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Liepos 4 d. Paryžiuje mirė 
austrų socialistų vadas Otto 
Bauer. Tai buvo labai žymi 
ir kartu tragiška figūra.

Bauer buvo skaitomas “kai
riojo socializmo” teoretiku — 
rašė ir kalbėjo daug. Marks
izmo teoretinius dėsnius jis 
pripažino, bet praktikoje 
jiems netikėjo, ką parodė jo 
šlubuojąs atsinešimas linkui 
didžiosios proletarinės revoliu
cijos Rusijoje.

Otto Bauer buvo vienas iš 
vadų austrų revoliucijos 1919 
metais ir prisidėjo prie prive
dimo tos revoliucijos prie tra
giškos pabaigos. Mirė iš savo 
tėvynės pabėgęs, nes tą tėvynę 
užplūdo fašistiniai barbarai.

Pirmam savo suredaguotam 
numeryje naujasis “Tėvynės” 
redaktorius Kleofas Jurgelio
nis sudeda daugybę prakilnių 
pažadų. Jis dirbsiąs daug ir 
kitus raginsiąs daryti tą patį. 
SLA turįs būti atgaivintas ir 
būsiąs atgaivintas. “Ir jeigu 
pagalios mano pastangos ne
duotų vaisių,” sako Jurgelio
nis, “tai mano redaktoriavi- 
mas būtų gana liūdnas dar
bas.”

Naujas redaktorius žada 
paruošti Susivienijimui armiją 
gerų organizatorių. Mokinsiąs 
jis juos “Tėvynėje” ir asme
niškai.

Norai labai geri ir girtini.

Jurgelionis jau pakeitė ir 
“Tėvynės” dvasią. Joje jau 
dvelkia demokratinis vėjalis-- 
nedrąsiai, nesmarkiai, tiesa,, 
bet juk darbo dar tik pra-j 
džia, todėl kažin kokių kalni/ 
iš žmogaus juk nė negalim^ 
norėti.

Tam pačiam numeryje p. 
Bajoras garbinimu palydi po
ną Vitaitį. Nežiūrint to, kad 
seimo dauguma Vitaitį praša
lino, Bajoras teigia: “Bet kad 
didžiumą SLA narių patenkino 
ir SLA reikalus organe tin
kamai atstovavo, dviejų nuo
monių negali būti.”

Vadinasi, seimas išėjo prieš 
didžiumos narių valią. Tai 
Bajoro fašistinė mazgotė sei
mui į veidą.

Tik pasiklausykite, ką “San
dara” sapalioja apie seimo 
daugumą:

“Ir šis jų ‘laimėjimas’ kai
navo jiems nemažai. Reikėjo 
samdyti ir vežtis būrius dele
gatų ; reikėjo tuos delegatus 
užlaikyti Scrantone ir vaišin
ti gėrimais, kad kartais jie 
neprablaivėtų ir nepamaty
tų dalykų taip, kaip jie iš- 
tikro yra.

“Suprantama, tokiose aplin
kybėse sunku yra atsilaikyti 
prieš tuos, kurie kontroliuoja 
iždą ir kuriems tūkstantis do
lerių nėra pinigai.”

Tai atviras inkriminavimas 
tų žmonių, kurie stovėjo prieš 
seimą ir tebestovi dabar prie 
SLA vairo.

Da vienu savo žygiu labai 
atsižymėjo naujieji Vokietijos 
barbarai. Hitleris garsiai pas
kelbė pasauliui, kad jis atima 
Vokietijos pilietines teises gar
siam vokiečiui rašytojui Erich 
Remarque, kuris dabar gyve
na Paryžiuje.

Jei kas iki šiol abejojo, kur 
glūdi Remarque simpatijos, 
tai' šis Hitlerio žygis ir ne- 
viemiausius įtikins: Remarque 
yra liaudies draugas.

Erich Remarque yra ne
paprastai gabus rašytojas. Jis 
labiausia žinomas kaipo au
torius šių trijų veikalų: “Ali 
Quiet on the Western Front” 
(Viskas Ramu Vakarų Fron-
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Rooseveltas Šaukia 
Pasaulį Siaurini 

Ginklavimąsi
San Francisco, Calif.— 

Prezidentas Rooseveltas ra-į 
dio kalboj atsišaukė į pa-| 
šaulį, kad mažintų ginkla
vimąsi, ir prižadėjo, kad: 
Amerika nuoširdžiai veiktų i 
bendrai su kitomis šalimis: 
kas liečia ginkluotės siauri- Į 
nima.

Iš antros pusės, preziden
tas persergėjo, kad jeigu ir 
toliau bus taip galvatrūk
čiais ginkluojamas! kaip iki 
šiol, “tatai neišvengiamai 
nuves į pragaištį.”

Nukptus Dideliam Italijos 
Lėktuvui j Jūrą, Žuvo 

Dvidešimt Žmonių
Roma. — Didelis trimo- 

torinis lėktuvas I-Volo, 
skrisdamas iš Cagliari į Ro
mą su 20 žmonių, sugedo 
ore (tur būt, eksplodavo) ir 
nukrito į Tyrrhenian Jūrą 
už 70 mylių nuo Sardinijos 
salos pakraščio. Žuvo visi 
keturi įgulos nariai ir 16 
keleivių, tarp jų dvi seserys 
Italijos orlaivyno vice-mi- 
nisterio generolo G. Valles.

Lėktuvo komandierius 
buvo Braccini, vienas ga
biausių Italijos lakūnų.

(Tai jau antra šiemet di
delė italų oro nelaimė. Ba
landžio 30 d. sudužo jų lėk
tuvas, skridęs iš Tiranos, 
Albanijos, į Romą, ir su 
juom žuvo 19 žmonių.)

VeL dideli potviniai
JAPONIJOJ

Tokio. — Iš smarkių liū
čių kilę potviniai Honshu 
saloj, Japonijoj, apsėmė 2,- 
300 namų, nunešė 15 tiltų, 
pažeidė geležinkelius ir pra
žudė bent 10 žmonių.

Shanghai, liepos 15.—Ne
žinia kur dingo 25 japonų 
orlaiviai, skridę bombar- 
duot Hankowa. Manoma, 
kad juos sunaikino chinų 
lakūnai.

USA Dirba Planus Karo Lai
vam iki 45,000 Tonų

Washington. — Kad Ja
ponija statosi ar rengiasi 
statytis karo laivus iki 45,- 
000 tonų įtalpos ir kad Ang
lija ruošiasi būdavot sau du 
karo didlaivius po 40,000 to
nų įtalpos, tai ir Jungtinių 
Valstijų laivyno ministerija 
gaminasi planus statymui 
karo laivų virš 35,000 topų, 
iki 45,000 tonų įtalpos.

Washington, liepos. 15.— 
CIO pirmininkas Lewis ne- 
užgiria H. Martino politiką, 
reikalaujančią išmest “rau
donuosius” iš Jungt. Auto 
Darbininkų Unijos.

te), “The Road Back” (Ke
lias Atgal) ir “Three Com
rades” (Trys Draugai).

H. Hughes didžiulis lėktuvas, nusileidęs Floyd Bennett orlaivių aikštėje New Yor
ke, ketvirtadienį po pietų, po rekordinės aplink-pasaulinės kelionės.

ITALIJOS FAŠISTAI TAIP PAT GIRIASI ESĄ “ARIJAI” IR 
“ŽMONIJOS VEISLES PAVYZDYS”; ŠI JU TEORI

JA ATKREIPTA PRIEŠ ŽYDUS IR NEGRUS
Roma. — Grupė Italijos 

profesorių paskelbė, kad 
italai esą “arijų” tauta, kad 
jų būdas esąs “grynai euro
pinis,” ir kad jie turį būt 
saugomi nuo itališko kraujo 
“užteršimo” žydišku ir afri- 
kiniai-negrišku krauju.

Fašistai profesoriai tokį 
“mokslą” išdirbo pagal ko
mandą Mussolinio “kultu-

Šaunus Rekordas Ame
rikiečio Hughes Aplink- 

pasaulinio Skridimo
New York. — Howard 

Hughes su kitais keturiais 
amerikiečiais lakūnais atli
ko “aplink-pasaulinę” kelio
nę per 3 dienas, 19 valandų, 
14 minučių ir 10 sekundų, 
tuo laiku nuskrisdami 14,- 
824 mylias. Pačiame ore jie 
išbuvo 71 valandą, 11 mi-‘ 
nučių ir 10 sekundų. Vidu
tinis jų greitis ore bele
kiant buvo 208 mylios ir de
šimtadalis per valandą.

Jų> lėktuvas pakilo nuo 
Floyd Bennett orlaivių aik
štės New Yorke praeitą 
sekmadienį 7:20 vai. vaka
re (pagal New Yorko vasa
rinį laikrodį), o sugrįžo ir 
nusileido ton pačion aikštėn 
ketvirtadienį 2:34 vai. po 
pietų.

Daug maž tuo pačiu ke
liu, tik su įvairiais vingiais, 
skridęs “aplink pasaulį” 
amerikietis Wiley Post 1933 
m. padarė 15,569 mylias ke
lionės per 7 dienas, 18 va
landų ir 49 minutes; jis ore 
išbuvo 115 valandų, 36 mi
nutes ir 30 sekundų.

Nuo išlėkimo iki sugrįži
mo Hughes pralenkė Postą 
3 dienomis, 23 valandomis ir 
35 minutėmis.

Jamesburg, N. J.—Per
kūnas užmušė P. Bentley 
belošiant jam golfą. 

ros” ministerijos, ir Italijos 
laikraščiai pirmuose pusla
piuose stambiais antgalviais 
išspaudė tų profesorių ma
nifestą. O jis labiausia at
kreiptas prieš žydus, nors 
Italijoj tėra tik apie 50,000 
žydų tarp 44,000,000 italų, 
ir dauguma tų pačių žydų 
priklauso fašistų partijai.

Žydai persigandę, kad ir 
Italijoj prasidės panašus jų 
neigimas ir persekiojimas 
kaip Vokietijoj.

Mussolinio profesoriai pa
sakoja, būk per tūkstančius 
metų veislė italų esanti 
“ariška”, europiška ir iš es
mės “ta pati”. (Žodis “ari
jus” yra imtas iš sanskritų 
kalbos ir reiškia “kilnus’.)

Jie ypač pabrėžia, kad žy
dai tautiniu atžvilgiu nie
ko bendra neturį su italais 
ir per šimtus metų nesusi- 
lieją su jais. Tie profesoriai 
nurodo į italus, kaip “fiziš
ką ir dvasišką žmonių veis
lės pavyzdį-modelį,” ir tvir
tina, kad šiandieniniai italai 
esą tikri giminės vokiečių ir 
kitų “nordikų”.
Naziai Veidmainiškai Svei

kina Italų-“ Ari jų”
Manifestą

Berlin. — Visi Vokieti
jos nazių laikraščiai karš
tai sveikina paskelbtą Itali
joj pareiškimą, kad italai 
esą ?arijai”-europiečiai, ir 
turį vengt kraujo maišymo 
su žydais.

(Bet dar nelabai senai na
zių filosofas ir jų “kultū
ros” vadas Alf. Rosenberg 
rašė, kad italai yra dau
giausia mišinys Azijos ir 
Afrikos tautų. Jis tvirtino, 
kad tik vokiečiai įvedę “ari- 
škai-nordišką” civilizaciją 
tarp italų tolimoj senovėj, 
kuomet, girdi, vokiečiai įs
teigė pačią Romą; o paskui, 
apie 1,000 metų atgal, vo
kiečiai savo užplūdimais jau 
giliau savotiškai kultūrinę 

italus.
Iki paskutinių laikų, kol 

naziai su Italija nebuvo su
darę “Berlyno - Romos 
ašies”, jie laikydavo italus 
“pusiau-negriška” tauta. Už 
tai ir popiežius viename iš 
nepersenai išleistų savo ap- 
linkraščių-enciklikų pyko 
ant Vokietijos nazių.)

Fašistai Užėmė Sarrio- 
ną, Bet Liaudiečiai

Laimi Pajūryje '
Madrid. — Fašistai 140 

kanuolių bombardavo pozi
cijas Ispanijos liaudiečių, 
gynusių Sarrion miestelį, už 
13 mylių į pietų rytus nuo 
Teruelio. Sykiu jie šturma
vo liaudiečius būriais orlai
vių ir tankų, iki užėmė tą 
miestelį. Bet liaudiečiai, pa
darydami kontr-ataką, išvi
jo fašistus iš Sarriono; ir 
tik, galų gale, fašistai nau
ju šturmu užvaldė Sarrio- 
na. 

C-

Fašistai šiek tiek pasi
varė arčiau Manzanera 
upės, bet liaudiečiai sustab
dė jų briovimąsi pirmyn 
Teruel-Sagunto vieškeliu.

Tuo tarpu liaudiečiai per 
dvi paskutines dienas pa
čiame pajūryje ne tik apsi
gynė nuo fašistų, bet pa
stūmė juos atgal linkon On- 
dos ir užėmė kelias priešų 
pozicijas.

Oro kovoj liaudiečiai nu
kirto žemyn du didelius fa
šistų bombininkus ir vieną 
greitą, vijimosi lėktuvą.

ORAS
Šiandien bus giedra ir 

šilčiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra buvo 

90 laipsnių.

Chinai Paskandino 52 
Japonų Karinius Lai

vus ir Sužeidė 19-ką
Vežantiem Užsienin Grūdus 
Lenkam Valdžia Damokės 

10 Milionų Dolerių
Varšava. — Lenkijos val

džia šiemet iš savo iždo da
mokės $10,000,000 lenkams, 
išvežantiems parduot grū
dus į užsienius.

Tie 10 milionų dolerių pa
dengs muitinius mokesčius, 
kuriuos įvairios šalys ima 
už grūdų įgabenimą iš sve
tur. šiemet Lenkija galė
sianti išvežti apie 1,000,000 
tonų grūdų.

Japonija Atšaukė Olympiadą 
Dėl Bankrūto; Tai Olim
piada įvyksianti Suomijoj
Tokio, Jiepos 15.—Japoni

jos ministerių kabinetas at
metė tarptautinę Sportų Ol
ympiadą, kuri buvo skiria
ma įvykt Tokio mieste, Ja
ponijos sostinėj, 1940 me
tais. Valdžia atšaukė Olym
piadą dėl “žmonių” ir lėšų 
stokos, akivaizdoj bankru- 
to, kuriuom Japonijai grę- 
sia karas su Chinija.

