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KRISLAI
Matas šolomskas. 
Liudas Gira.
Toks toki pažino.
Gryniausias melas. 
Parodymas ir įrodymas. 
Rytoj su laisviečiais.

Rašo A. Bimba

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo jaunuolių sekretorius 
Matas šolomskas išeina Dėdei 
Šamui tarnauti. Jis bus jūri
ninku. Ten jis pasirinko.

Matą išleisime ateinantį tre
čiadienį, liepos 7 dieną.

Jonas Ormanas, ilgus metus 
ėjęs LDS sekretoriaus parei
gas, jau seniai tarnauja armi
joje.

Matas šolomskas jaunas, ga
bus vyras. Mūsų judėjime vėl 
pasidaro nemaža spraga.
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Žymiausias mūsų gadynės 
lietuvių tautos poetas Liudas 
Gira jau seniai tarnauja Rau
donojoje Armijoje. Patyrėme, 
kad jis jau tapo pakeltas į ka
pitonus. 0 proga jojo 40 metų 
literatūrinio darbo sukakties, 
Sovietų vyriausybė kapitoną 
apdovanojo Raudonosios žvaig
ždės medaliu.

Tai didelė garbė visai lietu
vių tautai. Mes nuoširdžiausiai 
sveikiname jubilėjantą.

Jūs, drauge, savo literatūri
ne kūryba, savo kovingumu ir 
pasiryžimu, savo meile Lietu
vai ir žmonijai, duodate puikų 
pavyzdį visai lietuvių tautos 
inteligentijai.

Chicagos Draugas susižavėjo 
ponu Max Eastmanu. Pastara
sis parašęs “labai puikų” strai
psnį į “The Literary Digest” 
apie Sovietų Sąjungą.

O kodėl jis toks puikus? Ogi 
todėl, kad Eastmanas “gražiai” 
išplūsta Sovietų Sąjungą ir 
bolševikus.
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Eastmanas ilgus metus bu
vo Trockio ne tik pasekėjas, 
bet jojo amerikinis agentas. Jis 
vertė Trockio raštus ir skelbė 
jo filosofiją. Jis ir dabar skai
tosi vieninteliu tikru ameriko
nišku trockizmo apaštalu.

Draugas pasimojo paorga- 
nauti trockistams! Labai šauni 
kombinacija.

“Kaip žinoma, tūkstančiai 
buvusių lenkų kareivių buvo 
išgabenti iš Rusijos j Afriką 
ir Siriją, nes Stalinas bijojo 
juos apginkluoti Rusijoje”, 
skaitau Keleivyje (birž. 30 d.).

Niekas nepralenks Michelso- 
no melavime apie Staliną.

Faktas yra, kad Sovietų vy
riausybė kaip tik norėjo apgin
kluoti lenkus Sovietų Sąjungo
je ir siųsti į frontą prieš na
cius. Buvo padaryta tokia ir 
sutartis su Sikorskio vyriausy
be. Bet Sikorskis sulaužė tą su
tartį ir išsivežė lenkus į Siri
ją, kur jie ir po šiais dienai te
besėdi nei piršto nepajudinę už 
išlaisvinimą Lenkijos.

Chwagos Naujienose birželio 
30 dieną radau ištisas penkias 
špaltas bjauriausių raštų prieš 
Sovietų Sąjungą. O visam laik
raštyje neužėjau nei vieno pa
ragrafo prieš nacius.

Tai šitaip Grigaitis kariau
ja prieš fašizmą!

Aukščiausio Teismo sprendi
mas Schneider mano byloje irgi 
apsivertė aukštyn kojomis to 
žmogaus galvoje. Birž. 28 d. jis 
rašo:

“Bet teisingumo departmen- 
to nusistatymas ir trijų Aukš
čiausiojo Teismo narių nuo
monės rodo, kad Amerika ne
turi pasitikėjimo komunis
tais. . .”

Bet kiek pirmiau ten pat 
įkaitome: “Prokuroras Biddle, 
pav., bandė apkaltinti visą 
komunizmo filosofiją, cituo
damas šituo tikslu net ‘Komu-

(Tąsa 5-me pusi.)
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AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ VIRU UOSTA N. GEORGIA SALOJ
Amerikos ir Australijos 

Kariuomene Žygiuoja Pir
myn Naujojoj Guinejoj

Iš Rendovos Amerikiečiai 
Pleškina Vtundą; Nušovė 

123 Japonų Lėktuvus
Australija, liep. 2. —Pats 

generolas MacArthur as
meniškai komanduoja ame
rikiečius ir australus di
džioj Naujosios Guinejos 
saloj.

Talkininkai, iškėlę stam

AŠIES LAKŪNAI GAL 
BOMBARDUOS AME
RIKĄ ŠIA VASARA
Washington. — Keli at

sakingi Jungtinių Valstijų 
valdininkai įspėjo, kad Ja
ponijos ir Vokietijos bom- 
banešiai gal šią vasarą puls 
Amerikos miestus Atlanto 
ir Ramiojo Vandenynų pa
krantėse.

Matydami, kad jie prakiš 
karą, naciai ir japonai ga
lės daryt tokių desperatiš
kų oro žygių prieš Ameri
ką, kaip sakė vienas valdi
ninkas, pridurdamas, jog ir 
šitokie veiksmai nėkiek ne
apsaugos priešų nuo galuti
no sumušimo.

Rooseveltas Išgelbėjo 
Stephana nuo Kartuvių

Washington.—Prez.Roose
veltas dovanojo gyvybę de- 
trotiečiui vokiečiui Maxui 
Stephanui ir pakeitė mir
ties sprendimą jam kalėji
mu iki gyvos galvos.

Stephanas buvo nusmerk- 
tas pakarti kaip Jungtinių 
Valstijų išdavikas, nes jis 
globojo nacių lakūnų ofi- 
cierių Hansą P. Krugą, ku
ris 1942 m. ištrūko iš belais
vių stovyklos Kanadoj ir 
perbėgo į Detroitą.

Prez. Rooseveltas sakė, 
jog mirčia ūž tai bausti Ste- 
phaną būtų peržiauru. Bet 
Rooseveltas pareiškė viltį, 
kad ir joks kitas preziden
tas nepaleis Stephano iš ka
lėjimo.

Stephan, 51 metų amžiaus 
biznierius, buvo nuo 1935 
metų Amerikos pilietis.

Nacių Oficierius Liudijo 
prieš Stephaną.

Pirm teismo Stephanas 
blofino, kad Vokietija lai
mėsianti karą ir paleisianti 
jį iš amerikinio kalėjimo.

Teisme prieš Stephaną 
liudijo pats pebėgėlis nacių 
lakūnas Krug. Jis tvirtino, 
jog Stephanas žinojo, kad, 
girdi, aš stengiuosi sugrįžt 
Vokietijon ir vėl kariauti 
prieš talkininkus.

Chinai praneša, kad daug 
japonų maršuoja linkui So
vietų Sibiro sienos.

bias savo jėgas į tenaitinės 
Nassau Įlankos krantus, 
ugningai kertasi su japo
nais, kurie desperatiškai 
priešinasi. Amerikiečiai ir 
australai per dieną pasigrū- 
mė porą mylių pirmyn ir 
užėmė pozicijas arčiau kaip 
10 mylių nuo svarbiosios 
japonų karinės bazės Sala- 
mauos, rytiniai - šiaurinia
me Naujosios Guinejos pa
jūryje.

Talkininkai, atėmę iš ja
ponų Woodlark salą ir Tro- 
briand salų grupę, 200 iki 
300 mylių į rytus nuo Nau
josios Guinejos, matomai, 
ruošiasi ofensyvo veiksmam 
prieš didžiąją japonų laivy
no ir kitų jėgų stovyklą Ra- 
baule, kitoj stambioj saloj, 
New Britaine.

Nuo užimtų Trobriand 
salų iki Rabaulo tėra tiktai 
300 mylių. Woodlark ir Tro
briand salose yra tinkamų 
vietų įrengti aikštes ameri
kiniams lėktuvams.

Nuo Saliamono New 
Georgia salos iki R^abaulo 
tėra 400 mylių. Taigi net 
vidutiniai Amerikos bomba- 
nešiai galėtų iš šių salų 
bombarduot japonus Ra- 
baule.
OFENSYVAS 750 MYLIŲ 

LINIJOJE
Nuo Rendavos ir New 

Georgios salų iki Naujo
sios Guinejos dabar ameri
kiečiai ir australai veda o- 
fensyvą 750 mylių ilgio li
nijoje, pietiniai - vakari
niuose Ramiojo Vandenyno 
pločiuose.

Vyriausias jų komandie- 
rius yra Jungt. Valstijų ge
nerolas MacArthur, Ameri
kos admirolas Wm. F. Hal
sey veikia kaipo laivyno jė
gų komandierius pietinia
me Ramiajame Vandenyne.

Generolo MacArthuro ir 
admir. Halsey komanduoja
mos jėgos su puikia sutarti
ne veikė visur dabartiniuo
se žygiuose prieš japonus.

Sovietų Oro Atakos 
Prieš Hitlerininkus

Maskva, liep. 2. — Sovie
tų lakūnai numetė didelį 
daugį bombų į nacius, į jų 
laivus ir kitus įrengimus 
Kerčo srityj, Krime, ir ant
rapus Kerčo sąsiaurio, Ta
man apvlinkėj, šiaurvakari
niame Kaukaze.

Raudonoji Armija ištaš
kė 23 vokiečių atakas, per 
kurias jie mėgino atgriebt 
tvirtovišką karinę aukštu
mą, kurią Sovietai paėmė 
Cholmo srityje.

PASIMATYKIM LAISVES 
PIKNIKE ŠĮ SEKMADIENĮ
Šį sekmadienį, Liepos-July 4, įvyks dienraš

čio Laisves piknikas. Jis bus Clinton Park, 
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

Daug liet, kareivių atvyks į Laisvės piknikų- 
Bus daug jaunimo. Širdingai kviečiame visą 
Didžiojo New Yorko lietuvių visuomenę būti 
šiame piknike. Pasimatykite su savo senais pa
žįstamais, įsigykite naujų pažinčių. Paremkite 
dienraštį Laisvę.

DVEJI METAI LIETUVI I 
DIDVYRIŠKOS KOVOS

Maskva. — M. Pranaitis 
savo pranešime spaudai pa
rodo, kaip Lietuvos žmonės 
išvystė patrijotinį partiza
nų karą prieš vokiečius, ne
paisant žudingiausio teroro 
iš nacių pusės. Jis rašo:

1941 m. birželio ir liepos 
mėnesiais hitleriniai galva
žudžiai, plukdydami Lietu
vos miestus ir kaimus krau
jų klanuose; nacių Gesta
po žandarai, tūkstančiais 
žudydami ir mirtinai kan
kindami geriausius lietuvių 
tautos sūnus ir dukteris, ti
kėjosi tokiu būdu sutrėkšt 
lietuvių kovos dvasią ir pa
verst lietuvius amžinais vo
kiečių vergais.

Bet tie žmogžudžiai apsi
riko. Nors per šėlstantį te
rorą lietuvių tauta neteko 
tūkstančių geriausių sūnų 
ir dukterų, bet lietuviai su 
ginklais rankose sukilo 
prieš senovinį savo priešą, 
prieš vokiečius įsiveržėlius.

Neskaitlinga, bet laisva- 
mylė mūsų tauta parodė 
tikrąją savo didvyrybę šioj 
kovoje ir davė daugelį kie
tumo ir pasiaukojimo pa
vyzdžių.

Lietuvių tautos istorijoje 
aukso raidėmis bus įrašyti 
vardai jų partizanų vadų— 
Alfonso Vilimo, Vlado Ba
rono, Alberto Slapšio ir 
daugelio kitų, kuriuos vo
kiškieji velniai nugalabino 
už tai, kad šie mūsų patri- 
jotai pakilo kovon už pa
matines savo tautos teises, 
už jos laisvę ir nepriklau
somybę.

Nuo pat pradžios kova 
sunki buvo. Teroristai vo
kiečiai įsiveržėliai išplėšė 
tūkstančius žmonių iš mūsų 
tautos tarpo. Vokiečiai su
naikino visas lietuvių vie
šąsias organizacijas, griež
čiausiai suvaržė žmonių 
vaikščiojimą ar važinėjimą 
iš vietos į vietą. Ginkluotų 
smogikų gaujos nuolat darė 
ablavas miestuose, mieste
liuose, kaimuose, viensė

džiuose ir miškuose, besi
stengdami sugaudyt “nepa
tikimus elementus.” Atro
dė, jog tokiose apystovose 
visai nebūtų įgalima plačiai 
organizuotai( veikti prieš 
vokiečius; bet net ir tokiais 
laikais įvairiose Lietuvos 
dalyse susidarė karžygių 
grupes ir ^ pradėjo kovą 
prieš įsiveržėlius.

Tai tie bebaimiai didvy
riai 1941 m. susprogdino 
strateginiai svarbų geležin
kelio tiltą Kėdainiuose. Tai 
jie pilnoje dienos šviesoje 
šaudė pramaršuojančią vo
kiečių kariuomenės eilę 
Kaune.

1941 m. rudenį patri j otų 
partizanų judėjimas Lietu
voj išaugo į didžią, gręs- 
mingą jėgą, kuri skleidė 
baimę ir išgąstį vokiečių 
tarpe.

Drg. Šimėno vadovauja
mo būrio garbė išgarsėjo 
ne tik ištisoj Lietuvoj, bet 
ir toli už jos sienų, šis bū
rys nušlavė tuzinus vokie
čių kareivių, nuvertė dau
gelį karinių traukinių nuo 
bėgių. ,

Kitas partizanų būrys, 
Vilniaus srityje, pradėjo sa
vo veiksmus, sunaikinda
mas visą grupę vokiečių po
licijos seklių, šio būrio par
tizanai plačiai paskilbo nuo
latiniais sabotažo veiksmais 
prieš Vilniaus - Kauno ge
ležinkelį.

Švenčionių apskričio gy
ventojai su gilia padėka 
kalba apie partizanus, ku
rie nužudė apskričio ko- 
mandantą Becką, piktada
riškąjį vokiečių žiaurūną.

Visi Šiaulių miesto gy
ventojai didžiuojasi drąsuo
liais savo partizanais, kurie 
susprogdino elektros dir- 
byklą, nežiūrint, jog vokie
čiai akylai ją saugojo.

Partizanų judėjimą re
mia visi Lietuvos gyvento
jų sluoksniai, ištisa tauta.

Panevėžio ir Rokiškio sri-
(Tąsa 5-me pusi.)

Australija, liep. 2.—Ame
rikiečiai ir australai, staiga 
užklupdami japonus Rendo
vos saloje trečiadienį prieš 
auštant, nušlavė priešus to
je saloje per kelias valan
das, ir jau visą salą užėmė

BOMBOMIS SUNAI
KINTA MIL NAMU 

VOKIETIJOJ
Berlyno radijas liepos 1 

d. pranešė, jog pagal nacių 
darbo ministerio Roberto 
Ley raportą, tai anglai ir 
amerikiečiai oro bombomis 
sunaikinę jau milioną gyve
namųjų namų Vokietijoje.

London; Vien biržely
je Anglijos lėktuvai numetė 
15,800 bombų į karinius 
Ašies taikinius, pradedant 
nuo Vokietijos ir baigiant 
Italija. Tą patį mėnesį 
Amerikos lakūnai paleido 
ten 3,000 tonų bombų.

