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KRISLAI
Priešas Gali Pulti Mūsų 

Miestus Dar Šią Vasarą.
LDS Jaunimo Komiteto

Posėdyj.
Seržentas Vasaris Rašo.
National War Fund.

Rašo R. Mizara.

Washingtone yra spėjama,

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

kad šią vasarą Amerikos pa
kraščių miestai gali būti prie
šo puolami, bombarduojami.
Vokiečiai ir japonai gali tą 
daryti, gerai žinodami, kad 
tie, kurie mūsų miestus bom
barduos, turės patys žūti.

Kodėl priešas gali viskuo 
rizikuoti, kad puolus mūsų 
miestus ?

Aiškinama taip: priešas 
mano, jei jam pavyks vieną 
kitą bombą ant mūsų miestų 
numesti, tai Amerikos žmonė
se prasidėsiąs bruzdėjimas ir 
reikalavimas, kad nesiųsti 
daug lėktuvų į užsienį, prie
šui mušti, kad tuos lėktuvus 
mes turį laikytis namieje.

Bet priešui teks ir čia nusi
vilti. Jei jo bomberiai išdrįs 
mūsų miestus pulti, tai, reikia 
suprasti, kad Amerikos žmo
nės tuomet kaip tik daugiau 
darbuosis, kad pagaminti ir 
pasiųsti ant priešo miestų, juo 
daugiau mūsiškių bomberių, 
kad juos greičiau sunaikinti!

Pereitą savaitę įvyko nepa
prastas LDS Jaunimo Komi
teto posėdis. Mat, einąs Ko- 

' miteto sekretoriaus pareigas, 
Matas Šolomskas, liepos 7 die
ną išeina laivyno tarnybon. 
Reikalingas naujas sekreto
rius, reikalingas naujas Tiesos 
angliškam skyriui redaktorius.

Posėdyj dalyvavo ir karys 
Jonas Ormanas, originalis sek
retorius, dabar sugrįžęs ato
stogoms.

Diskusuota, svarstyta, kas 
'daryti.

Nutarta: Jaunimo Komiteto 
sekretorium palikti Aldą Or- 
manienę, o Tiesos angliško 
skyriaus redaktoriumi — adv. 
Keistutį Michelsaną, o jam pa
dėjėju — Walterį Kubilių.

Atrodo graži kombinuotė.

Adv. Keistutis Michelsonas 
šiandien labai užimtas savo 
profesijos darbais, bet jis, bū
damas Jaunimo Komiteto pir
mininku, jaučiasi turįs parei
gą atlikti jam uždėtąjį darbą.

Walter Kubilius ir Aida 
Ormanienė — taipgi turi dar
bų iki ausų, bet ir jie jaučia 
reikalą, kad—karas ne karas 
—LDS jaunimo darbas turi 
būti varomas pirmyn.

Ir jis bus varomas pirmyn!

Seržentas Antanas Vasaris 
rašo iš šiaurės Afrikos. Jis 
rašo apie prieš Laisvę užves
tąją tūlo asmens valdiškąją 
bylą. .

Seržentas Vasaris, aišku, 
ragina visus laisviečius laiky
tis tvirtai, kad nei joki fašis
tų pasimojimai negalėtų pa
kenkti mūsų dienraščiui.

Reikia pasakyti, kad ser
žentas Vasaris, gyvendamas 
toli nuo mūsų, gyvai rūpinasi 
visais mūsų judėjimo reika
lai. Tik nesenai, kaip žino
ma, jis, būdamas Afrikoje, 
pirko Laisvės šėrų už $20.

National War Fund—iki šiol 
mažai girdėtas vardas. Bet 
nuo dabar jis vis dažniau bus 
girdimas.

Kas gi tas National War 
Fund? Tai organizacija, ku
rion įeina visoki karo metu 
gimę šelpimo komitetai, pav., 
U.S.O., Russian War Relief, 
Inc., United China Relief, etc.

Neužilgo National War 
Fund praves aukų rinkimo 
kampaniją, kurioje manoma 
sukelti viename New Yorke 
17 mil. dolerių, o per visą ša- 
lj —• 125 milijonus dolerių! 
Paskui tie pinigai bus paskai
dyti visom šelpimo įstaigom,
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Įėjo Galion Prez. Roosevelto 
Sumanymas Valdiškais Da- 
mokėjimais Piginti Maistą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongresas pirm ke
liolikos dienų buvo atmetęs 
prez. Roosevelto siūlymą 
damokėti iš valdžios iždo 
tokiem maisto reikmenų ga
mintojams ir pardavinėto
jams, kurie negalėtų išsilai
kyti biznyje, pardavinėdami 
savo produktus aprėžtomis 
kainomis, kokias valdžia 
nustato. Kongresas ’ visai 
neskyrė pinigų panašiems 
damokėjimams.

Prezidentas atmetė — ve
tavo šį kongreso tarimą ir 
sugrąžino jį atgal su nuro
dymais, kodėl damokėjimai 
būtinai reikalingi. Tad kon
greso atstovų rūmas praei
tą penktadienį iš naujo per- 
balsavo prezid. Roosevelto 
sumanymą, ir šį kartą pre
zidentas laimėjo.

Kai prezidentas vetuoja
bet kokį bilių, tai kongreso 
atstovų rūmas ir senatas 
turi dviem trečdaliais balsų 
vėl užgirti tą.balių, jeigu 
nori kad jis taptų įstatymu, 
nepaisant prezidento veto.

Bet perbalsuojant prezi
dento sumanymą dabar tik 
228 kongresmanai pasisakė 
prieš jį, o 154 balsavo už jį. 
Taigi trūko 27-nių balsų, 
kad iš naujo pervaryti kon
greso tarimą prieš prez. 
Roosevelto valią. Tokiu bū
du prezidento pasiūlymas 
damokėjimais piginti pra
gyvenimą ir tapo šalies įsta
tymu.

PREZIDENTO ŽODIS
Prezidentas savo atsiųs

tame pareiškime kongresui, 
tarp kitko, sakė:

“Tuom savo tarimu kon
gresas (tuojau) priverstų 
kiekvieną šeimininkę mokė
ti penkiais centais brangiau 
už kiekvieną svarą sviesto 
ir pabrangintų kiekvieną 
porkčapą, kiekvieną jautie
nos unciją, kiekvieną grie
žinėlį kumpio ar lašinių...

“Tas bilius atimtų iš val
džios faktinai bet kokią ga
limybę tolesniems žings
niams daryti gyvenimo iš
laidoms piginti arba jas
bent toj pačioj vietoj palai
kyti.

“Mes dabar išleidžiame 
100 bilionų dolerių karui 
per metus, ir už kiekvieną 
kainų pakėlimą tik vienu 
procentu valdžia turėtų iš
leist po kokį bilioną dolerių 
daugiau (išmokėjimams).

“Kad apsaugot farmerius, 
tai nėra reikalo prispausti 
vartotojus. Tinkamas būdas 
farmerio reikalams apsau-

National War Fund priklau- 
sančiom.

Bet apie tai bus toliau — 
daugiau.

goti tai skirti damokėji- 
mams pinigų, kad farmeris 
gautų tinkamas kainas už 
savo produktus net ,ir tada, 
kai jis turi pardavinėt juos 
pigiau, negu jų pagamini
mas jam lėšuoja. Tatai rei
kalinga, kad neleist pragy
venimo išlaidoms kilti auk
štyn.”

Prezidentas taipgi nuro
dė, kad jeigu algos abelnai 
būtų pakeltos 10 procentų, 
tai visiems amerikiečiams 
pragyvenimas dėl to pa
brangtų keturiais nuošim
čiais ir puse, atsieit, bent 
keturiais bilionais dolerių 
viso per metus.

Daugiau Punktii-Stampu Rei
kalaujama už Mėsą, Apart 

Kiaulienos

Washington. — Kainų 
Administracija patvarkė, 
jog nuo šios savaitės pra
džios turi būti imama vienu 
iki dviejų punktų daugiau 
štampų iš pirkėjų jautienos, 
veršienos ir avienos. Kiau
lienai paliekama tiek pat 
punktų, apart trijų riebių
jų kiaulienos rūšių, kurioms 
sumažinama reikalaujamų 
punktų skaičius.

Pavojingas Darbo San
tykių Tarybai Bilius
Washington. — Senatas 

taipgi priėmė kongreso at
stovų rūmo tarimą, ku- 
riuom uždraudžia Šalies 
Darbo Santykių Tarybai 
skelbt naujus darbininkų 
balsavimus dėlei unijos pa
sirinkimo tokiose darbavie
tėse, kur darbininkai jau y- 
ra tris mėnesius išdirbę pa
gal sutartį su samdytojais 
ir tuo laiku nėra priešinęsi 
sutarčiai.

Šiuom tarimu kongresas 
stato pavojun Darbo Santy
kių Tarybą, kuri bendrai 
yra gerai patarnavus dar
bininkams.

Senatoriai Siūlo Nedraf- 
tuot Tėvų iki 1944

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senato komitetas 
kariniais reikalais priėmė 
senatoriaus B. K. Wheelerio 
sumanymą, kuris siūlo kon
gresui nutarti — nešaukt 
kariuomenėn iki 11944 m. 
sausio 1 d. tokių vyrų, kurie 
turi vaikų vis tiek, ar vai
kai būtų prigyventi pirm 
Amerikai įstojant į karą ar 
paskiau.

LIETUVIŲ KOVA PLATĖJA, 
NEŽIŪRINT NACIŲ TERORO

Maskva. — M. Pranaitis 
rašo:
Vokiečiai įsiveržėliai sten

giasi grūmojimais atgrąsint 
lietuvių mases, kad jos ne
duotų pagalbos partiza
nams, ir naudoja nuožmiau
sius žingsnius prieš žmones. 
Jie paskelbė, kad r^mūs gyv 
ventojai bus laikomi atsa
kingais už partizanų dar
bus.

Kada vokietys apskričio 
komandantas Beck liko nu
kautas Švenčionių srityje, 
tai nacių žandarų gaujos iš
žudė kokį tūkstantį tenai- 
tinių gyventojų, tame skai
čiuje senelius, moteris ir 
kūdikius.

Už dviejų Gestapo agen
tų nužudymą Kaune buvo 
sušaudyta 400 žmonių.

Visi Amerikos lietuviai 
atsimins ir šią vokiečių bai
senybę :

Kada partizanai susprog
dino tiltą Kražiuose, tai vo
kiečiai sudegino, su žeme 
sulygino visą kaimą ir iš
žudė jo gyventojus.

Tie žiaurumai tačiau ne
pasiekė savo tikslo. Nekalto 
kraujo liejimas juo labiau 
užgrūdino kiekvieno lietu
vio patrijoto pasiryžimą ko
voti prieš mūsų tautos kori
kus.

Dabartiniu laiku ir patys 
vokiečiai yra priversti pri
pažint, jog Lietuvos žmonės 
plačiai remia partizanų ju
dėjimą.

Kovo 25 d. šiemet kauniš
kis vokiečių laikraštis Kau- 
ner Zeitung rašė:

“Yra patira, kad vietiniai 
gyventojai duoda partiza
nams prieglaudą ir padeda 
jiem slapstytis nuo polici
jos.”

Ryšium su tuom vokie
čiai atvejų atvejais pabrė
žia, kad už bet kokią pagal
bą pabėgusiems partiza
nams imtiniams gyventojai 
bus kuo žiauriausiai bau
džiami.

Balandžio 27 d. šiemet 
Kubiliūnas, lietuvių tautos 
išdavikas, išleido specialį 
pranešimą, grąsindamas 
mirčia nubaust kiekvieną 
asmenį, kuris parems parti
zanus.

NAUJI KOVOS BŪDAI
Šalia partizanų augančio 

judėjimo išsivysto ir kiti 
kovo būdai.

Tik prisiminkime Suval
kijos valstiečių sąjūdžius 
šių metų pradžioj, demons
tracijas Kaune ir Marijam
polėje prieš Lietuvos gyven
tojų grūdimą Vokietijon į 
verstinus darbus, riaušes 
Kauno ir Vilniaus universi
tetuose, maištus geležinke
lių stotyse Kaune ir Šiau
liuose tarp Vokietijon gabe
namų žmonių.

Valstiečių pasipriešinimai 
eina didyn. Jie atkakliai 
atsisako pristatyt vokie
čiams nustatytus produktų 
kiekius ir atlikt įvairias ki
tas vokiečių užkariamas 
prievoles.

Patys įsiveržėliai jau pri
pažino, jog valstiečiai pri
statė mažiau kaip pusę rei
kalaujamo pieno, nepaisant, 
kad už pieno nepristatymą 
vokiečiai grūmoja atimt 
karves ir net ištisus ūkius.

(Tąsa 5-me pusi.)

Vokiečiai Priversti Pa
sitraukt Atgal Smolens

ko Srity
Berlyno radijas pranešė, 

jog vokiečiai pasitraukė at
gal, į naują apsigynimo li
niją Dorogobužo apylinkė
je, ; 50 mylių į rytus 
nuo Smolensko. Sako, 
kad rusų kariuomenė juos 
kartotinai atakavo, tai, esą, 
nacių komanda įsakė vokie
čiams pasitraukt į tinka
mesnes apsigynimui pozici
jas. Pasak hitlerininkų, So
vietai stengės pralaužt nau
ją vokiečių apsigynimo lini
ją, bet, girdi, rusams nepa
vykę.