Japonijos gyventojai yra 
nusivylę atšaukimu Olym- 
piados—jaučia didelį sau 
-pažeminimą kaipo tautai, 
pasaulio akyse. Tuom at
šaukimu yra taipgi nepaten
kinti Tokio majoras, Olym- 
piados komisijos narys gra
fas M. Soyeshima ir dauge
lis kitų žymių japonų.

London. — Pirmininkas 
Tarptautinės Olympiados 
sportų komisijos, Belgijos 
grafas H. de Baillet-Latour 
žada skirt Helsinkius (Hel
singfors), Suomijos (Fini- 
jos) centrinį miestą, kaip 
vietą 1940 metų Olympia- 
dai.

New Yorko Pasaulinės 
1939 m. Parodos vedėjai no
rėtų, kad Olympiada įvyktų 
New Yorke, bet maža tam 
tėra vilties.

Jeruzalė. — Jau 17,000 
Anglijos kariuomenės vei
kia Palestinoj prieš kylan
čius arabus.

Japonai Džiaugiasi Paliuosa- 
vę Apsuptus Saviškius

Peiping. — Japonai sako, 
kad jie jau paliuosavę Yun- 
gcheng miestą, kurį chinai 
laikė apsupę per mėnesį. 
Tuo laiku japonai tik iš or
laivių tegalėjo numest mais
to ir amunicijos apsuptiem 
saviškiams.

Japonai praneša, kad jie 
visiškai užėmę Yuanchu 
miestą pietinėj Shansi pro
vincijoj, bet chinai sako, 
kad jie atmušė japonus nuo 
šio miesto.

Japonai skelbia, kad jie 
jau paliuosavę apsuptus sa
viškius iš Wanchungo, bet 
chinai tebelaiko apgulę ja
ponus Hotsine.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Hankow, liepos 15.—Per 
dvi paskutines savaites, chi
nų lėktuvai bombomis pas
kandino 25-kis karinius ja
ponų laivus ir rimtai sužei
dė 19-ką tokių laivų, Yang
tze upėj. Tik ketvirtadienį 
chinai lakūnai nugramzdi
no vieną didelį priešų karo 
laivą ir tris mažus, žemiau 
Kiukiang miesto, esančio už 
135 mylių nuo Hankowo.

Chinai apsupo ir grasina 
sunaikinti japonus, kurie 
buvo perkelti per Poyang 
ežero kampą, už desėtko 
mylių į rytus nuo Kiukian- 
go.

Japonai buvo priversti 
pasitraukti iš Showhsieno ir 
dviejų kitų netolimų miestų.

Japonai per dešimt dienų 
ofensyvos mažai ką telai- 
mėjo pietinėj Shansi pro
vincijoj, sako chinai, kurie 
ten dalinai atkariavo Tsiyu- 
an miestą.
Bėga Japonijos Klapčiukai 

iš Nankingo nuo Chinų
Partizanų

Shanghai. — Chinų arti
lerija iš Liūto Kalno vis dar 
užkerta kelią japonam į Po
yang ežerą prie Yangtze 
upės, žemiau Kiukiango. Ja
ponų kanuolės ir lėktuvų 
bombos nepajėgia nutildyt 
tą “kriokiantį Liūtą.”

Japonai sakosi oro bom
bomis nuskandinę Poyang 
ežere chinų šarvuotą lavų- 
ką, 200 tonų įtalpos.

Chinų partizanai apsupa 
japonus Hangchow mieste, 
kur jau trūksta japonams 
maisto.

Nankingo apylinkėse par
tizanai taip smarkiai ata
kuoja japonus, kad Japoni
jos pastatyti ten chinai val- 
dininkai-klapčiukai jau bė
ga iš Nankingo į Shangha- 
jų-

Šiauriniame šone Yangt
ze upės chinai sumušė ja
ponų diviziją prie Tsiensha- 
no; nukovė ir sužeidė 1,700 
priešų.

Dviejų dienų kovoj pieti
nėj Anhwei provincijoj chi
nai užmušė 400 japonų ties 
Siangshanu ir Hwangsha- 
nu, o likusius privertė pasi
traukti.

Geltonosios upės fronte 
chinai partizanai atėmė iš 
japonų Fengkiu miestą, už 
15 mylių nuo Lung-Hai ge
ležinkelio.

Amerika ir Toliau Pirks 
Chinijos Sidabrą

Washington. — Per pas
kutinius kelis mėnesius 
Jungtinės Valstijos pirko 
po $10,000,000 vertės sidab
ro iš Chinijos. Žada po tiek 
pat pirkti ir toliau.
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Žemina Katalikus
Japonijos valdžia leidžia Tokio mieste 

anglišką laikraštėlį savo imperialisti
niams darbams pateisinti angliškai kal
bančiuose žmonėse. New York “Posto” 
kolumnistas Lore paduoda vieną iš tilpu- 
sio kalbamam japonų laikraštyj straips
nio ištrauką. Paminėtąjį straipsnį rašė 
tūlas Frederick V. Williams, žymus kata
likų veikėjas.

Jis ten štai kaip rašo:
“Jungtinėse Valstijose yra viena dide

lė grupė žmonių, palinkusių suprasti Ja
poniją ir jai atjausti. Toji grupė—22,- 
000,000 katalikų...”

Toliau p. Williams aiškina, kad Ame
rikos ir viso pasaulio katalikai ne tik 
prijaučiu Japonijai, bet ir pasiruošę ją 
ginti.

mas, ponas Williams labai pažemina ka
talikus darbo žmones. Kiek gi jis šian
dien Amerikoje gali rasti katalikų, ku
rie prijaustų niekšiškiem Japonijos dar
bams Chinijoje? Tik nedidelė saujelė. 
Ir tą saujelę sudaro ne katalikai darbo 
žmonės, bet turčiai ir dalis kunigijos.

Masės katalikų ne tik neremia Japo
nijos imperialistų, bet pasiruošusios vi
sais galiniais būdais padėti Chinijai.

trumpai buvo 
Federacijos sių- 
(susidedanti iš 

J. Balkūno, dr.

Amerikos Kunigai pas Smetoną
“Draugas” rašo:

Vakar mūsų dienraštyje 
praanešta, kad A. L. R. K. 
stoji į Lietuvą delegacija 
kun. Ig. Albavičiaus, kun.
P. Atkočiūno, kun. K. Vasio ir A. Mažei
kos) lankėsi pas prez. A. Smetoną, Seimo 
pirmininką ir krašto apsaugos ministerį. 
Krašto apsaugos ministeriui jie įteikė Gin
klų Fondui Tautos Fondo čekį — $500.00. 
Prezidentui ir Seimo pirmininkui įteikė 
Amerikos katalikų memorandumą ir ameri
kiečių draugijų peticiją, kurioj reikalauja
ma: sunormuot į Lietuvos Valstybės santy
kius su Šventuoju Sostu; grąžinti Teologijos 
Filosofijos Fakulteto Filosofijos skyriui 
teises; nevaržyti ištikimųjų Valstybei ir 
Tautai organizacijų, spaudos ir veikimo lai
svės; pasukti Valstybės vairą vieningumo ir 
Steigiamojo Seimo priimtosios Valstybės 
konstitucijos dėsnių linkme, garantuojančia 
religijos, žodžio, spaudos ir veikimo laisvę.

Kunigų laikraštis žymi, kad Smetona 
pradedąs tartis su popiežium dėlei “su- 
normavimo valstybės santykių” su Vati
kanu. Todėl šis amerikiečių kunigų žy
gis esąs kaip tik laiku ir vietoj.

Jau buvo savu laiku rašyta, kad Sme
tona žada sudaryti naują minister! ų ka
binetą, į kurį žadąs įsileisti ir krik-de- 
mus. Kaip greit tas būtų padaryta, ku
nigams suteikta daugiau laisvės veikti 
(nors jiems ir dabar užtenkamai tos lais
vės Lietuvoje), taip greit kunigai pa
mirštų reikalauti atsteigimo demokra
tijos Lietuvoj.

jltfūnšainas Lietuvoje
Nesenai Kaune buvo suruošta prieš- 

girtuoklybės paroda. Pasirodo, kad ne 
tik Amerikoje žmonės verda mūnšainą 
(išmokę prohibicijos laikais), bet verdą 
jį ir Lietuvoj. Mūnšainas arba “namine”, 
kaip ją ten vadina, viešpatauja ne tik 
kaime, bet pasiekia ir miestus.

Rašydamos apie tai, “L. Žinios” pa
stebi :

2915 degtindarių Lietuvai yra itin nema
žas skaičius. Tai tiktai “įregistruotieji,”

o kiek jų “neįregistruota”? Tai tik
tai “bravorininkai,” o kiek vartotoju. 
“Naminė” iš provincijos jau veržiasi į Kau
ną. Ji jau ne tiktai sveikatos ardytoja, bet 
ii- konkurente valstybes monopoliui. Geria 
ūkininkai, goria darbininkai, geria jau net 
inteligentai. Jie ne tiktai geria, bet ir tole
ruoja tą “pramonę.” Tat yra tikros pinklūs. 
Ir iš jų būtina kaip nors išsinarplioti, nes 
be to bus pavojus nuskęsti.

Jau dabar daugelis faktu konstatuota 
teismuose, kad dėl girtuokliavimo esti išei
kvojimų, — tai, valdininkų bei tarnautojų 
darbeliai, ūkininkai dėl to dažniausia papil
do didelių žiaurumų, o darbininkai — pra
geria šeštadieniais visus savaitinius uždar
bius. Lieka šeimos be duonos, žiemą girtuo
klių šeimos gula sunkia našta ant visuome
nės pečių. Visais atžvilgiais susidaro labai 
paini ir labai pavojinga padėtis.

’ Kad su alkoholiu reikalinga kovoti— 
niekas neginčija. Tik svarbu, kaip kovo
ti, kokiomis priemonėmis. Prie fašisti
nės santvarkos tas neįmanoma. Norint 
žmones padaryti blaiviais, reikia juos 
šviesti. O kad šviesti, jie turi turėti teisę 
laisvai susirinkti j mitingus, į diskusijas. 
Na, o tas viskas Lietuvoj šiuo tarpu už
gniaužta.

redaktorių.” Panašiai
ir “Laisvėje”. Dėlto

redaktoriaus klausimu šo
ne tiesa, kad >ko- 

perspejo.” Socialistų

Genijai
Drg. Andrulis paraše “Vilnyj,” kad 

SLA seime “Socialistai padarė klaidą 
spirdamiesi pravesti nutarimą, kad Pild. 
Taryba skirtųsi 
buvo išsireikšta 
“Keleivis” rašo:

Ne tiesa, kad
cialistai padarė klaidą; ir 
nuliūstai socialistus 
pozicija buvo gerai apgalvota ir taip nu
statyta, kad į redaktorius negalėtų patekti 
fašistas. Jei komunistai buvo tam priešingi, 
tai jie nesuprato socialistų strategijos. Tau
tininkai ją suprato ir todėl jie stojo prieš 
ją piestu. Redaktoriaus klausimas galų 
le buvo sutvarkytas tail), kaip socialistų 
vo suplanuota.

Sulyg “Keleivio” redaktorium, tai

ga- 
bu-

so
cialistai buvo tikri genijai. Jie viską nu
matė, jie iš anksto suplanavo. Bet tik
rumoj to nebuvo. Kurie seime dalyvavo, 
gerai žino, kad iš vakaro prieš svarsty
siant redaktoriaus skyrimo ar rinkimo 
klausimą, laikytame pažangiųjų delegatų 
pasitarime buvo nutarta daryti viską, 
kad seime pravedus tąjį sumanymą, ku
riuo einant “Tėv.” redaktorius turėtu 
būti pild. tarybos samdomas, o ne seimo 
renkamas. Prieš tai kalbėjo berods viė- 
nas socialistas ir komunistas. Komunis
tai stojo už tai, kad redaktorių palikti 
seimams rinktis, kaip buvo iki šiol.

Kai tas klausimas seime iškilo, tai du 
socialistai delegatai kalbėjo už tai, kad 
redaktorių samdytų pild. taryba. Tik po 
to, kai sandariečiai pradėjo smarkiai 
prieš tai kovoti, socialistai atmainė savo 
poziciją.

Taigi, suėmus viską, čia to iš anksto 
apgalvoto “planingumo” niekur nesima
tė.

Lenkų “Meile” Lietuvai
Kauno spauda praneša:

Vokiečių telegramų agentūra praneša iš 
Varšuvos, kad Lydos, Vilniaus krašte, 
apygardos teismas nuteisė uždraustos lie
tuvių kultūrinės organizacijos “Ryto’’ ve
dėją metus kalėti už tai, kad ji or
ganizavusi klausymą Kauno radijofono 
transliacijų, kurių metu kalbėdavo Lietu
vos Vilniui Vaduoti ‘Sąjungos atstovai. Be 
to, ji buvo apkaltinta tuo, kad raginus boi
kotuoti lenkiškas mokyklas. Pagaliau, jos 
bute buvę rasta ir lietuviškų priešvalstybi
nio pobūdžio raštų.

Čia pat agentūra praneša, kad Vilniuje 
esąs sukonfiskuotas laikraštis “Vilniaus 
žodis” už tai, kad jis klaidingai vaizda
vęs lenkų lietuvių santykius.

Tai šitokia lenkų “meilė” lietuviams! 
Tuojau, kai Smetonos vyriausybė priėmė 
Varšuvos ponų ultimatumą (kovo mėn. 
19 d.), jie skelbė, jog labai lietuvius ir 
Lietuvą mylį, jog dabar gyvensią broliš
kai, etc., etc. Tačiaus po to jie vien- 
val ir vienval Vilnijos lietuvius persekio
jo ir tebepersekioja.

Imperialistiški fašistai niekad gražiai 
nesugyvens su savo kaimynais. Tai jau 
gyvenimo tikrovė įrodė nekartą.

lietuvių Literatūros Draugijos 
Suvažiavimo Rezoliucijos

Rezoliucija Organizaciniais 
Reikalais

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos (Lietuvių Literatūros 
Draugijos) delegatų suva
žiavimas, įvykęs liepos 1-2 
dd., “Laisvės” Svetainėje, 
Brooklyne, visapusiai pas
varstęs Centro Komiteto 
raportą, surado, kad mūsų 
organizacija yra tampriai 
susirišus su plačiomis lietu
vių masėmis, kaip Jungtinė
se Valstijose, taip ir užsie
nyje. Iš Centro raporto’ aiš
kiai matosi, kokią didelę ir 
svarbią rolę vaidina LLD 
ne vien lietuvių darbininkų, 
bet ir tarptautiniame darbo 
žmonių judėjime.