Talkininkai Atakavo 
Ašį be Nuostolių Sau
šiaur. Afrika, liep. 2. — 

Anglų ir amerikiečių bom- 
banešiai atakavo italų ka
reivines, geležinkelių stotį 
ir kitus punktus Cagliari 
miesto srityje, Sardinijoj, ir 
visi sugrįžo be jokių sau 
nuostoliu.

(Romos radijas skelbė, 
kad talkininkų lakūnai taip
gi atakavo Sicilijos lėktuvų 
aikštes.)

Be kitko, tapo sunaikinta 
keli Ašies lėktuvai.

Berlynas Bijo Ofensyvo 
iš Vakary ir Ryty

Berlyno radijas spėjo, jog 
kai talkininkai įsiveržtų į 
Europos žemyną, tuo pačiu 
laiku Sovietai darytų didį 
ofensyvą prieš vokiečius.

CHURCHILL RĖMĖ GEN.
GIRAUDĄ

London. — Anglų prem
jeras Churchillas pranešė, 
kad jis rėmė gen. Giraudą 
kaip vyriausią karinį fran- 
cūzų komandierių Šiaurinė
je Afrikoje.

LAISVĖ ŠĮ PIRMADIE
NĮ NEIŠEIS, nes tą dieną 
bus legaliai švenčiama 
Amerikos Nepriklausomy
bės šventė, the Fourth of 
July.

3:15 vai. popiet tą pačią die
ną.

Didžiosios amerikiečių 
kanuolės iš Rendova salos ' 
per 5 mylių vandens ruožtą, 
dabar perkūnuoja, naikin- 
damos svarbiąją japonų 
lėktuvų stovyklą ir karinę 
bazę Mundą, New Georgia 
saloje.

Tuo tarpu amerikiečiai ir 
jų talkininkai užėmė New 
Georgia saloje japonų uos
tą Viru, tik 30 mylių į pie
tų rytus nuo Mundos.

Nors japonai buvo neti
kėtai užklupti Rendova sa
loje, bet paskui daugiau 
kaip šimtas jų lėktuvų pa
kilo iš Mundos į nuožmias 
kautynes prieš amerikiečius 
ir australus. Visu įkarščiu 
šaudė ir priešlėktuvinės ja
ponų kanuolės, bet japonai 
oro mūšyje tapo baisiai su
pliekti.

Amerikos lėktuvai ir . 
priešlėktuvinės kanuolės 
nukirto žemyn 123 japonų 
bombanešius ir kovos lėk
tuvus, o savo neteko tiktai 
25 lėktuvų. Tačiau didžioji 
dauguma amerikiečių lakū
nų buvo išgelbėta, ir tiktai 
15 iš jų težuvo.

Laivais ir valtimis besi
keliant amerikiečiams ir 
australams į minimų salų 
krantus, motoriniai japonų 
torpedlaiviai ir submarinai 
įtūžusiai juos atakavo. 
Priešai nuskandino tik vie
ną Amerikos transporto lai
vą McCawley, 7,712 tonų. 
Bet pranešama, jog visi jo 
jūreiviai ir kareiviai tapo 
iškelti krantan pirma, negu 
laivas nuskendo.

Tuo pačiu laiku ameriki
niai bombanešiai pylė ugnį į 
japonų kariuomenės sto
vyklų ir sandėlių vietas Vi
loje, Kolombangaros saloje, 
Saliamono salyne.

O Munda nuo pernai lap
kričio iki šiol buvo bent 
150 kartų bombarduota iš 
oro.

Siaučia įveržti mūšiai 
(šiuos žodžius berašant) 
tarp amerikiečių, užėmusių 
Viru uostą New Georgia 
saloje, ir kontr-atakuojan
čių japonų.

Skaičiuojama, kad japo
nai gal turi iki 20 tūkstan
čių kariuomenės šioj 60 my
lių ilgio ir iki 25 mylių plo
čio saloje.

Amerikos karo laivai 
bombarduoja japonų pa
krančių įrengimus New 
Georgioj ir kitose aplinki
nėse salose.

Amerikiečių nuostoliai 
iki sol buvo visai maži.
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Prieš 167 Metus
Liepos Ketvirtoji — mūsų krašto di

džioji šventė. Tai buvo 1776 m. liepos 4 
diena, kuomet amerikiečiai paskelbė pil
nų atsiskyrimų ir nepriklausomybę nuo 
Didžiosios Britanijos. Dabar sueina 167 
metai nuo tos istorinės, garbingos die
nos. Tautos, krašto gyvenime tai labai 
trumpas laikotarpis. Todėl Ameriką te
bėra jauna!

Bet koks ji milžinas, kokia jos galy
bė!

Šiandien dienraštyje telpa Amerikos 
Nepriklausomybės Paskelbimo dokumen
tas. Ir tas, kuris šį dokumentų yra skai
tęs ir studijavęs šimtų sykių, privalo 
dar kartų skaityti. Tai dokumentas, ku
rio idėja ir filozofija ne tik padėjo pa
matus šiam kraštui, bet taipgi atvertė 
naujų lapų, atidarė naujų gadynę visos 
žmonijos gyvenime.

“...visi žmones yra sutverti lygūs... 
jiems jų kūrėjas davė tam tikras neatim
tinas teises.... tarpe tų teisių yra gyvybe, 
laisve ir siekimas laimes...”

Šita amerikiečių paskelbta prieš 167 
metus tiesa pasiliks tiesa visiems lai
kams, visiems amžiams, kol mūsų žemė 
bus apgyventa žmonėmis.

Šiandien ši tauta, kaip ir visas laisvę 
mylintis pasaulis, kovoja už savo gyvy
bę. Prieš tautų ir žmonių laisvę pakėlė 
rankų dvidešimtojo šimtmečio kryžiuo
tis. Jis nori pasukti istorijos ratų šimt
mečius atgal ir po savo žiauria letena 
pavergti visų pasaulį.

Minėdami šių didžių Amerikos nepri
klausomybės paskelbimo sukaktį, pasiža
dėkime ištikimai remti visas Jungtinių 
Tautų karo pastangas, kad tas kryžiųo-

Nepriklausomybės Deklaracija
Vienbalsiai priimta trylikos Amerikos Jungtin. Valstijų Kongrese, liepos 4, 1776

Kada žmonijos įvykių eigoje pasidaro 
reikalinga vienai žmonių bendruomenei 
nutraukti politinius ryšius, kurie jų jun
gė su kita, ir užimti tarp pasaulio vals
tybių atskirų ir lygių vietų, kurių jai su
teikia gamtos įstatymai ir gamtos Die
vas, padori pagarba žmonijos opinijai 
reikalauja, kad jie pareikštų priežastis, 
kurios verčia juos skirtis.

Mes laikome sekančias tiesas pučias 
savaime aiškiomis, būtent: kad visi žmo
nės yra sutverti lygūs; kad jiems jų 
Kūrėjas davė tam tikras neatimtinas tei
ses; kad tarp tų teisių yra gyvybė, lais
vė ir siekimas laimės; kad toms teisėms 
apsaugoti tarp žmonių steigiamos val
džios, kurios savo teisingų galių įgauna 
nuo sutikimo valdomųjų; kad kur tiktai 
bet kokia valdžios forma pradeda tuos 
tikslus griauti, žmonės turi teisę pakeisti 
arba pašalinti jų ir įsisteigti naujų val
džių,, paremiant jos pamatus tokiais prin
cipas ir suorganizuojant jos jėgks to
kioje formoje, kuri atrodo jiems geriau
sia pasiekti saugumo ir laimės. O išmin
tis, ištikrųjų? rodys jiems, kad seniai gy
vuojančios valdžios neprivalo būti kei
čiamos dėl nesvarbių ir pereinamųjų 
priežasčių, ir visų prityrimai parodo, 
kad žmonės labiau yra linkę kentėti, kol 
blogumai yra pakenčiami, ne
gu atsteigt savo teises nugriaunant 
tas formas, prie kurių jie yra 
pripratę. Bet kai ilga eilė skriau
dų ir uzurpavimų, be pakaitos sie
kiančių to paties tikslo, rodo pasimojimų 
juos pavergti absoliutaus despotizmo 
jungui, tai yra jų teisė, tai yra jų parei
ga nuversti tokių valdžių ir pasirūpinti 
naujų sargybų savo ateities saugumui. 
Šitaip kantriai kentėjo šios kolonijos ir 
tokia dabar yra būtinybė, kuri verčią jas 
pakeisti buvusias valdžios sistemas. Da
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tis nepraeitų, kad jisai būtų amžinai su- 
naikįntas.

Amerikos respublikos ir demokratijos 
tėvai
Paine, Adams, Franklin, Henry, Lee ir 
kiti aštuonioliktojo amžiaus ameriki
niai galiūnai, savo pareigas ir darbų ąt- 
Ijko didvyriškai. Lai jųjų ainiai -y da
bartinė įpūsų karta, ąnt kurios pečių gu
lą tokia pat didelė atsakomybė, neatsi
liks nuo ju. Lai prieš Amerikps nepri

klausomybės idėjas sutirps fašistinis 
bąrbąrizmas, kMp sniegas pavasarį prieš 
karštus saulės spindulius!

Žvėrys Žmonių Kailiuose
Birželio 19 dienos žurnale “Collier’s” 

telpą straipsnis “The Road to Vyązma” 
(Kelias į Viazmą). Viazma yra Sovietų 
Sąjungos miestas,, už 60 mylių nuo Mas
kvos. Prieš karą turėjo 60,000 gyventojų. 
Nacių okupacijoje Viazma išbuvo 18 
mėnesių. Kai pereitą žiemą Raudonoji 
Armija vokiečius išmušė iš miesto, mies
te berado 716 gyventojų!

Straipsnį rašo Quentin Reynolds, 
Amerikos spaudos korespondentas. Tai 
buvo pirmutinis Amerikos koresponden
tas pasiekti tą miestą po išvijimo vokie
čių.

Reynolds rašo savo įspūdžius. Jis 
rašo apie tąi, ką matė savo akimis ir ką 
girdėjo įš tų vietos žmonių, kurie kažin 
kokiais stebuklais dar išliko gyvi, išken
tėję aštuoniolikos mėnesių okupaciją. »

Reynolds sąko, jis nenorėdavęs tikėti 
pąsąkojimams apie vokiečių žvėriškumus 
Pirmajame Pasauliniame Kare. Labai 
skeptiškai skaitydavęs Maskvos spaudo
je pranešimus apie dabartinius vokiečių 
žvėriškus darbus šiame kare. Netikėda
vęs, kad žmonės gali pavirsti tokiais bes
tijomis, tokiais šaltakraujais žmogžu
džiais. Bet, sako Reynolds, ‘‘pabuvęs 
Viazmoje dvi dienas, pasikalbėjęs su ke
liais tuzinais iš likusiųjų gyvais be jokio 
pąsirinkįmo, aš dabar tikiu kiekvienam 
žodžiui tų pranešimų ir galėčiau juos 
dar paremti dvidesėtkiu pasakojimų apie 
baisenybes, kurių tik kelius galimą dėti 
spaudom”

Pats Reynolds paduoda kelętą pavyz
džių. Sako, kai naciai atėjo ir įsakė žmo
nėms važiuoti Vokietijon į vergiją, iš 
vietos gyventojų 140 atsisakė vąžiuoti. 
Naciai suvarė juos į vieną namą,' pa
degė namą ir visus 140 žmonių sudegi
no! Arba, kai nuo nacių kulkų vyrai ir 
moterys krisdavo upėn, naciai juokdavo
si iš jų su šėtonišku pasitenkinimu!

Žvėrys — naciams per švelnus pava
dinimas. Tai įžeidimas žvėrių.

bartinio Didžiosios Britanijos karaliaus 
istorija yra istorija pakartotinų skriau
dų ir uzurpavimų, kurių visų tiesioginis 
tikslas yra įsteigti šiose valstijose abso
liučių tironijų. Šiam teigimui įrodyti pa
tiekiame bešališkajam pasauliui faktus:

Jis atsisakė užgirti įstatymus, kurie 
yra naudingi ir reikalingi visuomenės 
labui.

Jis uždraudė savo gubernatoriams 
praleisti greitos, neatidėliojamos svar
bos įstatymus, jei bent jų veikimas būtų 
sulaikytas, ligi bus gautas nuo jo užgyri- 
mas, o kai jų veikimas buvo sulaikytas, 
jis visai nebekreipė dėmesio į juos.

Jis atsisakė praleisti kitus įstatymus 
didelių sričių žmonių parankumui, jei 
bent tie žmonės išsižadėtų savo teisės 
turėti atstovybę įstatymdavystėje — tei
sės, kuri neapsakomai naudinga jiems ir 
baisi tiktai tironams.

Jis šaukė įstatymdavystės organų su
sirinkimus nepaprastose, nepatogiose 
vietose, toli nuo jų rekordų ir archyvų 
vietų, vien tiktai su tuo tikslu, kad įvar- 
ginimu privertus juos sutikti su jo pa
tvarkymais.

Jis pakartotinai paleisdavo atstovų rū
mus už tai, kad jie vyrišku drųsumu pa
sipriešindavo jo įsikišimams prieš žmo
nių teises.

Taip paleidęs atstovų rūmus, jis atsi
sakydavo per ilgų laikų leisti išrinkti ki
tus atstovus; tuomi įstatymdavystės tei
sė, kurios negalima sunaikinti, sugrįžo 
žmonėms abelnąi, kad jie jų gąlėtų nau
doti ; tuo gi tarpu valstybė tapo išstatyta 
į visus pavojus išorinio, įsiveržimo ir vi
dujinių sukrėtimų.

Jis dėjo pastangas sulaikyti žmones 
nuo apsigyveniųio šiose valstijose,- tuo 
tikslu trukdydamas įstatymus sveturgi- 
miams įsigyti pilietybę, atsisakydamas

šeštadienis, Liepos 8, 1948

Washingtonas, Jeffersonas,
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THOMAS JEFFERSON
Nepriklausomybes Deklaracijos Autorius

iu suteikė daug paįvaip- 
Turėta ir muzikali pro-

praleisti kitus įstatymus, padrąsinančius 
ateivybę į tas valstijas, ir pasunkinda
mas sąlygas naujų žemių įsigyti.

Jis kliudė teismadarystę, nesutikda
mas su įstatymais, siekiančiais įsteigti 
teismų organus.

Jis padarė t teisėjus priklausomais nuo 
jo vieno valios, taip dėl jų pasilaikymo 
vietose, taip dėl jų algų kiekio ir apmo^- 
kėjimo.

Jis įsteigė daugybę naujų valdiškų 
vietų ir siuntė josna govėdas valdininkų 
žmonėms varginti ir misti jų duona.

Jis taikos metu mūsų tarpe laikė nuo
latines armijas be mūsų seimelių sutiki
mo.

Jis padarė kariškius nepriklausomais 
nuo civilinės valdžios ir aukštesniais už 
jų.