London.—Unit. Press šešt. 
pranešė, kad sovietiniai ka
riai atėmė iš vokiečių apka
sus Smolensko fronte. Vo
kiečiai tris kartus kontr
atakavo; bet buvo atmesti 
atgal ir kautynių lauke pa
liko 600 saviškių lavonų.

Pietų Valstijos vėl Žada Bal
suot už Rooseveltą

Amerikinė bandomųjų bal
savimų Gallup įstaiga ap
klausinėj o demokratus pi
liečius visoj eilėj pietinių 
valstijų, ir atrado, jog 80 iš 
kiekvieno 100 žada vėl bal
suot už Rooseveltą į prezi
dentus, jeigu jis kandida
tuos ketvirtai tarnybai.

Rooseveltas gavo keturis 
kartus tiek bandomųjų bal
sų, kaip visi kiti kandidatai, 
sudėjus juos krūvon.

Japonu Blofas
(Čia yra pranešimas iš priešų šal

tinių ir gali būti jų propaganda.)

Japonijos radijas blofino, 
būk jie Rendovos srityje, 
Saliamono salose, trečiadie
nį ir ketvirtadienį nuskan
dinę devynis Amerikos-Aus- 
tralijos laivus, o tarp jų ir 
vieną naikintuvą ir, girdi, 
nušovę žemyn 77 amerikie
čių lėktuvus.

Niekas nepatvirtina šio 
japonų pagyro.,

Gen. Mac Arthur o Kovotojai 
Ištaškė Priešus Nassau 
Pajūriuose, N. Guinejoj

Australija, liep. 5. — A- 
merikiečiai ir australai, pa
ties generolo MacArthuro 
vadovaujami, sutriuškino 
visus japonų pasipriešini
mus Nassau Įlankos srity
je, Naujosios Guinejos sa
loj, ir daro galutinus pasi
ruošimus šturmuot Sala- 
mauą, svarbiąją japonų ka
ro bazę rytiniai-šiaurinia- 
me tos salos pajūryje.

Amerikos ir Australijos 
kariuomenė, atėmus iš ja
ponų Viru, vienintelį uostą 
New Georgia saloje, Salia
mono salyne, ištaškė visus 
jų pasipriešinimus ir įsi

Visai Patogus Laikas 
Antrajam Frontui Ati
daryt, Rašo Izviestija

I

Maskva. — Talkininkų 
laimėjimai prieš vokiečių 
submarinus ir didelis Ame
rikos ir Anglijos laivų pa
daugėjimas sudarė kuo pa
togiausias galimas sąlygas 
antrajam frontui atidaryti 
Europoj prieš fašistų Ašį, 
kaip rašė Izviestija, Sovietų 
vyriausybės laikraštis, pra
eitą sekmadienį.

Žuvo Lenkų Premjeras 
Sikorskis Oro Nelaimėj

London, liep. 5. — Žuvo 
emigracinės lenkų valdžios 
minister,is pirmininkas gen. 
Vlad. Sikorskis, sudužus Gi
braltare bombanešiui, ku- 
riuom jis skrido.

SIKORSKIS SAVINOSI 
RYTŲ PRŪSIJĄ

Cairo, Egiptas. — Trem
tinės lenkų valdžios minis- 
teris pirmininkas gen. VI. 
Sikorskis sakė spaudos at
stovams, kad Rytų Prūsija 
ir Danzigas turėtų priklau
syt Lenkijai.

Jis pasakojo, kad Rytų 
Prūsija, tautiniai, girdi, e- 
santi lenkiška.

Brooldyniškis Laisvės 
Piknikas Gerai Pavyko

Metinis Laisvės piknikas 
praeitą sekmadienį Klaš- 
čiaus parke, Maspethe, ge
rai pasisekė, ypač atsižvel
giant į dabartines sąlygas, 
nelaidusias busais ir auto
mobiliais iš toliau atvažiuo
ti. Tačiaus buvo kiek svečių 
ir iš kitų valstijų, net iš 
Connecticut. Vietos žiniose 
bus plačiau aprašytas pik
nikas.

I 

tvirtino Viru apylinkėje, 30 
mylių nuo didžiosios japonų 
lėktuvų stovyklos ir karinės 
bazės Mundo j, toj pat saloj.

Amerikiečių artilerija iš 
užimtos Rendovos salos be 
atvangos pleškina Mundą, 
per penkių mylių pločio van
dens ruožtą.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų lėktuvai praeitą 
penktadienį ir šeštadienį 
devynis kartus atakavo ja
ponų kareivines ir kitus tai
kinius Kiskos saloj, vakari
niuose Aleutuose.
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Angly ir Amerikos La
kūnai vėl Naikino Ašies

Karo Punktus
—r- *■> - » •* ' k * • <«'•»' x, ■.

.. «i » • ® ,

London. — Keli šimtai 
Anglijos bombanešių vėl 
per 45 minutes ardė ir de
gino Cologne, karinių fabri
kų miestą vakariniai-pieti- 
nėje Vokietijoje. Tuo tarpu 
kiti anglų bombanešiai ata
kavo Hamburgą, didžiausią 
Vokietijos uostą, submari- 
nų statyklą ir karo pramo
nės centrą.

Anglai neteko 32-jų lėk
tuvų.

Jungtinių Valstijų bom
banešiai naikino vokiečių 
submarinų lizdus Nantes ir 
La Pallice ir lėktuvų dirby- 
klą Le Mans, Francijoj. A- 
merikiečiai neteko aštuonių 
šovė žemyn ir eilę nacių 
lėktuvų kovotojų.. 
kovotojų.

ORO VEIKSMAI PRIEŠ 
ITALŲ SALAS

Amerikos ir Anglijos la
kūnai bombardavo ir ap
šaudė aštuonias fašistų lė
ktuvų stovyklas Italijos sa
lose Sicilijoj ir Sardinijoj; * 
atakavo ir įvairius kitus 
punktus.

Italai patys sprogdina 
Trapani ir likučius tūlų ki
tų uostų Sicilijoj, kuriuos 
išdaužė talkininkų bombos.

Kongresmanai už CCC Darbų 
Palaikymą

Washington. — Kongreso 
komitetas vienbalsiai pasiū
lė visam kongresui, kad nu
tartų palaikyt CCC darbų 
stovyklas iki naujų metų ir 
paskirtų dar $350,000,000 
paskolos tam reikalui.

London.— Amerikos bom
banešiai beveik visai sunai
kino Wilhelmshaveną, Vo
kietijos laivyno uostą.

Graikų maištai prieš Ašį 
eina smarkyn.
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Mūsų Ofensyvas Prieš Japonas
Generolo MacArthur jėgos pradėjo 

puolimą ant priešo Saliamono salų karo 
teatre. Pirmieji žygiai visai pasekmingi. 
Vienas po kito svarbūs strateginiai 
punktai patenka amerikiečiams. 
Kiek numatoma, mūsų karo jė
gų vadovybės strategija yra tokia: 
prasikirsti duris iš pietų į Japoni
jos imperiją. Tai nebus lengvas dar
bas, nes japonams pradžioje karo pa
vyko pasigrobti milžiniškus plotus Pie
tiniam Pacifike. Jie pasigrobė turtingas 
Holandijos kolonijas, Purmą ir kitas s 
sritis. Negalima tikėtis, kad jie po to 
tose vietose neįsidrūtino. Jie laukė ir ti
kėjosi amerikiečių ir anglų ofensyvo.

Bet vienas dalykas dabar jau aiškus, 
būtent tas, kad ore japonai negali pasi
rodyti prieš mūsų jėgas. Jeigu kur ban
do lėktuvais priešintis, gauna smarkiai 
apkulti ir lekia atgal su didžiausiais nuo
stoliais.

Tuo tarpu mūsų karo jėgų veikla 
šiaurinėj Pacifiko daly j lyg ir apsistojo. 
Neseniai ten laimėta svarbi strateginė 
vieta su užėmimu Attu salos. Veikiausia 
šiame karo teatre mūsų jėgos irgi ruo
šiasi ofensyvui.

Skambus Teisybės Žodis
r f :

Prezidentas RooseVelta^ turi paskyręs 
specialį komitetą palaikymui Amerikos 
civilinių žmonių moralės, saugojimui, 
kad jie nenusimintų ir nenupultų dvasio- > 
je. To komiteto veikliu nariu yra garsus 
liberalas Arthur Upham Pope, newyor- : 
kietis.

Ponas Pope yra taipgi didelis priete- 
lius didžiosios Amerikos talkininkės So
vietų Sąjungos. Jis tą kraštą puikiai pa
žįsta. Jis tiksliai ir atydžiai seka jos 
gyvenimą ir veiklą. Pradedant nuo 1925 
metų jis ten buvo nuvykęs keturioliką 
sykių ir kiekvienu sykiu ilgokai pabu
vęs. Todėl jo žodis yra autoritetingas.

Proga paminėjimo dviejų metų karo 
sukakties, p. Pope pasakė visą eilę karš
tų prakalbų. Visur jis griežtai pasmer
kė visokius penktosios kolonos ir Hit
lerio pakalikų leidžiamus melus Ameri
koje apie sovietinį kraštą. “Vienas iš di
džiausių ir svarbiausių šio karo atradi
mų”, sako Pope, “yra atradimas Rusi
jos didybės ir mes, kaipo amerikiečiai, 
jai esame daug skalni.”

Nereikia tikėti tai priešų progandai. 
Reikia jieškoti tiesos ir faktų. “Ko mes 
nuo jūsų prašome,” Pope pareiškė, “tai 
kad stengtumėtės gauti faktus apie Ru
siją ir mes esame tikri, kad jūs rasite 
joje atsidavimą principui, ištvermę ir 
garbingą pasiryžimą ir didžiausios ne
laimės laikais. Rusija neprašo jos gyri
mo, bet ji prašo stengtis ją suprasti.”

Toliau Pope nurodo: “Per paskutinius 
dvidešimt metų Rusija nuolatos reikala
vo nusiginklavimo, tarptautinės koopera- 
•cijos ir užtikrinimo visoms tautoms tei
sių ir teritorijų, bet nepaisant to, Angli
ja ir Francija atsisakė ką nors veikti tuo 
reikalu.”

“Rusija, paštojus kelią naciams ir tuo- 
mi išgelbėjus civilizaciją šimtams metų, 
per du metu laukė to žadėto antrojo 
fronto. Bet dabar jai nebereikės laukti 
ilgai...”

Pope mano, kad antras'frontas vaka
ruose Europoje bus neužilgo atidarytas 
ir bendromis Jungtinių Tautų spėkomis 
žiaurusis priešas bus sutriuškintas. So
vietų Sąjunga, sako Pope, nesuvils savo 
talkininkų šitoje paskutinėje kovoje už 
laisvę ir demokratiją.

Amerikos Negrų Atbudimas į
Council for American Unity leidinyje 

“Common Ground” (1943 m.) randame 
labai įdomų John Beecher straipsnį apie , 
Amerikos negrus pietinėse valstijose. 
Ponas Beecher buvo prezidento Roose- \ 
velto paskirtas Committee on Fair Em- ■ 
ployment Practice atstovu pietuose. Jo i 
misija buvo ištirti diskriminacijas prieš 
negrus karo gamyboje ir štengtis jas < 
prašalinti. Jis sako.: ,

'“Ištisus mėnesius aš turinėjau kari- \ 
nius fabrikus ir valdžios užlaikomas la- ; 
vybos mokyklas. Aš buvau nuvykęs į 
Mobile, Savannah, New Orleans, Atlan
ta, Birmingham, San Antonio, Lake ; 
Charles, Columbia, Memphis, Jackson, 
Chattanooga, Dallas, Macon, Nashville, 
Ft. Worth, Tatladega, Jacksonville, Hou
ston, Brunswick, Norfolk, Tallahassee, 
Goldsboro, Milledgeville, Montgomery ir - 
Little Rock. Aš visur mačiau negrus dir- ■ 
bant sunkius, purvinus ir mažiausia ap
mokamus darbus, kokius tik man teko ■ 
matyti pietuose per visą mano gyveni
mą. Tai nieko naujo tame. Bet kas nau
jo tame, tai kaip jie jaučiasi apie tuos 
darbus. Visuose tuose miestuose jie jau
čiasi vienodai ir visai nepaiso to, kas ' 
apie tai žinos. Jie nori lygios dalybos. 
Jie yra pasiryžę tą lygybę gauti. Visur 
jie laiko susirinkimus. Prie visų apsigy
nimo darbų ir visuose lavybos punktuo
se jie deda pastangas nuversti senuosius 
užtvarus, pastatytus prieš juos. Visur, 
kur tik aš buvau, negrai laikosi išvien. 
Ir tai nėra darbas kokių ten agitatorių. 
Tą judėjimą remia visa negrų spauda ir 
net konservatiškiausia negrų vadovy
bė...”

Tai labai puikus ir sveikas apsireiš
kimas. Kai trylika milijonų žmonių su 
energija ir pasiryžimu stos kovon už 
savo laisvę ir teises, jokia pietinių val
stijų plutokratija nebegalės pastoti ke
lio jųjų laimėjimui.

Amerikos Vaidmuo Po Karo
Nebegalės būti taip, kaip buvo po Pir

mojo Pasaulinio Karo. Amerika padėjo 
karą laimėti ir karo metu žavėjo pasau
lį su Savo gražiais ūbaisiais apie apsau
gojimą demokratijos ir panaikinimą ka
rų ant visados, bet po karo pasitraukė į 
izoliaciją. Wilsonui nepajėgūs savo ketu
rioliką punktų įpiršti seniems, įgudu
sioms ir patyrusiems senojo pasaulio 
diplomatams, jo karjeros žvaigždė užge
so. Jis sugrįžo iš Europos be sveikatos ir 
be įtakos.