Lietuvių Literatūros 
Draugija gausiai savo dar
bais ir finansiniai rėmė Ko
munistų Partiją jos kovose, 
linkimų kampanijoj ir šiaip 
rūpinosi abelnais darbo 
žmonių reikalais bei leidžia
mais įstatymais. Mūsų or
ganizacija energingai prisi
dėjo prie pagelbos Ispanijos 
liaudžiai jos kovoje prieš 
barabarišką Italijos ir Vo
kietijos fašizmo užpuolimą. 
LLD gausiai rėmė Lietuvos

santvar-

apgyni-

krizis, 
pirmyn, 
knygas, 
apšvie-

ma demokratinės 
kos ir kovoje už Lietuvos 
nepriklausomybės 
m a. v

Nepaisant, kad Amerikoj 
viešpatauja jau keli metai 
baisus ekonominis 
bet LLD žygiuoja 
kaip tai leisdama 
žurnalą, ruošdama
tos vakarus, verbuodama 
kas met šimtus naujų narių 
į organizaciją ir bendradar
biaudama su kitomis dar
bininkų o r g a n i žarijomis. 
Tas parodo, kad Centro Ko
mitetas laikėsi teisingos li
nijos, kas jungė ir stiprino 
organizacijos eiles.

Vienok, šis suvažiavimas 
kreipia domę į šiuos klausi
mus. Mūsų organizacijoj 
narių tarpe savitarpinio la
vinimosi reikalai stovi ant 
žemo laipsnio. Todėl, suva
žiavimas ragina, kad kuop/ 
biznio susirinkimai būtų pa
daryti kuy trumpiausi, o 
po to turėti paskaitas, pra
lėkei jas ir abelnas pamoka 
Kartu ragina CK, kad s 
teiktų daugiau patariu 
kuopoms, kaip vesti savirt 
pinį apšvietos ir lavinimosi 
darbą.

Mūsų literatūros platini
mas pusėtinai gerai pasta
tytas iš centro, bet jis labai 
apleistas kuopose. Šis suva
žiavimas ragina visas kuo
pas ir narius, kad energin
giau mestis į mases, kad 
kuo daugiau lietuvių pasie
kus su mūsų literatūra.

Delegatai plačiai išdisku- 
savę “Šviesos” turinį pasi
sako, kad “Šviesa” ir ateityj 
turėtų būti vedama 
pat linija, kaip dabar.

LLD suvažiavimas 
už 1,000 naujų
“Šviesai” skaitytojų 

iki naujų metų. Ir jeL 
vajus bus sėkmingai

s.

tokia

pasi- 
nariu

kvie-
nares

sako 
arba 
vajų 
gu, 
pravestas gyveniman, tai po
naujų metų patankinti 
“Šviesos” leidimą.

LLD suvažiavimas 
čia visus narius ir
dar į energingesnį veikimą 
platinime “Šviesos”, knygų 
ir verbavime naujų narių

musų organizacijos eiles.

Rezoliucija Jaunimo 
Klausimu

Lietuvių Literatūros 
Draugijos s u v a ž i a vimas 
karštai sveikina pažangiųjų 
lietuvių jaunuolių žurnalą 
“The Voice of Lithuanian 
Americans”. Mes, delegatai, 
raginame visas kuopas pla
tinti šį žurnalą visais gali
mais būdais tarpe lietuvių 
jaunuolių. “The Voice” yra 
vienas iš geriausių įrankių 
švietimui ir organizavimui 
jaunimo, supažindinimui su 
Lietuvos istorija, ten gyve
nančiais mūsų broliais ir iš
laikymui lietuvybės.

si-

Rezoliucija Lietuvos 
Klausimu

Pažvelgus į pasaulinę 
tuaciją, o ypatingai Euro
pos, aiškiai matosi, kad fa
šistiniai agresoriai ruošiasi 
užkurti pasaulinį karo gais
rą ir praryti mažesnių tau
tų laisvę ir mažesnių kraš
tų nepriklausomybę. Tame 
skaičiuje ir Lietuvos tauti
nė nepriklausomybė yra di- 
didžiausiame pavojuje, nes 
jai iš vienos pusės grūmoja 
fašistinė Lenkija, o iš kitos 
—tokia pat Vokietija.

Mes pareiškiame, kad da
bartinė fašistinė Lietuvoj 
Smetonos vyriausybė, slo
pindama darbininkų, vals
tiečių ir pažangiųjų inteli
gentų judėjimą, tuo pat 
kartu smaugia Lietuvos 
liaudį ir silpnina Lietuvos 
nepriklausomybės, apsigyni
mo jėgas ir ruošia užsienio 
fašistų įsiveržimui dirvą.

Todėl Lietuvių Literatū
ros Draugijos delegatų su
važiavimas, a t s t o v a u jas 
virš 6,000 narių, tvirtai pa
sisakome, kad mes dirbsi
me su Amerikos ir Kana
dos Lietuvių Kongresais ir 
visais pažangiais, kad pri
sidėjus prie atsteigimo Lie
tuvoje demokratinės san
tvarkos, nes tik tas apjungs 
ir sustiprins Lietuvos nepri
klausomybės gynimosi jė
gas. Mes pasižadame visais 
galimais būdais remti Lie
tuvos liaudį jos kovoje už 
itsteigimą d e m o k r atinės 
santvarkos, gelbėti jai vi
saip nusikratyti Lietuvoj 
tautininkų partijos fašisti- 

diktatūrą.
Rez. Komisija:

J. M. Karsonas,
J. Lescvičius,
J. Bondžinskaitė.

nę

Du Fašistiniai Milionieriai 
Nusuko $1,600,000 Taksų
Washington. — Amunici- 

cijos fabrikantas P. S. du 
Pont ir J. J. Raskob taip 
gudriai makliavojo tarp sa
vęs Šerais 1929-30 metais, 
kad nusuko valdžiai taksus 
nuo $30,000,000 savo biznių 
apyvartos.

Jungtinių Valstijų Taksų 
Apeliacijų Komisija, todėl, 
dabar patvarkė, kad Ras
kob turi sumokėt apie $1,- 
000,000 tų taksų, o du Pont 
apie $600,000.

Valdiška komisija atrado, 
kad jiedu darė klastas tak
sų išvengimui.

Du Pont 1936 m. aukojo 
dideles sumas pinigų repub- 
likonų rinkimų vajui, o 
Raskob fašistinei Liberty 
Lygai.

—Kodėl ne, Onut, juk ki
ne tamsu.

—Kaip tik dėlto aš ir ta
riu, kad nenusiskutus nepa-

—Tėveli, kam reikalingi 
per jungtuves liudininkai?

Matai, vaikeli, niekas 
vėliaus netikėtu, kad tokia C z
kvailybė buvo padaryta. f

Turtas
Ar tamsta turi kokį nors 

kilnojamąjį ir nekilnojamą- 
jį turtą? — klausia Andriu-i das įir vaitausi po lovą.
ną nuovados viršininkas. ! val'-a*s'> *-a* kaip tu 

—Aš turėjau kilnojamąjį |
ir nekilnojamąjį turtą, bet, 
dabar mano kilnojamasis 
turtas pasidarė nekilnoja
mu, o nekilnojamasis — kil
nojamu.

—Ir kodėl aš taip blogai 
atrodau? Naktį negaliu už

snigti, budžiu ištisas valan-

—Aš turėjau automobilį, 
kuris nuo tilto nukrito į upę 
ir aš dabar jo negaliu iš
kelti. Be to, aš turėjau na
mą, kuris sudegė ir dabar 
tik

—Aš tikrai įsitikinęs, kad 
■jau galutinai esu subrendęs, 
—giriasi Kazys savo bičiu
liui Jonui.

—Na, ir iš ko tu sprendi?
—rMatai, anksčiau mane 

tėvai ėriuku vadindavo, o 
dabar jau avinu.

pelenus vejas nešioja.
(Surinkta).

Pirmoji Priemone
Viename mieste iš žvėry

no paspruko liūtas. Gyven
tojų tarpe kilo panika. Susi
rūpinęs majoras skambina 
policijos vadui.

—Ar tamsta jau 
kurių nors žygių?

—Aišku,—atsakė policijos 
vadas.—Aš iš žvėryno savi
ninko atėmiau leidimą.

ėmeisi

Komikas Hansas Moseris 
užėjo pasitarti pas gydyte
toj ą, bet, būdamas nervin
gas, ne viską gerai įsidėmė
jo, ką gydytojas jam pata
rė.

—Tamsta, kiek tik daž
niau galėsi, imk saulės vo
nias,—pataria gydytojas.

—Karštas ar šaltas,— 
klausia nervingas Moseris.

—Argi tu, Jonai, toks ne- 
nusiskutęs ir eisi kinan?

Jaunas vyras: “Pagalvok, 
mieloji, vakar man būrėja 
pasakė, kad aš vesiąs blon-

Brunetė: “Taip? O ar ji < 
pasakė, kada tas

Jaunas vyras:
menesių.”

Brunetė: “Tai
yra gražaus laiko į blondinę 

m-; »

bus?”
“Po trijų

gerai, dar

(Surinkta).

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Paukšteliui, Philadelphia, 

Pa J—Kliubo susirinkimą apra
šote pusėtinai nedraugiškoje 
dvasioje. Manome, jog tokia 
korespondencija gero nepada
rytų. Todėl atleisite, jeigu 
jos netalpinsime.

Visgi dėkui už rašinėjimą. 
Tik prašome ateityje rašyti 
plunksna ir ant baltos popie- 
rosi idant būtų mums lengviau 
įskaityti.

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

Lakūnas Hughes, tik ką išlipęs iš orlaivio, ketvirtadienį, 
i sveikinasi su majoru LaGuardia.

i
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Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Ar jūs žinote, kur galima 
įstoti mokintis į Jungtinių 
Valstijų valdžios kontro
liuojamą 
mokyklą? Jeigu 
tokios mokyklos po valdžios 
kontrole, tai gal žinote pri- 
vatišką? O jeigu patys ne
žinote, tai gal nurodysite, 
kur kreiptis dėl informaci
jų?

Iš anksto tariu ačiū.

orlaivininkystės 
nežinote

Atsakymas:
Gaila, kad mes po ranka 

neturime draugui reikalin
gų informacijų. Parašykite 
į Washington^ ir, tikimės, 
gausite nurodymus. Laišką 
adresuokite sekamai: De
partment of Aeronautics, 
Washington, D. C.
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M lt N a\S
Vėliausias M. Rasodos 

Romanas
Tik ką perskaičiau vėliausį M. Rasodos ro

maną “ūkanos.” Skaičiau rankraštyje, bet ga
liu tikrinti, jog tai bus virš 300 puslapių kny
ga. Ji greitu laiku bus išleista Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros Draugijos.

Savo forma šis M. Rasodos romanas skir
sis nuo jo pirmesnių romanų tuomi, kad jame 
autorius stengiasi parodyt gyvenimą netik pa
prastų Amerikos lietuvių žmonių, bet ir mū
sų apšviestūnijos, profesionalų arba, taip sa- 

,• kant, Amerikos lietuvių elito. Ir, manau, kad 
tikis M. Rasodos pasimojimas yra pirmas iš 
visų Amerikos lietuvių rašytojų.

Didžiuma Amerikos lietuvių profesionalų 
siekia pasiturinčiųjų sluoksnių gyvenimo. Di
džiuma jų žiūri į viską pro fantasmagorijų 
ūkus ir nepastebi (ar nenori pastebėti) skau
daus realaus gyvenimo. Jie laikosi įsikibę pa
viršutiniams gyvenimo pasisekimams, pasiduo
da įvairioms vilionėms ir gyvenimo smūgiams. 
Ir jie taip daro tol, kol galutinai neprilipa 
liepto galą ...

Romane “ūkanos” mums tatai parodo. Ir 
tik parodo, o ne įrodinėja.

Negalima rugot dėlei romano fabulos. Tūri
nio medžiaga, visi vaizduojami įvykiai išdėsty
ti laiko eilėj ir priežastingai tarp savęs susie
ti.. . Pasakojimas vystosi išlėto, lygiai ir na
tūraliai iki galo.

“Ūkanose” mes matome mūsų sudėtingo gy
venimo ūkanas, kuriose daugeliui iš mūs net 
prieš savo norą tenka klaidinėti...

“Ūkanos” bus stambus įdėlis į Amerikos lie
tuvių grožinės literatūros lobynėlį.

Pr. Balsys.

Sovietų Pianistų Naujas 
Triumfas

A Vos tik praėjo metai laiko, kaip Sovietų Są
jungos pianistai laimėjo tarptautiniam kon
kurse Varšavoj, o smuikininkai — Briuselyje, 
ir vėl, va, pereito birželio pradžioje visas pa
saulis išgirsta apie naujus sovietinių pianistų 
laurus, laimėtus pastarame Briuselio tarptauti
niam pianistų konkurse!

šiemet, kaip ir kasmet, įvyko garsaus smui
kininko Ysaye vardo muzikų konkursai, bel
gų karalienės Elisabetos globojami, Briusely
je, Belgijoj. Kadangi pernai įvyko smuikinin
kų konkursas, tai šiemet — pianistų, šiame 
tarptautiniam konkurse dalyvavo 87 pianistai 
iš 23 valstybių, parinkti geriausi talentai kla
siškų ir net ultra-moderniškų muzikos moky
klų. Atvirai kalbant, tai buvo dviejų pasaulių, 
dviejų muzikos kultūrų jėgų išbandymas. Iš 
vienos pusės išstojo buržuazinio pasaulio mu
zikos genijus, iš kitos — socialistinės šalies ge
nijus. Ir socialistinės šalies genijus — Sovietų 
Sąjungos muzikos mokyklos talentai — pasiė
mė laurus, laimėjo I-mą ir III-čia prizą. Tais 
garbingais laureatais yra Sovietų Sąjungos 
pianistai Emil Gilels (laimėjo I prizą) ir Ja- 
kov Flier (laimėjo III prizą), parodydami 
buržuaziniam pasauliui, kad Sovietų Sąjunga, 
socialistinės sistemos šalis, net ir muzikos kul
tūros srityje eina milžino žingsniais pirmyn!

Raustovskio knygoje “Kara-Bugaz” senelis 
turkmėnas sako: “šalis smukimo perijode gim
do daug dulkių ir viršininkų, šalis žydėjimo 
perijode gimdo daug didvyrių ir dainininkų...” 