Jis susitarė su kitais pavesti mus ju
risdikcijai, kuri yra svetima mūsų kons
titucijai ir nepripažinta mūsų įstatymų; 
davė savo sutikimą jų tariamos įstatym
davystės aktams: Kad laikyti gausingas 
ginkluotas, jėgas mūsų tarpe; saugoti 
jas pagelba apgavingo teisimo nuo baus* 
mių už bet kokias žmogžudystes, kurias 
jie galėtų atlikti prieš šių valstijų gy
ventojus; atkirsti mūsų prekybą nuo vi
sų pasaulio dalių; apdėti mus mokesčiais 
be mūsų sutikimo; atimti iš mūsų, dau
gelyje atsitikimų, prisaikintųjų teisėjų 
teismo patogumus; gabenti mus už jūrų 
teisimui už tariamus nusikaltimus; pa
naikinti laisvą angliškų įstaty
mų sistemą kaimyniškoje provinci
joje, į s t e i g i a nt ten sauvališką 
valdžią ir praplečiant jos sienas, 
tuomi sudarant pavyzdį ir tinkamą prie
monę įvedimui tokios pat neribotos savo 
valdžios ir šiose kolonijose; atimti mūsų 
čąrterjus, panaikinti mūsų vertingiau
sius įstatymus ir pamatiniai pakeisti 
mūsų valdžių formas; sulaikyti mūsų 
pąčių įstatymdavystės ir paskelbti tu
rinčiais galią leisti mums įstatymus vi
suose atsitikimuose.

Jis išsižadėjo čionai valdžios, paskelb
damas mus už jo apsaugos ribų ir vesda
mas karą prieš mus.

Jis plėšė mūsų jūras, draskė mūsų pa
jūrius, degino mūsų miestus ir naikino 
mūsų žmonių gyvybes.

Šiuo laiku jis gabena samdytas svetim
šalių armijas užbaigimui mirties, naiki
nimo ir tironijos darbo, kuris jau pra
sidėjo su žiaurumu ir vyliugingumu, 
kokiam tolygų vargiai būtų galima ras
ti net barbariškiausiuose amžiuose ir 
kuris visiškai nedera civilizuotos tautos 
galvai.

Jis vertė mūsų piliečius, suimtus į ne
laisvę atvirose jūrose, imti ginklą prieš 
pačių savo kraštą, tapti savo draugų ir 
brolių budeliais, arba patiems žūti nuo 
jo rankos.

Jis kurstė tarpe mūsų vidujinius su
kilimus ir stengėsi užtraukti ant mūsų 
pasienių gyventojų begailestingus lauki
nius indijonus, kurių žinoma kariavimo 
taisyklė yra žudyti visus, nežiūrint am
žiaus, lyties ir padėties.

Visųųse tos priespaudos laipsniuose 
mes didžiausio nusižeminimo žodžiais 
prašėme teisybės. Bet į mūsų pakartoti
nus prašymus buvo atsakyta tiktai pa
kartotinomis skriaudomis. Valdovas, ku
rio kiekvienąs veiksmas parodo jį esant 
tironu, netinka valdyti ląisvus žmones. , •

Neigi ųies pamiršome mūsų brolius 
britus. Mes laiks nuo laiko įspėjome juos 
apie jų parlamento pasikėsinimus pra
plėsti nepateisinamą savo jurisdikciją 
ant mūsų. Mes priminėme jiems apie 
mūsų čia atvažiavimo ir apsigyvenimo 
sąlygas. Mes kreipėmės į jų prigimtą tei
singumą ir kilnumą ir maldavome jų, 
vardan mūsų giminystės, išsižadėti tų 
uzurpacijų, kurios neišvengiamai veda 
prie nutraukimo ryšių ir susisiekimo. 
Bet ir jie pasiliko kurčiais teisingumo ir 
mūsų giminystės balsui. Todėl mes turi
me pasiduoti būtinybei, kuri pareiškia 
atsiskyrimą, ir laikyti juos, kaip laikome 
visus kitus žmones, priešais kare, o drau
gais taikoje.

TUO BŪDU, mes, Amerikos Jungtinių 
Valstijų atstovai, susirinkę Generalinia
me Kongrese, prašydami pasaulio Aukš
čiausiojo Teisėjo pritarimo mūsų tiks
lams, šių kolonijų gerų žmonių vardu ir 
autoritetu, iškilmingai skelbiame ir pa- 
reiškiąme, kad šios Jungtinės Kolonijos 
yra ir teisėtai privalo būti laisvos ir ne
priklausomos valstijos; kad jos yra atsi- 
palaidojusios nuo visokios pavaldinystės 
Britų sostui, ir kad visi politiški ryšiai 
tarpe jų ir Didžiosios Britanijos valsty
bės yra ir privalo būti visiškai nutrauk
ti; kad kaipo laisvos ir nepriklausomos 
valstijos jos turi pilną galią skelbti karą, 
cĮąryti taiką, sueiti į santarvės, steigti 
prekybą ir atlikinėti visus kitus veiks
mus ir žygius, kokius turi teisę daryti 
nepriklausomos valstybės. Šiai deklara
cijai paremti, tvirtai pasitikėdami Die
viškos Apveizdos apsauga, mes bendrai 
vienas kitam pažadame savo gyvybę, 
turtą ir savigarbą.

Pasirašo:
JOHN HANCOCK

NEW HAMPSHIRE:
Josiah Bartlett, Wm. Whipple, Matthew 
Thornton.

MASSACHUSETTS BAY:
Sami. Adams, John Adams, Robt. Treat 
Paine, Elbridge Gerry.

RHODE ISLAND:
Step. Hopkins, William Ellery.

CONNECTICUT:
Roger Sherman, Sam’el Huntington, Wm. 
Williams, Oliver Wolcott.

NEW YORK:
Wm. Floyd, Phil. Livingston, Frans. 
Lewis, Lewis Morris.

VIRGINIA:
George Wythe, Richard Henry Lee, Th. 
Jefferson, Benja. Harrison, Ths. Nelson, 
Jr., Francis Lightfoot Lee, Carter Brax
ton.

NORTH CAROLINA:
’Wm.' Hooper, Joseph Hewes, John Penn. 

PENNSYLVANIA:
Robt. Morris, Benjamin Rush, Benja. 
Franklin, John Morton, Geo. Clymer, Jas. 
Smith, Geo. Taylor, James Wilson, Geo. 
Ross.

DELAWARE:
Caesar Rodney, Geo. Read, Tho. M’Kean. 

GEORGIA:
Button Gwinnett, Lyman Hall, Geo. Wal
ton.

MARYLAND:
Samuel Chase, Wm. Papa, Thos. Stone, 
Charles Carroll of Carrollton.

SOUTH CAROLINA:
Edward Rutledge, Thos. Heyward, Junr., 
Thomas Lynch, Junr., Arthur Middleton.

NEW JERSEY:
. Rich$. Stockton, Jno. Witherspoon, Fras.

. Hopkinson, John Hąrt, Abrą. Clark.

Paminėta, Dvi-metinė Sovietų 
Sąjungos Kova.

Sukaktis minėta surengtame 
Russian War Relief atvirame
ore susirinkime, City Hali Pla- 
zoj. Nors vakaras, birželio 22 
d. buvo gana šiltas, bet dalyva
vo visgi netoli dviejų tūkstan
čių publikos.

Vakarui pirmininkayo Mary
land valstijos senatorius Rad
cliffe, kurie savo gabiu vado
vavimu 
nimo. Turėta 
grama. Du benų, legionierių 
bubnų benas ir Baltimore mok
sleivių benas. Rusų bažnyčios > 
choras ir Baltimore and Ohio 
Glee Club, kuris skaitomas vie
nu parinktiniausiu mūsų mies
te choru. Pastarasis dainavo 6 
dainas, visos skirtingų tautų, 
iš kurių susidaro Suvienytos 
Tautos, kovojančios šiandien 
dėl pašalinimo fašizmo.

Kalbėtojai irgi to vakaro 
programoje buvo įvairiai pa
rinkti. Corliss Lamont, kuris 
dėl laiko trūkumo kalbėjo 
trumpai, gyvai ir energingai. 
Marcia Davenport, novelistė, 
darbo unijų vietinių skyrių va- V 
dai, kaip tai, iš CIO ir AFL; 
sveikinimo telegrama prisiųsta 
iš Columbus, Ohio, nuo valst. 
gubernatoriaus O’Connpr, kur 
laikoma gubernatorių konven
cija sveikino šį susirinkimą. 
Joseph Davies, buvęs Soy. Są
jungoj ambasadorius, ir dvyli
ka grupių iš įvairių unijų sky- * 
rių.

Svarbiausiu vakaro kalbėto
jom buvo senatorius demokra
tas iš Montana valstijos Mr. * 
Murray.

Senatorius Murray savo kal
boje perbėgo padarytas Ameri
kos užsienio reikalais politikoje 
klaidas, dar tada, kada Tautų 
Lygoje Sovietų Sąjungos atsto
vas Maxim Litvinov reikaląvo 
sudaryti vienybę demokratinių 
valstybių. Ir praleidus pro 
pirštus Amerika dabar žymiai 
atsimoka, bet kartu mokinasi ✓ 
suprasti, naują pasaulį, naujas-?
idėjas.

Sovietų Sąjungos ambasados 
sekretorius iš Washington D. 
C. sveikino susirinkusius. Bai
giant, sudainuota “Internacio
nalas.” Dainavo rusų bąžnyti- 
nio choro vedėjas Anatole Gro- 
seff, griežiant Baltimorės Mok
sleivių Benui. Taipogi, atsisto
jimu pagerbta kritusieji .kovo
je Sovietų Sąjungos didvyriai. 
Puošiant estradą visų Suvieny
tų Tautų vėliavomis, nepamirš
ta ir tų kovotojų, kurie žuvę po 
Chinijos, Anglijos, Amerikos 
bei Australijos vėliavomis.

* * *
šeštadienį, birželio 26 d., 

Lietuvių Svetainėje surengta 
prakalbos, kad paminėjus dvie
jų metų užpuolimą ir begailes- 
tingą naikinimą Lietuvos per 
vokiškus barbarus - fašistus. 
Prakalbas rengė LLD 25-ta kp. 
ir LDS 48-tą kp. Kąlbėtojum 
buvo J. Gasiūnas iš Brooklyn, 
N. Y. žmonių atsilankė ma^ai. 
Šiltas oras ir, veikiausią, sto
ka išgarsinimo turėjo didelę 
reikšmę į publiką.

Draugas J. Gasiūnas kalbėjo 
abelnai tarptautine plotme, mū
sų Amerikos reikalais, ir Lie
tuvos klausime. Lietuvių kovo
tojams raudonarmiečių eilėse 
rinkta aukos. Išviso surinkta 
$30.38.

Aukavo sekamai: J. Deltuva 
(Hanover, Md.) $5, J. Ilgūnas 
irgi $5; J. Mikalauskas $2.

Po $1: S. Povilaitis, M. Ži- 
lionienė, Newark, N. J., V. Je- 
kevyčia, F. Pastarnokas, S. 
Meškys, A. Ančiukaitis, A. Že
maitis, K. Lapata, J. Stanys, 
V. Stankevičia, P. Paserakis, 
F. Deltuvienė, J. Strauss, M. 
Braziene, O. Kučiauskaitė, O. 
Deltuvienė.

Po 50c: V. Trainys.
Po 25c: V. Janavyčia, P. Ku- 

pris, J. Stankevičienė.
Kaip susirinkusieji mitin

gam taip ir aukavusieji pilnai 
gali jaustis atlikę savo Užduoti, 
dėl kurios netik raudonarmie
čiai, bet ir lietuvių ; 
vaikai - mergaitės bug 
dėkingi. Vinco.
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POETAS, GIMĘS KARO UGNYJE

Petras CVIRKA
1941 metų pavasarį puikiuose buvu

sio milijonieriaus Vailokaičio rūmuose, 
Kaune, rūmuose, kuriuos Lietuvos Tary
binė vyriausybė padovanojo savo rašy
tojams, prie Lietuvos Tarybinių Rašyto
jų Sąjungos 
pradedančių 
tos Lietuvos 
į mokyklas,
Iš tolimų Lietuvos kaimų į Kauną ir Vil
nių atvyko jaunuoliai nuo bandos, iš ma
žų lūšnelių mokytis meno, kalbų, techni
kos, mokytis rašyti eiles ir komponuoti 
muziką. Visiems tiems jaunuoliams, iki 
tol be vardo, be kilmės, be įtakingų po-^ 

‘nų rekomendacijų, pareiškusiems karštą 
troškimą mokytis, buvo suteiktos sąly
gos įstoti į visas mokyklas, gauti stipen
dijų.

Į Lietuvos Rašytojų Sąjungą taip pat 
atėjo iš dirbtuvių, iš priemiesčių darbi
ninkų kvartalų jaunuoliai, godžiai, ais
tringai besiveržią būti poetais, rašyto
jais. Jie su savimi nešėsi glėbius popie
rių, ištisus sąsiuvinių puslapius, prirašy
tus eilių, dainų, apdainuojančių mėne
sienos naktis, žvaigždes, šviesų naują 
gyvenimą, praeities tamsą, dūmines Lie
tuvos lūšneles, Stalino genijaus didybę 
ir daug kitų dalykų, kas brangu entu
ziastiško jaunuolio širdžiai. Daugelio jau
nųjų poezija negalavo ir sirgo visomis 
nesubrendimo, vaikystės ligomis, dauge
lyje posmų buvo jaučiamas svetimos 
giesmės pamėgdžiojimas. Bet daugely
je jų puslapių plezdėjo tikro nuoširdu
mo, užsidegimo ugnelė. Tai buvo savo 
amžiaus vaikai, tie pradedantieji poetai, 
kuriuos, tarsi po jūros audros, lyg gin-

buvo organizuota jaunųjų, 
rašytojų sekcija. Išlaisvin- 
liaudies vaikai ėmė veržtis 
j universitetų auditorijas.

KUUUUb, Ldl bl po JUIU& dUUlUO, lyg &111“ 

, J'”'AtaH5s bangos išmetė arit’saulėto kranto.
Juos šaukė pati atgimusioj! Lietuva ap
dainuoti savo naująjį gimimą, naująją 
aušrą.

Jauniesiems, iš liaudies atėjusiems po
etams stengėsi padėti visais galimais 
būdais vyresnieji draugai, pasidalyti sa
vo patyrimu, įgytu žodžio meno meis
triškumu. Jaunieji poetai godžiai klau
sėsi paskaitų apie lietuvių tautos litera
tūrinį palikimą, apie garbingą poeto vie
tą tarybinėje visuomenėje, apie poezijos 
laimėjimus Tarybų Sąjungos tautinėse 
literatūrose.

Tarp daugelio jaunuolių, nuolat besi
lankančių į Rašytojų Rūmus Kaune, bu
vo ir vienas IILsios Kauno vidurinės mo
kyklos paskutinės klasės mokinys, Vla
das Mozūriūnas. Prieš metus viename 
pažangiame žurnale buvo atspausdintas 
vienintelis šio jaunuolio eilėraštis, iš ku
rio buvo sunku spręsti apie bet kokią 
poetinę Mozūriūno ateitį. Jaunuolis visą 
laiką laikėsi rimtai, visuomet jis sėdėjo 
kur nos kamputyje ir kukliai susigūžęs, 
su visuomet gėdingai nuraudusiais 
skruostais, besiklausąs savo draugų, 
skaitančių eiles, arba vartąs žurnalus. 
Kartą ar porą kartų per suruoštus jau
nųjų poetų literatūrinius vakarus Mo
zūriūnas išėjo skaityti savo eilių. Jos bu
vo jaunuoliškai silpnos, mažai besiski
riančios nuo daugelio kitų pradedančių
jų eilių. Atrodė, kad Mozūriūnas nebuvo 
iš tų, kuriuos buvo priimta laikyti “die- 

| vo pateptaisiais.” Galima buvo manyti, 
kad tik atkakliu, nuolatiniu darbu jis 
tegalės pasiekti šiokius tokius vaisius li
teratūros dirvonuose. Ką ir bekalbėti, 
Mozūriūno vaga buvo kreiva ir nelygi!