Tas tiesa, kad ir dabar tos pačios re
akcinės spėkos tebeveikia ir po karo pa
kels savo galvą ir reikalaus, kad Ame
rika nesikištų į taikos palaikymo reika
lus. Bet reikia tikėtis, kad joms tasai 
suokalbis nebepavyks. Reikia tikėtis, kad 
ši šalis nebandys atsisakyti nuo tų parei
gų, kurias ant jos užkrauna šis didysis 
karas. Taikos palaikymas tokia pat svar
bi Amerikos pareiga, kaip ir karo lai
mėjimas.

Bet iki kokio laipsnio Amerika kišis į 
Europos, Azijos ir Afrikos ir kitų kon
tinentų reikalus? Kaip visas taikos rei
kalas bus pastatytas ir suorganizuotas 
po šio karo? Tais klausimais eina pla
čiausios diskusijos.

Gal bus atgaivinta “Tautų Lyga?” Gal 
jos vietą pavaduos dabartinės Jungtinės 
Tautos? Gal bus sukurtos Jungtinės 
Valstybės pasauliniu maštabu su pasau
line armija, policija ir kitais organais, 
mūsų Jungtinių Valstijų pavyzdžiu?

Sunku dabar pasakyti. Kokia nors 
taitptautinė organizacija turės pakilti. 
Tiek dabar jau aišku, kad kokia ta or
ganizacija nebus, joje nugarkaulį turės 
sudaryti Jungtinės Valstijos, Sovietų 
Sąjunga, Britanija ir Chinija. Be bent 
bile kurios iš jų pastovi taika neįmano
ma. Amerikos pasitraukimas į izoliaciją 
būtų tragedija.

L, L D. Reikalai
Liepos 1 dienos Laisvėje skaitėte : 

Centro Valdybos atsišaukimą į Lietuvių 
Literatūros Draugijos narius, kuopas ir 
veikėjus. Valdyba praneša, kad duoklių 
užsimokėjimo laikotarpis pratęstas iki 
spalių 1 dienos. Kurie per šiuos mėnesius 
pasimokęs narines duokles, pasiliks ge
rame stovyje.

Gaila, kad valdybai reikėjo mokėjimo 
duoklių laikotarpį pratęsti. Mat, vis dar 
šimtai draugijos narių “nesuspėja” pasi- 
mokėti tą mažą metinę duoklę per še- 
šius mėnesius. Mes tikimės, kad pabai
goje šito prailginto laikotarpio nebeliks

Pavojinga Naciška Propaganda 
Tarpe Lietuvių

t ------------ ..........................................................................................................................................................................................

Suareštavimas dviejų Hitlerio šnipų • 
New Yorke parodo, kad naciai darbuoja
si sprogdinti Ameriką iš vidaus. Bet 
•tiesioginių, apmokamų šnipų veikla yra 
tiktai viena tiesioginė forma vedimui 
griovimo darbo. Kurstymas rašinių 
riaušių, auklėjimas žmonėse rasinės ne- > 
apykantos, yra kita jų veiklos forma.

Tos visos formos yra pavojingos Ame
rikai. Bet tai nėra pavojingiausios. Šiuo , 
laiku, kai karas eina prie sprendžiamųjų 
mūšių, kai neužilgo bus mesta visos 
Jungtinių Tautos jėgos ant karo svars- . 
tyklių, kai milijoninės armijos susiims ‘ 
rytų ir vakarų frontuose, pavojingiausia ! 
visam karo reikalui yra nacių ir jų pa
stumdėlių propaganda padalinti Jungti
nes Tautas, pasėti Amerikos žmonėse 
nepasitikėjimą Amerikos talkininkais. : 
Niekas taip nepasitamauja naciams šiuo 
momentu, kaip puldymas Amerikos žmo
nių moralės ir dvasios.,

Apie tai negali būti jokios abejonės. 
Tą puikiai supranta nacių propagandos 
galvos ir jos, matyt, nesigaili nei ener
gijos, nei kaštų tokios propagandos pa
skleidimui tarpe Amerikos žmonių. Tam ’ 
tikslui jos panaudoja visus 'būdus ir vi
sas priemones, visas formas ir visas sri
tis. Ypatingai derlingą dirvą jos suran
da sveturgimiuose, ateiviuose. Kiekvie
ną tautinį skirtumą, kiekvieną proble
mą jų gimtinių kraštų, jos paverčia van
deniu savo propagandos malūnui.

Paimkime žmones, kurie yra kilę iš 
Pabalčio kraštų. Tuos kraštus naciai turi ; 
okupavę ir pavergę. Ten jie turi įvedę 
baisiausi terorą. Ten jie pasimoję estus, 
latvius ir lietuvius išnaikinti. Prasisun
kia ir ateina žinios iš tų kraštų apie na
cių terorą ir apie tų kraštų žmonių ko
vas su pavergėjais. Šitos žinios, šitie ai- • 
dai, šitie tų kraštų liaudies skausmai, ' 
turėtų tarnauti suvienijimui estų, latvių s 
ir lietuvių Amerikoje. Jie turėtų prisi
dėti prie įtraukimo tų žmonių į Ameri- . 
kos karo pastangas. Jie turėtų sukelti 
didžiausią audrą pasipiktinimo naciais. 
Pavyzdžiui, lietuviai turėtų padėti visus 
kitus dalykus į šalį, pamiršti visus partb 
jinius skirtumus, nesusipratimus ir gin
čus ir išvien mestis darban padėtį šį ka
rą laimėti kuo greičiausia, pagelbėt Lie
tuvos žmonėms nusikratyt nacių jungą.

Taip turėtų būti. Taip mes sakome ir 
rašome. Taip mes raginame Amerikos 
lietuvius darbuotis.

, Bet kodėl tokios vienybės tarpe lietu
vių nėra? Kas stovi ant kelio? Kas de
moralizuoja Amerikos lietuvius? Kas 
šaldo juos link šio karo? Kas tūkstan
čius jų sulaiko nuo pilno ir nuoširdaus 
įsitraukimo į karo pastangas?

Atsakymas tėra vienas: gudri nacių 
propaganda. Ta propaganda pradžioje 
ėjo tiesiai iš Berlyno (Ancevičiaus)., pas
kui “iš Lietuvos” laiškai (kurie sakė, 
kad Lietuvos žmonės verkė iš džiaugs
mo, kai naciai atėjo ir naikino Lietuvos 
miestus ir kaimus);, paskui koks ten 
slaptas 'biuras su ištraukomis iš nacių 
leidžiamų laikraščių Lietuvoje, paskui 
slaptais keliais siunčiamos pronaciškos 
žinios iš Lisabono. Visa ta bjauri (propa- , 
ganda surado kelius ir pasiekė Naujie- 
pas, Keleivį, Draugą, Vienybę, Darbiniu- i 
ką, Dirvą, N. Gadynę, Ameriką. O per 

Huos laikraščius ta propaganda pasiekė 
lietuvių mases.

Apart tų šaltinių ir tos na'cių propa
gandos, atėjusios iš užsienio slaptais ke
liais, leidosi darban čia vietiniai propa- . 
,gandistai. Jie visi turi vieną tikslą: 
kurstyt Amerikos lietuvius prieš didžią
ją Amerikos talkininkę — Sovietų Są
jungą. Kiek jiems tas pavyksta, tiek jie 
sudemoralizuoja lietuvius, atšaldo juos 
nuo karo, pakenkia Jungtinėms Tau
toms ir pasitarnauja Hitleriui. Tai taip 
aišku, kaip diena. Jie tai žino ir todėl 
sušilę darbuojasi. Jie nėra akli, kad ne
matytų savo darbo vaisių. Jie nėra kęno 
nors suvedžioti bei apgauti. Jie puikiai 
žino, ką jie daro. Jie puikiai supranta 

nei vieno Draugijos nario, atsilikusio su 
duoklėmis. Tokiai organizacijai priklau
syti, kaip Literatūros Draugija, yra di
džiausia nauda ir garbė. Tai vienintelis 
didžiulis literatūros leidimo ir apšvietos 
skleidimo aparatas visoje Amerikos lie
tuvių visuomenėje.

Bet mes norėtumėm atsikreipti ir į tuos 
dienraščio skaitytojus, kurie dar nepri-

ir pavojin- 
atvirai agi- 
kariauti ir 

vėl tuoj aus

■

•savo)piktą misiją: pakenkti karui, pa
tarnauti Ašiai.

Vienas iš tų sąmoningų pronaciškų 
propagandistų yra K. Pakštas^ klerika
las, nepilietis, neseniai atbėgęs ir apsigy
venęs Amerikoj. Pakštas bene bus pats 
vyriausias nacių propagandos šinkorius 
tarpe lietuvių. Jis yra ir pavojingiausias, 
nes jis turi plačią katalikų srovės spau
dą, kurią panaudoja pasiekimui ir nuo
dijimui plačiausių katalikiškų masių. 
Kaip visi panašūs propagandistai, taip 
Pakštas yra įgudęs, puikiai išsilavinęs 
savo piktajai misijai. Jis moka kepti 
naujus šūkius, kai senieji nusidėvi ir 
nebetarnauja. Savo garsiojoje brošiūroje 
“The Lithuanian Situation” jisai begė
diškai atvirai gyrė nacių atneštą Lietu
von “laisvę” ir “kultūrą”. Ten jis bolše
vikus piešė velniais, o nacius aniuolais.

Ta propagandos forma nusidėvėjo. 
Svietas greitai pamatė, kad naciai nėra 
joki aniuolai, kad jie neatnešė Lietuvon 
laisvės ir kultūros. Tada Pakštas susi
koncentravo ant melo apie “bolševikų te
rorą” Lietuvoje, o gražiai tylėjo apie na
cius okupantus.

Dabar Pakštas skelbia lietuviams iš 
visų bjauriausi, juodžiausį 
giausį melą. Dabar jis visai 
tuoj a, kad visai neapsimoka 
laimėti šį karą, nes, girdi, 
reikės kariauti.

Su kuomi ir kodėl ? Ogi, žinoma, su So
vietų Sąjunga! Ne Vokietija, bet Rusi
ja yra tautų ir žmonijos didysis priešas. 
Pamirškime karą,’ pamirškime viską, 
ruoškimės tam naujam karui. Girdi, 
“Vokietijos imperializmas suklups 11944 
metais.” Vadinasi, nereikia jį nė mušti, 
jis “suklups0 pats savaime. Jis nebepa
vojingas. Bet, šaukia Pakštas:

“Vokietijos galybei žuvus Cent valinei 
Europai dar neteks ant laurų ilsėtis, nes 
ją greitai užpuls kasdien augantis Rusi
jos nacionalizmas. Iš oficialių Maskvos 
pareiškimų ir iš įvairių diplomatinių 
versmių žinome, kad jau dabar Rusija 
netaiko Atlanto čarterio nei vienam sa- 
<vo vakariniam kaimynui. Ji ruošiasi at
imti laisvę Suomijai, Estijai, Latvijai, 
Lietuvai, Lenkijai ir Rumunijai. Taipgi 
ji turi apetitą Persijos šiaurinei daliai 
ir Afganistanui. Prie geros progos ji ne
aplenktų ir Turkijos ‘strateginių’ dalių. 
Kadangi nei viena čia paminėtų tautų 
nenorės būti rusų imperializmo sovieti- 
zuota — tai reikės tai daryti Raudono
sios Armijos pagalba. Sunku dabar pa
sakyti, kaip ilgai tęsis karas prieš tų 
šešių ar astuonių valstybių nepriklauso
mybes: gal šešis mėnesius, o gal net tris 
metus. Nes juk nežinom, iš kur ir kaip 
tos tautos gaus ginklų savo laisvei ir de
mokratijai apginti. Gal bus panašumų į 
1918-1920 metų laisvės karus.”

— Draugas, 1943 metų birželio 28 d.
Tai matote, kokia juoda pasaulio atei

tis; tai matote, kokia baisi tragedija iš
tiks tautas, jeigu Vokietija bus sumuš
ta, jeigu Jungtinės Tautos laimės šį ka
rą!

Pirmiau buvo tiktai Pabalčio kraštai. 
Dabar jau atsirado net aštuonios tautos, 
kurioms gręsia pavojus Jungtinių Tautų 
laimėjimo. Aišku, daug geriau ir ramiau 
būtų, jeigu karą laimėtų Ašis.

Aišku, kad Hitlerio agentai tarpe lat
vių, estų, lenkų, rumunų, suomių, turkų 
ir kitų ateivių, kaip pas mus Pakštas, 
grūmoja savo žmonėms Jungtinių Tautų 
laimėjimu. Jie taip pat darbuojasi suši
lę, kad atšaldyti ateivius nuo Jungtinių 
Tautų, nuo karo, kaip pas mus Pakštas.

Nereikia manyti, kad šis Pakšto su
būrimas tų visų kraštų ir grūmojimas 
nauju karu prieš “rusų nacionalizmą”, 
arba “rusų nacionalizmo” prieš tas tau
tas yra netyčia išsprukęs plepalas, pa
ties Pakšto sugalvotas. Tai yra, matyt, 
nauja kryptis nacių propagandoje. Tai 
,yra Goebbelso iškeptas naujas šūkis, pa- 

(Tąsa 3-čiame pušlapyj)

klausote prie šios Draugijos. Tokių, be 
abejo, yra tūkstančiai. O visi geros va
lios susipratę lietuviai turėtų būti Lie
tuvių Literatūros Draugijos nariais. 
Nauda iš to jums: gausite draugijos lei
džiamas knygas ir žurnalą šviesą. Nau
da visai lietuvių tautai : prisidėsite prie 
pakėlimo visų lietuvių kultūros ir ap
švietus.