Pasaulis jau pažįsta Sovietų Sąjungos ne
tik didvyrius lakūnus, bet ir jų didžios meno 
kultūros žvaigždes. Sovietų muzikos menas 
pergyvena žydėjimo laikus. Iš kelio, seno pa
saulio dulkės!

Mizernai pasirodė Briuselio pianistų kon
kurse fašistinė Lenkija ir hitlerinė Vokietija. 
Konkursan tos dvi šalys prisiuntė skaitlingas 
delegacijas. Tačiaus ijr tas joms negelbėjo: pa
skutiniam ture neliko Lenkijos nei vieno ta
lento, o Vokietijos — vienas praslinko, gau
damas IX-j į prizą.

Kapitalizmas ir fašizmas naikina geriausius 
žmonijos talentus ir pačią žmoniją. Gabiausie
ji artistai, kompozitoriai, dainininkai ir kiti 
talentai Vokietijos koncentracijos lageriuose 

•« sugrūsti; daug iš jų pabėgo į užrubežį. Hitle
riui užgriebus Vieną, desėtkai dailės mylėtojų 
su puikiais talentais, išsibraukė patys save iš 
gyvųjų tarpo. O jei paimti fašistinę Lenkiją, 
tai gausime tą patį. Nesenai užsibaigė Varša- 
vos operos teatro artistų streikas. Varšavos 
operos artistai užsibarikadavo operos viduje 
nuo kazokų žiauraus puolimo ir streikas tęsė
si su virš dvi savaites laiko. Tik tokiu būdu jie 
laimėjo didesnį duonos kąsnį. O Sovietų Są-

jungoj atbulai: socializmas sudarė visas sąly
gas dėl kiekvieno ir visų žmonių žydėjimo. 
Sovietų artistams badas, skurdus gyvenimas 
ir streikai yra visai svetimas dalykas. Jiems 
nereikia rūpintis rytojaus likimu. Valstybė rū
pinasi kiekvieno jų progresu ir gyvenimo są
lygom.

Net buržuaziniai kritikai turėjo pripažinti 
tą faktą, kad Sovietų Sąjungos artistų groji
mas yra “išgražinta kokia tai nepalyginta 
grožės galia.” Ir tai suprantama, kad Sovie
tų muzikos kultūra skiriasi nuo buržuazinės; 
ji skiriasi gyvumu, pasitikėjimu savimi, gy
venimo linksmumu ir dideliu paprastumu. Tai 
Sovietų muzikos kultūros ypatybė.

Sovietų muzikai nesigriebia už pigaus efek
to, jiems jie visai svetimi. Sovietų artistai į 
savo grojimą neša gyvumą, karštumą. Jų mu
zikos instrumentai dainuoja apie Sovietų 
Sąjungos laimę, jie perstato savo muzikoj did
vyrišką šalies masių alsavimą.

Laikraščiai praneša, kad konkurso 
laike kaip kurie artistai prarado
ypatingai eidami prie trečio turo, būdami izo
liuoti karališkų palečių kambariuose, besi
rengdami prie galutino turo garsaus Belgijos 
muzikos kompozitoriaus Absil tvarinių. Vie
ni iš jų nepapratę giliai ir savistoviai protau
ti ir į trumpą laiką išmokti muzikos tvari
nius, o kiti nepratę prie ovacijų, pavargo, iš
sisėmė jėgos, prarado viltį laimėjimo ir pri
siėjo pasitraukti iš konkurso. Tačiaus So- 

*vietų laureatai ir tose sąlygose nesijautė blo
gai, turėjo pilną pasitikėjimą savimi ir nuga
lėjo visas sunkenybes ir kliūtis.

Jiems gili muzikos mintis davėsi lengvai su
prasti, jie muzikoje liuosai progresavo nuo tu
ro (etapo) iki turo, jie išėjo pirmutiniai tarp
tautiniam pianistų konkurse.

Sovietų Sąjungos muzikos kultūra yra ir 
bus pati pirmaeilė pasaulyje; ji atsargiai mo- 
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eigos 
save,

ina ir taupo esančią klasikinę muziką. So- 
ietų socializmo šalyj muzikos kultūra pati 
irmutinė, pati aukščiausia muzika.

Konkurso metu Karališkame Teatre “Mon- 
naie” žmonių buvo labai daug. Daugiausiai 
dalyvavo tie, kurie domisi literatūra ir bran- 
gjinga daile.

Galutinis konkurso turas tęsėsi tris dienas. 
Artistai išstojo du kart į dieną. Ypatingo 
ūpestingumo ir atsargos dėta prisirengiant 

prie garsaus belgų kompozitoriais Absil kūri
nio, kuris muzikos žvilgsniu yra gan sunkus 
išpildymui. Tačiaus sovietiniai artistai ir tą 
komplikuotą kūrinį užkariavo pirmutiniai. 
Nors konkurso jury pirmininkas prieš pradė- 
siant programą ir užgynė publikai ploti bet 
kuriam artistui, tačiaus, kuomet sovietinis ar
tistas Jakov Flier užbaigė savo uždavinį, tai 
pasipylė nesulaikomos ovacijos. Taipgi kitam 
sbvietiniui talentui, Emil Gilels’ui, baigus bel
gų kompozitoriaus Absil modernišką fortepi
jono koncertą su orkestrą, publika sukėlė to
kias ovacijas, kokių 
niekas nėra matęs.
greitumu metėsi ant estrados ir karštai Gil- 
e 
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“Monnaie” tėatre dar
Orkestros nariai žaibo

Is’ą sveikino, rankas spaudė. Gi audiencija 
esiskirstė iki vėlumai, kol jury-teisėjai ne- 
askelbė laimėtojams premijas.
Sėdėdamas šalia sovietinio korespondento 

ienas belgų studentas sako: “Kas per šalis, 
• koks surėdymas! Kurią sritį tik neimsi, 

ten rasi panašius žmones!”
Taip, stebisi pasaulis. Stebisi, taip sakant, 

ar pirmuoju darbininkų valdomos šalies di
lios kultūros kėlimo etapu. O juk visas tos 

didžios kultūros lobynas glūdi ateityje . ..
Į šį konkursą buvo suvažiavę žymiausi pa

saulio žmonės: artistai, muzikantai, kompozi
toriai, muzikos žinovai-kritikai, žurnalistai 
eec. Tačiaus konkurso eigoje jie visi susilai- 

ė nuo kalbėjimo, kad nepaveikus į konkurso 
teisėj us-jury. Francijos žymus žurnalistas bu- 

o jau pasirengęs grįžti namo, anot jo, nebuvo 
as daryti iki užsibaigs konkursas.

J. Bondžinskaitė ir 
Proncė.
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KAS TURITE “PEPITĄ”?

ku- 
pir-

“Pepita”—tai sulietuvinta operetė, 
rią yra išleidęs LMS II Apskritys. Jos 
moji laida jau yra išsibaigusi, tačiau LMS 
Centras gauna ant jos užsakymų. Pavie
niai asmenys arba chorai, jei t kurie turite 
šios operetės užsilikusių kopijų, prašom pri- 

iųsti LMS Centro sekretorei B. Šalinaitei.
Jos adresas: 46 Ten Eyck St., Brooklyn,
s

Ryšyj su tuo susidariusias bet kokias fi- 
ansines išlaidas Centras noriai padengs.

LMS CK-tas.

Kapitonas Dreyfus
Romanas dviejuose tomuose. Parašytas 

P. Lerven. Vertėjas Vyt. Montvila. “Švie
sos” knygyno leidinys. Tai politinio ir anti
semitinio keršto, aukštose Francūzų valdžios 
sferose, jaudinantis savo scenomis romanas.

Alfredas Dreyfus, apie kurį sukasi dvie
juose tomuose romanas, gimė Mulhausen Al
sace iš žydų šeimynos. Alfredas Dreyfus 
įstojo į Ecole Polytechnique Mokyklą. Tai 
karinė aukšto mokslo mokykla. Po užbai
gimo mokyklos, jis tapo paskirtas kapitonu 
21 artilerijos regimento. Jis buvo aukštose 
sferose Francūzijos militariškame štabe. 
Neapykanta tuo laiku ėjo prieš žydus Fran- 
cūzijoj. Tai ir auka politinio ir antisemi
tinio keršto tapo pasirinkta iš žydų tautos 
kapitonas Dreyfus.

Autorius P. Lerven pradeda savo romaną 
apie kapitoną Dreyfusą nuo Klaudijos Lo
retos, jo numylėtinės, kuri, kaipo cirko joji
kė, tapo suviliota per kapitoną Dreyfusą. 
Klaudija pilna keršto prieš kapitoną: “De
šinėje rankoje laikė buteliuką, kurį, lyg 
kokią brangenybę, tai spaudė prie savo ban
guojančios krūtinės.” Toliau ji piktai sako: 
(pusi. 4) “Keršto diena jau atėjo.” Ji pri
sispaudusi prie mūro laukė rankoje laikyda
ma deginančių rūkščių buteliuką ir savyje 
kalbėjo: “Jo klastingą veidą, kuris mokėjo 
meiliai ir geraširdiškai šypsotis į mane, su
darkys šie žalingi nuodai. Jo akys, tos ste
buklingos mėlynos akys, kurios man atrodė 
svarbiausios sielos veidrodžiu, užges amži
nai.” Kada kapitonas Dreyfus prisiartino 
arti jos, San-Klodo gatve, ji suriko: “Veid
maini! štai užtarnautas atlyginimas už tavo 
nedorybes!” Bet Dreyfus sugriebė jos ran
ką: “Bonkutė nukrito ant žemės ir sudužo 
į šalygatvį.” Toji nelaimingiausioj! Drey
faus scena buvo išvengta.

Alfredas Dreyfus išsigelbėjo save nuo 
rūkščių, nuo visiško sužalojimo. Jis prašė 
Klaudijos, kad ji jam dovanotų. Bet ji jam 
piktai išmetinėjo, kad jis ją sunaikino, tad 
ji jį turi sunaikinti. Jis jai žadėjo atlyginti 
turtu, bet Klaudija Loreto piktai atsakė: 
“Man tavo pinigų nereikia! Mes norime ta
vo meilės, norime tavęs” (pusi. 7).

Po šitos jaudinančios scenos ir piktų iš
metinėjimų ir grasinimų, kapitonas Dreyfus 
paklausė Loretos: “Kur gyveni?” Loreta 
pasitvėrė kapitoną Dreyfusą už rankos: 
“žavingoje buduaroje, kur tu kadaise gu
lėdavai prie ■ Klaudijos Loretos kojų, aš bu
vau (pusi. 9) priversta pakeisti tamsaus ir 
purvino namo saiką šv. Antano priemiestyje. 
Senelė Kozot, kuri mus priglaudė, yra 
šlykšti moteris ir apie ją kažką negražaus 
žmonės kalba. Man nesant namuose, ji 
prižiūri mano vaiką.” Kada ji Dreyfų nu
sivedė prie savo gyvenimo vietos, kapitonas 
Dreyfus sušuko: “Tu—šitame name, tu, 
Klaudija Loreta, buduarų žvaigždė, publi
kos numylėtinė, jaunuomenės karalienė, mi
lijonų valdytoja!?” Loreta nieko nelaukus 
tempė jį į penktą aukštą/ kur kamputyje 
gulėjo jos kūdikis, “štai, Alfreduk, aš tau 
atvedžiau tavo tėvą, tik tu greičiau pa- 
sveik.” Vaiko prižiūrėtoja nerangiai atsi
kėlė ir pasakė: “Numirė.” Tada susijaudi
nusi Loreta: “žmogau! Neištikimas žmogau! 
Štai guli negyva viena tavo auka, ar tau 
dar permaža, nori dar vieną sviesti mirčiai 
į nagus?”

Nors Loreta maldavo kapitoną Dreyfusą, 
kad jis palydėtų jos kūdikį į kapus, bet 
kapitonas Dreyfus, nors sujaudintas, (pusi. 
12) pasakė: “Sudie ant visados! Mano 
žmona ir vaikutis laukia manęs, ir aš juos 
myliu labiau už viską pasaulyje. Imk kol 
kas šitą piniginę, o rytoj mano brolis Mo
tiejus pasikalbės su tavimi apie tavo ateitį. 
Daugiau tu manęs niekados nepamatysi!” 
Ir išėjo kapitonas Dreyfus iš Loretos tam
saus kambario.

Loreta likosi viena prie savo šalto sūnaus 
lavono, nes kapitonas Dreyfus apleido jos 
kambarį. Jos krūtinėje persipildė kerštas 
ir ji jieškojo būdų kaip nors savo suvadžio- 
tojui atkeršinti. Kapitonas Dreyfus, kaipo 
aukštas karininkas ir žydų tautybės sūnus, 
turėjo apsčiai ir priešų be Loretos keršto, 
kurie troško ir darė viską, kad kapitoną, 
Dreyfusą sunaikinus. Tuo meilės nepasi
sekimu priešininkai kuo daugiausiai pasi
naudojo iš Loretos. Loreta įpuolusi despe
racijoj visus kapitono Dreyfuso meiliškus 
laiškus pardavė grafui Estergazi, kuris jais 
pasinaudodamas sutaisė Francūzų vyriausy

bei skundus ant Dreyfuso kaipo ‘ 
daviko.”

‘šalies iš-

Kas stebėtina, kad Estergazi buvo vienas 
iš “pasitikimiausių” draugų kapitono Drey- 
faus. Dreyfus buvo kapitono laipsnyje, o 
Estergazi majoro. Jie abu augo daikte. Tik 
Estergazi paėjo iš grafų šeimos, o Dreyfus 
iš vidutinių žydų šeimos. Dreyfuso tėvas 
vienuose politiniuose rinkimuose sukonkura- 
vo Estergazio tėvą. Estergazis tėvas už tai 
negalėjo dovanoti Dreyfų šeimynai. Ii’ kai]) 
jis mirė, tai pasišaukė savo sūnų ir jam 
pasakė: “Aš negalėjau atkeršyti, (pusi. 
244) man trūko laiko ir jėgų kovoti su 
tokiu stipriu priešu. Bet aš pavedu tau 
įvykdyti kerštą. Te niekad jis neišdyla iš 
tavo atminties! Amžinai jis teskamba ta
vo ausyse! Te jis apginkluoja tavo ranką 
smūgiu! Lai bus tinkamas atkeršijimas už 
tavo tėvo pažeminimą! Prisiek! Mano 
prakeikimo grasinimų akyvaizdoje, prie 
stingstančių mano paskutiniųjų jėgų, pri
siek, kad nesiliausi kovoti tol, kol šita pra
keikta giminė neišnyks nuo žemės pavir
šiaus!” Estergazis sūnus apsiėmė tėvo 
kerštą pravesti gyvenimai! prieš Dreyfus. 
Jis nudavė, kad jis yra vienas iš geriausių 
kapitono Dreyfaus draugų ir bičiulių, bet 
tuom patim kartu jis kasė jam duobę. Ne 
tik jis kasė duobę Alfredui Dreyfui, bet ir 
visai jo šeimynai, visai jo giminei kasė Ester
gazis su savo klika, kad sunaikinti jį.