Tiek aš temačiau ir tegirdėjau Mozū
riūną. Ir štai, prasidėjo karas, išardęs 
daugelio tūkstančių laimingas šeimas, 
viltis, sugriovęs ilgų metų taikingo gy
venimo pastangas, svajones. Vaikai bu
vo atskirti nuo tėvų, mylimasis nuo su
žadėtinės, brolis nuo sesers. Taikingai 
ramios Lietuvos miestų gatvės tą baisų 
birželio mėnesio rytą, klastingai apmėty
tos vokiškųjų žmogžudžių bombomis, pa
virto griuvėsių krūvomis, amžinai po sa
vim palaidodamos senelius ir vaikus. 
Kur ką tik plakė karštos širdys, kur ant 
priegalvio miegojo prie motinos mažutis, 

r ramybe tiksėjo senobinis sieninis

laikrodis, ten dabar buvo griuvėsiai ir 
kraujas. Šimtai žmonių, tartum laukinių 
žvėrių užpulti, bėgo iš savo židinių, 
miestų, ūkių. Viena mintis juos vijo: 
toliau nuo vokiečių, toliau, kur galima 
bus susiburti, pertvarkyti savo išblaš
kytas jėgas ir gintis, kautis. Vienas iš 
daugelio tą dieną palikusių tėviškę, sa
vo gimtąjį Kauną, buvo ir Vladas Mo
zūriūnas, siuvėjo sūnus. Jo jauna šir
dis jautė, kad jam pakeliui tik su Rau
donąja Armija, atnešusia jo tėvynei 
Lietuvai išlaisvinimą, suteikusia jam 
galimumą mokytis, siekti aukštų tikslų.

Mozūriūnas ėjo pėsčias, drauge su šim
tais kitų apšaudant ir svaidant vokie
čiams bombas. Jis perėjo liepsnojantį ir 
virtusį griuvėsiais Minsko miestą, jis 
regėjo nekaltų, darbščių žmonių kančias. 
Jo jaunose akyse visam amžiui liko 
šiurpūs karo vaizdai, karo, kurį sukėlė 
Hitleris. Jo ausyse visiems laikams įsi
smelkė motinų, praradusių kūdikius, 
raudojimas. Ir jautri jaunuolio Mozūriū
no širdis visa tai užsirašė. Neapykanta 
fašizmui, tikėjimas darbščios Socializmo 
Tėvynės ateitimi ir pergale įkvėpė Mo
zūriūnui dainą. Jei anksčiau jis jautėsi 
lyg klaidžiojąs tarp svetimų garsų, da
bar, karo ugnies, žiaurios tikrovės su
brandintas, šis jaunuolis prabilo savo 
balsu. Toli nuo savo tėvynės Lietuvos, 
visuomet jaučiąs ryšius su ja, tikįs ta
rybinės Lietuvos išlaisvinimu iš fašisti
nės vergovės, kažkur Leningrado srityj, 
sėdėdamas blindaže, rusų žemėje, neto
li fronto linijos, Mozūriūnas ėmė rašyti 
savo naujas eiles.

Ir keletas jo eilėrūščių pateko į ma
no draugų maskviečių rankas. Visus mus 
linksmai pradžiugino šio dvidešimties 
metų lietuvio poeto posmai. Štai jie, 
išgalvoti, perjausti, giliai suprasti:
Pakalnėje, kur upeliukas alma 
Po žalio jovaro keru, 
Surado jį ir greta šalmą, 
Garuojantį kraujų garu.
Ir niekas nepasakė jokio žodžio, 
Nepašaukė nei pavarde, vardu: 
Nuo veido nubraukė sluoksnelį suodžių, 
Padirbo nėšius raitelis kardu.
Jie paėmė ant rankų ir nuėjo 
Per lauką tamsų, išraustą mirties. 
Ir švilpė vielų užtvarose vėjas 
Ir tu kažko smarkiau plakei, širdie!
Į štabą atnešė suradę žmonos laiškus, 
Moters širdim rašytus, be taškų.
Ir žodžius jo kelis, bet tokius aiškius: 
“Prašau laikyti mane bolševiku.”

Mozūriūnas šiam trumpam'eilėraštyje 
pavaizdavo šykščiais, trumpais žodžiais 
žuvusį fronte karį ir jo paskutinį norą: 
“Prašau mane laikyti bolševiku.”

Taip, daugelis ir daugelis šiandien 
atiduoda savo energiją, savo visą jau
nuolišką karštį, o jei to pareikalauja 
pareigos—ir gyvybę už prasmingąją, di
džiąją, šventąją kovą su tamsiąja reak
cija, už žmonijos pažangą, jos šviesią
ją ateitį. Mirti Tarybiniu patriotu, mir
ti bolševiku žūtbūtinėje kovoje, kovoti, 
kad būtų laisva tėvynė—tokia didžioji 
Raudonosios Armijos kovotojo paskirtis.

Jaunas poetas Mozūriūnas šiltai, nuo
taikingai savo keliuose posmuose sukau
pė visą Tėvynės karo herojiką.

O štai ir dar keletas Mozūriūno pos
mų:
Karas išvedė daug iš namų ką 
Ir apvilko miline šiurkščia.
Su žaliomis langinėmis namukas 
Man prisimena budint nakčia.
Ir žiūriu pro apkaso kraštą 
Vielų užtvaros tirpsta nakty, 
O už jų mano šalį ten drasko 
Pikto priešo nagai pikti.
Neraudoki, nereikia raudoti, 
Jie neturi širdies — nesupras, 
Kad yra šioje žemėje plotai, ' 
Kaip širdies — jų negalim suprast.

ne-

Ir žinai, jei kulka pasiklydus 
Išsirinks gal iš šimto mane,— 
Krisiu aš, bet dirvonai sužydę 
Dar papuoš Tavo laisvės dienas.

Pro parako dūmus, pro spygliuotų vie- 
1 lų užtvaras, kurios tirpsta naktį, Mozū
riūnas regi savo tėviškę trypiamą oku
pantų batais ir netolimą jos išvadavimą, 
jos naują suklestėjimą, tegul ir didelių 
kraujo aukų kaina.

Profesorius Arpas

M IE N A5
Po visais Mozūriūno eilėraščiais, at

siųstais į Maskvą, savo draugams lietu
viams, pažymėta ir vieta, kur jie buvo 
parašyti: “Šiaurės vakarų frontas.”

Vladas Mozūriūnas poetas gimęs ka
ro ugnyje. Jis prabilo stipriu, origina
liu balsu Tarybų Rusijos žemėje, bet ne
toli tas laikas, kai laisvi Mozūriūno pos
mai sušildys tikra poetine ugnimi ir iš
laisvintos tėvynės Tarybų Lietuvos skai
tytojų širdis.

APSVAIGELIŲ LAIMĖ
(Tąsa)

Tik pamislykit, kas būtų, 
Kai netektume Gabočiaus! 
Mūs visa tauta pražūtų, 
Be lietuviško pilvočiaus.
Kas iš lietuvių galėtų 
Mūs visų vardu plepėti? 
Greičiau visi supelėtų, 
Besirengdami kalbėti.
Supermonas prezidentas 
Davė Rooseveltui trivogą. 
Taip kaip kokis rudas pentas, 
Atsvėrė didelę vogą.
“Klausyk, Mister

Prezidentai,”
Mūsų Supermonas tarė, — 
“Neduok skilt Smetonos 

lentai:
Baisų kylį ruskiai varė.
“Prezidente, tik atminkie: 
Lietuviai toks durnas svietas....
Tiktai mane prisiminkie: 
Aš Supermonu Nulietas.
“Jie’ nežino, ko jie nori, 
Jie nežino, kas jiems gera. 
Bolševizmas gerklėj gori, 
Nors fašizmas laimę dera.
“Visi jie tikri kvailiukai: 
Nemokės jie apsispręsti, 
Tokie nerangūs bailiukai: 
Kam tą rūpestį jiems kęsti.
“Kai prašalins bolševikai 
Prūsų vaiską iš mūs krašto, 
Mūs Žalnieriai ir skatikai 
Diktavos iš mano rašto.
“Dar nėra tokio tautiečio, 
Kad mūs šalį vest galėtų, 
Ir iš pono ir sodiečio — 
Kad valdyti išgalėtų.
Mano razumą netirkie — 
Gali akis išbadyti...
Vien tiktai mane paskirkie 
Seną Lietuvą valdyti.”

Virtūzas
Ir virtūzas prakalbėjo, 
Ir jis, matai, pasisakė, 
Geriaus sakant: subumbėjo, 
Kai lietnacių buizą lakė.
Lietuvos ir jis norėtų 
Ir laisvos, neprigulmingos, 
Kad fašizmas išperėtų 
Daug liuosybės jai didingos.
Matai, ir jis traukia, tempia 
Ant lietnaciško kurpalio, 
Visos liaudies viltis trempia, 
Viltis atneštas jai spalio.
Na, lai jisai sau ir tempia, 
Kad fašizmui patarnauti, 
Su lietnaciais savaip 

plempia—
nuėjo jiems bernauti.

“Ruskio Vaiskas”
Kai kryžiokiški barbarai 
Išgalando savo iltis, 
Tuomet lietnacių gitarui 
Šiokios dainos ėmė piltis:
“Kaip tik žiedus nacių laimės 
Teks kacapams pamatyti, 
Tuomet jie pradės be baimės 
Komisarus laukan vyti.”
Bet jų kvailos pranašystės, 
Taip kaip sapnas išsisklaidė, 
O jų koserių niekšystės 
Tikrenybės nenubaidė.

Jis

Kai kariuomenė Tarybų 
Į Lietuvą įmaršavo, 
Tuomet pletkų

grybų, 
Mūs pronaciai

taip, kaip

privašavo.

Teks jums vilkti prakeikimą, 
Tapsit liaudies išdavikai— 
Už lietnacišką veikimą 
Galės tekt Judo skatikai...

Nes ateitis dės jūs vardą 
Eilėje kitų judošių...
Lysdami į nacių gardą — 
Prisivirsite sau košių.

Prezidento Roosevelto Žodis
Mūs tautos didingo nario: 
Lincolno, gimimą šventėm — 
Dvylikta diena vasario — 
Su juom džiaugėmės ir 

kentėm...

Jie benardydami silkę, 
“Ruskių” pačias apkalbėjo: 
“Jos naitkėmis apsivilkę, 
Lietuvoj į balius ėjo.”
O kai “ambrelių” pamatė, 
Jų akis užtraukė tinklas, 
“Strošna” baimė juos sukratė 
Už tai klausė: “Koks čia 

ginklas?...”
Kad kelinių nepamesti, 
Tai jas pančiais susirišę... 
Varnos rengės juos sulesti, 
B’et jie keikė, kaip pamišę.
Matai, varnos keiksmo bijo, 
Taip, kaip tikras žydas 

kryžiaus...
Keikdami jas nusivijo. — 
Kliede ponas iš Paryžiaus...
Vietoj knypkių—bruzguliukai, 
Vietoj diržo—storas pantis. 
Kaip apskurę! O bailiukai — 
Kaip tikra laukinė antis.
Sena vyža vietoj bato, 
Nuolat jį kankina 
Kai kareivį « mūs 
Sako, kad tai —

Vadas.” A
1 ...šitokius gandus kartojo 

Ir Naujienos ir Tėvynė, 
Savo išmintį vartojo 
Maikio tėvas ir Gadynė.
Sandara, Dirva, Vienybė, 
Draugas, Garsas,

Darbininkas, 
Lietnaciškoji ponybė: 
Jų kvarteto štabas dykas.
Tikėjo į nacių galę, 
Į viršžmogišką vermahtą.... 
Matai, tie nestojo kalę, 
Kol atsimušė sau kaktą.
Vai kiek daug lietnaciai rašė 
Apie “Ruskio Molio Kojas”, 
Loskų nuo Adolfo prašė — 
Bet čia jiems vis kitaip 

stojas.
Nes jau Armijai Raudonai 
Tenka fliuką gerai spirti, 
“Macies” neturi jo monai — 
Labai sunku jį išgirti.
O tiems striokas, baisi gėda, 
Kad jų burbulas jau trūko, 
Meška ruskio jį taip ėda, 
Kad nelikt gali nė dūko...
Tie, ką “orindžius” pamatę, 
Šaukė: “Aukso Obuoliukas”, 
Jie vermahtą taip pakratė, 
Kad jo nesuranda fliukas.
O tie, kurie strielbas nešė 
Su virvutėm pasirišę, 
“Laisvintojus” daužė, pešė 
Kaip į maišus susikišę.
Jiem iš skausmo širdis trūksta, 
Kad Adolfą ima plynė,

badas, 
pamato, 
“Karo

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

tuvių kitokių grupių ir 
• Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
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. GLeiunore 6-6191

Ne tiek rauda, kiek jie 
dūksta —

“Viršžmogiai” neapsigynė...
Dabar visą pletkų smalą 
Lietnaciams tenka suėsti, 
Nes į tą kvailysčių balą 
Jau jiems teko įsisėsti.

Suviliotiems patarimas 
O tiems, kurių visą protą 
Goebbelsas nėra sudarkęs, 
Kurių jausmą sudorotą 
J-į apšvarinęs, sutvarkęs
Dar galėtum apvalyti 
Nuo svaigulio nacių, juodo, 
Kad prieitum išvalyti, 
Taip, kaip kriaukučius 

iš puodo.
Mano tokis patarimas: 
Nacių smalą nusitrenkit, 
O kad laukia jūs arimas— 
Už tai darban prisirenkit.
O senovišką svajonę 
Nusitrenkite, numeskit, 
Ir apveikę abejonę, 
Naujos eigos kelią raskit.
Senosios tvarkos idėjos 
Lai išnykstą, išsisklaido, 
Naujos sėklos kitaip sėjos i 
Tegul jos jus nenubaido.

O tie, kurie pasiliksit, 
Jūs ateitis bus aptemus, 
Smilksit ir visai nupliksit — 
Nacių saulė atgyvenus.

Dr. John Repshis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St.
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObrldge 6830

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakar* 
Nedėliomia ir Šventadieniai* t

Ir tą dieną mūs garbingas 
Prezidentas vėl prabilo... 
Pareiškimas jo didingas — 
Nuo jo nacių ausys svilo.

Jis pasakė, kad pronaciai 
Naujoj valdžioj negaus vietos; 
Tai niekingai, piktai mačiai 
Teismo kėdės pataps kietos.

Kvislingai ir jų gizeliai; 
Tie čebatlaižiai fašistų, 
Yr’ žinomi jų. takeliai — 
Gaus jie valdžią — ganyt 

vištų.

Į tą kaleiną papuola 
Mūsų Smetona barzdotas, 
Trenkė į jį kaip kanuolė 
Tos teisingos kalbos šmotas.

(Bus daugiau)

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

‘ NEWARK, N. J.

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

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St Brooklyn

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW f. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

J* that License No.
G® 1?. been Issued to the undersigned 
to sell bėer. at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cbnsumėd off the 
premise tf.