Antradienis, Liepos 6, 1943

MonteBo, Miss.
Kas čia pasidarė, kad lietu

viški pro-naciai, kurie du me
tai atgal taip džiaugėsi Hitle
rio karo laimėjimais, Lietuvos 
pavergimu, o dabar jau virto 
gerais patrijotais?

Atrodo, kad jie jau permato, 
kad Hitleris pralaimėjo karą, 
kad jis negalės laikyti paver
gęs Lietuvos. Štai ir So. Bosto
ne, tie ponai, kurie pirmiau 
garbino Hitlerį, iš nacių ga- 
zietų straipsnius persispaus
dindavo, o dabar jau ir jie 
garsina karo -bonus.

Būtų smagu ir imtų mane 
džiaugsmas, kad visi lietuviai 
nuoširdžiai eitų išvien, kad vi
si remtų Jungtines Tautas, 
bet, kaip pažiūri, tai tie pa
tys “p atrijo tai” purvais J rab
ato į Amerikos goriausią tal
kininkę Sovietų Sąjungą, ku
ri tiek daug gyvasčių padėjo 
gelbėdama mūsų visų bendrus 
reikalus.

žinoma, argi galima laukti, 
kad “Keleivis” ir panašūs at
sisakytų nuo savo numylėtos 
melų kampanijos prieš darbo 
žmonių valstybę! Juk per 24 
metus jie melavo, rašė, jo 
ponas redaktorius sakė 'kal
bas net pj^r radijo, pasakojo, 
kad bolševikai, Sovietų Sąjun
goj, iš gražių merginų kilba- 
sas daro, tai nuo tokių “per
lų” ne taip lengva atsisakyti 
ir negreitai jiems išnyks ape
titas meluoti prieš Sovietų Są
jungą.

Massachusetts lietuviai per 
penkis mėnesius vedė vajų už 
sukėlimą fondo, iš kurio nu
pirko tris ambulansus, vieną 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, kitą Lietuvių Pulkam, 
kurie vadovystėj Lietuvos So
vietų valdžios kovoja- už Lie
tuvos išlaisvinimą iš po nacių, 
ir trečią Raudonajai Armijai. 
Darbas gražus! Mass, lietu
viai nuoširdžiai jį rėmė ir fon
das net didesnis sukelta, kaip 
pradžioj buvo planuota, bet 
tie “patrijotai” ir Čia “padė
jo”, -nes jie ne tik ne£ars|no 
to foriJd, bet mūsų garsinimus 
ir plakatus naikino ir nuodus 
leido, kad tik mes negalėtume 
sukelti reikalingo fondo, kur
stė vienus prieš kitus So. Bos
tono lietuvius.

Labai būtų gerai, kad po
nai redaktoriai “Keleivio'” ir 
“Darbininko” nustotų kursty
ti lietuvius vienus prieš kitus 
ir prieš Amerikos talkininkę, 
kad jie suprastų, jog visų lie
tuvių sūnūs yra armijoj ir lai
vyne, kad tie sūnūs veda afba 
rengiasi kovai tokiai, kaip Lie
tuvių Pulkų kovotojai, kaip 
Raudonoji Armija jau < treti 
metai kovoja.

Mes kviečiame lietuvius vi
sus vieningai stovėti už karo 
pergalę, juk katalikų, tauti
ninkų, socialistų ir bolševikų 
sūnūs yra armijoj, visi jie 
draugai, visi jie lygiai moki
nami, visi jie nuoširdžiai ren^ 
giasi kovai už mūsų laisvę, Uz 
mūsų namus, už mūsų teises, 
už tą pat, už ką kovoja rau
donarmiečiai, tai ar gražu, 
kada tėvai pasilikę namie Vie
nas su kitu nesutinka?

Visų vienybė yra reikalin
ga, nes, kad mūsų sūnūs bū
tų aprūpinti ginklais, tai mes 
namie turime visi gaminti 
jiems juos, gaminti viską,, be 
ko negalima karą laimėti, be 
ko negalima mūsų pergalė, o 
tai pergalei reikia visų vieny
bės. Kas skaldo, kas kursto 
vienus prieš kitus, tas kenkia 
karo laimėjimui, tas nori, kad 
daugiau mūsų sūnų žūtų, tas 
nori, kad Hitleris laimėtų, nes 
skaldymas žmonių, tai Vyriau
sias Hitlerio ginklas.

W. Jurkevičių.

Redakcijos Atsakymai
Visiems Mūsų Bendradar

biams.— Dėl visos eiles aplin
kybių, tūlos korespondencijos 
bei kiti bendradarbių rašiniai 
nebuvo galima sudėti. laikraš
ti n taip greit, kaip mes nogė
tume. Pasitikėkite, greit jįe 
visi bus išspausdinti dienraŠ- 
Vje- ■ / _
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• 1, Trečias Puslapis

Atsišaukimas į Naujosios
Anglijos Lietuvius

Lietuviai Vokiečiams Ne
vergavo ir Nevergaus!

Vokiečių propaganda turi 
vienų būdingą bruožą. Kai 
vokiečių kariuomenei pasi
daro riesta frontuose, Hit
lerio propagandistai, norė
dami išsisukti, pradeda taip 
meluoti, jog pagaliau susi
painioja savo meluose, ir, 
kaip yla iš maišo, išlenda 
anksčiau visais būdais slėp
ta tiesa.

Taip buvo pernai žiemą. 
Tai pasikartoja ir dabar, 
kada Raudonoji Armija va
ro vokiškus grobikus, o po 
vokiečio kaustytu batu vai- 
tojantieji kraštai, padrąsin
ti Hitlerio pralaimėjimų, 
vis drąsiau kyla prieš rudą
jį okupantą.

Vokiškij okupantų laik- 
raštpalaikis “Deutče Cei- 
tung in Ostland” straipsny
je “Pilvo vergai Ostlande” 
prisimelavęs apie tai, kad 
Hitlerio gaujos, kardu ir 
ugnimi įsiveržę į Pabaltijo 
kraštus, buvo ten mielai gy
ventojų sutiktos, staiga 
pradeda pasakoti teisybę.

“Dabar, rašo jis, visa tai 
jau seniai užmiršta, ir tie 
patys Ostlando žmones 
traukia biaurias, liūdnas 
dainas, nes jie dabar yra 
priversti atsisakyti nuo tų 
patogumų, prie kurių jie 
buvo pripratę sočiais taikos 
laikais.”

“Kada mes atėjome, rašo 
tas laikraštis toliau, tai 
žmonės, nepaisant visko bu
vo sotūs. Tuo tarpu mes 
(vokiečiai — V. R.) jau iš- 

”tisus metus turėjome smar
kiau suveržti savo diržus. O 
dabar šitie žmonės nepaten
kinti sunkumais geležinke
ly, viešbuty, įmonėje, krau
tuvėj. Jie yra nusivylę ka
ru.”

Nusivilti karu lietuviai, 
žinoma, negalėjo. Nei lietu
viai, nei kokia kita Tarybų 
Sąjungos tauta karo nie

kuomet nenorėjo, ir nusivil
ti jiems nebuvo ko. Čia eili
nis fašistų melas. Bet 
mums tikrai įdomu išgirsti 
iš fašistų, kad žmones Lie
tuvoje jie rado sočius, kada 
vokiečiai jau metus badavo. 
Šis prisipažinimas yra ypač 
vertingas po viso nacių lo
jimo apie Tarybų Lietuvą. 
Bet vertingiausias yra, ži
noma, pačių nacių prisipa
žinimas, kad gyventojų pa
sipiktinimas vokiškų oku
pantų vergove yra dabar 
dar stipresnis, negu jis bu
vo okupacijos pradžioje, 
kad Lietuvos liaudis vis at
viriau ima reikšti savo pa
sipiktinimą tuo badu ir 
skurdu į. kurį juos įstūmė 
hitlerininkai.

Maždaug tą patį buvo 
priverstas visai neseniai 
pripažinti ir vyriausias o- 
kupantų budelis Lietuvoje 
paršidavėlis Kubiliūnas, ku
ris pareiškė, kad “Vidaus 
frontas dar tebėra stiprus 
ir reikalauja dėmesio bei jė
gų, o bolševizmo pavojus 
mūsų gyvenime dar toli 
gražu nėra išnykęs.”

Visus tuos prisipažinimus 
vokiškieji okupantai daro 
toli gražu ne iš tiesos mei
lės. Jie tik pakartoja tai, 
ką ryškiai parodo gyveni
mo tikrovė. Kylantį Lietu
vos gyventojų pasipriešini
mą puikiai vaizduoja kad ir 
įvykiai universitete. Nepai
sant vokiečių grasinimų iš 
visų studentų, kurie turėjo 
užsiregistruoti į darbo tar
nybą, tai atliko tik 15%. 
Vokiečiai griebėsi įprasti
nės priemonės — koncent
racijos stovyklos, į kurią jie 
ėmė grūsti profesorius bei 
studentus. Tačiau suvaryti 
Lietuvos studentų į darbo 
tarnybą jiems vis tiek ne
pavyko.

Vis drąsiau ir sėkmin

giau muša vokietį Lietuvos 
partizanai. Štai palyginti ir 
visai neseniai tarybinis in
formacijų biuras pranešė 
apie sėkmingus vieno Lietu
vos partizanų būrio mūšius 
prieš vpkiškus okupantus.

Bet kas svarbiausia, į an
tihitlerinį frontą Lietuvoje 
įsitraukia vis platesnės tau
tos masės, nepaisant pažiū
rų ir įsitikinimų skirtumų. 
Didysis pavojus, kuris yra 
pakilęs ties visa tauta, vie
nija ją ir glaudina jos ei
les.

Okupantai, tačiau, nesi
tenkina vien prisipažini
mais apie augančią gyven
tojų neapykantą jiems. Jie 
mėgina ją ir aiškinti:

“Kada mes (t. y. vokie
čiai. V. R.) tikime pergale, 
—rašo “Deutše Ceitung in 
Ostland”, —< jie (t. y. lie
tuviai, latviai, estai, V. R.) 
šie pilvo vergai Ostlande, 
kuriems visų svarbiausia 
yra tepti sviestą per pirštą 
storumo ant duonos, netu
ri pasitikėjimo pergale.”

Ir vėl fašistai išplepa 
mums šiek tiek tiesos. Ži
noma, kad fašistai vis ma
žiau ir mažiau suranda 
kvailių, kurie tikėtų jų per
gale.

Tačiau vergų vokiškieji 
vergvaldžiai mūsų krašte 
nesurado. Jie norėjo suras
ti vergų Ostlande, bet jie 
surado laisvą Lietuvą, ku
rioje gyvena ne vergai, o 
piliečiai, branginantieji sa
vo laisvę, savo tautini savi
stovumą ne tik daugiau už 
sviestą, bet ir daugiau už 
savo' gyvybę. Ir ?kaip tik dėl 
to taip ir siunta dabar vo
kiškieji vergvaldžiai, kurie 
sugebėjo užgrobti mūsų 
kraštą, bet nepajėgia pa
vergti jo žmonių.

Nepajėgia ir niekuomet 
nepajėgs, nes Lietuva ne
vergavo ir niekuomet ne
vergaus vokiečiui.

V. R.

Seržantas Puzonas

PAVOJINGA NACIŠKA PRO
PAGANDA TARP LIETUVIŲ

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
siekęs Amerikoje nacių propagandistus 
tais slaptais keliais, kuriais ateina į sve- 
turgimiškų laikraščių redakcijas visa 
nacių propaganda.

Tikslas toks: padaryti Sovietų Sąjun
gą juo baisesne amerikiečių akyse. Kai 
Pakštas kalba į lietuvius, tai jis jiems 
sako: Matote, Rusija nori “praryti” ne 
tik Pabaltį, bet ir Lenkiją, ir Suomiją, 
ir Rumuniją, ir net Turkiją su Afganis- 
tanu!

Pasiskaitęs šitos Pakšto propagandos, 
lietuvis tėvas ir motina, kurie neskaito 
kitos spaudos, apart klerikalų, pamąstys 
sau: Tai tokia Amerikos talkininkė ta 
Sovietų Sąjunga! Tai ji yra Lietuvos-ir 
viso pasaulio pavojus, o ne Vokietiją. 
Tai kam mūsų sūnūs dabar kariauja 
prieš Vokietiją? Už ką? Ar kad šita 
Rusija prarytų tas aštuonias tautas? 
Kam mes turime remti šitą karą?

Vadinasi, Hitleris savo tikslą atsiekia: 
Pagelba tokių Pakštų jisai sukelia lietu
vių galvose abejones apie šio karo tiks
lą, sulaiko juos nuo įsitraukimo į karo 
pastagas. Tėvų abejonės pasiekia jų sū
nus armijoje. Juk tėvai susirašo su vai
kais. Kareiviai parvažiuoja pas tėvus ir 
girdi jų abejones. Gal ne vienas tėvas 
dar tiesiog iš Draugo paskaito savo sū
nui uniformoje. Tuo būdu šita prakeik
ta nacių propaganda pasiekia Amerikos 
ginkluotas jėgas ir jas demoralizuoja.