Jis per tarnaitę Jie va išvogė iš kapitono 
Dreyfaus svarbius kariškus francūzų armi
jos mobilizacijos planus ir Paryžiaus slap
tųjų tunelių ir tvirtumų išėjimus. Kapitonas 
Dreyfus suareštuotas; iš karto jis nemanė, .kad 
tie svarbūs dokumentai jau pavogti. Bet 
kada pažiūrėjo į užrakintą spintą, jau jų 
ten nebuvo. Tada kapitonas Dreyfus su
prato, kad jis per niekšus randasi sufrė- 
muotas. Estergazi, kaipo majoras, areštavo 
Dreyfusą ir jį tardydamas spjaudė jam į 
veidą kaipo tėvynės išdavikui. Pats Ester
gazi prieš Francijos visuomenę figūravo 
kaipo didelis patriotas ir francūzijos gel
bėtojas. O tikrenybėje didesnio niekšo ir 
bjauresnio šalies išdaviko, kaip Estergazi, 
Francijos istorijoj nėra buvę.

Estergazi buvo vadinamas juodasis ma
joras. Prie visko jis dasileido ir niekas 
jam nebuvo baisu. Jis buvo tampriai su
sirišęs su paleistuvių namais ir juos pats 
tankiai lankydavo. Jam buvo žinomi Pa
ryžiaus vagys ir plėšikai, jis iš jų skolin
davo sau pinigus. Vienu žodžiu pasakius, 
Estergazi buvo didžiausias nupuolėlis ir 
niekšas, kokį tik žmogus gali įsivaizduoti 
savo vaidentuvėje. Bet nereikia suprasti, 
kad tik vienas Estergazi toks buvo. Buvo 
jų daug, kurie papildė tą piktą aferą prieš 
kapitoną Dreyfusą, norėjo skęsdami patys 
niekšystėse, visokiose suktybėse ir neteisy
bėse nusiplauti savo keršto kruvinas ran
kas progresyvės Francūzų visuomenės išlai
domis. Bet tas tiems reakcininkams ir va
gims nepavyksta atsiekti. Po kiek laiko 
pasiseka surasti siūlo galą, kad kapitonas 
Dreyfus nekaltas. Kad kariškas teismas 
jį teisdamas kaltinamojo akto neįteikė. Jo
kio gynėjo Dreyfaus teismo eigoje neprilei
do. Pagriebė žmogų, lyg vagių gaują, ir 
nuteisė visam amžiui ant ištrėmimo į “Vel
nio Salą.”

Kas pakėlė balsą, kad Dreyfus neteisin
gai nuteistas, tuos valdžia ėmė už pakar
pos ir kišo į kalėjimus. Pikaras, kuris dir
bo karo ministerijoj prie žvalgybinio sky
riaus, surado aiškius dokumentus ir su eks
pertų patikrinimu įrodė, kad tie dokumentai, 
kuriais teismas nuteisė Dreyfusą kalėti, yra 
sufalsifikuoti. Jo pastangomis tapo pada
rytas palyginimas rankraščių ir tapo aiš
kiai susekta, kad dokumentus suklastavo Es
tergazi tiksliai, kad Dreyfusą sunaikinus. Vie
toje atkreipti domę, tai Pikaras tampa iš
mestas iš vietos ir nuteistas trims metams 
kalėti.

Reakciniai elementai demonstruoja po Pa
ryžių ir grasina visiems tiems, kurie tik no
ri peržiūrėti Dreyfuso teismą—kalėjimu ir 
mirčia kaipo tėvynės išdavikams. Pasidalija 
Francijos visuomenė į du liogeriu—+-vieni rei
kalauja Dreyfaus teismo peržvalgos—kiti 
šaukia, kad Dreyfus gavo tą, kas jam pri
klausėm Bet progresyvė žmonija, demokrati
jos šalininkai nenusileido. Jie telkėsi į krū
vą ir kovojo prieš reakcionierius, prieš vagis 
ir tėvynės išdavikus.

Per Italijos atešą tapo sužinota, kad tas 
didelis tėvynėj “gynėjas” Estergazį pard.avė 

(Tasa ant Ą-to puslapio)

Iš LMS Centro 
pastogės

Lietuvių Meno Sąjungos šei
myna šiomis dienomis padidėjo 
dvejais naujais nariais-chorais. 
Sąjunglon įstojo Baltimorės cho
ras LYRA ir Gary, Ind., Lietu
vių Jaunuolių Choras. Abu tik 
šiemet tesusitvėrė ir rodo nepa
prasto gyvumo. LMS Centras 
linki jiems geriausio pasiseki
mo !

Apie Gary Lietuvių Jaunuo
lių Chbro atsiradimo istoriją d. 
A. Mikelionis rašo sekamai:

“Iki šiol Gary istorijoj lietu
viško choro nebuvo, išskyrus 
bažnytinį. Naujo choro sutvėri
mas buvo gan sunkus darbas. 
Labai sunku su finansais iš 
priežasties didelės bedarbės, o 
labiausia plieno išdirbystėj.

“Tikėdami, kad prirašius mū
sų naują chorą prie Lietuvių 
Meno Sąjungos daug pagelbės 
abiems,—o labiausia naujam 
chorui — tai mes sukolektavo- 
me tarpe ALDLD ir 42DS na
rių $5 ir prisiunčiame kaipo 
metinę duoklę už mūsų nauja
kurį chorą. Meldžiame prisiųsti 
ką tik turite ir galite paaukoti, 
nes naujam chorui visko rei
kia ...

“Naujo choro pirmininke yra 
Miss. Bernice Kibert. Choro rei
kalais malonėkite susirašinėti 
su ja.”

šis d. A. Mikelionio laiškas 
rašytas varde ALDLD 123 kp., 
LDS. 81 kp. ir Gary Lietuvių 
Jaunuolių iChoro.

Kaip gražu ir pavyzdinga, 
kuomet pažangūs žmonės tar- 
pusavyj taip draugiškai sugyve
na ir kooperuoja!

Pažangiųjų Argentinos lietu
vių laikraštis “Momentas” rašo:

“Nortiečių Lietuvių Meno 
Sąjunga dėl pagerbimo M. Pe- 
trauskį yra priėmusi išleisti 
M. Petrausko kūrinius — tęsti 
jo darbą.

“Drg. B. Usonis per ‘Momen
tą’ pajudino šį taip svarbų 
klausimą tarpe Argentinos lie
tuvių. Labai puiku. Būtų dar 
geriau,! kad tas klausimas būtų 
plačiau iškeltas visoje Pietų 
Amerikoje ir visu kuo prisidėt 
prie Liet. Meno Sąjungos pra
dėto statyti Mikui Petrauskui 
paminklo — išleidimo jo kūri
nių.”

Komentarų prie to gražaus 
mūsų brolių argentiniečių sam
protavimo dėti nepriseina. Jie 
pilnai supranta savo pareigą. 
Komitetas Miko Petrausko Kū
riniams Leisti nedelsiant turėtų 
užmegzti tampriausius ryšius 
su Pietų Amerikos lietuvių pa
žangiąja spauda ir jų kultūri
nėmis organizacijomis.

Chicago j e ir kituose did
miesčiuose randasi nemažai 
pažangiosios sriovės meninin
kų. Daugelis iš jų gali neblo
gai vartoti ir plunksną. Bet 
jie “nepaslenka” bent šiek 
tiek parašyti “Lit. ir Meno” 
skyrium Nejaugi tie draugai 
mano, kad tas skyrius priklau
so tik “Laisvės” redakcijai ir 
LMS C. K. nariams?

Chicagiškis d. Raila, sakoma, 
tenai nemažai veikia vaidybos 
mene, bet į “Lit. ir Meno” 
skyrių-r—nė žodelio. Kodėl?

Pr. B-sys.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.
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Parašė M. ZOščENKO Vertė V. PAULsTYS

MELSVOJI KNYGA
V. Stebėtini Nuotikiai

(Tąsa) 80
Bet, žinoma, galėjo jam suteikti tin

kamesnį vardą. Juk tail) pasielgti nebile 
kas gali. Ir mes juomi pilnai gėrimės. 
Jis rodo žmogaus jėgą ir dvasios stip
rumą, kas gyvenime irgi labai svarbu.

41. Dabar mes papasakosime stebėti
ną dalyką, kuris užsibaigė labai linksmai 
ir maloniai.

Šiame įvykyje, sykiu su dideliu didvy
riškumu ir dvasios jėga, jūs matysite 
neapsakomą draugo meilę, bičiulingą pa
ramą, didelę riziką ir visa kita.

Ir ši istorija daugeliu atvejų yra ste
bėtinu įvykiu. Ir ji taip įdomi, kad pra
dėjus skaityti, jau nepaliksi nebaigęs.

Mes rengiamės jums papasakoti apie 
tai, kaip garsus anarchistas Kropotkinas 
pabėgo iš Petropaulovsko tvirtovės. Jam 
pagelbėjo pabėgti jo draugas, daktaras 
Veimar. Ir narsų šio gydytojo žygį mes 
pilnai priskaitome prie stebėtinų istori
ją

Kropotkina areštavo caro valdžia ir jis 
metus laiko išsėdėjo Petropaulovsko 
tvirtovės baisiausiame urve.

Jam gręsė katorga ir amžinas ištrėmi
mas.

Tuomet jo bičiuliai, priešakyje su mi
nimu gydytoju, nusprendė jį išgelbėti.

Ir štai, vieną sykį, jis gavo kaip kokių 
daiktų, kurių skaičiuje buvo kišeninis 
laikrodėlis. Tas jį labai nustebino. Jis 
pradėjo apžiūrinėti laikrodėlį ir dar di
desniam jo nusistebėjimui, viduryje me
chanizmo, ant ploniausios popieros, rado 
raštelį, kuriame išdėstoma pabėgimo pla
nas.

42. Planas buvo ve koks. Viena iš atei
nančiu dienu, laike dvidešimtminutinio

V i. Z

kalėjiminio pasivaikščiojimo, už tvirto
vės sienos Kropotkinas užgirs smuiką 
griežiant. Tai bus ženklas, kad jis tuo- 
jaus turi bėgti prie kalėjimo vartų. Prie 
vartų bus šaunus vežėjas, kuris ir nuveš 
paskirton vieton.

Taigi, svarbiausias dalykas—nubėgti 
iki vartų. O tas buvo labai sunku. Iki 
vartų buvo apie trys ’šimtai; žingsnių. 
Gi laike pasivaikščiojimo neatlaidžiai 
paskui Kropotkiną sekiojo kareivis su 
šautuvu. Palei vartus buvo kitas sargy
binis kareivis.

Ir ve, vieną sykį, birželio mėnesį, iš
girdęs smuikos balsą, Kropotkinas leido
si linkui vartų.

Tas buvo padaryta taip staiga, kad va
landėlei kareivis sumišo. Ir ačiū tam, 
Kropotkinas gavo progą keletą žingsnių 
nuo kareivio atsitolinti.

44. Užpakalyje girdėjosi šauksmai: 
“Laikykite!” Ir pasigirdo keli šūviai. Bet 
jau buvo vėlu.

Bėgimas jau buvo toli. Ir gvardijos 
oficieris (o tai buvo apsirengęs oficie- 
riaus drabužiais Kropotkino bičiulis, 
drąsus daktaras Veimaras) ramiai at
silošė vežime. Ir dabar karietoj važiavo 
perteklingi viešpačiai—oficieris ir ponas 
užsimovęs cilinderį ir apsisiautęs ploš- 
čium. Ir praeinantieji žandarai atidavi
nėjo jiems garbę, nors kur tai toli dar 
vis šūkavo “Laikykite!”

Pabėgėliai įvažiavo į Kamennoostrovką 
ir neilgai trukus buvo kambariuose pas 
savo bičiulius.

Vienok čia pasilikti irgi buvo pavojin
ga. Todėl Kropotkinas išvažiavo už mie
sto. O praslinkus dviems dienoms jau 
buvo Finliandijoj. Ir iš ten persikraus
tė švedijon.

Kropotkino gimines du menesiu išlai
kė kalėjime, bet matydami, kad jie nieko 
bendro neturėjo su pabėgimu, paleido. 
Ir labai linksma, kad Kropotkino gimi
nių niekas nenukentėjo.

Ir narsus daktaras Veimaras taipgi 
nenukentėjo. Pagaliaus, apie jį niekas 
nieko ir nežinojo. Tik daug vėliau visa 
tai paaiškėjo.

Štai kokie būna gydytojai ir daktarai. 
Ir tą labai malonu žinoti. Ir netgi pas 
tokius gydytojus norisi gydytis.

45. Abelnai žygiai, panašūs į papasa
kotose paskutinėse trijose novelėse, mus 
taipgi sujaudina savo didybe ir didvy
riškumu.

Ir mes neabejojame, kad ant paminklo, 
apie kurį mes su jumis jau kalbėjome, 
taipgi bus tinkamu būdu’ pažymėta žmo
nių pamokinimui.

Ir ant šio puikaus paminklo, apart ko 
kito, be abejonės, dar bus sužymėti mok
slo ir meno karžygiai, paaukoję tam savo 
sveikatą ir gyvastį.

Ypatingai, mes taip manome, bus ryš
kiai pažymėta mokslininkų ir tyrinėtojų 
darbai.

(Bus daugiau)

Meno Skyriaus Dalis
(Tasa is 3-čio puslapio)

Vokietijai net 16 svarbiausių kariškų planų 
ir dokumentų. Tad nejučiomis per didelę 
kova pradėjo Dreifuso šalininkai nutraukti 
kaukę ’’tėvynės” patrijotams ir parodyti, 
kaip jie begėdiškai deskredituoja Franci ją 
ir jos teismus. Tan darban ypatingai metėsi 
Zola, tų laikų garsus frahcūzų rašytojas ir 
visuomenės kritikas.

Kareivis, šaukdamas “laikykite” leido
si paskui Kropotkiną ir keletą sykių ban
dė smeigti į jį durtuvu, užmautu ant ga
lo šautuvo, bet tikslo neatsiekė. Šauti 
nešovė, veikiausiai buvo įsitikinęs, kad 
palei vartus pagaus.