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

■ <. r •• '
NOTICE is heręby given that License No. 
GB 4629 has ‘ been Issued to the underąlgtied 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law rit 
297 Tompkins Ave., Borough of Brookly*n, 
County of Kings, to be consumed off the 
premise*.

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

NOTICE is herbfcy given that License No. 
GB 4729 has Beeri isjnied to the undersigned 
to sell beer, ftt jtetajl urider Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway ĄVe., Boroiigh of Brooklyn, 
Countyof Kihgs, to be tonsumed off the 
premises. . , .

. ... HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No, 
GB 794 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 16? of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Kingston Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,■ .

ANlfcLLO DE GENNARO 
(De Gennaro Bros.)

163 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8987 has been issued to the undersigned 
to sell beef, At tėtali under Section 107 of 
the Alcoholic . Beverage Control Law at 
414 .— 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tb be CbttsUmed off the 
premises. t, ,

MICHAEL W. DCttjNSKĮ
414 — 4th Ave. Brobklytt, N. Y.
NOTICE is hereby given that IJcensė No, 
GB 4811 has been Issued tb the Undersigned 
to sell bger, dt retail under Section 167 of 
the AlcBholic Bėverdge Control Law at 
1514 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . ...

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

i'tbl’iCfc Is heręby. Riven that License No. 
GB 1559 Kas beėn Issued to the undetsigtiecl 
td sell beėr, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 
7818 — 15th AVe.. Bororigh of Brodklyri; 
CdUnty of Kings, to be tonsumed off the 
prėinises. . . . .

Lųcrezia Manzella
7813 — 18tn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 413 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
829 Furman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY A. BESTE
... (HENRY'S COFFEE SHOPPE) 

329 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1384 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
334 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed off the 
prenil Š.
334 Leonard Št. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 680 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoįjc Beverage Control Law at 
?751 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
ifremises. .

Samuel zolotor
(S,. & J. Dalhy & Grocery) 

6751 — 6th Avėntiė Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 628 has been issued to th* undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth Pl., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to 
pf-emiseft.

ELIAS
39-41 Kossuth Pl.

be consumed on the
SPYE

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 871 his been issued to the undersigned 
to tfell beet, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Tompkins Ave.. Borough of Brooklyn, 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 955 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1591/ Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tb1 be Consumed off the 
premises. ... , ,...

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

NOTICE is hereby given thąt License No. 
GB 1492 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Tompkins Ave.. Borough of Brooklyn, 
CbUnty of Kings, to be consumed off the 
premises. . , .

HfcNRY DICKLER
415 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 1041 has been issued to the undersigned 
to sell bėer. at retail uridėr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1387 has been issued to the undersigned 
to sell bėer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
706 — 6th Avė., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA METRICKI
706 — 6th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hėreby given that' License No, 
GB <886 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6015 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY J. KUCK
6015 — 4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1133 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Cohtrol Law at 
130 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH STEBELSKI
130 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1399 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectibh 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ’the 
premises.

ABE BLUTH
194 Rockaway Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1108 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law - at 
1648. — 11th AVenUe, Boroiigh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

elfriede sAvaREse
(Quality Food Store)

1648 — 11th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
GB 640 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Ufider Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
119 Montague St., Borough of Brooklyn, 
Couhty of Kings, to be Consumed off the 
premises.

JULIO GARCIA
119 Montague ,St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 1380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4218 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER SODICOFF
4218 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Mo. 
GB 1578 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
613 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS COHEN
613 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby kbėn that License No. 
GB 2849 HaH beėrt Usūėd to the pntfersignęd 
to' sell beėr, al retail Under Section 107 ot 
the Alcoholic Beveragk Control Law at 
514 Onderdonk Ave., Borough of Brooklyn, 
Codrity of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

HOTtCE is hereby givėn that Liįenše. No. 
EB 1828 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Cbnttol Ltiw at 
281 Sumner Avė., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS BOROFSKY
281 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE iš hereby given , thfti License
GB 8973 has beefl issued tb thė Undersigned 
to šell beef, at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic Beverage Cohtrol Law hi 
96 New Jersby Ave., Borough of Brooklyn. 
County bl Kings, to be čonšumėd off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 4731 his 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 
(Berstein Bros.)

2126 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4628 has been issued to lhe undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

MENNO & ROSA KUEPER
37 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heręby given that License No. 
GB 912 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
th# Alcoholic Beverage Control Law at 
1998 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 815 has been issued to the undersigned 
to sell beef, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9404 — 3rd Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 999 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
257 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises. .

Louis j. sachs
257 Court St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
SB 137 haS been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
Foot of Brighton 1st Road & Boardwalk, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.
Foot of Brighton 1st Road & Boardwalk 

(Brighton Beach) Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
432 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PELUSO
432 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 1285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Howard Averlue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTIN HORAN
196 Howard Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
808-10 Grand St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE FRIEDMAN 
808-10 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1423 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
31 Sumner Avenue, Borbugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER LANGER and 
LOUIS FUTTERMAN

31 Sumner Av^>. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 9134 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILTON BRIMBERG 
Adm. Estate of Anha Brimberg

345 Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
446 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
Couhty Of Kings, to be consumed off the 
premise*.

SOL GILCHICK
(Sol’s Dairy & Groceries) 

446 Lewis Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID MELTZER 
and

MORRIS FOX '
114 Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
875 — 18th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
ptemises. ,

HENRY EDEBOHLS
875 — 18th St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4926 has been issued to the undersigned 
tb sell beer, at retail under Section, 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Ralph Avehue, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE FORMAN
407 Ralph Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5009 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7214 — 13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB ROSENBLUTH
7214 — 13th Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 494 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-f5 —■ 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON 
4613-15 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
OB 701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Cohtrol Law at 
362 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY ROOM
362 Sum her Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9056 has been issued to the undersigned 
td sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Cedar Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
OB 5036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
88 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 

>unty of Kings, to be cbnsumėd off the 
premises.

NORBERT HU'fTfcER
258 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 542 hits neen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Leverage Control Law at 
1824 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off lhe nrbm i

DOMINICK C. CARISTI
1824 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 965 has been Issded to the undersigned 
tp sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
2126 Caton Ave., Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consuhied off the 
{/remises.

ANNA MERETYK
CATON DAIRY & GROCERY 

2126 Caton Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 676 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control LaW at 
79 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Joseph winter
79 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1005 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1173 Broadway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off thė 
premises.

FRANK KAUFMAN
1173 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ‘ No. 
GB 4656 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage (Jontrol Law at 
225 Kingston Ave.. Borodgh of Brooklyn, 
County of Kihgs. to be consumed off the 
premises.

MORRIS EPSTEIN.
325 Kingston Avė. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 886 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lftw at 
318 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL J. DICKLER 
(B.—Z. BEE FOODLAND)

318 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
455 Sumner Ave., Bofrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NEIL MARTINO
455 .Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1119 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at rėtall under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MIKĖ ORLANDO
71S Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE iš hereby given that License No. 
EB 708 has been issued to the Undersighed 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Contrbl Law al 
5823 —• 7th Avehue, Borbugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN JAMES DOYLE
5323 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giveh that License No. 
EB 2008 haš beėn issued to the undersigned 
to sell beer, at retail uhder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM WASSERMAN
860 New Lots Ave.; Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 443 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
■1718 — 4th Ave., Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

’ VIRGINIA M. DENECKE 
CRESCENT BAR & GRILL

4718 •— 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 527 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contrbl Law at 
562 Sutter Avenue, Borough of, Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 555 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 — 9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIOVANNI VIOLA
128 — 9th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 316 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at rfetaįi under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tb be consumed ori the 
premises. ,

HARĖY CUTLER
60 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 312 has beeri issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
16 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB HORJMSTEIN
16 Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 671 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
344 Sumher Avė., BOrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO BELLO
344 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licehse No. 
EB 598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed < on the 
premises.

LOUIS BEiHNSTEIN
1033 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 357 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1007 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. NEARY
1007 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 690 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3619 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 377 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Kingston Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 580 has been issued to the undersigned 
to sell beet-, at retail Under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
70 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANCES GRANT 
(Spic & Span Rest. & Bar)

70 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given th.at License No. 
EB 400 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM WOLTEN
189 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 or 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
131 Tompkihs Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH GOODMAN
131 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 336 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
93 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
Couhty of Kings, to be čonstlthcd on the 
premises.

Louis Leibowitz
93 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
ĖB 573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail urider Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
510 Empire Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE ZIMMERMAN
510 Empire Blvd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4789 hds bėėn issued to the undersigned 
td sell beer, at retail uhder Section 107 pf 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
56 New York Ave., 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. 
EB 297 has been issued to the undersighed 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
331 Tompkins Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on'' the 
premises.

HARRY MEERKATZ
831 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 285 has been Issued td the iindorsighed 
to sell beer, at retail under Boctibn 107 of 
the Alcohoiic (leverage Control . Law at 
378 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE GOLDMAN
378 Kingston Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE . is hereby given that 
DB 143 has been issued to the 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control La-W . at 
id Kingstbh Ave., Borbugh of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed Off the 
prerinses. . .

JOSEPH PALTIĖL
74 Kingston Avė., Brooklyn, N. Y.

License No, 
undersigned

NOTICE is hereby giveh that License No. 
E 306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beve
rage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
E 17 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beve
rage Contrbl Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings. •

FRANK WEIDNER
118 Melrose St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby( given that Licehse No. 
DB 142 hits been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohblic Beverage Control Law at 
103 Stuyvesant «Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR RAY
103 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby .given that License No, 
C 369 has been issued to the undersigned 
to sell beet', kt wholesale under Sefction IO1? 
of tho Alcoholic Beverage Control .Law at 
134 Kingsland Ave., Boi-ough of Brooklyn; 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARCY BOTTLING CO., 
134 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
GB 4738 has been issued to the undersigned 
to sėli bėer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
710 — 42n<| Street, Borough of Bi-ooklyn. 
County, of Kings, to be consumed off the 
premises.

TORJE MIDTBO ..
710 —, 42nd St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Nd. 
GB 4905 hkk been issued to the undersigned 
to sell' beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
147 Ridgewood Ave., Borbugh of Brooklyn. 
Countyl of Kihgs, to be consumed off the 
premises.

ERICH SEUTHE
147 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby giveh that License Nd. 
GB 503 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ap 
2 McDonough St., Borough of Brooklyn; 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

SADIE KATZ
2 McDonough St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 590 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lbw at 
133 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

SAM MANOWITZ
133 Reid Ave. ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail tinder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6336 Avehue N, Borough of Brooklyn, 
Coupty of Kings, to be consumed off the 
premises. . \-

THEODORE DANKERS
633G Avenue N, Brooklyn, N. Y.
NOTICE >s hereby given that License No. 
GB 1190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcohoiic Beverage Control Law at 
372 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off (he 
premises.

LOUIS BARTH
372 Central Ave. Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

Atydai Elizabetho ir apylinkes 
mezgėjoms. Šį sekmadienį, 4 d. lie
pos neįvyks susirinkimas. Pripuola 
šventė, nckurios draugės išvažiuos 
iš miesto, todėl atidedame iki se
kančio mėnesio. Sekr. (154-156)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. svarbus susirinki

mas įvyks 5 d. liepos, Liaudies Na
me, 8th ir Fairmount Ave., 8 v. v. 
Drąugai kviečiami dalyvauti, nes 
bus išduodamos knygos šių mėtų 
užsimokėjusiems nariams. Taipgi 
yra 1944 Centro Komiteto Nomina
cijos blankos prisiųstos, ir kiti svar
būs reikalai reikia aptarti. — J. B., 
sekr. (154-156)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, liepos 4 d., 1 vai. dieną. 
YMHA salėje, Ferry ir Walnut gat. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti su
sirinkime. Evelyn Farion, sekr.

(154-156)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 4 d. liepos, 6 v. v., 155 
Hungerford St. Draugės, malonėki
te būt susirinkime nors laike šven
tės jr šilumos, vienok reikia pasi
tart bėgančiais reikalais. — V. K. 
sekr. (154-156)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, liepos 4 d., 2:30 vai. d. 
YMHA salėje, Ferry ir Walnut Sts. 
Prašome dalyvauti. Sekr. (154-156)

NOTICE is hereby Arlvėri thMt Licėhsė No. 
GB 6896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
277 Sumptėr St., Borbugh of Brooklyn, 
County of Kings, tb be cbnsumėd off the 
premises. , , .

JACK RAKOFF
277 Sumpter St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1059 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Ridgewo6d Ave., Boroiigh of Brooklyn, 
County bf Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE iš herėby given that License No. 
GB 6875 hks been issued tb the undersigned 
tb sell bėer, at retail under Section 107 of 
the Alc°h°l*c Beverage Control Law at 
408 Central Ave., Borough bf Brooklyn; 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN GARFINKEL 
Rosebud Dairy & Grocery

408 Central Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thąt License No. 
GB 642 has been issued to the ithderslgned 
to sell beer, at retail urider Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2902 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB TROPP
2902 Clarendon Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4831 has beeri issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Utica Avehue, Borough bf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTON KLEIN
71 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sęction 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM FARBER
1596 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 806 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
389 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
Couhty of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLF MOLLER
389 Nostrand Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4699 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV RENNEBECK
212 Reid Avenue Brooklyn, N. Y.
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Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tcl. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
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(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avėnue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

a

į

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėmssusideda iš šių 

vitaminų: A, D; C, B-l, B-6, Č. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine 
Irbil, ir Food Copper.

2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nei> 
Vuoti.

3. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

4. N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda jirogą opai gyti

6. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimėi ir hemalOnU- 
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu 1 visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asrheniškai.

VITAL HEALTH FOODS
mo lorimEr street Brooklyn^ n. y.

NOTICE is heteby given that License No. 
EB 507 has been issuėd to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alfeohojlfe Beverage Control Law at 
2 East 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMTtY ULMER 
ULMER’S INN

2 East 2nd St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 514 has been issued to the undersigned 
to sell beėr, at retail under Saciion 107 of 
the AJcohblic Beverage Control Law at 
235 Utiėa Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. , ...

AbdLtH LlfefcoWitz
235 Utica AVe. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heteby given that License No. 
EB 431 has been issued tri the undersigned 
to sell beer at retail uncĮer Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
49 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
Couhty of Kings, to be consumed on the 
premises. ,.

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

NOTICE is hereby giveh that License No. 
EB. 1877 has been issue*! to the undersigned 
to Sell beet, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
404 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL MISTHOS 
VALENCIA COFFEE POT

404 Court St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 602 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcbholic Beverage Control lAw , at 
1638 Pitkin Ave., Botough pt .Brooklyn, 
County of Kings, to be eonsumėd Ori the

PARKWAY FRENCH BAKĘftt, tNČ. 
1638 Pitkirl Avė. BMffltlffl, N. Y.

NOTICE 1* hereby given that License No. 
EB 379 has been issued to th* undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcohoiic Beverage Control Law at 
408 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MIKE KASDONIS
408 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 240 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retai) under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Sackett Street, BordOfch of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. .

AUGUST LEONARDELLI
32 Sackett St. Brooklyn, N. t.

NOTICE is hereby giyen that License Ho. 
DB 139 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control LAw at 
4402 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kihgs, to be conhuri>ėd off the 
premises. , .

samuel Weiner
4402 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

Visų susipratusių Darbiiiihkį 
pareiga skaityti ‘‘Laisvę”

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas Žemas kainas.