Reikia žinoti, kad Pakštas nekalba 
tiktai už savę. Jis kalba už visą katalikų 
srovės vadovybę. Dar daugiau: jis kalba 
už tautininkus ir socialistus taipgi. At- 
minkime, kad Pakštas yra Lietuvių Tau

tinės Tarybos sekretorius ir vadas. Jis, 
o ne kas kitas, tai Tarybai nustato gai
res. Pamatysite, šitą nacių melą apie 
“aštuonias tautas”, paleistą į lietuvius K. 
Pakšto lūpomis, tuojau pradės populiari - 
zuoti visa klerikalų, tautininkų ir menše
vikų spauda. *

A. Bimba.

Odisėja
Žuvėdra supasi ant stiebo.
O jūra svetima, plati...
Baltoji paukšte, pasistiebus 
Pažvelk į tolį... Nematyt?
Tą žemę širdyje nešiojuos 
Dienas ir nemigo naktis.
Tik bangos man charibdėm žiojas, 
O, rodos, kraštas tarp arti:
Žydrioji Nemunėlio juosta
Ir ta baltapilė kalva.
Ak, pamatyt brangiausią uostą, 
Kuris vadinas Lietuva!
Juk duotą žodį aš tesėjau, 
Kaip gali jį tesėt žmogus. 
Tu pasakyk man, Odisėjau, 
Koks kraujo skonis? Ar svaigus?
Tu, rodos, gėrei jį—kaip vyną 
Ir keršto svaiguly svaigai. 
Tu mindei priešus į purvyną, 
Užsimaskavęs neblogai.
Ir aš tėvynėje atrasiu 
Tuos lėbautojus įžūlius.
Jie šeimininkai šiandie drąsūs 
Ir negalvoja—kas jiems klius.
Aš moteris — tik Odisėja, 
Manęs Homerai neminės. 
Bet aš mokėsiu būt teisėja 
Skriaudikams mano giminės.

.. Salomėja Nėris.

Devyni hektarai Dzūkijos 
žemės nedavė Puzonui dar
bo pas savo tėvus, nepajėgė 
jo išmaitinti. Su 40 litų ki
šenėje jis nukeliavo į Klai
pėdą ir stojo į jūrinininkų 
mokyklą. Gerai jis atsimena 
savo pirmą kelionę jūra, jū
ros ligą, kuri jį gerokai pa- 
kamavo, atsimena jis ir ka
pitono žodžius:

— Jūra, brolau, kaip gy
venimas reikia dirbti, ko
voti ir nugalėsi ją.

Daug teko dirbti, mažai 
uždirbti, bet tėvynės jūra 
buvo plati, ji buvo mylima 
net ir tada, kai ji supykda
vo, banguodavo nešdama 
savo vilnimis baltas putas. 
Jūra parodė jam kelią į di
dįjį pasaulį, į gyvenimą.

Ir matė jis tą pasaulį 
Hamburge ir Bremene, Liu
beke ir Antverpene, Mela- 
goje ir Genujoj. Jis matė tą 
skurdą, tą bedugnę, į kurią 
įstūmė fašizmo valdovai 
Vokietiją, Ispaniją, Italiją, 
matė tą žvėriškumą, kurį 
ugdė hitlerininkai vokiečių 
jaunimo eilėse.

Ir štai 1939 m. vokiečių 
ultimatumas Lietuvai dėl 
Klaipėdos. Lietuvos jūra 
nerimauja. Jos bangos šian
dien lyg didesnės, veržiasi 
visu smarkumu į krantą. 
Klaipėdoje jąų girdisi hit
lerininkų paradinis žygiavi
mas.

Stotyje esesininkai užgro
bia iš lietuvių paskutinį jų 
turtą, kurį jiems pavyko 
paimti su savim. Moderniš
kieji kanibalai' muša, kei
kia ir kolioja lietuvius, veja 
ir varo juos iš jų gimtojo 
Klaipėdos krašto. Ir stovė
damas ant besitolinančio 
nuo Klaipėdos uosto laivo 
“Kaunas”, Puzonas žino, 
kad ne amžiams jis atsisvei
kina su šituo kraštu, su šita 
jūra. Jis dar smarkiau pa
juto savo širdyje tą neapy
kantą vokiškiems grobi
kams, kurie dabar išaugo į 
deginančią, n a i k i n ančią 
liepsną. šią neapykantos 
liepsną, kaip lobį jis nešio
ja ir saugoja savo širdyje. 
Iš jos jis semiasi ištvermės 
ir pasiryžimo.

Ir iš tikrųjų, Puzonas pa
sižymi tuo, kad jis yra ne 
tik vadas, bet taip pat ir 
draugas, ir pedagogas. Jo 
vadovaujamame skyriuje 
nėra atsilikusių kovotojų. 
Jo skyriaus kovotojai yra 
žmonės ryžtingi, drausmin
gi, suprantą savo uždavi
nius ir pareigas.

Tokie žmonės nesustos 
prieš nieką. Jie nugalės 
kliūtis ir sunkumus, kol ga
lutinai nebus išlaisvinta nuo 
okupantų Lietuvos žemė ir 
Lietuvos jūra.

M. Gluchas

Sovietų Sąjungą ir, Raudo
nąją Armiją.

Birž. 27 liet, bažnyčioj Mo
tuzą rodė iš karo ir Lietuvos 
filmas, o ponas Valaitis “aiš
kino”. Diena pasitaikė karš
ta, tai publikos atėjo tiktai 80 
asmenų, užsimokėdami po 35 
centus. Biznis ne koks. Kle
bonas su Valaičiu pasakė po 
spyčių. Na, ir prasidėjo rody
mas tų filmų-judžių,. Rodė 
newsreels nuo pasaulinės pa
rodos laikų iki dabar, ką mes 
jau buvome matę. Kuomet 
rodė pasaulinės parodos po 
New Yorko gatves, tai Sovie
tų Sąjungos skyrius su raudo
na vėliava buvo labai puošnus, 
kurį Valaitis pašiepė. Ve, sa
ko, su raudonom nektaizom 
apsiraišioję, tai viską, ką jie 
gali! Valaitis, matyt, geriau 
neapžiojo įkąst. Rodant karą 
prie Stalingrado, ‘taurusis’ Va
laitis aiškino šiaip: “žvėrys 
rusai, žvėrys vokiečiai, viską 
naikina.” Valaičiui žvėrys ru
sai. Ar girdėjote tokią štuką? 
Daleiskime, aš netikėtai iš pa
salų užpulčiau poną Valaitį, 
uždėčiau jam “juodus aki
nius,” o priedui padegčiau jo 
butą ir sakyčiau, kad Valaitis 
žvėris. Na, ir kokia čia logi
ka būtų! Kas ką žvėriškai 
užpuolė, ir vaikai žino, tiktai 
Valaitis nežino. Buvo per
trauka 5 minutom, tai klebo
nas sakė spyčių ir barė tuos 
parapijonus, kurie neužsimo
ka į parapiją po $6 į metus. 
Šalę manęs sėdintis parapijo- 
nas sako, kad tas mūsų klebo
nas—neprisotinta dūšia. Algą 
gauna, kolektas sekmadieniais 
surenka po šimtą dolerių ir 
kitokias įplaukas turi ir vis 
dar jam neužtenka. Po to pra
dėjo rodyt Lietuvą, senus ir 
naujus pastatus, tiltus ir mo
kyklas, šiaip ūkininkus, šien- 
piūvius ir arėjus. Bet dau
giausiai tai bažnyčias. Iš tech
niško atžvilgio filmos nutrauk
tos spalvuotos ir gražios, ypač 
ta vieta, kur Lietuvos armija 
ėjo užimt Vilnių. Čia ir vėl 
Valaitis kando. Sako, rusai 
atidavė Vilnių, kad po tam 
pasiėmus visą Lietuvą. Ant 
arenps pasirodo generolas Vit
kauskas. Valaitis ir jį tarkuo
ja. Girdi, Hitleriui užpuolus 
laisvą Lietuvą, kam generolas 
Vitkauskas su savo armija pa
sitraukė į Rusiją. Pagal Va
laičio filozofiją, gen. Vitkaus
kas turėjo pult į glėbį Hitle
rio naciams banditams. Sme- 
tonininkas Valaitis verkšlena, 
kam Raudonoji Armija iš
sprogdino nekuriuos tiltus ir 
pastatus. Iš jo kalbos gali
ma suprast, kad jis dangstosi 
pronaciškom plunksnom, ir 
dirba prieš Sovietų Sąjungą, 
mūsų šalies didžiausią talki
ninkę. Valaitis, matyt, po vi
sas lietuvių kolonijas tokias 
kvailas pasakas skleidžia.

Aukos Sovietų Sąjungai
Rusas, Dennis Kacik, per V. 

Kaulių pridavė $10 Sovietų 
Sąjungos medikalei pagelbai. 
Pats Vincas Kaulius aukavo 
$2 pundelių vajininkams. Vi
so $12. čekis pasiųstas Lais
vės vardu. Ačiū aukotojam, 
kad supranta kovos už laisvę 
reikalus.

V. J. Stankus.

Dienraščio Laisvės Pikniko 
Moterų Stalo Reikalu 

Šis piknikas įvyksta 18 
dieną liepos (July), Keistu
čio Parke, artimoj Bostono 
apylinkėj, East Dedham, 
Mass.

So. Bostono ALDLD 2- 
ros kuopos moterys nutarė 
Laisvės piknike turėti mo
terų stalą ir kviesti visų 
kolonijų drauges, ir draugus 
prisidėti prie jo. Jeigu ku
rioms kolonijoms nebūtų 
galima prisidėti su maistu 
dėlei maisto padalinimo, tai 
prašom prisidėti su dole
riais, nes doleris dar nėra 
“reišinuotas” ir mes jų ga
lime aukoti, kiek tik nori
me.

Gyvenant šiame sunkia
me karo laikotarpyje, kuo

met visokių reikmenų kai
nos yra labai pakiilusios, tai 
ir Laisvės gyvavimas pa
sidarė sunkesnis. Ypatin
gai vedant kovą su juoduo
ju fašizmu šiandien Laisvei 
parama yra reikalingesnė, 
negu kada nors pirmiau. 
Todėl prašome visų prisidė
ti prie šio pikniko, kas kuo
mi išgalit ir padaryti jį tik
rai sėkmingu.

Aukas prašom atvežti tie
siog į pikniką. O kurie ne
galėsite atvažiuoti, prašo
me atsiųsti moterų stalo ko
mitetui.

P. Žukauskienė, 
B. Chubarkienė, 
H. Thomas,

91 Gardner St.,
W. ‘Roxbury, 32, Mass.

t

Apgailos Laiškas Eizonams
** X,

“Laisvės” No. 148, birželio 
24 d., pirmam puslapyj pa
stebėjau žinią, kad žuvo 
youngstowniečių draugų Bizo
nų sūnus kapralas Jonas Bizo
nas.

Man per ilgus mietus gyve
nant Youngstowne teko dirbti 
draugijose kartu su Bizonais 
id jų šeima, taigi ir su velioniu 
Jonuku. Taigi, ta žinia skau
džiai užgavo man širdį, kad 
netekome brangio Jonelio 
tėveliams sūnaus, draugijos 
nario, šalies apgynėjo. Aš ge

rai žinau, kad niekam tiek 
širdį neskauda, kiek tėvams, 
sesutėms ir broliams.

Nors aš toli nuo jūsų nega
lėjau nulenkte savo galvą 
prie jūsų sūnaus karsto, kad 
atiduoti velioniui gilią pagar
bą, bet jaučiu savo širdyje 
skausmus ir kartu liūdesius 
pergyvenu su jumis. Iš gilu
mos širdies siunčiu užuojautą 
visai Bizonų šeimynai!

J. Kasparavičius.
2917 Salisbury Ave., 

Sparrows Point, Md.

Chicagos Žinios
Iš LKM Choro Darbuotes
Birželio 25 d. Hollywood 

salėje įvyko choro pamokos. 
Nors choras buvo sutikęs bir
želio 22 d. dainuoti Kultūros 
ir Meno Kliubo radijo progra- 
me iš stoties WGES, bet cho
ro mokytojas buvo užimtas 
labai svarbiais reikalais tą 
vakarą ir todėl choras nega
lėjo patarnauti.

Operetė šienapjūtė
Pirmu kartu LKM Choras 

ir Kultūros ir Meno Kliubas

neiti dirbti į karo įmones, nes 
tuom “padėtų bolševikam.” 
Kitoj vietoj to dokumento sa
ko, kad ragino bundistus 
vengti karinės tarnybos.

Yra astuoni bundo nariai 
sužymėti byloj pilietinių po- 
pierų atėmimui. Tačiau kaip 
prokuroro Wall prirengtas do
kumentas rodo, tai gali dau
geliui bundistų gręsti pilieti
nių popierų atėmimas.

perstatys Miko Petrausko ope
retę “šienapiūtė.” Operetės 
vaidinimas numatyta įvykinti 
atvirame ore, parke be jokio 
estrados prirengimo, kaip na
tūraliai šienapiūtė vyksta.

Tai kankliečiai turės nema
žai darbo, reikės dikčiai' iš
tvermės. Tam darbui įvykini 
ti išrinko komisiją ir trijų as
menų.

Įteikė Dokumentus Prieš Bun- 
distus Teismui

Federalis prokuroras įteikė 
103 lapų, dokumentą teisėjui 
Campbell prieš vokiečių bun
do narius pilietinių popierų 
atėmimo byloj.