43. Bet palei vartus tam tikras žmogus 
(Veimaro bičiulis) nukreipė sargybinio 
domę. Jis pasakojo jam ką tai tokį ir 
tas išsižiojęs klausėsi.

Tuomet Kropotkinas, bebėgdamas, nu
metė kalėjimo švarką ir dar greičiau 
pradėjo bėgti. Besivejąs sargybinis jau 
taikėsi šauti, bet, laimei, į vartus įvažia
vo valstiečių vežimai su kroviniais, ir 
Kropotkinas spėjo už jų užsiglausti. Ir 
štai dar keletas sekundų ir Kropotkinas 
vartuose. O už vartų jis mato šaunų ve
žėją.

Bet čia jis didžiausiai nusigąsta, nes 
pamato, kad vežime sėdi gvardijos ofi
cieris (karininkas).

Valandėlei Kropotkinas apmirė. Ir 
nežinojo ką daryti.

Oficieris sušuko:
—Po velniais, greičiau šok vežiman!
Kropotkinas įšoko vežiman. Oficieris 

pakišo jam sulankstomą cilinderį ir ap
siaustą, o pats šoko prie vežėjo ir, mo
sikuodamas revolveriu, nežmonišku bal
su sušuko:

—Varyk arklį!... Užmušiu!..
Ir puikus prizinis bėgūnas leidosi iš 

visų pajėgų.

Po pirmo teismo Zola tapo apkaltintas ir 
nuteistas pinigine ir kalėjimo pabauda kai
po šmeižikas francūzų valdžios. Atrodė, kad 
visos galimybės dingo nugalėti vagių ir raz- 
baininkii valdžią, kuri gniaužė kiekvieną 
teisybės jieškotoją į savo kumštį. Bet gyve
nimo logika ką kitą rodė. Reakcininkai pra
dėjo pralaimėti rinkimus. Prasidėjo jau kiti 
vejai pūsti. Zola, prasišalinęs iš Franci jos, 
paleido savo plunksną darban keldamas vi
sas tas niekšystes. Jo raštai, nors slapta ga
benami į Franciją, sklido po visą Franciją 
ir demaskavo reakcininkus. Taip, kad 1897 
metais (bus. 375) senato pirmininkas, kuris 
to viso sąjūdžio stovėjo priešakyje reikalavo 
Dreyfuso bylą peržiūrėti išnaujo. Nepaisant, 
kaip buvo valdžia nerangi, bet pradėjo ty
rimą ir po tyrimų ministerija sugriuvo. Ge
nerolas Anri tapo įkalintas, tai kitą dieną 
nusižudė (pus. 400) persipjaudamas skustu
vu sau gerklę. Kiti už kurstymą kareivių ir 
karininkų prie sukilimo — gavo kalėjimo. 
Taip ir pradėjo bliukšti visais garais reak
cinis suokalbininkų blokas prieš progresistus. 
Dreyfus tampa išteisintas ir paaukštintas į 
majorus.

Knyga yra įdomi tuo, kad kiekvienas cha
rakteris, kiekvienas nuotikis taip vaizdžiai, 
taip suprantamai suderintas, kad malonu 
skaityti. Pagaliaus vertėjas yra platus kalbi
ninkas ir stilistas. Gipžis pačios kalbos itin 
puikus! Mūsų amerikiečių, vertimai nėra to
kie sklandus. Sakiniai ilgi ir komplikuoti, o 
V. Montvilos vertime to nėra. Iš mūsiškių 
vertėjų, rodos, gal prilygti tik J. Kaškiau- 
čius. Jo vertimai irgi gana sklandus, bet kitų, 
tai kažin kas—labai sunkiai skaitosi.

T. Vasikoniūlė.

Palengvina per 48 Valandas arba Nieko Nekaštuoja

NAUJOJE VIETOJE

Daugelis suranda greitą, palaimingą palengvinimą nuo skausmų ir 
nesmagumų reumatizmo, nervų įdegimo, strėnų gėlimo ar sciatikos 
šiame saugiame recepte, vadinamam Baruvacol. Dažnai per kelias 
valandas skausmai būna sustabdomi; sustingę, sopanti sąnariai ir 
raumenys atsiliuosuoja, kad kentėtojas vėl gali džiaugtis gyvenimu. 
Nckentėkite! Nelaukite! Pasiųskite šį pranešimą paštu j Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New York City. Prisiųskite $1.85 arba 
užmokėkite laiškanešiui $1.85, pridedant pašto lėšas, kai jis atneša 
Baruvacol. Matykite greitą, malonų palengvinimą per 48 valandas 
arba sugrąžinkite nenaudotus vaistus ir gaukite savo $1.85 atgal.

DETROITU MICH.
Detroit Org. Sąryšio konferencija 

įvyks 18 d. liepos, 7:30 v. v. Draugi
jų Svet., 4097 Porter St. Visi dele
gatai dalyvaukite, nes yra labai 
svarbių dalykų aptarti, reikės aptar-

apvalymas lotų (ąssesmentai) kai
nuoja $1.00 į metus. Jeigu negalite 
dalyvauti susirinkime, tai prašome 
pinigus ir knygute? prisiųskite se
kančiu antrašu: Aug. Stravinskas, 40 
Ferry St., Plymouth, Pa., arba Sek
retoriui: J. Staskevičius, 10 Melrose 
Ave., Wilkes-Barre, Pa.—Koresp.

(165-166) '

CLEVELAND, OHIO
LDS IV Apskr. konferencija įvyks 

rugpjūčio 7 d., pas drg. Grinius, 
Route 86, Thompson, Ohio, 10 v. v. 
Bus Weiner Roast, valgyti ir gerti 
užtektinai. Atvykite laiku, praleiski
te puikią dieną. —t Kviečia apskri
tys. (164-165)

Clevelando Kronika

Philadelphia, Pa
Ė

PRANEŠIMAI E KITUR

Dole-

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

vadas 
veikia 
galas

Visko po BiskĮ
Suklupus rašomajai ir vėl 

užėjus eilei suvažiavimų, ku
riuose teko dalyvauti, pasida
rė man vakacijos dėl mūsų 
miesto žinių. Taigi, šiuo pro
tarpiu d. Petrauskui prisėjo 
daugiau padirbėti. Tiesa, kiti 
korespondentai gelbėjo. Yra 
draugų, kuriem atilsio laikas 
jau senai pasibaigė, bet jie te- 
bevasaroja ir tiek. Taip ne
gerai.

Prezidentas Rooseveltas ke
lionėje skersai šalį pasakė ei
lę gerų prakalbų. Sustojęs 
mūsų valstijoj, Marietta, O., 
minint 150 metų sukaktį nuo 
federalės valdžios įvedimo 
šiaurvakaruose, savo kalboj 
pasakė, jog jau tuometinis čia 
įstatas skelbė laisvę tikybos, 
reikalą geros valdžios ir už
draudė vergiją. Svarbu Roo- 
sevelto kalbas perskaityti.

Pereituose visuotinuose rin
kimuose 1936 m. mūsų (Cuya
hoga) pavieto balsavimuose 
dalyvavo 480,396 piliečiai. Gi 
tų pačių metų nominacijose 
dalyvavo Įtiktai 216,556 bal
suotojai. Tas parodo, jog di
desnė pusė piliečių nesinaudo
jo nominacijų teisėmis, kas 
yra kur kas svarbiau už galu
tinus rinkimų balsavimus. Ne
turint gero kandidato į bile 
urėdo vietą, rinkimai lieka be 

(reikšmės.

Darbo frontas rimtai mobi- 
lizuojasi prieš gub. Davey, 
kad jis daugiau nebepatektų 
į gubernatoriaus vietą. Visa 
eilė žymių ir didelių unijų jau 
indorsavo Charles Sawyer, de
mokratą, kaipo oponentą prieš 
Girdlerio tarną Davey ir reak
cionierių republikoną Bricker. 
Rugpjūčio 9 d. bus nomina
cijų diena. Labai svarbu lie
tuviam dalyvauti šiose taip 
svarbiose nominacijose.

Vietos lietuviai yra labai 
nusivylę savo tautiečiu John 
DeRither (Diraičiu), valstijos 
seimelio žemesnio buto atsto-

vu. DeRither palaiko reakci
onierių kliką su gub. Davey 
priešakyje. Būdamas ateivio 
tėvo vaikas, stovėjo už patvar
kymą, kad sveturgimiai būtų 
išskirti nuo pašelpos. Net ir 
tautiškos krypties žmonės, iš
skyrus p. Karpių, yra pasi
piktinę DeRitherio elgimusi. 
Nebebalsuos už jį.

Liepos 17 d. Bedford, Ohio, 
ALDLD 15-tas apskritys turės 
pusmetinę konferenciją. Kon
ferencija įvyksta ant karštų 
pėdų po mūsų organizacijos 
nacionalės konferencijos-suva
žiavimo. Reikės svarbiausius 
tarimus peržvelgti ir kūnyti 
juos gyveniman. Be konferen
cijos, vietos ALDLD kuopa 
turės išvažiavimą. Raginu ir 
kviečiu visus clevelandiečius, 
akroniečius, youngstowniecius 
ir Ohio farmerius atsilankyti.

M—-ka.

SUSIRGO DRAUGĖ
Liepos 13 d. susirgo drau

gė J. J. Potienė ir išėjo į Jef
ferson ligoninę ant operacijos.

Linkėtina draugei Potienei 
greitai pasveikti.

J. Basanavičiūtė.

NASHUA, N. H.
Atydai ALDU) 42 kp. Nariams ir 

Pritarėjams
Šį sekmadienį, 7 vai. vak„ pas 

drg. Vainauskus įvyks svarbus ALD 
LD 42 kp. susirinkimas, kuriame de
legatai išduos labai svarbius rapor
tus iš ALDLD nesenai įvykusio Na- 
cionalio Suvažiavimo, Brooklyno. 
Taigi visi nariai, pritarėjai ir “Lais
ves” skaitytojai nepraleiskite šios 
progos neišklausę didelio suvažiavi
mo svarbių raportų. Išklausę rapor
tus, galėsite diskųsuoti ir daryti iš- 

iš tų didelių darbų kokius nu- 
Literatūros Draugija.

J. M. Karsonas.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių

Komiteto mėnesinis 
įvyks 31 d. liepos, 2 
Svetainėje 40 Ferry

Korporacijos 
susirinkimas 

vai. po pietų, 
St. Prašome

draugų užsimokėti savo skolas, nes

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby jriven that License No. 

RL 7996 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1 32A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY WALKER & ABE TICKER 
Dew Drop Inn

363 Halsey Street Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB7446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3104 
Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

NATHANIAL COHEN
3104 Clarendon Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB9514 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1223 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

ANGELO TIZ1O
Tizio Bros.

1228 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
J GB 4621 has been issued to the under

signed to sell beer at retail under Section 
. 75 of the Alcoholic Beverage Control Law al 

366 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

HERMAN, SCHOMAKER
366 Lewis Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10293 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 172 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS, PHILIP & IRVING GROSS 
d-b-a Gross Bros.

172 Rogers' Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB92Į has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 842 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BEN MARGOLIES & SOL KRAMER 
842 Franklin Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
FBI 131 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Luw at 6 
Howard Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

COSTAS CARAMALLIS
6 Howard Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE iis hereby given that License No. 
EB3237 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic, Beverage Control Law at 282 
Smith St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM J. MAHER 
Maher’s Bar & Grill

282 Smith Street Brooklyn, N. Y.

ti prisirengimą prie spaudos pikni 
ko, 24 d. liepos. Taip pat prašome 
visų organizacijų užsimokėti metines 
duokles į Sąryšį, nes jeigu šį mėnesi 
neužsimokėsite, tai sąryšyje nustosi
te savo teisės. — Sckr. N. O.

(164-1.65)

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvSro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO 
SKAUSMUS BARUVACOL’IU

L!WUViK4ė,

^GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

532 Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. \)Iūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apiclinkes, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

SVARBU BOSTONO APIELINKEI

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas Distriktas

Įvyks Šeštadienį ir Sekmadienį

23-čią ir 24-tą ddL Liepos - July, 1938
Lietuvių Tautiškam Parke, Montello, Mass.

Liepos 23 d. bus Piknikas su smagiais Lietuviškais ir Amerikoniškais šokiais 
Už Fox Trot, ir Lietuvišką polką bus duodama dovanos

Liepos 24 d. bus Chorų Dainavimo Kontestas. Geriausiai dainuojanti gaus dovanas.

Pirmas Praizas $15; Antras--$10; Trečias—$5
KONTESTE DALYVAUS SEPTYNI MIŠRŪS CHORAI:

Lavįnimos Ratelio Choras iš Norwood, vad. L Yarmolovich.
Balso Choras iš Lowell, vad. B. Petrik.
Jaunuomenės Choras iš Bridgewater, vad. I. Yarmolovich.
Liaudies Choras iš Lawrence, vad. O. Vcchkiutės.
Aido Choras iš Worcester, vad. J. Karsokienės.
Laisvės Choras iš So. Boston, vad. I. Yarmolovich.
Lyros Choras iš Gardner, vad. A. Mažeikaitės.

Vyrų Chorams bus duodama sidabrinė taure. Vyrų Chorai dalyvaus šie:
So. Boston Laisvės Vyrų Choras, vad. M. K. Bolio.
Worcester, Aido Vyrų Choras, vad. J. Karsokienės.

KALBĖTOJAS DRAUGAS ANTANAS BIMBA Iš BROOKLYN, N. Y.
Taipgi per abi dienas grieš Montellos garsioji orkestrą

Prie įžangos tikietuko bus duodama dovanos: Pirma—$5; antra—$3^ trečia—$2. Ti- 
kietukai iš anksto parsiduoda: vienas už 10c ar trys už 25c. O kas neturės iš anksto 

pirkęs tikietuko tai prie parko reikės mokėti 15 centų.
Kviečiamo lietuvių visuomenę skaitlingai suvažiuoti ir smagiai laiką praleisti. 

Paremti Komunistų Partijos darbuotę, už palaikymą bendro fronto; už kovą prieš 
fašizmą, už demokratijos palaikymą ir už galutiną darbininkų klasės pasiliuosavimą 
iŠ kapitalizmo. KVIEČIA LIETUVIŲ KOMUNISTŲ PIRMO DISTRIKTO BIURAS



šeštadienis, Liepos 16, 1938
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LICENSES

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hercb 
EB 2329 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
865 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

>/ given that License No.
i issued to the undersigned 
retail, under Section 76 
Beverage Control Law at

to be consumed on the

LAISVI "5

NOTICE is hereby given that License No. 
C 153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control L»w at 
1107 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, t,o be consumed off the 
premises.