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kairios už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA £

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną eubatą 
karšta vakarienŠ. 
Atskiras katnbkfyfi

pėms. NedSliomifi 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

BROOKLYN, N. Y.426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.|
Blokas nuo Howes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508 K

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

ft ★ W, Jr, 1?, S W ★ ★ W' W W ★ ★ ★ ft ft W
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

Užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARŽ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givi&Is 

Geriausias Alus Brooklytie

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj krėiį>- 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa,

Telefonas Poplar 4110



lęStac^eųig, liepfts ft, 1043
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HĘLP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FĘMĄLĘ DACT4W M ACC
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERY? JwMVll, IflAuJ,

RESTAURANTO DARBININKES
MERGINOS INDAM NUIMTI MERGINOS PRIE BUFETO

MERGINOS PRIE VEŽIMUKO

Reikalingos Dirbtuvės Rafeterljoje 

McKiernan - terry corp. 
FOOT OF MANOR AVE., HARRISON, N. J.
NO. 43 BUSAS NUO P. 3. TERMINAL, NEWARK. (157)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
PATYRUSIOS IR 
NEPATYRUSIOS 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS— 
NUOLATINIS DARBAS

ALLĘN PAPER BOX CO
30 lU^ujer St., tarpe Lorimer ir 

Union Ave. (1-mos lubos) 
Brooklyn, N. Y.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS, gera alga. 
Malonios darbo apylinkės. Hotel Russell, 
48 Park Ave.. N. Y. C.

Kreipkitės j Housekeeper.
(157)

MERGINOS-MOTERYS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

Patyrimas nereikalingas; nuolatinis darbas; 
gera alga.

Kreipkitės j Housekeeper
HOTEL GREAT NORTHERN

109 West 56th Street.
(156)

STALŲ PATARNAUTOJOS, švarios išvaiz
dos, patikiamos, $40 J mėnesį, kambarys ir 
valgis; Puikūs tipai; karietai apmokami į 
abi pusi. Priedas $10 j mėnesi bonais.

PRESIDENT HOTEL, Swan Lake, N. Y.
(159)

REIKALINGA MERGINŲ 
TAIPGI MOTERŲ

Lengvas darbas saldainių dirbtuvėje Paty
rimas nereikalingas. Gera alga, bonai 

vakacijos.
WALLACE & CO.,

460 Smith St., Brooklyn, N. Y.
Važiuokite Municipal Subway traukiniu 
•‘GG’’ arba "F” iki Smith ir 9th gatvių, 
arba Smith ar Court gatvių gatvekariais.

(159)

Reikalingos merginos dirbti valgykloje prie 
bufeto-stalų patarnautojos. Nuo 18 iki 45 
m., pilnų ar dali laiko, patyrimas nereika
lingas. Duodama valgis ir uniformos.

McCrory Tea Room, 502 Ęulton St., 
Brooklyn, N. Y.

(157)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
. v * TARNAIČIŲ NAKTIES / «

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ
Kreipkitės j Timekeeper’s ofisų

BARCLAY HOTEL
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
1S m. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St, New York City
......... ...............——■■■■■............. ........

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų

Lengvas fabriko darbas

GERA ALGA. TIK PILIETES

Ford Radio & Mica Corp.
536 63rd St, Brooklyn, N. Y.

(160)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

DESRUKEM ŽARNŲ DIRBTUVĖJ 
, Svarbi Pramonė 

Talkos Metu Ateitis 
GALIMA UŽDIRBTI $30 PRADŽIAI 

Su proga Pakilimui ir aukštesniam uždarbiui 

Nuolatinis darbas, 
Geros darbo sąlygos.

Aymenys iš karinių darbų nepageidaujami 
raitjško pareiškimo savo atliekamumo.

OPPENHEIMER CASING CO
430 Washington St. (arti Canal), 

We«t Side.
(156)

VYRAI
FABRIKO DARBAS 

DIENOM IR NAKTIM 
ĄPVĄLYTOJAĮ 
PAKUOTOJAI

B^ręipkltės nuo 9 Iki 10 rytais.

BAKERY AT
821 Bergen St., Brooklyn, N.Y
— _______________________________ (156)

SANDĖLIŲ DARBININKAI
5 PIĘNŲ SAVAITE 

KREIPKITĖS I WAREHOUSE 
5910 DECATUR ST. 

RIDGEWOOD, BROOKLYN.
(156)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Stiprūs, vbiklūs, patyrimas nerei

kalingas. Gera alga, pastovi vieta, 
apmokamos vakacijos, kreipkitės į

RUG RENOVATING CO. INC.
Į4-38 38nl Ąve., Astoria, L. I.

_______________ ' ________________ (161)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
Uždarbiai viršaus paprastų 

Dieniniai £|hifta|

Matykite Mrs. Crawford
HOTEL NEW WESTON 
50th St., ir Madison Ąve.

VYRAI VIRTUVĖJE
5 dienos, patyrimas nereikalingas, jei norite 
mokytis. Dabar dirbantieji būtinose pramo

nėse nebus priimti
Kreipkjtės | Public Seryice Electric 

& Gas Co.» 80 Pąrk PI., Newąrk, N. J.
Room 9215, nuo 8 iki 5 vai.

Naktiniai kukoriai ir vyrai virtuvėje. Maža 
privatinė ligoninė. Gyvent ant vietos ar ki
tur. Nuolatinis darbas. Madison Park Hos
pital, East 26th St. ir Kings Highway, 
Brooklyn, N. Y.

(158)

APVALYTOJAI—INDŲ MAZGOTOJAI
Reikalingi privatiniame Kliube. Alga įskai
tant valgį. Kreipkitės po 3 W. 54th St.

(158)

INDU MAZGOTOJAI—APVALYTOJAI
Reikalingi privatiniame Kliube. Alga įskai
tant valgį. Kreipkitės po 3 W. 54th St.

(158)

TOOL IR DIE DIRBĖJAI
Patyrę prie die sinking; pirmos klasės labai 
akuratnųm darbui. Aukštos algos, nuolatinis 
darbąs. Puikiausia proga po karinei atei
čiai. Iš karinių darbų atėję, turėsite paro
dyti paliuosavimo certifikatą.

ĄLGREN MFG. CO.
325 Lafayette St., New York City

(161)

STIKLO PŪTĖJAI
Patyrę prie stiklo aparatų, atski- 

rinėjimui thermometers ar hydro
meters. Taipgi pradiniai su kiek 
nors patyrimo prie stiklų pūtimo. 
Pastovus darbas dabar ant karinių 
darbų ir po karo. Wm. Hiergesell & 
Sons, 295 Pearl St., N. Y. C.

(156)

VAGONŲ KROVIKAI
Jei dabar prie būtinų darbų, atsi

neškite raštišką paliuosavimo pa
reiškimą.

Mątykite Mr. Walters
New York Dock Railway

Foot of Joralemon St., Brooklyn
(159)

VYRAI
Bendram fabriko darbui. 

Nesikreipkite jei dabar dirbate būti
nus karui darbus. Pageidaujama 

New Jersey rezidentų.
JOHN L. ARMITAGE & CO.

245 Thomas St., Newark, N. J.
(159)

Automobilių mechanikai, pilnai mo
kanti visą taisymo darbą vyrai. 
Nuolatinis darbas. $1.04 į valandą. 
Matykite Mr. J. Guthrie. Railway 
Express Agency, 48 East Alpine St., 
Newark, N. J.

(159)

TRAUKINIŲ KROVIKAI 
IR TROKININKAI

Būtinas karo darbas. Kreipkitės | 
U. S. Trucking Corp.

NATIONAL CAR LOADING 
DOCK

210 Passaic St., Newark, N. J.
(160)

Reikalingas virėjas nedidelėje įnamių įstai
goje, 30 asmenų, amerikoniški valgiai. Už 
keturius mėnesius $500, pridedant valgį. 
Taipgi proga žiemos darbui. Telefonuokite 
Mrs. Clark, Endicott 2-1006,

(156)

MASINISTO PAGELBININKAS 
Patyrimas nereikalingas

R. G. SMITH TOOL & MFG. CO., 
245 South St., Newark, N. J.

(159)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

APVALYTOJAI IR 
TVARKYTOJOS 

$60 į mėnesj ir ųžląikymas.
CALEDONIAN HOSPITAL

182 Parkside Ąvę., Brooklyn. 
' (157) 

.................................................. u.—■-■■■■■ »... ....................................................p ■ ».

VIĘŠBŲČIŲ PĄRBININRAĮ 
ELEVEITERIŲ MERGINOS 
Malioriai ir Maliorių Pagelbininkal 

Rląstarlotojąl ir Tile Šudėjikai, 
Naktiniai valytojai. 

GERA ALGA, kreipkitės J Timekeeper. 
HPTBL ^ARPUOJI, 140 63r<l St. N. Y.

(156)

Jei pirksi bonus — mums ir 
vi«p pasaulio žmonėms ryto- 

jm bus šviesu?

Įvairaus Plauko Fašistai Kelia 
Galvas, Bet Nesiseka.

Birželio men. 1943 metais, 
bandyta uždrausti rodyti .kru- 
tamus paveikslus “Mission to 
Moscow.” Bostono miesto tary
ba buvo nutarus neleisti rodyti 
“Mission to Moscow,” kaipo 
perdaug priešfašistinį veikalą, 
ir simpatingą Sovietų Sąjun
gai. Ir tai padarė, kuomet jau 
po visą Arperiką rodytas ir net 
kareivinėse Suvienytų Valstijų 
armijos nebandyta stabdyti. 
Worcester mieste, kuomet ke
letas metų atgal valdininkai 
buvo sulaikę rodymą Ispanijos 
civilio karo paveikslus, tačiau 
griežtas žmonių reikalavimas 
ir žymių intelektualų pastangos 
iškovojo leidimą. Dabar taip 
padarė slaunusis Bostpnas dėl 
“Mission to Moscow,” kuomet 
oficialiai šis kraštas kariauja 
prieš fašizmą, tai miesto majo
ras atmetė miesto tarybos už
draudimą, žinomą, verčiamas 
■organizuotų dąrbo žmonių. Tai 
dvigubas smūgis reakcinin
kams ir žmopių ląimėjįmąs.

Lietuviški fašistai, tąi tikrai 
isterišką! ir begėdiškai darbuo
jasi dėl hitlerinio smako. Labda

rybės ir kultūros darbuotojus 
diskredituoja. Ar tikėsite, kad 
Sp. Bostono Lietuvių žinyčios 
vedėjas prof. B. F. Kubilius 
jiems pasidarė baisiai raudo
nas, kam jis yra Rusijos Pa- 
gelbai Komitete ir pasidarbuo
ja tarp lietuvių, kaip tai trijų 
ambulansų fondo sukėlime, šil
tų drabužių surinkime dėl nu
kentėjusių nup karo Sovietų 
Sąjungos žmonių. Už tai lietu
viški fašistai su profesiška gal
va š. priskundė, prikalbėjo me
todistų vyskupui, kad Kubilius 
esąs netinkamas žinyčios vedė
jas, nes ne religijos pareigas 
atliekąs žinyčioje, bet komunis
tų lizdą sukąs. To pasekmėj, 
Kubilius bandyta prašalinti, 
bet nesisekė, tai vėliau norėta 
užrakinti žinyčios duris nuo 
parapijonų, Virš 20 rųetų lietu
viai palaiko tą žinyčią ir san
taikoje sugyvena sų vedėju, tai 
čia šerifo užrakčiui indžionkši- 
nas pastojo kelią, žinyčios rei
kalus gina adv. Bagočius.

Adv. Bagočiaus vardas ir bu
vo tarp kitų indorsmentų ant 
blankų aukas rinkti ambulansų 
pirkimo fondui.

Literatūros Draugijos 2-ros 
kuopos birželio men. susirinki
mas buvo geras. Rūpestingai 
kalbėta apie pasekmingumą 
“Laisvės” pikniko. Moterys ir
gi dalyvavo, jos pranešė, kad 
speciali maisto stalą ruošia tu
rėti piknike. Kitų miestų mote
rys gali prisidėti atsiveždamos 
specijalių valgių prie to stalo.

Teko skaityti “Naujienas,” 
kur šlykščiai tauškia apie Li
teratūros Draugiją, būk nariai 
duoklių nebemokasi, kad palec- 
kinė lįteratūrka Amerikoj ne
reikalinga. Rodos, kad galėtų, 
tai pastarąjį Literatūros Drau
gijos leidinį — “Didysis Lietu
vių Tautos Priešas” sudegintų, 
taip kaip Hitleris, kad daugy
bes moksliškų ii’ šiaip veikalų 
šudegino. Kam toji desperaci
ja? Juk čia Amerika, o ne hit
lerinė Vokietiją. D. J.

Montreal, Canada
Pučia Bau (ginimo Baubą.

žmonių sąjūdis apsigynimo 
reikalu mitingų formoj, neduo
da fašistiniams elementams ra
mumo* Rengti įpitingai pager
bimui Sovietų Sąjungos praėjo 
labai skaitlingai ir pasekmin
gai. Masės parodė didelio pri- 
tarįmp mūsų talkininkei. Ęeak- 
ęininkąms tas nepatinga ir jie 
pučia didelį “.komunizmo” bau
ginimo baubą.

žmonės stato klausima•’ dėl 
ko tiek daug yra policijos? Ci
vilizuotai |r demokratinei pub
likai nereikia tiek daug jėgos 
statyti. Taip kalbėjo žmonės, 
kur buvo garsinamas susirinki
mas ir vėliau uždraustas, o pu
blikos vis vien daug susirinko. 
Jeigu susirinkimą nelęidžia, tai 
žinoma, kad publiką į svetainę 
nesiverš. G-lys.

LIC E N S E S....
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE ANp RETAIL
NOTICE h įęręby given that L|cenee No- 
EB 549 has been issued to the undersismed 
to soil, beer, at retail under Section 107 of 
tpe Ąlęohplię Beverage Control Law at 
714 AvęnUė ' U, Borough of Bi'ook|yn, 
County of Kings, to be consumed op the 
premises.

NAT. TORGOVNICK & ABE FRIEUMAN 
Nat. & Abe Delicatessen

71'4 Ąyęnuę' U, • ' Byopklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1832 has been " issued to tho undersigned 
to sell beer,. At retail tinder Sectibp’ 107 of 
the Alcoholic Beveragė Control Law af 
4911 Ayenue D. Borough of Broqklyn, 
County of kings, to ’ be ’consumed ;on- the 
premises.

JOSEPH BLAZE
49J1 Ąyępue Ų, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givep that License No. 
EB 414 has been issued to the undersigned 
to sę,! beyr, at retail ‘ under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
471 A — 5th Ąve.. Boropgh of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 386 has been issued to the, undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ’ Beverage Control Law a( 
6901 — 4th Ave.. ' Borough of Brooklyn, 
Coupty of Kings, to be ęopsumėd on the 
premises.

RIDGE DINER, INC.
6901 •— 4th"Ave. ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 239 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverages ’ Control Law at 
170 —- 3rd Avenue., Borpugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SPERO ALELIO 
(New Deal Rest. & Bar)

170 — 3rd Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4908 — 3rd ' Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed bn the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retai! Upder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
32Q2 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MINTZ’S DELICATESSEN INC. 
3202 Mermaid Avp. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 515 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Ąlcoholic Beverage Control Law at 
202 Smith St. & 358-60 Sackett St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

282 Smith St. & 358-60 Sackett Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
ER 382 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEN MARGOLIES 
and

SOL KRAMER
854 Franklin Ave. Brooklyn, N. Y.

