklyna ruošti tokiu mitin
gų*

Sukniasiuvių Unijos Lokalo 
22-ro viršininkai skelbia, kad 
pereito j rinkliavoj Sovietų. Są
jungos paramai dalyvavo apie 
350 to lokalo narių ir pririnko 
500 kenukų. Numatoma, 
iš jų bus prirokuota apie 
500.'

kad 
$4,-

Buvusio Brooklyno Preziden- 
h Žmona Paskiria Rusijai 

Pagalbos Vedėja

Sijonų Siuvėjų Lokalas 23- 
čias, kooperuojant industria- 
listams, pasiųs 10,000 sijonų 
Sovietų Sąjungos moterims ir 
dovanos per Russian War Re
lief, Inc.

Sijonams medžiagas suclova- 
nos didvyriškus Sovietų kovo
tojus remiantieji audeklų ga
mintojai. Jų pasiuvimui vietą, 
mašineriją duos newyorkiečiai 
sijonų siuvimo šapų savininkai, 
o juos pasiūs unijistės savo 
liuoslaikiais.

Turėdami visokios naminės 
“amunicijos” — vynelio ir kai 
ko geresnio, atatinkant savo 
pavardei, ponai Frederic P. ir 

| Dorothy Rich aną dieną su 
. vertingais sveteliais smagiai 
pabaliavojo savo namuose, 
139-06 78th Road, Kew Gar
dens Hills.

Bet kada sveteliai išsiskirs
tė, vieno iš šeimos narių pa- 

I šaukta policija rado Mrs. Rich 
su suplėšytais kruvinais marš
kiniais, o poną Rich, advoka
tą, besikraunant valizon savj 
daiktus, rengiantis nak”vu’s

Merginos Atstovaus 
LDS Jaunimą

Su
Seimo delegatų, iš kurių di
džiuma jau buvo čionai minė
ta pirmesnėse laidose, išvažia
vo grupė jaunų merginų,-mote
rų : Emily Klimaitė, Aldana 
Bernotaitė, Lea Kairytė, Aida 
Ormanienė, Helen Zablackie- 
nė, Anna Gustaitytė.

Merginos, apart dalyvumo 
abelnuose Seimo darbuose, 
taipgi dalyvaus LDS Dramos 
Grupių Konteste, suvaidins 
veikaliuką “There’s Nothing 
So Dismal.”

Jau anksčiau Chicagon nu
vyko Johnnie Orman ir Wal
ter Kubilius. Vaikinų šiemet 
LDS Seime gal dalyvaus ne 
daugelis, kadangi labai dide
lis skaičius vadovaujančių 
LDS jaunuolių yra išėję ka
riuomenėn, o tūli kiti dirba 
karo industrijose, kuriose dar
bas šiandien pirm visko.

Su šia grupe taipgi išvyko 
patersonietis J. Bimba, LDS 
vice-prezidentas, ir, regis, tūli 
kiti iš New Jersey ir kitų apy-

paskutine grupe LDS

Drabužiai Sovietų 
Sąjungai

išvežtas 
drabužių 
drabužių 
šio siun-

šiomis dienomis 
trečias siuntinys 
Russian War Relief 
rinkimo skyriui. Prie
tinio prisidėjo ir nevvjersiečiai. 
Laisvės vajininkas A. Stripei- 
ka atvežė nuo C. Stasiulienės 
ir šeimynos iš Elizabeth, N. 
J., kelis didelius pundus, ir 
nuo A. Jankauskienės iš Hill
side, N. J.

Maspethietė B. Milčius per 
P. Vaznį atsiuntė didelę skry
nią drabužių ir jau po kelintą 
kartą atnešta pundai nuo L. 
Stotkienės ir R. Laukaitienės. 
Taipgi pridavė pundų brookly- 
nietės J. Marčiukienė ir J. Gu- 
zikienė.

Geri ir apygeriai drabužiai 
skyriaus sandėliuose išvalomi, 
dezinfektuojami ir siunčiami 
tokiais, koki yra. Iš labiau ap
dėvėtų, bet dar stiprių drabu
žių gerųjų gabalų liuosnorių 
siuvėjų kliubai persiuva į ma
žesnius drabužius, kaldras ir 
kitus smulkius dalykėlius.

Drabužiai ir avalynė reika
linga ir imama vaikams ir su
augusiems, vyrams ir mote
rims. Skrybėlės imama tik mi
linės (felt).

Mot. Kliubo Komisija.

Miesto ligoninėms dar vis 
reikia 3,000 vyrų ir moterų 
liuosnorių dirbti per savaitę du 
keturių valandų šiftus įvai
riose pareigose.

Rusija mokėjo kal- 
militariška Vokieti- 
išmokta tada, kada 
ir Amerikos milita- 

dar tebebuvo

IC o-

Lo- 
pa-

pa-

simbolizuojančios 
Chin i jos, Sovietų 
Jungtinių Valsti- 
Taipgi turėta žy-

Mrs. Raymond V. Ingersoll, 
buvusio Brooklyno prezidento 
našlė, gyvenanti Huntington, 
L. I., paskirta tenykščio nau
jai sudaryto Russian War Re
lief Komiteto vadovybėm John 
Booth, vietinis, paskirtas ka
sininku ir Merwin Jules — pil
dom. sekretoriumi.

Pajieško Liuosnorių 
Sveikatos Sričiai

kitur.

brun-Naujai sudalytasis 
duolys dėsiąs pastangas komi
tetą praplėsti ir jau pradėta 
darbas, rugpjūčio 21-mą ren
giami pietūs tenykščiame Cres
cent Kliube.

Civilinių Apsigynimo Rašti
ne pajieško 1,960 moterų dirb
ti liuosnorėmis sveikatos ap
saugos srityse. Sąlygos: tarp 
20 ir 45 m. amžiaus, turinčios 
daugiau vidurinės (high) mo
kyklos mokslo, mokančios su
gyventi su vaikais ir abelnai 
su žmonėmis.

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

THAT LEAVES NOTHING IMID

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

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

DAIKTAIS IK 
KAINOMIS

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink BŪSITE 
or yellow gold filled case with; PATENKINTI 
Guildite back, 15 jewel*. $29.75

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

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

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST.,

. . $33.75

BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

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

anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

y---
LORIMER RESTAURACIJA

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

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro WCh 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzainimioja
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 2-8842. BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
itSF Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. eieveiterlo 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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

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.
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