ATLANTIC BEER DISTRIBUTORS 
1107 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

Parkway
865 Eastern

• A KLARFELDFRED 
Delici.tessen and Restaurant 
Park vay, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3222 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID BUTLER
39-41 Kossuth Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1005 has been issued to tlie undersigned 
to sell beer i at retail, under Section 76 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises. (

GIUSEPPI ANGEL1NO
398 Manhattaii Avenue, Brooklyn, N. Y.

r^1
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8603 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
9204. — 4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMMTA W. LYNCH
9204—4th Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby. given that License No. 
GB 4764 ‘has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8419—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD ROZENZWEIG
8419—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4115 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1180 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER GINSBERG
1180 Lilx?rty Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 1201 
to sell 
of tho Alcoholic
3912—5th 
County of Kings, 
premises.

is hercb:' given that License No. 
has been 

beer at

Avenue

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 
Beverage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

J
CE is hereby given that License No.
2 has been issued to the undersigned 
II beer at wholesale, under Section 75 
ie Alcoholic Beverage Control Law at 
Kosciusko St., Borough of Brooklyn, 
ty of Kings, to be consumed off the 
ses.

BERLIN BEVERAGE SERVICE. INC.
■166 Kosciusko Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 3 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Hill Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EAST END CLUB, INC. 
of the 22nd Assembly District

98 Hill Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 215 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL GRACE
215 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5001—8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIVART SARVOLD
5001—8th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heVeby given that License No. 
EB 23-12 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
102-04 White Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AMERICAN DINER. INC.
102-01 White Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TILLIE SHAPIRO
253 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 792 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Engert Avenue, Borough of Br<x>klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES B1NDERT
77 Engert Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 999 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONRAD WOLF
As Administrator Estate of Laurel Wolf 

332 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 869 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2788 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY DIFFENBACH
2788 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 730 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
900 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS FEINMEN
900 Saratoga Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1039 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2405 86th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GEDULD
2105—86th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 991 has been issued to the undersigned 
to sell laser at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
150 West Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

HERMAN LEVY
150 West Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1097 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is' hereby given that License No. 
EB 1028 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Weirfield Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH WACHTER
378 Weirfield Street, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2758 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
331 Knickebocker Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lx? con
sumed on the premises.

CHARLEYS SELF SERVICE. INC. 
(Charles Weiss)

331 Knickerbocker Avenue, Brooklyn, N. Y.

3912-5th
GEOIb 

Avenue,
GE PENDIAS

Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been 

l>eer at

NOTICE 
EB 1082 
to soil 
of the Alcoholic 
611—3rd Avenue, 
County of Kings, 
premises.

MATTHEW rnd STELLA DORAK

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

611—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been 

beer at

NOTICE 
EB 2254 
to sell 
of the Alcoholic 
457 Howard Aveni 
County of Kings, 
premises.

JACOI 
457 Howard Aven

issued to the undersigned 
retai), under Section 76 
Beverage Control Law at 
uc, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

BERNSTEIN
ie, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2344 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
281 Sumner Averue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the
premises.

MORRIS BAROFSKY
281 Sumner Aven ie. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB ............................................. ’ ‘
to 
of 
237 
County of Kings, 
premises.

866 has been 
sell beer at 
the Alcoholic 

Sumner Aver

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ue, 
to

PAULINE
237 Sumner Avenue,

KOMACK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E 117 has l>ecn issued to the under
signed to sell bei 
under Section 75
Control Law, Borough of Brooklyn. County 
of Kings.

SAMU
260 Christopher A

:er from house to house 
of the Alcoholic Beverage

EL ALTMAN 
venue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1207 
to sell 
of the Alcoholic 
1416 Avenue J, 
County of Kings, 
premises.

P. and N 
1416 Avenue J,

has beer 
beer at

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
Io be consumed on the

Delicatessen Inc.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1068 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
180 Prospect Park 
lyn, County of Kings, to be consumed on tire 
premises.

WILLI/.
180 Prospect Park

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 

Beverage Control Law at
S. W., Borough of Brook-

M MC DEV1TT
S. W., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hercb/ given 
EB 2351 has been 
to sell 
of the 
218-220 
County of Kings, 
premises.

beer at 
Alcoholic 
Winth rop

_ that License No. 
issued to the undersigned 

retail, under Section 76 
Beverage Control Law at 
St., Borough of Brooklyn, 

be consumed on theto

MICHAEL
218-220 Winthrop

GIBNEY
Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heicb/ 
EB 
to 
of 
60
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2307 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2147—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WEISS DELICATESSEN. INC. 
2147—86th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Division Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAY KAUFMAN
167 Division! Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2284 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
807 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

MAX SCHWARTZ.
807 Sutter Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3096 has been issued to the undersigned 
to sell beeij at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
350 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL HANDELSMAN 
Rosell Delicatessen

350 Utica Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2984 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5123—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROBERT I. PORTER
Post 986 Veterans of Foreign Wars 

5123-r—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9836 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
660 Knickerbocker Ave., also 1396 Putliam 
Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

PAULINE KATZ 
660 Knickerbocker Ave., & 1396 Putnam Ave., 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4341 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX TOBIAS
22 Rochester Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tiiat License No. 
GB 7929 has been issued to the undersigned 
to sell beer *.t retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
430 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM SANDERS
430 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2288 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
868 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

LOUIS SOMERMAN
868 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2723 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
•167 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

MEYER JOSEPIIY
467 Albany Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 884 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
324 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN KING 
King’s Delicatessen

324 Saratoga Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 846 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
540 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BROOK-ROSE CORP.
540 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 760 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
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 Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2316 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
1204 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
KATHERINE MADOCKS & JOHN SCHEPP 

Modern Tavern
1204 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4578 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
319 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNIE KELLER 
Standard Dairy

319 Smith Street, Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1890 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
277 Sumpter Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB RAKOFCH1CK
277 Sumpter Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4116 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
565—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY PAJKOWSKI
565—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4473 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
3709—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County oF Kings, to be consumed off the 
premises.

ISADORE WEINBERGER 
3709—18th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4212 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY J. STEEN
306 Reid Avenue, 1 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4351 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6206—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4790 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1834 Flatbush Aveiuie, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMENICK CINCOTTA
1834 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4826 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
70—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCIS HOBBS 
Manhattan Quality Store

70—7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8134 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
519 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGOLIS BROS. INC.
549 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4 107 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of (he Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Woodruff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGOLIS BROS, INC.
176 Woodruff Avenue. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9029 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM SANDERS
280 Tompkins Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8999 has been issued to the undersigned 
co sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
33 1 East lt li Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tlie 
li remises.

ABRAHAM. LEVINE
331 East Ith Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4155 lias been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tiie Alcoholic Beverage Control Law at 
3101 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tlie 
premises.

SAM TOFSKY
3101 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4129 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 132 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL WILKOV
1132 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4936 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
702 Grand Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

CHARLES DETHEFSEN
702 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4911 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
517 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMALIA SPILIOTES 
Purity Delicatessen

517 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4318 has lx-cn issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Ixrw at 
1205 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ‘off the 
premises.
OTTO 1). BUCK and HENRY G. WOLRERN 
1205 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4219 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control L:iw at 
462 Union Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MATTEO TEDONE
462 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystes Sodes-Toniko

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠDIRBĖJAS JONAS SIDARAS

Jis daro toniką moderniškiausiomis mašinomis, todėl padaro 
geriausią skonio subalansavimą ir daro labai švariose aplinkybėse. 
Jonas Sidaras turi 25 metus patyrimo šiame darbe. Jo daromos 
soties bei tonikai yra išrinktinių šviežių vaisių, 30 skirtingų skonių.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10120 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail, undi r Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SOHL
270 Albany Avenue. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
GŲ 8979 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
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 Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9877 has been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2905 Ocean Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING TAGER 
Quality Food Grocers

2905 Ocean Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8991 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9820 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN DANGER
King Hamilton Self Service Stores 

9820—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 

retail, under Section 76 
at 

et. Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

1061 has been 
sell beer at 
the Alcoholic [Beverage Control Law 
Woodbine

JESS
60 Woodbine St rec

E B. KULP
t, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4385 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law; at 
636 Metropolitan Ave., Borough ol Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the

Notice is hereby given that License No. 
EB 1040 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
3501 Avenue S, 
County of Kings, 
premises.

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 
Beverage Control Law at

Borough
to

of Brooklyn, 
be consumed on the

JOHN
3501 Avenue S,

J. MORRIS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hercb/ given that License No. 
EB 912 
to sell 
of the Alcoholic 
473 Bergen Stres 
County of Kings, 
premises.

has been 
beer at

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 

Beverage Control Law at 
st. Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

BERGEN PURE FOOD, INC.
Brooklyn. N. Y.473 Bergen Street

NOTICE is hercb/ given that License No. 
EB 847 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
2246 Pacific 
County of Kings, 
premises.

St rept, 
to

issued to the undersigned 
retail, under Section 76' 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ANGELO
2246 Pacific Street,

JANNAGE
Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given hat License No. 
GB 4098 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of (he Alcoholic Beverage Control Law at 
603 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEISMAN
603 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8854 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. *

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

premises.
SAMUEL

636 Metropolitan Avenue
GELB
, Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3112 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oil the 
premises.

FRANK KRESSE
3112 Fulton Street Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9216 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
639 Franklin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK WYETZNER
639 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4396 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
708-A Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY 
708-A Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1J 55 has beer 
to sell la-er at 
of the Alcoholic 
328 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 

Beverage Control Law at

to be consumed on the

ARTHUR BARRETT
328 Tompkins Avsnue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1108 has beet 
to sell l>cer at 
of the Alcoholic 
141 Belmont Avenue, 
County of Kings 
premises.

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on theto

ME if ER
141 Belmont Avenue,

ANTIN
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1054 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
208 Rogers Avenue, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

TRESA 
(Morris Del 

Rogers Avenue,

retail, under Section 76 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

208

FRUCHTBAUM 
licatessen and Rest.)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is here >y given that License No. 
EB 
to 
of 
82

749 
sell 
the 
Ten

County 
premises.

has been 
beer at 

Alcoholic
Eyck St 
of King?

issued to the undersigned 
retail, under Section 76 
Beverage Control Law at 

•eet. Borough of Brooklyn, 
, to be consumed on the

PETER KAPISKAS
32 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4566 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELLIS LEVENSON
1290 Sutter Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7426 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail. un<ler Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1035 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY DONEN
1035 Fulton Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4363 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM KUMM
210 Court Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9237 Ims been, issued to the undersigned 
to sell beer at-« retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Howard Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID HANDSCHU
155 Howard Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4401 has been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.'

BENEDICT GRESKY
133 Lafayette Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4335 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Van Brunt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

GUSTAVE W. BEYER
424 Van Brunt Street, Brooklyn, N. ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4562 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail, under Section 75 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
738 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tlie 
premises.

JOHN RUSTEN
733 Church Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given-that License No. 
GB 4109 has been issued to the undersigned 
to sell beer j.-t retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
182- 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tlie 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2390 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
40—39th Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

THEODORE J. SATTLER 
40—39th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 949 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN G. DRACOMANOLTS 
229 DeKalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY HORN 
Hebrew National Delicatessen

265 Sutter Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1)33 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, uixlcr Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
................ DOROTHY LYNCH
35 Wyekoff Avenue, ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is here 
EB 745 has beer 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
4418 4th

>y given that License No. 
issued to the undersigned 
retail, under Section 76 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn.Avenue, 

County of Kings, to be consumed on tho
premises.

NICK 
DEMETRli 

4418—4th Avenue

GANIARIS and
OS MELACHR1NOS

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8148 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1414 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of. Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BROWNSTONE and 
JACK GOLDBERG. 
Naborhood Grocers

1414 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 843 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer at 
of the Alcoholic
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be (ww*!, nn the 
premises.

retail, under Section 76 
Beverage Control Law at

SO 
d-b-a 

1213 McDonald A,

L, FISHMA1.
Sam's Tavern 

venue, Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4378 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1596 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EVA LEON
1596 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1170 has been issued to the undersigned 

retail, under Section 76 
Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed on the

to sell beer at 
of the Alcoholic 
404 Court

premises.
NEW COURT VALENCIA. INC.

404 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is here >y given that License No. 
EB 2285 has been issued to the undersigned
to sell beer at 
of the Alcoholic

retail, under Section 76 
Beverage Control Lnw at

83 Avenue O, Borough of Brooklyn, 
County of Kingsį to be consumed on the 
premises.

SALLY JJATZER
83 Avenue O, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1123 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2720 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALEXANDER CAMPISI
2720 Atlantic Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given Hint License No. 
EB 1012 has been issued to the undersigned 
to «ell beer at retail, under Section 7G 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Montrose Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONINA GRIM AU DO 
Montrose Beer, Garden

93 Montrose Avenue, Brooklyn, N. Y.

Čia parodoma vėliausio išdirbinio sodėm daryt mašina.
Tokią mašiną nebile kas gali jsigyt, nes ji kainuoja daug ir reikia 

gero patyrimo ją operuot.
Organizacijos bei pavieniai asmenys reikalui balių ar parių 

kreipkitės į

Crystal Spring Brand Beverages
85 ARTHUR ST. MONTELLO, MASS.

VARPO KEPTUVE
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10025 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9316 -3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY DANCER
King Rex—Self Service Stores 

9316—3rd Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8511 has been issued to the undersigned 
to •ell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tfhe 
premises.

SOPHIE MULLER
195 Hoyt Street. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
874 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY NADEL
874 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4801 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

36-42 Stagg St TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4909 has been issued to the undersigned 
1o sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
321 Graham Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GELB
321 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 627 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2766 Pitkin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS SPRUNG
2766 Pitkin Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 Bay 32nd Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAYER FELDMAN
180 Bay 32nd Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4629 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4604—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

META STREICH 
4604—7th Avenue, Brooklyn, <N. Y.

NOTICE is hercb? given that License No. 
GB 4132 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3602 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE BORK
3602 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7359 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4617—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section

; of the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO DEEG
901 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9223 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9006 lias been issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CARBONE
727 Schenck Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10485 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7" 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1123-1125 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDOR WEINSTEIN 
1123-1125 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9022 has been issued to the undersigned 
to sell bee-' at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchcn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN CORSARO
156 Patchcn Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7947 has been issued to the undersigned 
to sell hew at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7617—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK TREGDE and GENE TREGDE 
Tregde Bros.