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

‘ ISIDORE RADIN
823 Franklin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
330 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS C. GIANNONE 
(Willoughby Rest. & Lunch Bar)

330 Willoughby Ave/ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 387 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY CONA
305 Bond St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that ĮJcensc No. 
ĘB 046 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay P’kway, Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS MOLOD & JACOB ZUCKERMAN 
M. & Z. Delicatessen

7112 Bay P’kway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1822 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FISCHETTI BROS. 
Howling Billiards, Inc.

57 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1645 St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYRQWITZ
1645 St. Johns Pl. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1367^ has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
685-687 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SHEVINSKY 
S. & L. Delicatessen

685-687 DeKalb Ąve. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB '2005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523 Avenue S. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MADELINE I. FLETCHER 
3523 Avęnue S, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hei’eby given that License bjo. 
EB 269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-72 Bogart St., Borough of Brooklyn, 
County of’ Kings, to be consumed on the 
premises.

BOROUGH CAFETERIA. INC. 
56-72 Bogart St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 602 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2576 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHRIS HOUGHTAL1NG 
VICTOR NELSON 

Gothany Bowling Alleys
2576 Fyltop St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licepsę No. 
C 530 has been issued to the undersigned 
to sell bper, at wholesale under Section 107 pf 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
97 Linden Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the, 
premises.
MONTROSE BEVERAGE DISTRIBUTING 

CO.,
97 Linden Street Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7388 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Ąlcoholię Beveragę Control Law at 
143 MontĄgue St., Borough 1 of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed op the 
premises.

ARMOJWO.’S REST.
148 Montague St. Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5003 has ‘beep issued to the undersigned 
to sell beer, ąt ręfgil upder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Coptrpl Law lit 
266 Iloyt Street, Botopgh of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

•ĮOSĘPIf MEREJNO
266 Hoyt Styeęt Rrooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GR 6866 has been įssued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

MONROE PRODUCTS, INC.
487 Dean Street Brooklyn, N. Y.

NQTICE is hei’eby given that Licensp No, 
GB 625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevėrago Control Law aj. 
7212 — 5t|i Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises,

CARL KOEING
7212 — 5th Ave. Brooklyn, JL Y.

NOTICE is hereby given that License J4°- 
GB 1446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law' at 
J28 Ralph Avenue, Borough pf Bj-opklyn, 

ounty of Kings to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 608 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ąt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage (Control Law at 
255 “\Vindspr Pl., Roiough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premiss.

WILLIAM C. HINSCH
255 Windsor Pl. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1392 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
157 Av'eiiue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises. i

PHILIP WRISBERG
157 Avenue U j Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 606 has been issued to the undersigned 
to sę.ll beer, at retail tinder Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control > Law al 
37 Reid Avenue, Borough of Broklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM COOPERBERG -
37 Rei<| Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1590 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
Uounty of Kings to be consumed off the 
premises.

OTTO TIEDEMANN
215, Knickerbocker Ave. Brooklyn, bL Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 992 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
544 — 92nd Street Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

LENA M. PENNER
544 — 92nd St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1267 has been issued to the undersigned 
to sell beqr, 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.

LINA HAUSCH
680 Jamaica Aye. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6915 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

MARIA CICIRELLI
1106 Blake Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4837 has been, issued to the undersigned 
tp sell beer, at retail under Section 107 of 
the i Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Bergen Street, . Borough of Brooklyn, 
Comity of Kings to be consumed off the 
premises.

GUSTAVE WINKELMANN ! 
196 Bergcgi St., Brooklyn, N .Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9514 has been issued tp the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2001 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

ANNA GOLDFINE
2001 Mermaid Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1601 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Vernon Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Rings to be consumed off the 
premises.

JACOB SCHWEMMER
335 Vernon Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 922 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Centra) Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

ISRAEL HELLERMAN
393 Central 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 
47 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises,

FLORENCE BALCOF
47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5008 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
693 — 86th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

FRANK COSOLITO 
DYKER PARK

693 — 86th Street. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4822 has been issued to. the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5101 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

SAMUEL ZRIKOWITZ
5101 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is! hereby given that License No. 
GB 945 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9122 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

GREGORY CLEARY
9122 — 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4880 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bcyerage Control Law at 
302 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

MARTIN RIEGELHAUPT 
(RIVERDALE FOOD STORE)

302 — 86th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6724 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

JULIUS & ESTHER SCHWARTZ 
(COLONIAL DAIRY)

7824 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1506 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alepholic Beverage Control Law at 
7816 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Rings to be consumed off the 
ptotnises.

JĘNS HANSEN
7816 — 3rd Avė., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4914 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
?622 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Rings to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4602 has beep issued to the undersigned 
to spll beer, at retail under Section 107 of 
the A|co)iplic Beverage Control Law at 
6009 — 3rd Aye., Bprough of Brooklyh, 
County of Kings tp be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Cohtrol Law at 
5711 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

PĄŲL WIESE
5711 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6523 — 3rd Ave., Bprough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that Ricense No. 
GB 4819 has been issued to the undersigned 
to sęll beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
593 — 3rd Aye., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

FRED. THAENS
594 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1132 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
505 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

FRANCES ROWALUK
665 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GĘ 1466 hąs been issued to the undersigned 
to sell beer, at' retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed pff the 
premises.

LOUIS WEITZ
137 — 3rd Avę., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1424 has been issued to the undersigned 
to sell beęr, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Uontrol Law at 
532 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Rings tp be consumed off the 
premises.

EDWARD A. PNIEWSKI
532 -r~ 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 474Š has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6109 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premisęs.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4646 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7720 — 3rd Avenue, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

JOHN HAASE
7720 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8703 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

ADOLPH SCHWARTZ
8703 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 690 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9316 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
Cpunty pf Kings to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHILLING
9316 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1532 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section. 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
66 — 4th Avenue, Borough of , Brooklyn, 
County of Kings tb be consumed off the 
premises.

ISIDORE KATZ
66 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
222 Prospect Park West, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

MAX EDELSTEIN
333 Pfosi>ect Park West, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8976 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4617 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is heroby given that License No. 
GB 785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5311 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

ISRAEL S. RAPPAPORT 
(GIBRALTER FOOD STORES)

5311 >— 5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hei’eby given that License No. 
GB 6936 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
435 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

SIDNEY T. HARBEN
435 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

DOROTHY KHOURY
433 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is heroby given that Licensp No. 
GB 509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

JULIA HIRSCHBERG. ADMX- 
299 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heroby given that License No. 
GB G851 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 714 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Smith Street, Borough M Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
promises.

JERRY MURPHY
223 Smith St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

MARGARET BARBIERI
156 Smith St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is heroby given that License No. 
GB 1536 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

DANIEL P. SICKLES 
(BUDDY’S)

119 Smith St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
296 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
promises.

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

Penktu Putląpis

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1506 has bean issued" to the underpignbd 
tp sęl| beęr, at retail uqder Septlpn 107 
of the Alęohol|c Beverage Control Law at 
1118 Fulton st., Borough of Brooklyn, 
County King? to be consumed off pie 
premises.

GEORGE BROWN
H18 Fulton St-, ’ Brooklyn, N. X.
NOTICE i? hereby given that License No. 
GB 568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control Lew at 
805 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

SARAH SHAPIRO
805 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NtJTICE is hereby given that License No. 
QB 802 hap been issued to t|»e undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcotipl|c Beverage Control Law at 
361 Franklin Ave,, Borough of Brooklyn, 
County pf Kings to be consumed pf( 
premises.

SAMUEL NAŲĘL
361 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 496 hąs |>cen Iseued to tha Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
406 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off (he 
premises.

ISRAEL BLITSTEIN
406 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No- 
GB 901 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
146 Smith Street, Borougji of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises. ,

GERHARD ROTHER
145 Smitlj St-, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tha| Licence Ifo. 
GB 717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
349 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County Of Kings, to ’ be consunied off the 
premises.

JOSEPH KRAMAR
849 Smith S£., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
354 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIEDA WEITZMAX
354 Franklin Ave., ' Brooklyn, N. Y«
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Seętion 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 474 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
650 Coney Island Aye., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be cohsumed off the 
premises.

MORRIS NATHANSON
650 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hetfby given that Llcęnse No. 
GB 1074 has boen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control LaW at 
1141 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEINTRAUB 
(LOUIE’S AMERICAN & WEST INDIAN) 
1141 Fulton St.; Brooklyn, N- ¥.
NOTICE is hereby given that License No. 
CB 735 has been issued to the undersigned 
to sell, beer, at retail' under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
755 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK J- DOMBROWSKI 
Memorial Ass’n, Inc.

755 — 4th Aye. . Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby givęn that License No. 
E 204 has been issued to the undersigned 
to s^li beer, at retail from house to hOupe, 
under' Section 107 of the Alcoholic Reverage 
Control Law, , Borough of Brooklyn, County 
ofi< Kings.

ABRAHAM BLOCK
28 Bainbridge St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is heroby givęn that License No. 
C 272 has been issued to the unaerislgned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
146-152 So. 1st St-, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be congumed off the 
premises.

WEST HAVEN BĘER ALES, INC. 
146-152 So. 1st St- Brooklyn, N. Y.

KK1SLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

nistų Manifestą’ iš 1848 me
tų! Tai juk gryna nesąmonė.”

Vadinasi, ne tie penki Aukš
čiausio Teismo nariai, bet tie 
trys atstovauja Grigaičiui 
Amerikos nuomonę ir pasitikė
jimą. Taipgi ne kas kitas, bet 
ta Biddle “gryna nesąmonė” 
Grigaičiui įrodo, kąd “Ameri
ka neturi pasitikėjimo komu
nistais.” (Biddle yra Teisingu
mo Departmento galva.)

Rytoj įvyksta didysis dien
raščio Laisvės piknikas. Lai 
transportacijos sunkumai nesu
laikys nei vieno nuo pikniko f

Klaščiaus parką pasiekti la
bai lengva gatvekariais. Su au
tomobiliais mieste ir taip keb
lu važinėti. Daug greičiau ir 
sveikiau susisiekti traukiniais 
jr gatvekariais bei busais.

Pasimatysime rytoj Klaš
čiaus parke, Maspethe!

Lietuvių 2 Metų Kova
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tyse veikia visas tinkląs 
slaptų organizacijų, kurios 
parūpina partizanams gink
lus, padeda belaisviams pa
bėgti iš stovyklų ir prisidėti 
prie partizanų, ši organiza
cija pernai rudenį pristatė 
dvi pilnas dėžės rankikių 
granatų kariniams belais
viams stovykloje.

Štai kodėl, nors vokiečiai 
deda visas pastangas, ta- 
čiaųs nepajėgia nušluot Lie
tuvos partizanų judėjimą- 
Dar daugiau. Jie neįsteųgĮa 
net sulaikyt šį judėjimą pųo 
augimo vis didyn ir didyn.
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E A 1 Š V fe ° šeštadienis, Liepos 1943
Visi į Laisves Pikniką Šį Sekmadienį, Klaščiaus Clinton Par
ke, Pasilinksminti su Tolimais Svečiais ir Artimais Drau
gais, Girdėti Gražią Programą ir Paremti Savo Dienraštį!

Didysis dienraščio Laisvės 
metinis piknikas jau čia pat. 
Jis įvyks šį sekmadienį, liepos 
4-tą, Klasčiaus Clinton Parke, 
Betts ir Maspeth Avė., Mas- 
peth, L. I.

Laisvės piknike, tarpe dau
gelio tolimų svečių, atvystan- 
čių. pavieniai ir mažomis gru
pėmis, turėsime svečių daini
ninkų—du svečius chorus, ku
rie talkins mūsų vietiniam Ai
do Chorui išpildyme progra
mos. Štai tie tolimi, būriais 
atvykstantieji svečiai:

Sietyno Choras iš Newark, 
N. J., vadovaujamas muzikės 
Bronės L. Šalinaitės-Sukackie- 
nės, ir I

Pirmyn Choras iš Great 
Neck, L. I., vadovaujamas jau
nutės mokytojos Almos Kas- 
močytės.

Aido Choras, mūsų pačių 
miesto pažiba dainoje, bus su 
mumis ir šioje didžiojoje iš
kilmėje. Vadovybėje Aldonos 
Anderson jis mums dar kartą 
suteiks malopūmo savo aidin
čiomis dainomis.

Mėgėjai šokių taipgi nebus 
nuskriausti, nes Antano Pavi- 
džio šauni orkestrą gros šo
kiams nuo 4 iki vėlumos va
karo. O mėgstantieji smagiai 
pabaliavoti, kaip žinia, visuo
met čia randa įvalias stalų 
kliavų pavėsyje ir gana savo

draugų, kad linksmai praleis
ti' dieną.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas piknike turės savo 
stalus suėjimui didelės savo 
narių ir jų draugų šeimynos, 
o ir daugelio kitų organizacijų 
bei įstaigų grupės tariasi ben
drai pasilinksminti.

O prie pasilinksminimo, 
tūkstančiai Laisvės skaitytojų 
ir rėmėjų turi dar ir kitą tiks
lą—jie savo atsilankymu nori 
medžiaginiai ir moraliai pa
remti vienintelį rytuose esantį 
lietuvišką dienraštį, kuris mo
bilizuoja mases lietuvių už 
rėmimą karo pastangų mūsų, 
krašto ir talkininkų, už grei

tesnį sumušimą hitlerininkų 
karo fronte ir apsaugą demo
kratijos namų fronte.

-Tai tas pats tikslas, kuriam 
jūs, broli ar sesuo, išleidote 
savo vaikus, kuriam jūs dir
bate fabrikuose, kuriam at
siekti jūs perkate karo bonus 
ir dedate kitokias aukas. O 
kadangi visi dirbame vienam 
tikslui, visi esame draugais, 
tad tikimės sykiu su jumis ap
vaikščioti ir kovojančio už 
pergalę dienraščio Laisvės 
metinę iškilmę šią liepos 4-tą, 
Klaščiaus Clinton Parke, Mas- 
pethe.

Iki pasimatymo!

riausią savo išgalę, drąsiai 
žengia ant estrados raportuo
ti savo atsiekimą.

Nuo lietuvių komiteto drą
siai ir sėkmingai raportavo jo 
iždininkė Lilija Kavaliauskai
tė, kad mūs komitetas buvo 
užsidėjęs penkių tūkstančių 
kvotą, bet ją perviršijo. Ji įtei
kė virš $2,000 čekį, su pir
miau įteiktais sudarančią $7,- 
135.

Tai, žinoma, tik dalis lietu
vių pasidarbavo, kadangi visa 
eilė miestų priduoda savo au
kas vietiniams komitetams ir 
už tai kreditas tenka tų mie
stų komitetams, ne lietuviams. 
Taipgi į tą sumą neįskaitoma 
aukos pundeliams. Gražiai 
pasidarbuota kooperavusių, su 
Lietuvių Komitetu. Nejučio
mis pajutau jais pasididžiavi
mą kartu su raportuojančia 
Lilija, kad jos su draugų tal
ka atliktas darbas davė gra
žių pasekmių.

Filmos-Teatrai
“The Pacific War” Rodoma 

Embassy Teatruose
Filmą “The Pacific War” 

yra žymiausia dalim Embassy 
Newsreel Teatrų naujos pro
gramos, pradėtos pereitą ket
virtadienį. Podraug diskusuo- 
jama, kaip ilgai užtruks karas 
Ramiojo Vandenyno srityse? 
Tuo klausimu kalba Mr. Schu
bert, W0R radijo stoties karo 
žinių analistas. Jis aiškina, 
kuriais, jo manymu, keliais 
geriau vesti karas prieš Japo
niją.