Tam dokumente yra daug 
iškarpų iš nacių susirašinėji
mų ir iš jų pasakytų prakal
bų..

Vienoj vietoj sako, kad bun
do vadai raginę savo narius

< BE 100%
WITH YOUR

Kurie atsinaujinsite ar naujai užsisakysite Laisvę 
po 1 d. liepos, prašome laikytis aukščiau nurodytų 

kainų.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, (6), N. Y.

Pakilo Laisvės Kaina
Visko brangėjimas privertė mus pakelti dienraščio 

Laisvės kainą. Su pirma diena liepos (July 1st), 
Laisvės kaina yra sekama:

Jungtinėse Valstijose

METAMS $6.50, PUSEI METŲ $3.50
Brooklyne, kur dedama stampos

METAMS $7.00, PUSEI.METŲ $3.75
Kanadoje ir Pietų Amerikoje:

$7 METAMS ir $3.75 PUSEI METŲ
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LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1214 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

I NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4729 haa been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave., 9 Brooklyn, N. Y.

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

MICHAEL W. DOLINSKI
414 — 4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 413 has been issued to the undersigned 
to sell 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.

' " ' • - ... j . - r 1 . i ------—

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1884 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 ’ of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL FICHNER
384 Leonard St. 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 Alcoholic Beverage Control Law at 
6751 —• 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL ZOLOTOR
(8. & J. Dairy & Grocery) 

6751 — 6th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELIAS SPYE
39-41 Kossuth Pl. 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 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Kingston Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANIELLO DE GENNARO 
(De Gennaro Bros.)

163 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4811 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1514 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, j

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 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 
1597 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

HENRY DICKLER
415 Tompkins 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 
tho Alcoholic Beverage Control 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 1041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH F1NGERER
246 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

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

ANNA METRTCKI
706 — 6th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4886 has been issued to the undersigneor 
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 1399 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, i

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

ELFRIEDE SA VARESE 
(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 under Section ,107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Qff the 
premises. 1

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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 No. 
GB 1578 has been issued to the undersigned 
to soli beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7813 1— 15th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises,

LUCREZIA MANZELLA
7818 — 15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
514 Onderdonk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1119 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail 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.

MIKE ORLANDO
715 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 708 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5323 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2008 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 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 
4718 — 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 soli beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1828 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
281 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premisos. Motors bOrofsky
281 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

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

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

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

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

ARTHUR RAY
103 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
C 869 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law ” at 
134 Kingsland Ave,, Borough 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 8973 has been issued tp the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
96 New Jersey Ave., Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be bonsumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License 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 Sumpter St,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 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 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6875 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Central Ave., Borough of 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 that Licenso No. 
GB 4738 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
710 — 42nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho 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 been issued to. the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
promises,

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 4731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTEIN 
(Berstein Bros.)

2126 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

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

MENNO & ROSA KUEPER
37 Bushwick Ave. 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 bo consumed on the 
promises.

GIOVANNI VIOLA
128 — 9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenso No. 
GB 4955 had been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
147 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH SEUTHE
147 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 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 912 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1996 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 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. 
EB 316 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 503 has been issued to the undersigned 
to soli beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2 McDonough St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SADIE KATZ
2 McDonough St. 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 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
389 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 815 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 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. 
SB 137 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
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. 
EB 312 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
16 Sumnei- Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 590 has boon issued to the undersigned 
to sell beer,' at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
138 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 4699 has been issued to the undersigned 
to soli beer, at retail under Section 107 of 
tho 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.

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 at 
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 No. 
GB 1423 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
31 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MEYER LANGER and 
LOUIS FUTTERMAN

31 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 671 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 894 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6336 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to'; be consumed off the 
premises.

THEODORE BANKERS
6336 Avenuo N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1285 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Aleoholio Beverage Control Law at 
196 Howard Avenue, 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 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 Anna Brimherg

345 Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS BERINSTEIN
1033 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 357 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho 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. 
GB 1190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Hartford, Conn.

“ J. GARŠVA ‘
Grab orius-Under  taker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbaisamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam,
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB 507 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2 East 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the' 
premises.

EMILY 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 beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
285 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADOLPH LIEBOW1TZ
235 Utica Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 481 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
49 Atlantic Ave., Borough of, Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1377 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
404 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lie consumed on the 
premises.

PAUL MISTHOS 
VALENCIA COFFEE POT

404 Court St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1638 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY, INC. 
1688 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 879 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
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 retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage' Control Law at 
82 Sackett Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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 Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL WEINER
4402 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

Visų susipratusių Darbininkų 
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. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu-

I statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50. 

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

is

"1

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.

l-Ž

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui gru- 
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

c
426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

<♦>

NOTICE is hereby given that License No. 
GB )089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alooholic Beverage Control Law at 
446 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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. 
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. 
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 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4926 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Ralph Avenue, 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. 
EB 377 has been issued to tho 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. 
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 
4613-15 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

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

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

FRANCES GRANT 
(Spic & Span Rest. & Bar)

70 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

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

HARRY ROOM
362 Sumner Ave. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NORBERT HUTTNER
858 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9056 has been issued to tho undersigned 
to 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 tho 
premises.

EMMA SPATH
33 Cedar Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 542 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1824 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

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

NOTICE is hereby given that 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 bo 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 Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 965 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Caton Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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 giv'en that License No. 
EB 336 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS LEIBOWITZ
93 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

Gegužės 7 dieną Adelė Ra- 
moškiūtė, dainininkės Birutės 
sesutė apsivedė su tarnaujan
čiu armijoj Fred Kenney. Pirm 
to jie draugavo apie 4 metus. 
Vestuvės įvyko Texas valstijoj. 
Po kelių savaičių “honeymoon” 
jaunieji parvyko pas tėvelius į 
Hartford. Buvo parvykęs sve- 
čiuosna Ramoškų sūnus Ed- 
wardas. Jis yra seržantas ma
rinų dalyj, buvo ir dainininkė 
Birutė. Visi smagiai laiką pra
leido ir atminčiai nusitraukė 
paveikslus. Smagu buvo tė
vams būti kartu su gražiai iš
auklėta jų šeima.

Po to abu karžygiai turėjo 
grįžti atgal į savo karines da
lis, kad toliau tęsti prisirengi
mą sumušimui hitlerizmo. Ki
ta dalis šeimos pasiliko namie 
besirūpinant kasdieniniu gyve
nimu ir kai p< teikti pagelbą ka
ro pergalei.

Linkiu jaunavedžiams kuoge- 
riausios laimės, bendrai viso 
gero visai Ramoškų šeimai, 
taip pat pasisekimo jų sūnui ir 
žentui tarnyboj.

Teisybes ‘Mylėtojas.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

I F. W. Shalins

B

$

i
V*
$

(Shalinskas) I
FUNERAL HOME | 
84-02 Jamaica Avenue g 

' Opposite Forest Parkway Q 
WOODHAVEN, N. Y. g

I 

Suteikiam garbingas laidotuves g 
$150 į 

Koplyčias suteikiam nemoka- & 
mai visose dalyse miesto. ■ 
Ten!. Virginia 7-4499 9
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VAKACIJOSr i <♦)

Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Didelė upė (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui

Vakacijos kainos: suaugusiems $15 j savaitę. Vaikams 
iki 12 m. amžiaus $10 j savaitę. (Įskaitoma 

valgis ir guolis)

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono upe laivais. 
Atvažiavę telefonuokite: Catskill 885-F4.

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

>
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)

)
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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 Control Law at 
225 Kingston Ave., Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1173 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tę be consumed off the 
premises.

FRANK KAUFMAN
1173 Broadway Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Empire Blvd.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

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

NOTICE is hereby 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 
818 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

818 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1551 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
455 Sumner Ave., Borough 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 4789 has been issued to the undersigned 
to sell, boor, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 Netv York Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
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 undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
331 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY MEERKATZ
331 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License *No. 
EB 285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Ąlcoholic Beverage Control Law at 
378 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises,

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

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėms; susideda iš šių 

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine 
Iron, ir Food Copper.

2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nėr- 
vuoti.

3. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmiA 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 progą 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 visoki rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu 1 visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ; 
ar naktį, greit suteiksi- 4 
me modernišką patama- j 
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

465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. V,
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HELP WANTEB—FEMALE HELP WANTED—FEMALE !
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS !

HELP WANTED—MALE
VYRAI

TAURANTO DARBININKES
MERGINOS INDAM NUIMTI MERGINOS PRIE BUFETO

MERGINOS PRIE VEŽIMUKO

Reikalingos Dirbtuvės Kafeterijoje

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS, gera alga, 
malonios darbo apylinkės. Hotel Russell, 
45 Park Ave., N. Y. C.

Kreipkitės Į Housekeeper.
(157)

STALŲ PATARNAUTOJOS, švarios išvaiz
dom, patlkiamos. $40 j mėnesį, kambarys ir 
vsilgls. Puikūs tipai: karfėrai apmokami j 
abi pusi. Priedas $10 į mėnesį 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 

'“GO” arba "F” iki Smith ir 9th gatvių, 
arba Smith ar Court gatvių gatvekariais.

(169)

Kambarių tvarkytojos
TARNAIČIŲ NAKTIMS 

MAUDYNIŲ TVARKYTOJŲ 
Kreipkitės į Timekeeper’s ofisą

BARCLAY HOTEL 
49th St., ir Lexington Ave.

(X)

4
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 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 PILIETĖS 

Ford Radio & Mica Corp.
586 63rd St, Brooklyn, N. Y.

(160)

KAMBARIŲ APT VA R- 
KYTOJOS

..PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
(163)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

APVALYTOJAI IR
TVARKYTOJOS

$60 į mėnesi Ir užlaikymas.
CALEDONIAN HOSPITAL

182 Parkside Ave., Brooklyn.
(157)

’H3ESTAURANTŲ DARBININKAI
« Indų nuėmimui ir prie bufeto vyrai. 

Indų ir Puodų Mazgotojai. 
Apvalytojai ir pagelbininkai.

įvairiem darbam vyrai nuo 18 iki 60 metų.
STALŲ PATARNAUTOJOS 
(Nuolatinis ir tiktai vasarai). 

Tortų ir bulkučių kepėjai. 
Pilni kukoriai.

Aptarnautojos virtuvėje; Padavinėjimam 
Moteris. Valytojos.

Amžiau* 18 iki 50. Pilnam laikui. 
Patyrusios ir be patyrimo.

Gera alga, valgis ir uniformos. 
Sekmadieniais ir šventės nedirbama.

STOUFFER’S 
Kreipkitės nuo 9 iki 5 vai. į 

Personnel Dept, 
(netclefonooklte).

14$ Lexington Ave. (41st) Room 906, NYC.
(159)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

j

- Į VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Nassau Smelting & Refining ’Ca., Staten Island, N. Y. Suteikiama jum proga.

į 100% KARO DARBUIi
Gera alga, 48 vai. j savaitę.

Su bonais popiečio |r naktų šiftais; nuolatinis darbas.

Ant kiemo ir pečių kūrinimo darbas.
Darbas. New Yorko mieste. Ferė ir traukiniai į Staten Island susisiekia su miesto 
subway ir eina kas 15 iki 30 minučių. Fe r ė ir traukinis nuo South Fcrės iki 

fabriko bendrai kainuoja 28c j 'dienų mėnesiniais bilietais.
i TURI BOT VIRŠ 21 METŲ AMŽIAUS.
; Jei jaunesni kaip 38 m. turi būt klasifikuoti j 3A, su vaikais, arba 41'

TURI PRAEITI SVEIKATOS EGZAMINACIJĄ 
PRIIMAME IR ATEIVIUS

Kompanijos atstovas išklatasinės ir samdys antradienį, Uepos-Jiiiy 6 id., nuo 10 ryte 
iki 4-tos po piėt.

United States Employment Service of the War Manpower Commission
79 Madison Ave., 28th St. (4-tų lubų), Sec. A, N. Y. C.

205 Schermerhorn St., Brooklyn, Bank of Manhattan Bldg. 
Bridge Plaza, Long Island City.

Asmeny* dabbr dirbanti ’būtinus darbus nebus priimami be raštu pareiškimo 
į . apie savo atliekamumų.

DARBO GAVIMAS NEMOKAMAI.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Stiprūs, veiklūs, patyrimas nerei

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

RUG RENOVATING CO. INC.
14-38 33rd Ave., Astoria, L. I.

(161)

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)

INDŲ 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 
akuratnam darbui. Aukštos algos, nuolatinis 
darbas. Puikiausia proga po karinei atei
čiai. Iš karinių darbų atėję, turėsite paro
dyti paiiuosavimo certifikatų.

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

(161)

VAGONŲ KROVIKAI
Jei dabar prie būtinų darbų, atsi

neškite raštišką paiiuosavimo pa
reiškimą.

Matykite 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 i 
U. S. Trucking Corp.

NATIONAL CAR LOADING 
DOCK

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

MAŠINISTO PAGELBININKAS
Patyrimas nereikalingas

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

(159)

VYRAI VISOKIEM DARBAM 
CHEMINĖJE LABORATORIJOJE;

PATYRIMO NEREIKALAUJAMA.

VYRAI VISOKIEM DARBAM 
METALO IŠDIRBIMO DEPARTMENTS

PATYRIMAS NĖRA BŪTINAI 
REIKALINGAS.