7617—13th Avenue, BrooklynFN. Y

- ni
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čieltį kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NwYorko^/Z^ifcr2l nii w
Rytoj Atsilankykite 

| Forest Parką
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 1-mos kuopos draugiškas 
f 

išvažiavimas įvyks šį sekma
dienį, liepos 17-tą, Forest Par
ke. Į jį kviečiame ne tik na
rius, bet ir visus savo draugus, 
kurie norėtų su mumis 
leist dieną draugiškoj 
Mūsų komisija sako, 
parūpins gana vaišių 
tad galėsim patogiai
kai pasilinksmint vėsioj girioj.

Vieta randasi netoli BMT 
Jamaica linijos, Forest Park
way stoties.

Jei oras būtų lietingas, pra
moga įvyks “Laisvės” salėj, 
419 Lorimer St.

Lauksime. LLD 1 Kuopa.

pra
šu e i go j. 
kad ji 
visiems, 
ir svei-

MINIOS SVEIKINO SU 
GRĮŽUSIUS LAKŪNUS

Didžiojo New Yorko Lietuvių 
Biznierių Radio Programa
Kaip jau esame minėję, jų 

programos yra duodamos iš sto
ties WWRL, 1500 Kc. šį šešta- 
dienf~10:30 ryte programų 
skelbėjas (announcer) Vytau
tas žalnieraitis yra pasižadėjęs 
sutaisyti gerą programą pami
nėjimui pasižymėjusių lietuvių 
aviatorių: Dariaus-Girėno, žal- 
nieraičio pasirūpinimu bus ir 
kalbėtojas, kuris pasakys tinka
mą prakalbą apie šiuos du did
vyrius, pasižymėjusius už lietu
vybę ir tragiškai žuvusius.

Dar iš LDS Pirmos Kuopos 
Išvažiavimo

Draugė Maželienė dovanojo 
labai gražią paduškaitę LDS 
1 kuopai, šią paduškaitę lie
pos 10 d. išvažiavime išlaimė- 
jo Juozas žemaitis, 222 Lin
den St., Brooklyne. Taipgi tą

Po 3 dienų, 19 valandų ir 14 pačią dieną išvažiavime drg. 
minučių kelionės aplink pašau- VeHel k a atvežė didelį 
lį, lakūnas Howard Hughes ir Są ausukių.” ; 
jo keturi sankeleiviai, pavargę, kuopa turėtų 
barzdoti, sėkmingai nusileido ačiū, 
Floyd Bennett orporte liepos 
14-tos popietį, 2:34 vai. dienos 
šviesos taupinimo laiku (vakar 
per skubotumą spaudon buvo 
pažymėta, kad 2:24).

Lakūnus pasitikt jau prieš 
piet buvo suvažiavusios minios 
žmonių ir jos vis tebeaugo, ka
da blizgantis sparnuotis nutūpė 
orporte. Apskaičiuojama daly
vavus tarp 25-30 tūkstančių. 
Minios sveikinimai savo ūžėsiu 
paskandino atskirus balsus. Ma
tomai, minia sujaudino ir lakū
ną. Gal bijodamas kokios nelai
mės minioje dėl jos dalyvių 
bandymo prasiveržt artin, lakū
nas išsitarė: .“Minia baugina 
mane daugiau, negu bile kas iš 
nuotikių bėgiu pastarųjų trijų 
dienų.” Vienu tarpu atrodė, 
kad įvyks panika, kuomet minia 
pasispaudę prie naujos tvoros 
ir toji parvirto.

Sugrįžusius lakūnus pirmas 
pasveikino majoras I^aGuardia 
ir -Pasaulinių Fėrų prezidentas 
Whalen. Paskui jie nuvesta į 
specialiai prirengtą stotį pasi
kalbėt su reporteriais.

Lakūnas atidavė didelį kredi
tą visiems savo sankeleiviams, 
Diek Stoddardt, E. Lund, Tho
mas Thurlow, Harry Connor, 
kurių kiekvienas yra specialis
tai savo srityje ir puikia koope
racija palengvino jam atsako
mybę.

Nežiūrint, kad jis atliko ke- pasilsio, tenorėjo tuo tarpu.

ma.

bak- 
šiame draugam 

ištart didelį 
nes kuopai didelė para- 

Stakovas.

ŠIANDIEN SVARBI 
KONFERENCIJA

Įvairioms organizacijoms, 
kurios suinteresuotos palaiky
mu taikos, veikimu už taiką, 
svarbu turėti savo delegatus 
bei atstovus liepos 16-tą įvyk
stančioj viso miesto masinių 
organizacijų Taikos Parado 
Konferencijoj. Ji bus Mecca 
Temple, 130 W. 56th St., N. 
Y. Prasidės 10 vai. ryto. Tar
sis dėl Tai
numatyta rengt 6-tą rugpjū
čio.

<os Parado, kuris

lionę greičiau, negu į pusę lai
ko, kuriuorri tą pačią kelionę 
atliko lakūnas Wiley Post, 1933 
metais, Hughes atidavė vyriau
si kreditą Post’ui, sakydamas:

“Nebūtų prasmės lygint šį 
prie Wiley Post’o šjeridimo. Jo 
žygis neprilygstamas. Jo skridi
mas vis da 
miausiu is t o 
vienas .. .”

” turi pasilikt vy
rijoj. Jis ta atsiekė

ar jis norėtų 
lakūnas nusišypso-

Viskas ko aš

Užklausta^, 
vėl skrist, 
jęs atsakė:

“Ne šiandien.
dabar noriu, tai apsiskust, mau
dynės ir masažo.” Visi jie to, ir

Šiandien Dariaus-Girėno 
Mirties Paminėjimas

I Milžiniškas Kriaučių
Piknikas

iš lietuvių norite pirkt, atsišaukite. 
Kaina .$9500, jnešt reikia nemažiau 
$1500, išmokėjimus duosime labai 
lengvai. Yra tabakines, labai graži 
apylinke,'galima daryt puikų gyve
nimą. Priežastis pardavimo — nori
me važiuot, j Lietuvą ateinanti pava
sarį. Rašykite: Geo Žilinskas, 108 i 
Main St., Suffield, Conn. (163-165) j

Lietuvių Radio Vai. Klausy
tojų Kliubas, vad. V. Matuse
vičiaus, per stotį WBNX, 1350 
Kc., šiandien turės dvi progra-Į džiausiąs piknikas, Dexter 
mas. Pirmoji nuo 9:30 iki 
ryto, antroji 11:45, 15 
prieš piet, prieš 12-ką bus 
įdomi programa. Kasdien
gramą veda V. Matusevičius.

Mum jau visiem žinoma, kad 
šiandien įvyksta kriaučių di-

K) v. 
m i n. 
labai 
pro-

Kun. William A. Marchant 
iškrito iš savo kambario nuo 
5-to aukšto viešbutyje Com
modore ir užsimušė. Jis sir- 
gi nėjęs.

Kartais Naudinga su 
Mergina Važinėt

. Detektyvas Barrett, už vie
ną iš žymiausių areštų, dėkin
gas savo pasivažinėjimui su 
mergina, su kuria važiuojant, 
prie 65th St. ir 35th Avė., 
Elmhurst, jis netikėtai pamatė 
senai jieškomą raketierių Jos. 
Biondo. Jį areštavo.

Biondo esąs vyriausiu rako- 
tieriaus Luciano padėjėju, bu
vęs gerais “frentais” su nudė
tuoju Dutch Schultz u, taipgi 
esąs geruose santikiuose su 
Marinelli, Tammanės šulu. 
Biondo sulaikytas po $50,000 
kaucija.

Mrs. Knoblock, 285'E. 135th 
St., N. Y., iki 2 vai. ryto laukė 
sūnaus ir sulaukus pastebėjo jį 
esant įsigėrusį. Verkdama, ji 
nubėgo ir iššoko pro langą. Su
sižeidė.

Robert Chase, superintenden
tas būdingo, 101 Canal St., N. 
Y., nukrito nuo 6 aukšto atsi- 
liuosavus palangei, ant kurios 
jis buvo atsistojęs. Sunkiai su
žeistas.

Lakūnas gražiai atsiliepė apie 
jų pasitikimą Sovietų Sąjungoj.

Po pasikalbėjimo, lakūnai 
taipgi Stoddardt’o, Thurlow’o 
ir Connor’o žmonos ii* kiti arti
mieji nuvežta į Whaleno butą 
užkandžiui ir persi rengt.

Lakūnams atsilsėjus, penkta
dienį per pietus New Yorke su
rengta milžiniškas pasitikimo 
paradas.

Šiuos žodžius rašant, šimtai 
tūkstančių dalyvauja jų pasiti
kime; apylinkės aidi šauksmais; 
gatvės nuklotos margiausiomis 
varsomis beriamų “confetti” ir 
gėlių, kurios beriama ant pra
važiuojančių narsuolių.

PRAŠOME I KRIAUČIŲ PIKNIKĄ!

Šį Šeštadienį, 16 Liepos-July, 1938
— Įvyks —

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ PIKNIKAS
RENGIA A. C. W. OF A. LIETUVIŲ 54 SKYRIUS

BUS DEXTER PARKE
JAMAICA AVE. IR 75th ST. BROOKLYNE

George Kazakevičiaus Orkestrą
Gros lietuviškus ir am<Gros lietuviškus ir erikoniškus kavalkus šokiam.

Bus visokių valgių ir gėrimų 
k
''fra prirengta stalų šimtams šeimų bei 
ompanijų.

Įžanga 25 centai. — Pradžia 2 valandą po pietų.

KELRODIS: Imkite Jamaica linijos eleveiterį ir išlipkite ant Elderts Lane 
stoties (75th St.). Parkas yra prie pat stoties.

» •

Parke.
Mes, siuvėjai, visi žinome, 

kodėl būtinas reikalas visiems 
dalyvauti mūsų parengime.

Bet būnant nesiuvėju, gal 
būt nėra taip aišku, kode! jis 
ar ji turėtų būtinai būti mūsų 
parengime.

Mūsų Lokalus' 54-tas praei
tą metą išmokėjo šalpos savo 
nariams apie 4,000 dolerių. 
Atmokėjome ligoninės išlaidas 
350 dolerių Mrs. Albertienės.

Taipgi pavieniai ir organ i-į 
zacijos, kurios kreipėsi prie j 
mūs, niekados nebuvo atstum
tos.

Taigi, brangūs 
matote, kad mūsų 
turėjo sumažėti,

lietuviai, 
sutaupęs 

nežiūrint, 
kaip mes stengėmės jas dapil-
dyti.

Jūsų atsilankymas šiandien 
priduos mums ūpo ir jūsų pa
rama pagelbės mums ateityje 
savo užduotį atlikti dar ge
riau, ko neatlikome praeityje.

Ačiuodami visiems mūsų rė
mėjams, lauksime visų.

Charl es Kundrotas.

KRIAUČIAI, JŲ PIKNIKAS 
IR KODĖL MES PRIVALO
ME Į JĮ ATSILANKYTI
Nors jau kriaučių piknikas 

per radio ir per spaudą yra 
gerai išgarsintas, manau, kad 
bus daug svieto, vienok dar 
aš noriu išsireikšti savo min
tį, dėlko mes visi turėtum at
silankyt į kriaučių pikniką.

Brooklyno lietuviai kriau- 
čiai nėra kokia tai atskira 
grupė. Brooklyno kriaučiai yra 
dalimi pažangios visuomenės 
šioje šalyje. Jie netik rūpi
nasi pagerint darbininkų są
lygas savo lokale. Brooklyno 
lietuviai kriaučiai remia kiek
vieną pažangų judėjimą. Jie 
remia Amerikos Darbo Parti
ją, jie priklauso prie 
kos Lietuvių Kongreso 
lyno Skyriaus.

Taigi, Brooklyno ir 
kės lietuviai šiandien

Ameri-
Brook-

apylin- 
turime 

atsilankyti kuo skaitlingiausia 
į kriaučių pikniką, idant sutei
kus jiems moralės ii* materia- 
lės paramos.

Piknikas įvyksta šiandien, 
Dexter Parke.

M. Stakovas.

Serga Steponas Tūba
Gana senas laikas, kaip ser

ga Steponas Tūba, senas 
Brooklyno biznierius ir gerai 
žinomas brooklyniečiams.

Dabar yra Greenpoint Hos
pital, Ward 4, lovos No. 30. 
Kurie turite laiko ir norėtu
mėt atlankyti, tai sekančiomis 
valandomis: Sekmadienį ir 
trečiadienį nuo 2 iki 4 po pie
tų ; pirmadienį ir penktadienį 
nuo 7 iki 8 vakare.

Ligonis jaučiasi geriau ir 
mano, kad už keleto savaičių 
grįš namo. Atlankęs J. K.

Poli cistas Malone su visa 
uniforma šoko į Central Park 
ežerėlį ir išgelbėjo 2 metų ber
niuką, John Belsky. Jei policis- 
tas nelaimę būt nematęs, motina 
nebūtų prisišaukus pagelbos, 
nes išgąsčio momentu neteko 
balso.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grosernė ir Delicates

sen krautuvė prie naujų valdžios 
apartmentinių gyvenimui namų. Yra 
ant kampo Humboldt ir Maujer 
Sts. S. Rumšą, 203 Maujer St. 
Brooklyn, N. Y. (164-167)

Parsiduoda valgomų daiktų krau
tuvė (Grocery Store) ir du namai 
po dvi šeimynas, yra garadžius dėl 
dviejų karų, didelis kluonas. Kurie

ISRANDAVOjiMAI
Pąsirandavoja krautuvė, tinkama 

kriaučiui, Real Estate ar kitokiam 
bizniui. Gera vieta, biznio apylinkėj, 
pusė bloko nuo visiems gerai žinomo 
St. George’s viešbučio. Krautuvė 
randasi po num. 81 Henry St. Pra
šome kreiptis pos C. Brown, 7!) Hen
ry St., Brooklyn, N. Y. Telefonas: 
Main 4-2632. (162-168)

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šalinškas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius. 
84-02 JAMAICA AVE. 

Prieš Forest Parkway 
Woodhaven, L. L, N. Y. 

v—________________ _ ______ J

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore 5-6191

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČIUS

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.
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i Clement Vokietaitis I
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

i
168 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 8-7179

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge*d Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avė. Ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

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

M M M M M.M

FRANK DOMIKAITIS
JA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Mateušas
GRAŽIAI ĮRENGTA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

ĮSTAIGA

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT | OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Jeigu Deksnio Galinga Mostis 
Nepagelbetij, Tai Kas Gali?