Taipgi rodo “Modern Mexi
co City” ir kitas trumpas fil
mas, kaip paprastai, su prie
du komiškų “cartoons”.

“The Ox-Bow Incident” 
Academy Teatre

V 1 ...........— ...

šiurpus ir pamokinantis ju- 
dis apie ku-kluksiškų elemen
tų siautimą, kur tie elementai 
paima į savo rankas galią, 
perstatoma filmoje “The Ox- 
Bow Incident”, rodomoj Aca
demy of Music, 126 E. 14th 
St., New Yorke. Henry Fonda 
vyriausioj rolėj. Taipgi rodo 
“White Savage”.

STADIUMO KONCERTAI

Įspūdingai Užbaigtas Antras 
Botkino Ligonines Vajus

Ernest Steiger, 67 m., nusi- 
žudydamas savo apartmente 
palikęs atsiprašymo raštelį stu- 
bos prižiūrėtojai ir vietinės po
licijos telefoną su prašymu jai 
pranešti.

Stadium Koncertai
Muzika po žvaigždėmis su PHIL
HARMONIC SIMFONIJOS OR 
KESTRU — AMSTERDAM AVE. 
ir 138th STREET, NEW YORK. 

5,000 gerų vietų po 25c.
LIEPOS 4—MORTON GOULD, 

Konduktorius 
VISA-AMERIKINEJ 
PROGRAMOJ

“ 5—TSCHAIKOVSKIO,
MUSSOGORSKIO 
programa

“ 6—GERSHWINO
PROGRAMA

“ 7—WAGNER, BRAHMS,
ROSSINI

“ 8—VIENNESE NIGHT
su JEAN TENNYSON, 
JAN PEERCE

“ 9—DIDŽIOS SIMFONI
JOS VAKARAS

“ IO—BRONISLAW
HUBERMAN, Solistas.

Liepos 4-tos vakarą Stadiu- 
me, Amsterdam Ave. ir 138th 
St., New Yorke, bus tikras 
muzikos symposiumas. Simfo- 
niška orkestrą, tą vakarą di
rekcijoj Morton Gould, duos 
programą iš William Schu
man, Roy Harris, Aaron Cop
land, Morton Gould ir W. C. 
Handy kūrinių.

Liepos 5-tos vakarą bus Čai
kovskio ir Moussogorskio kom
pozicijų programa, diriguo
jant Aleksandrui Smallens. 
Taipgi bus baritonas solistas.

Programos įvyksta kas va
karas. Plačiau apie sekamas 
matysite vėlesnėse laidose.

EMBASSY
KAIP ILGAI KARAS TĘSIS?

Matyk “THE PACIFIC WAR”, tik 
čia rodomą

n zxwTfprwi • » Puikūs atvaizdai Rusijos MIVIijIAI dviejų metų karo. Ma- UVVlUin.1 tyk gaIin(rą Raudonąją 
Armiją žygiuojant Ku- 
banėj ir kt. frontuose.

TTP A I I 1 A Matyk, kaip Amerikiečiai I I ALI IA naikina jos laivus ir unuun uostų ap8igynimus).
Matyk “ŠIANDIENINĮ MEXICO CITY", 
naujausius $inių* judžius iš visų karo 
frontų ir sportų, apšvietos, kelionių ir 

juoko judžius.
Puikiausi judžiai mieste EMBASSY

NEWSREEL THEATRE
BROADWAY ir 46th ST., N. Y

Birželio mėn. 25-tos vaka
rą, viešbutyje Commodore, 
New Yorke, įvyko Russian 
War Relief, Inc., tautinių ko
mitetų atstovų susirinkimas, 
kurį sušaukė Tautinės Divizi
jos pirmininkas Zlatko B'alo- 
kovičius, garsusis smuikinin
kas.

Posėdis buvo sušauktas su
sipažinimui su ką tik atvyku
siu nauju Sovietų generaliu 
konsulu Eugene D. Kiselev’u, 
jį pagerbti ir sykiu supažin
dinti jį su įvairių tautų kil
mės amerikiečių darbu Sovie
tų, Sąjungos paramai ir su to 
darbo priešakyje stovinčiais 
darbuotojais.

Pasimatyti su garbės svečiu, 
konsulu Kiselev’u, kaip pasi
rodo, tautinių Rusijai Karo 
Pagalbos skyrių veikėjai atėjo 
ne tuščiomis, bet su. duosniais 
čekiais ir su pažadais juos 
padidinti ateityje.

Susirinkimui pirmininkavo 
gerb. Stanley M. Isaacs, New 
Yorko miesto tarybos narys, 
buvęs Manhattan prezidentas, 
o vyriausiu kalbėtoju buvo 
paskilbęs radijo komentato
rius Gailmor. Pirmu kartu 
man teko jis girdėt asmeniš
kai, tokio pobūdžio sueigoj. 
Jo kalba buvo trumpa, bet la
bai originali, įdomi, akstinan- 
ti karo laimėjimo šalininkams 
ir ironiškai kandi priešams.

Arti 14 St. ir Union Sqf.Irving r lace Ine. gr.—5-9879
ANTRA DIDŽIOJI SAVAITE’

Vėlus Rodymas 
Kas šeštadienį

--------------DIDIS PARAMOUNT--------------
12 GAIDŲ MUZIKALIS JUDIS 

BIN G CROSBY 
DOROTHY LAMOUR 

“DIXIE” 
TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS 

Asmeniškai Dalyvauja 
Žymiausias Šalyje Trio 

THE ANDREWS SISTERS 
TIM HERBERT ir CARR BROTHERS 

Ir Dar Patrauklūs 
MITCHELL AYRES ir JO ORKESTRAS 

Patogiai Vėsu 

PARAMOUNT Times Square, 
A v L- VV JL v/A 1Y

Taipgi buvo gera pianistė ir 
solistas dainininkas.

Tačiau bene visų laukia- 
miausia programos dalimi bu
vo iššaukinėjimas tautų at
stovų, kurių buvo iššaukta net 
nuo 22 tautybių, tame skai
čiuje ir iš Ašies kraštų kilmės 
tautų—italų, vokiečių, finų, 
taipgi iš Hitlerio pavergtų 
kraštų, kurie turi pilnas ran
kas darbo gelbėt savo pabė
gėliams. Iš tų tipiškiausi yra 
ispanai, kurių kraštas Hitle
rio pastatyto galion Franco 
valdomas laiko, įkalinęs milio- 
nus žmonių ir šimtai tūkstan
čių yra išblaškyti po Franci- 
jos ir Afrikos koncentracijas, 
kiti pabėgę į daugeriopus pa
saulio kraštus; Bet jie atėjo 
su -auka, sakydami, kad Hit
lerio sumušimu bus išlaisvin
ta ir Ispanijos liaudis, pabėgė
liai grįš į tėvynę.

Iššaukta alfabetiškai. At
stovai nekantriai laukia savo 
eilės ir girdėdami kai kurių 
stambesnių ar darbštesnių 
tautų atstovus įteikiant ar ra
portuojant jau įteikus net de
šimttūkstantines sumas, jie dar 
pažiūri į savo menkesnį čeku- 
tį, apsimąsto, ir atsiminę, kad 
jie dėjo pastangas pagal ge-

REIKALAVIMAI
ŪKININKŲ ATYDAI

Kuris ūkininkas turi ūkę, kur bus 
galima gauti pieno, sviesto, vietą 
maudytis, tinkamai praleisti atosto
gas, prašome pranešti sekamu ant
rašu: G. Daniels, 270 Manhattan 
Ave., Brooklyn, N. Y. (154-156)

Reikalingas siūlių prosytojas; uni 
jinė dirbtuvė, unijinė alga. Taipgi 
reikia paipotojų, vyrų ar moterų, 
jei tik mokate mašiną valdyti, atei
kite, duosim mokytis.

Reikalinga jauna mergina moky
tis siuvimo amato. Prašome kreip
tis:

S. M. KARVELIS
45 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-2494
(155-157)

O darbo yra įvalias. Gauti 
šimtus laiškų, juos atsakyti. 
Išsiuntinėti įvairias rinklia
voms medžiagas, paskiau jų 
sąskaitas suvesti, pakvituoti, 
parašyti spaudai atskaitas, at
sakinėti į nepastebėjusių tų 
atskaitų pastabas ir t.t. Ir 
visa tai atliekant nuo dienos 
darbo atitrūkusiu laiku, pasil- 
sio valandomis, be atlyginimo. 
Ji—iždininkas ir sekretorius, 
viso darbo vedėjas. Bet ji ne
siskundžia nuovargiu bile, tik 
tas gražus darbas eina pir-

myn, padeda sumušti hitleriz- 
mą.

Armėnai, pagal skaitlingu- 
mą tos tautos žmonių Ameri
koj, bene bus geriausia pasi
darbavę, jie raportavo jau su
kėlę virš šimto tūkstančių. 
Virš 50,000 yra sukėlę rusai 
ir į desėtkus tūkstančių įka
binusios kelios kitos tautos, 
šie skaičiai lietė tik speciali 
vajų Botkino ligoninės išlai- 
kymui-įrengimui, ne visą So
vietams karo paramai aukų 
rinkimo laikotarpį. žodžiu, 
pasidžiaugėm atliktu darbu, 
vieni iš kitų gavom energijos 
naujiems darbams.

Po programos, rengėjai pa
prašė prie lengvų užkandžių 
ir šaltos kavos. O tai buvo 
labai pravartu, kadangi susi
rinkimas įvyko karščiausią šio 
sezono dieną. Rengėjai tuo 
tarpu stengėsi atstovus kiek
vieną supažindinti su garbės 
svečiu. Atėjo ir mūsų eilė. 
Buvusias grupelėje estų, lat
vių ir lietuvių atstoves persta
tė svečiui, kaipo Baltic States. 
O lietuves konsulas užkalbi
no lietuviškai. Pasirodo, jisai 
dar prieš karą ilgokai pabu
vojęs Lietuvos, taipgi Latvijos 
miestuose ir šiek tiek supran
ta lietuviškai, taipgi asmeniš
kai pažįsta daug Lietuvos 
žmonių. Rep.

Iš Prienų Barbemės 
į Laisvės Piknikų

Visos organizacijos rengia
si į Laisvės pikniką. Na, ir 
Prienai rengia pėstininkų eks
kursiją į Laisvės pikniką Šį 
sekmadienį.

Draugai ir draugės, kurie 
norite dalyvauti Prienų, eks
kursijoje, malonėkite susirink
ti liepos (July) 4th, 1:30 vai. 
dieną į Prienų salę, 174 Roeb
ling St., Brooklyn, N. Y.

I

Jūrininkai Turės 
Konvenciją

šį antradienį, Manhattan 
Center, New Yorke, atsidarys 
pirmoji karo laiku įvykstanti 
National Maritime Unijos kon
vencija, kurioj bus atstovauta 
50,000 jūrininkų, diena die
non keliaujančių į daugerio
pus kraštus svieto su reikmeni
mis mūsų kariuomenei ir tal
kininkams.

Specialė unijistų delegacija 
lankėsi pas prezidentą Roose- 
veltą pakviesti jį garbės sve- 
čiu-kalbėtoju jūrininkų kon
vencijoj.

Walt Disney’s “FANTASIA” 
vadovaujamas Stokowskio

Jan Kiepura lošia Puccini’o

‘The Charm of La Boheme
TAIPGI: “BALLET RUSSE DE MONTE CARLO.”

100-to CHORAS — SIMFONIJOS ORKESTRAS 
Didžiausias Amerikos dainininkas. EVERETT MARSHALL 

mylimiausioje pasaulio operetėje 
“THE STUDENT PRINCE” 

PUIKIAUSIAS MUZIKALIS VAIDINIMAS
Kasdien 8:30 P.M. šešt. ir Sekm. 2 vaidinimai, 2:30 ir 8:30 Tikietai nuo $1.10. 
BROADWAY THEATRE, Broadway ir 53rd Street, New York

KETVIRTA DIDŽIOJI SAVAITĖ 
Jos. Burstyn ir Artkino Perstato!

Judžių kavalkadą 800 metų Rusų didvyrybes

'The Russian Story'
Didi ir virpanti drama, vaizduojanti paprasto žmogaus 

gyvenimą ir kovą Rusijoj.
Sumanymu Nacion. Amerlkieėių-Sovletų Draugiškumo Tarybos, Ine.

Specialiai patrauklus dalykas: “Sixty-Ninth Parallel” 
Naujas nedidelis judis, kuris parodo, kaip Sovietų karo 
laivai ir kovotojai vedė pergalingą dviejų metų kovą 

Šiauriniame Atlante.
Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma šeštadieniais!

STANLEY THEATRE 7th Ave N v

New York ATYDA! New York
3189-ta kp. Radiščevo vardu R.A.S., LR.O.

(Tarpt. Darb. Ordenas) RENGIA IŠKILMINGĄ

KONCERTĄ-BALIU
Pagarbai Herojiško Stalingrado ir jo Apgynėjų 

Įvyks Šeštadienį, Liepos 3 July 
66 ALLEN STREET NEW YORKE

Pradžia lygiai 8-tą vai. vakaro
Programoje dalyvauja didel. grupė Sovietų jūreivių, merginų ir 

Sovietinė gydytoja, moteris.
1. Programą atidaro Radiščevo choras vadovybėje 

Elenos Garbočevskos, ir Šokėjai.
2. Sovietų jūreiviai išpildo šokius “Ciganočka ir 

“Jabločko”.
3. Dainos iš kino-filmų: “Didys Gyvenimas”, “Žmogus 

su Šautuvu” ir “Naikintuvai”.
4. Vienas jūreivis dainuoja senovės rusų dainą “Troika” 

ir čigonų romansus.
5. Visa jūreivių grupė dainuoja Sovietines dainas.

Prakalbas sakys žymūs veikėjai:
SERGEI KURNAKOV nuo kuopos ir KAPITONAS 

Sovietinio'Laivo.
Visos leigos skiriamos naudai Heroiško Stalingrado ir jo Apgynėju* 

MUZIKA VROBLEVSKIO. PRAŠOME NESIVĖLUOTI.
KOMITETAS.
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dčl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t f. Puikus 
Bteičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL...PRACTICAL

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL Stagi 2-2178

DIENRAŠČIO LAISVES

PIKNIKAS
Įvyks šį Sekmadienį

LIEPOS 4 JULY
PRADŽIA 1 VAL.

MUZIKA NUO 4 VAL. PO PIETŲ

KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

KELRODIS: Traukiniais iš New Yorko važiuokit 
iki Union Square ir čia imkite traukinį BMT Line po 
užrašu CANARSIE. Brooklyne išlipkite ant Grand 
St. stoties. Išeikite iš Subway ant Grand St. 
ir čia paimkite gatvekarį po užrašu Grand St.— 
Airport. Gatvekariu reikia važiuoti apie 7 minutes. 
Išlipkite ant RUST St. Iš čia eikite po kairei Rust 
streetu apie 3 blokus ir įeisite tiesiai į Clinton Park.

f LITUANICA SQUARE RESTAURANT'

Stanley Rutkūnas 282 Union Ave.
Savininkas BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreen 4-9612

S...

LJWUVB4
GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brookly.no ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestui.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

dalis%25e2%2580%2594Brookly.no