PATYRĘ METALISTAI METALO 
TIRPIMO ROMUI. UNIJINĖS 

ALGOS; NUOLATINIS DARBAS. 
KREIPKITĖS 225 NEW JERSEY

KAILROAD AVE., NEWARK, N. J.
(159)

Reikalingi apvalytojai ir prižiūrėtojai teatro 
darbui Brooklyne. Geri darbininkai greit 
pakils. Telefonuokitc Circle 7-6930, Ext. 18.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAGĖLBININKAI
BŪTINAI KARO DARBAM

70c I VALANDĄ VIRŠLAIKIAI Į 
GEORGE KELLER COPPER WORKS

6 INGRAHAM STREET
TRIE KNICKERBOCKER AVE. 

■BROOKLYN, N. Y.
______________ '______________ __________(162)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI:
PATYRĘ. VALANDOS NUO 8 IKl| 
4:30. MRS. WAGNER, VICTORIA! 
HOTEL, 7TH AVE. IR 51ST ST. !

N.Y.C.; NETELEFONUOKITE Į
(163)j

Karklorių Patarnautojai į
PATYRĘ. VALANDOS NUO 4 IKlĮ 
12:30 VAKARAIS. MRS. WAGNER,: 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE. IR!

51ST ST., NEW YORK CITY 
NETELEFONUOKITE I

(163)'

Dar Sunkiai Teks Kovoti 
Prieš Japonus, kaip įspėja

Karo Sekr. Stimson

Washington.—Nors ame
rikiečiai šiuo tarpu turi 
“gana gero pasisekimo” 
prieš japonus, tačiaus, rei
kia suprast, kad japonai 
smarkiai priešinsis, ir ame
rikiečiams ir australams 
dar sunkiai- teks kovoti, kol 
priešai taps nugalėti, kaip 
įspėjo Jungtinių Valstijų 
karo sekretorius Stimson.

Hitlerio propagandos mi- 
nisteris Goebbels rašo savo 
žurnale Reich, kad vokie
čiams reikėsią geležinių 
nervų, norint “karą laimė
ti.”

Apsvaigeliu Laimė
Profesorius Arpas <

(Pabaiga)
Tas Hitlerio pateptinis 
Rudą kliką atstovauja, 
Ir čia tas būžys naktinis 
Dėlei jo naudos žuvauja.
Kniskitės sau po mėšlyną, 
Visi lietnacių paršiukai, 
Po fašizmo sąšlavyną, 
Ir zyliokit, kai veršiukai.
Savo armiją nesiųsit,
Kuomet laisva bus tėvynė, 
Į jos valdžią nepakliūsit — 
Valdys tie, kurie ją gynė.

Išvada...
štai, mūs tėviškė antroji: 
Nauja tėvynė už jūrės....
Ryškiai auga pastaroji, 
Ryškiais laipsniais jinai 

kūrės....
Šios Suvienytos Valstybės 
Per šimtmečius progresavo, 
O jų užduočių didybės 
Laisve visuomet alsavo.
Nors tamsybė nuolat bandė 
Josios progresą pastoti, 
Blogos spėkos zujo, landė : 
Trukdė laisvei atsistoti.
Bet vaikai šalies didingos 
Laisvei pamatus pastatė, 
žingsniais žygiuotos teisingos, 
Šviesią ateitį numatė.
Kai jos buvo atsiskyrę, 
Lengva buvo jas nuveikti, 
Bet priešų kirčius patyrę, 
Visai kitaip ėmė veikti.
Susijungus joms į vieną, 
Šalies kūnas sutvirtėjo, 
Lyg kad sukietino plieną — 
Į progresą nuolat ėjo.
Didžios, mažos valstijėlės 
Vienam kūne tapo tvirtos.... 
Ir gerbuvyj savo kėlės, 
Ir laisvės eigoj pagirtos.
Jeigu sviėto šio ’didingo
Visos ’tautos susijungtų, 
Eitų link siekio teisingo— 
Karai kraujo nebesunktų...
Kožnai tautai būt Jiuosybė 
Progresinėj eigoj stotis, 
Visur klestėtų teisybe — 
Gerbūvis imtų plėtotis.
Dėlei to mūsų valstybė: 
Laisvų žmonių arsenalas... 
čia mūs spėkų paslaptybė, 
O tas reiškia: Ašiai galas....

/

Tokios Lietuvos mums reikia 
Trokšti iš visos krūtinės, 
Tik lietnaciai jąją peikia —- 
Mat, jie nori smetoninės.

L A I S V t
_____-u-.... .

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is 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 Law at, 
805 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tbe Alcoholic Beverage . Control Law at 
861 Franklin -Ave., ’Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
■promises.

SAMUEL NADEL
361 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 495 has been issued to the 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 the 
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 
145 Smith Street, Borough -of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the! 
promises. .

GERHARD ROTHER
145 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 consumed off the 
premises. i

JOSEPH KRAMAR
349 Smith St., 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 
35'4 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

FRIEDA WEITZMAN
354 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.Į

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 539 has been issued to the undersigned; 
to sell beer, at retail under Section 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 Franklin 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 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. i

MORRIS NATHANSON
650 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1574 has been 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. Y.
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 Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings. >:

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

NOTICE is hereby given that License No. 
C 272 has been issued to the undersigned 
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 consumed off the 
premises.

WEST HAVEN BEER & ALES, INC. 
146-152 So. 1st St. Brooklyn, N. Y.
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Lietuvių Kova Platėja, 
Nežiūrint Nacių Teroro

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Visoj Lietuvoj kuriasi 

prieš-hitlerinės kovos komi
tetai. Kaune šiemet sausio 
mėnesį įvyko konferencija 
prieš-hitlerinių komitetų iš 
įvairių miestų įmonių bei 
įstaigų. Toj konferencijoj 
buvo plačiai apsvarstyta 
būdai kovos prieš hitlerinin
kus. Konferencijos priimtas 
ir išleistas atsišaukimas 
šaukia:

“Naikinkite įmonių įren
gimus, daužykite mašineri- 
ją, gadinkite metalo droži
mo bei tekinimo mašinas; 
gadinkite kenuojamą (į 
skardines dedamą) mėsą 
vokiečių armijai taip, kad 
mėsa netiktų valgymui; kuo 
mažiausiai darbo atlikite.”

SLAPTA SPAUDA
Nemažą vaidmenį prieš- 

hitlerinėje kovoje vaidina 
slapti laikraščiai ir lapeliai, 
leidžiami lietuvių kalba:

Partizanų šūkis, pogrin
dinis laikraštis keturių iki 
šešių puslapių; Kovos žo? 
dis, Valstiečių Balsas ir kiti 
yra plačiai skaitomi.

Lietuvos žmonėms teko
\ H

daug nukentėti per dvejus 
vokiečių okupacijos metus. 
Bet ,per šiuos dvejus metus 
žmonės išauklėjo . tūkstan
čius naujų kovotojų, įgijo 
kovos patyrimų ir sudrūti- 
no savo eiles lemiamajam 
mūšiui, per kurį bus nu
trenktas hitlerininkų jun
gas.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1506 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section J 07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1118 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

GEORGE BROWN
1118 Fulton ’St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 549 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
71'4 Avenue U, BorOugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NAT. TORGOVNICK & ABE FRIEDMAN 
Nat. & Abe Delicatessen

714 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 1832 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4911 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH BLAZE
4911 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 414 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
471 A — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL HUGHES
471 A — 5th 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 at 
690'1 — 4th Ave., ‘Borough of -Brodklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. >

RIDGE DINER, INC.
6901 — 4th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 230 has been issued to the -undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 ■— 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SKERO ALEXIO 
(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 on the 
premises.

WILLIAM A. CARNEY
4908 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 409 has been issued to the undersigned 
to. sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MINTZ’S DELICATESSEN INC.
3202 Mermaid Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 515 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 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. 
EB 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 is1 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 Contvol Law at 
823 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

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 Licence No. 
EB 387 inis 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 License No. 
EB 546 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 of 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.

FISOHETTI BROS. 
Bowling 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 MAYROWITZ
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 1 
S. & L, Delicatessen

685-687 DeKalb Ave. 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 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 HOUGHTALING 
VICTOR NELSON 

Gothany Bowling Alleys
2576 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 530 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
97 Linden Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 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, wine and liquor at retail under 
Section 107 of thę Alcoholic Beverage Con
trol Law at 143 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARMONDO’S REST.
143 Montague St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6008 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
266 Hoyt Street, Borough of Brooklyn,! 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

JOSEPH MĖKLINO
266 Hoyt Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GĘ 6866 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic - Beverage Control Law at 
7212 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1'445 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 608 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Windsor Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

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 at 
157 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

PHILIP WEISBERG
157 Avenue U Brooklyn, N. Y.

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

ABRAHAM COOPERBERG
37 Reid 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, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 992 lias 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 beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Jamaica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

LINA HAUSCH
680 Jamaica Ave. 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 liken. issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the; 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9544 has been issued to 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 sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Vernon Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings 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 Central 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 ZEIKOWITZ
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 Beverage 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 
8724 — 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 Alcoholic Beverage Control • Law at 
7816 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

JENS HANSEN
7816 — 3rd Ave., 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 
7622 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kihgs to be consumed off the 
premises.

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

Penktas Pusiains

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4632 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6009 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises. >__

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

NOTICE is -hereby given that License No. 
GB 8988 has been issued to the undersigned 
to s^ll beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevef'age Control Law at 
5711 — 8rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to he consumed off the 
premises. ”

■PAUL 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 tinder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5523 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
Gounty of Kings to be consumed off the 
premises.

HENRY MENKE
5528 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail wider Section 107 
of the Alcoholic Beverage Contrd! Law at
593 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises. FRED. TH A ENS
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 
565 — 3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

FRANCES KOWALVK
565 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1456 has 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 off the 
premises.

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

N0TI0E is hereby given that License No. 
GB 1424 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of -the Alcoholic Beverage Control law at 
532 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

EDWARD A. PNIEWSKI 
532 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4748 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 
premises.

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 sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9316 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed 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 to 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 Prospect 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 — 5 th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lew 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 hereby given that License No. 
GB 6936 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Bactfim 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
435 Franklin Ąve., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

SIDNEY T. HABBEN
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 hereby given that License N<>« 
GB 509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcohdlic Beverage Control Lew nt 
299 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of -Kings to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 6851 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 of ’Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 407 
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 hereby given that License No. 
GB 1586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alkoholie 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 
premises.

JOHN BUDZAK
296 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Yx
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Cacchione Perspėjo Kviečiame Į Mato Šolomsko Miesto CIO Panaujino
Apie Suokalbininkus Išleistuves Pažadą Nestreikuot
New Yorko miestas gali iš

vengti atakų ant negrų tiktai 
išravėjimu penktos kolonos 
agitatorių ir planinga progra
ma tarptautiniam kooperavi- 
mui, pareiškė brooklynietis 
komunistas New Yorko mies
to tarybos narys, Peter V. Ca
cchione kalbėdamas per radi
ją iš stoties WQXR pereito 
ketvirtadienio vakarą.

Cacchione apie tai buvo už
klaustas per S. W. Gerson, 
Komunistų Partijos įstatym- 
davystei direktorių, vedėją to 
vakaro programos.

Cacchione pareiškė, kad 
Detroito atakų ant negrų už
pakalyje stovi Ku Klux Kla
nas ir Gerald R. K. Smith, ir 
kad užpakalyje negrų liaudies 
tikrąja auka tų atakų buvo 
“mūsų demokratinis tikslas, 
už kurį mes kariaujame.”

Tos atakos, sakė toliau Ca
cchione, parodo, kad:

“Mes turime būti budrūs 
namų fronte. Namų frontas 
turi būti pakeltas ant lygių 
su militarišku frontu. Nema
lonu pasakyti, bet tiesa, kad 
mūsų namų frontas neprilygs
ta militariškam frontui. Penk
tajai kolonai perdaug sekėsi 
skleisti nevieningumą mūsų ei
lėse tikslu trukdyti mūsų karo 
pastangoms.”

Cacchionės klausė, ar, jo 
manymu, New Yorko miestas 
randasi tokiame pat pavoju
je, kaip Detroitas. Cacchione 
atsakė:

“Ne, ne visai tokiame pavo
juje. Mes turime gerą, pro- 
gresyvišką darbininkų judėji
mą New Yorko mieste. Mūsų 
gyventojai abelnai yra pro
gresyvūs. Bet tas dar nereiš
kia, kad mes neturėtume būti 
sargyboje.”

Cacchione yra įteikęs mies
to tarybai rezoliuciją, kuria 
reikalaujama įsteigti komitetą 
iš 7 asmenų ištirti grupes, ak- 
stinančias rasinę ar religinę 
neapykantą ir pasiūlyti veiki
mą to prašalinimui.

Jis siūlė bendrus susiedijų 
mitingus su žymiais baltais ir 
negrais kalbėtojai. Taipgi už- 
gyrė majoro LaGuardijos re
ceptą gandų skleidėjams.

“Paneigk kožną gandą ir 
susek šaltinį ir šaknį, iš kur 
jis kilęs. Atsimink, kožnas, 
kuris persako gandą, tas as
muo tiksliai ar netiksliai seka 
Hitlerio planu Amerikai. Jis 
daro kaip tik tą, ko Hitleris 
nori, kad jis darytų, plečia 
nevieningumą mūsų eilėse. 
Netikėk jokiems paskalams 
ir nepakartok jokio girdėto 
paskalo.”

Jau buvo minėta Laisvėj, 
jog Matas šolomskas, dabar
tinis LDS jaunimo sekretorius 
ir Tiesos angliškojo skyriaus 
redaktorius išeina į laivyną, 
kariškon tarnybon. Vietos or
ganizacijų nariai, kuriems su 
Matu artimiausiai ir tankiau
siai tekdavo susidurti organi
zacijų darbe, ant greitųjų ruo
šia jam išleistuvių draugišką 
sueigėję.

Išleistuvės įvyks šio antra
dienio vakarą, liepos 6-tą, 
Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Įžanga nemo
kama.

Visi, kuriem tik sąlygos lei
džia, esat kviečiami dalyvauti 
ir išleidžiant kariuomenėn šį 
namų frontui buvusį labai 
naudingą ir reikalingą veikė
ją, palinkėti jam geros kloties 
tarnyboje ir savo draugišku
mu parodyti, kad mes aukštai 
įvertiname jaunimą, kuris at
eina į mūsų lietuviškojo judė
jimo vadovaujamas įstaigas 
mums padėti darbe, mus už
vaduoti. ši bus paskutinė pro
ga pasimatyti su d. šolomsku 
pirm jo išvykimo tarnybon. 
Išeis liepos 7-tą.

Filmos-Teatrai
Stadiumo Koncertai

Stadiume šio antradienio 
vakarą liepos 6-tą, bus Gersh- 
win’o kūrinių programa. Ją 
pildys simfoniška orkestrą, 
vadov. Aleksandrui Smallens. 
Tarpe kitų, bus išpildyta da
lys iš liaudiškos operos “Por
gy and Bess”, priešakyje su 
Todd Duncan, kuris ką tik 
sugrįžo iš gastrolių, su tuo vei
kalu. Jisai jame vaidina Por
gy rolėj. Taipgi dainuos Et
ta Moten, Harriet Jackson, ir 
Eva Jessys Choras. Sanroma 
išpildys piano dalis.

Trečiadienio programoj 
Wagnerio ir Rossini kūriniai.

Ketvirtadienio vakarą — 
Viennese Night. Robert Stolz 
diriguos orkestrą ir dalyvaus 
solistai dainininkai Jean Ten
nyson ir Jan Peerce. Muzika 
bus iš Johann Strauss’o, 
Stoltz, Lehar, Sieczynski, Os
car Straus, Benetsky ir Less- 
ner.

Penktadienio programai va
dovaus Smallens.

šeštadienio programoj bus 
Čaikovskio muzika su solistu 
Bronislaw Huberman.

Irvinge Programa Palikta 
Antrai Savaitei

Irving Teatre, Irving Place 
ir 15th St., New Yorke, rodo
mosios filmos turi tokio dide
lio pasisekimo, jog paliktos 
antrai savaitei. Pastaruoju lai
ku programos būdavo keičia
mos tris kart savaitėje.

Rodo “The Charm of La 
Boheme” iš gerai žinomos to 
vardo operos, su Martha Eg
gert ir Jan Kiepura vadovau
jančiose rolėse. Dainavimas 
nepaprastai gražus. Kas myli 
dainas ir meiliškas scenas — 
neužmirš šios filmos per ilgą

Artkino Plečia Savo Veikimą
Artkino Pictures, skleidėjai 

Amerikoje Sovietų Sąjungos 
filmų, pastaruoju laiku pasi- 
brėžė praplėsti savo publicis
tikos ir skelbimų darbą po 
visas Jungtines Valstijas, Ka
nadą ir Centralinę ir Pietinę 
Amerikas.

Elias Lapiners, buvęs Eu-! 
ropoj Warner’s skelbimų šta
be, o paskiau per 10, metų va
dovavęs Metro-Goldwyn-Me- 
yer skelbimų darbui," paimtas 
Artkino darbo prižiūrėtoju ir 
specialiu patarėju.

Philip Sterling pasilieka ir 
toliau publicistikos vedėju.

Pirmiausiame savo mitinge 
po kongreso ir senato prava- 
rymo Smith-Connally biliaus, 
draudžiančio streikuoti, Di
džiojo New Yorko Industrinių 
Unijų Taryba (CIO) panau
jino savo pirmiau pasižadėtą 
ir geriausia išpildytą pažadą 
nestreikuoti karo laiku. Mi
tinge atstovauta 500,000 orga
nizuotų darbininkų.

Unijistai paantrino Savo vi
suotiną paramą ir pasitikėji
mą šalies prezidento Roosevel- 
to ir CIO prezidento Philip 
Murray vadovybei, kaip kad 
jie parodė savo pasitikėjimą 
ir paramą darbininkams ko
vodami prieš Smith-Connally 
bilių. Už tą bilių unijistai pa
smerkė kongreso reakcininkus 
ir John L. Lewis, taipgi pa
reiškė, kad darbininkų judėji
mas turi “apvalyti savo eiles 
nuo penktakolonistų” ir jiems 
artimų elementų.

Automobilių Stampos
New Yorko mieste yra 444,- 

643 registruoti automobiliai, 
bet lig pereito trečiadienio tik 
33,387 automobilistai tenusi- 
pirko p enk d oi erines auto var
totojų taksų štampas. Tas ro
do vieną iš dviejų—arba jie 
mano visai nevažinėti arba 
važinėti be štampų ir užsimo
kėti $25 bausmės, kada juos 
pagaus be stampos.

New Yorke pereitą trečia
dienį prileista prie baro (gavo 
teisę* praktikuoti advokatūrą) 
70 asmenų, tarpe jų 10 moterų.

New Yorko Gvardijos du 
brooklyniečiai pulkai išvyko į 
Camp Smith dešimčiai dienų 
kariškų pratimų.

laiką. Taip pat lygiai intri
guojanti ir žavi varsota filmą 
“Fantasia”. Priedams rodo 
“Ballet Russe de Monte Car
lo.”

Padaryta Planai Kare 
Fondų Kampanijai

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambariai, visi 

šviestis, užsidaromi, su maudynėmis 
ir sudėta naujos klijonkės į visus 
kambarius. Taipgi, jei norėtų, galė
tų atlikti ir džianitoriaus darbą, už 
kurį gerai atlyginčiau. Pelenų nerei
kia nešti. Prašome kreiptis: 509 
Woodward Ave., Brooklyn, (Ridge
wood sekcijoje).

(157-158)

REIKALAVIMAI
Reikalingas siūlių prašytojas; 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)

New Yorko miesto tarybos 
posėdžių salėj pereitą trečia
dienį įvyko miesto ir įvairių 
visuomeniškų Ibei privatiškų įs
taigų vedėjų ir atstovų susirin
kimas išdirbimui planų dalyvu- 
mui National War Fund vaju
je.

Nacionalis to fondo vajus 
prasidės spalių 1-mą ir baigsis 
gruodžio 7-tą. Siekiama visa
me krašte sukelti 125 milionus 
dolerių 16-kai karo pašalpos 
organizacijų.

Į tą posėdį buvo pakviestas 
ir jame dalyvavo dienraščio 
Laisvės redaktorius Rojus Mi- 
zara.

Nežinoma moteris, apie 55 
m., tapo užmušta troko prie 
39th St. ir 9th Ave., New Yor
ke, jai staiga užėjus gatvėn 
prieš pat ateinantį troką.

“THE RUSSIAN STORY” 
PRADĖJO KETVIRTĄ

SAVAITĘ
Įspūdinga iš senosios Rusi

jos ir Sovietų Sąjungos laikų 
istorijos filmą rodoma jau 
ketvirta savaitė Stanley Teat
re, 7th Avė. ir 42nd Street, 
New Yorke.

Kay Dennis, 21 m., bedar
bė modeliuotoja, rasta pridu- 
sus gasu savo apartmente, 102 
Greenwich Ave. Ją atgaivino.

OFICIALIS LDS OPTIKAS

Gavo Algų Pakėlimą
Dvidešimt penki tūkstančiai 

skalbyklų darbininkų, Amal- 
gameitų unijos narių, gauna 
pakėlimą algų nuo 4 iki 10 
centų per valandą. Jų algos, 
ypatingai pamatinės, buvo la
bai žemos. Dabar jų. minimum 
bus $20 ir $21, su $1 ekstra 
reguliariai išdirbantiem per 
savaitę.

Mylintiems Daržininkystę
Didžiajame New Yorke yra 

įsisteigęs Victory Garden 
Council, kuris po visą miestą 
užlaiko eilę stočių ir tam tik
romis valandomis ten stovi ge
rai su daržininkyste susipaži
nę asmenys, kurie teikia pa
tarimus, atsako į klausimus 
apie visokias problemas, su 
kuriomis daržininkai susidu
ria. Taipgi duoda masines 
pamokas—demonstracijas.

Tokios daržininkam demon
stracijos šią savaitę įvyks 
Brooklyn© sekamose vietose:

Antradienį — Community 
Gardens prie Israel Zion Hos
pital, 49th St. ir 10th Avenue, 
7 :45 vakaro.

Penktadienį, liepos 9-tą,
8 vai. vakaro, prie 16th St. ir 
Prospect Park West.

Gaudahni pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALAS <lčl Ralių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

I - ....   .' ~ .7 . . — . -

Tclef.: GR. 7-7553
____ ( 2539k WodflwaAl Avenue

DETROITE: | 6q2 IIofninnn
N. SHAFFER, WML VOGEL, Direktęrini

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N, J. e

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

strumentu grįžta į savo gim
tąjį kaimą Raudonajai Armi
jai jį išlaisvinus nuo hitleri
ninkų.. Paveikslas iš filmos 
“The Russian Story”, ketvirta 
savaitė rodomos Stanley Teat-, 
re, 7th Avė. ir 42nd St., New' 
Yorke.

Sovietų Delegacijai Ma
sinės Priimtuvės

New Yorke šiuo tarpu sve
čiuojasi profesorius Solomon 
Michoels ir Įeit, pulkininkas It-
zik Feffer, atsiųsti Sovietų Są
jungos žydų Anti-fašistų Ko
miteto. Jiems pagerbti, o sy
kiu ir tikslu duoti progą ma
sėms newyorkiečių išgirsti jų 
prakalbą, pamatyti juos, ame
rikinis žydų Rašytojų ir Ar
tistų Komitetas ruošia masines 
delegacijos priimtuves liepos 
8-tos vakarą, Polo Grounds.

Meniškos programos pildy
me dalyvaus Paul Robeson/Ed
die Cantor, Larry Adler, Mau
rice Scwartz ir kiti.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Ęonai

UNION «Q. 
OPTICAL CO.

147 FOURTH AVE.
Arti 14th St.
Akis Ištiria
GYDYTOJAI

100 nuoS. unija Sapoj

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

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ)
Rheingold Extra Dry Alus 

Dideliu pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turimo 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St. Brooklyn

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

JONAS
512 Marion

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geid^jama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES 
St., Brooklyn

Kamp Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Lin© 

Tel. GLenmore 5-6191

Suėmė Trečią Asmenį 
Kaltinimu Snipinė- 

jus Naciams
Pereitą trečiadienį Staten Is

lande suimtas trečias asmuo, 
kuris laikoma turint ryšius su 
jau pirmiau areštuotais Ernest 
Lehmitz ir Erwin De Spretter.

Paskiausia suimtasis yra 
Carl Guenther Boshan Orgell, 
43 m., Vokietijoj gimęs Ameri
kos pilietis, rašytojas, inžinie
rius ir prakalbininkas, veikęs 
Amerikos vokiečių Bunde ir ki
tose naciams prielankiose orga
nizacijose. Gyveno 63 David 
St., Great Kills, Staten Island.

Orgell buvęs užsiregistravęs 
kaipo visai nepriklausomos nuo 
Hitlerio valdžios draugijos 
agentas, bet nuslėpęs, kad ta 
draugija yra perimta Hitlerio 
žinion ir vartojama, kaipo jo 
agentūra, taipgi, kad gaunami 
iš jos pinigai yra nuo Hitlerio.

Edward Seneck, 18 m., 850 
Hendrix St., teisme pas i mokėjo 
$58 baudomis už vairavimą 
mašinos įsigėrus.

MIRĖ ->
Christopher Waleky, 49 me

tų amžiaus, 1440 N. 12th St., 
Philadelphia, Pa., mirė liepos 
2-rą, Kings County ligoninėj. 
Bus palaidotas liepos 7-tą, šv. 
Jono kapinėse. Pašarvotas pas 
graborių J. Garšvą, 231 Bed
ford Ave., Brooklyn, N. Y.

Paliko nuliūdime žmoną 
Mary, dvi dukteris: Antasta- 
sia ir Veronica, ir du sūnus, 
Joseph ir Raymond.

George Lynch, 63 metu am
žiaus, gyvenęs 21 Devoe St., 
Brooklyn, N. Y., mirė liepos 
2, šv. Katarinos ligoninėj. Bus 
palaidotas liepos 6-tą, 10 vai. 
ryte, šv. Jono kapinėse. Pašar
votas pas graborių J. Garšvą.

Paliko nuliūdime žmoną Ve
roniką, sūnų Ralph ir dukterį 
Ritą Flynn.

John Smith Statkevich, gy
venęs 1577 St. Johns Place, 
Brooklyn, N. Y., mirė liepos 2 
d., Kings County ligoninėje. 
Bus , palaidotas liepos 7-tą, 10 
vai. ryte, šv. Jono kapinėse. 
Pašarvotas pas graborių J. 
Garšvą.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT!
_____________________ yiCyt _____________________

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

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tel. EVergreen 4-9612

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
USEFUlo <» .PRACTICAL

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 Bunlei's. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. StagK 2-2178
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