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*

Nesenai Sovietų Sąjungo
je lankėsi du lietuviai, bū
tent, Petras Cvirka, iš Lie
tuvos, ir Albertas Jokšas, 
amerikietis. Abiejų įspū
džius patalpino “Lietuvos 
Žinios.”

Kaip sau norite, bet tie 
du vyrai, abelnai imant, ne
nusiminę sugrįžo iš socializ
mo žemės. Jiems daug kas 
patiko. Jie matė didelę pa
žangą, gyvenimą ir 
visur kunkuliuojantį.* $ *

S e k t a n tų. lovestoniečių 
grupelė visai išsigimė į 
piktus provokatorius. Savo 
laikraštyje “Workers Age” 
sušilę kursto John L. Lewi- 
są ir visą CIO vadovybę 
prieš komunistus. Komunis
tai įsiskverbę į CIO unijas 
ir beveik visai pavergę pa
tį Lewisa.

Lygiai taip melagingai ir 
provokatoriškai gieda hear- 
stinė spauda. Jų tik nelai
mė, kad Lewis jų visai ne
klauso. * * * _

Kur dabar links Lietuva
Jai siūloma daug kelių 

Matyt, kad Lietuvos tauti
ninkai ir klerikalai tempia 
Lietuvos politiką ant Hitle
rio kurpalio. Sakoma, kad 
tuo supratimu pakeitimai 
padaryti 
nete.
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NAZIA1 PLANUOJA UŽIMT IR ČE
CHOSLOVAKIJOS SOSTINĘ PRAGĄ

Čechoslovakija Suteikė Pilną Savivaldybę Slovakams; Len
kija ir Vengrija Savinasi Čechoslovakijos Rusinus

Berlin, spal. 7. Nazių 
vadai tikisi, kad apkapota 
Čechoslovakija bizniškai tu
rės priklausyt nuo Vokieti
jos. Nes atskėlus nuo Čecho
slovakijos pramoniškus “vo
kiškus” ir “lenkiškus” ruo
žus, jinai liksianti faktinai 
žemdirbiška šalim.

Vokietijos hitlerininkai 
pageidauja, kad Čechoslova
kijos prezidentu taptų R. 
Beran arba buvęs jos mi
nisteris pirmininkas Milan 
Hodza. Abudu yra slovakai 
ir nariai respublikiečių žem
valdžių partijos.

Praga, Čechoslovakija. — 
Anglijos ir Franci jos atsto--x Anglijos ir rrancijos aisio- 

a n vai tarptautinėj komisijoj 
ių.l sutiko be piliečių balsavimų

ir Smetonos kabi-

priskirt Vokietijai kaipo 
“penktąjį ruožą” ne tik tas 

| sritis, kur 20 metų atgal bu
vo skaitoma 51 procentas 
vokiečių, bet ir tokias vie-

* ❖ *
keista, kad šitam 
Lietuvos pardavi-/

Dėl Čechoslovakijos
Suskaldymo

PAREIŠKIMAS

tas, kur yra tik 6 vokiečiai 
tarp šimto čechoslovakų ir 
kitų nevokiečių.

Čechoslovakijos v a 1 (J žia- 
gavo pranešimų, kad Hitle
ris planuoja užimt ir Pra- 
gą, šalies sostinę, čechoslo
vakijos respublikos piliečiai 
labai piktinasi, kad tarptau
tinė komisija, iš Anglijos, 
Francijos, Italijos ir Vokie
tijos atstovų, skiria Vokie
tijai kur kas didesnius Če/ 
choslovakijos plotus, negi 
buvo nustatyta tų šalių val-^ 
dovų konferencijoj Muni- 
che. ■ /

Valdžia davė pilną tautil 
nę savivaldybę Slovakijai) T”;/' • VTŪA' ”2 6•u aki i'4, ■ V1’ Vengrijos mihtanstus.ribose Čechoslovakijos res-^v v.. & J _ 
publikos.

Bet Vengrijos ir Lenkijos 
valdovai tariasi atkirst nuo 
čechoslovakijos ir pasida
lint dideles Rusinu ir Slo
vakų provincijas.

Grąsindama uždegti pasaulinio karo gaisrą, Vokieti
jos nazių diktatūra, su Italijos fašizmo parama, privertė 
didžiausias Europos valstybes sutikti, kad būtų suskaldy
ta Čechoslovakija, atplėšiant nuo jos pramoningiausias 
teritorijos dalis su milionais gyventojų, ir paliekant ją 
bejėgę toliaus gintis nuo agresingų Hitlerio užsimojimų.

Ši skaudi auka “tarptautinei taikai,” tačiau, vargiai 
užtikrins pasauliui ramybę, nes nusileidimas Hitlerio 
grūmojimams, sulaužant pasirašytas valstybių sutartis, 
reiškia didelį smūgį demokratijos jėgom ir padrąsinimą 
smurtui, kuris dabar pasidarys dar pavojingesnis ramiom 
tautom, o ypatingai silpnosiom.
f Apdraskęs demokratinę Čechoslovakiją, Hitleris galės 
dar drąsiau pulti savo kaimynus ir siekti pavergti Euro
pą, nepaisydamas savo pareiškimo, kad Sudetų krašto 
prijungimas prie Vokietijos esą “paskutinis” jo reikala- 

> vimas teritorijų Europoje. Daug kartų jisai yra viešai 
/[žadėjęs svetimų žemių neliesti, bet kiekvieną kartą jisai 

savo žodį sulaužydavo. Jo laimėjimas Čchoslovakijoje 
jau paskatino prie tokių pat agresingų žygių Lenkijos

Amerikos Fabrikantų Angly Kareiviai Nužudė
Labai 

ruošimui 
mo karštai pritaria ir Ame
rikos katalikų spauda. Pav., 
ponas Laučka, “Amerikos” 
redaktorius, kuris dažnai 
daug išmintingiau ir žmo-Į 
niškiau nukalba už kitus sa
vo srovės kolegas, perša 
Lietuvai tokią orientaciją į 
Vokietiją.

Ponas Laučka sako:
“Šiuo kartu turės būti at

minta senesnių laikų vesto
ji politika, buvusi labai i 
drauginga Vokietijai. Ar tik 
neteks prie jos grįžti?”* * *

Su šitokia Lietuvai siū-1 
loma politika niekados ne-/ 
sutiks Lietuvos demokratiją 
ir Amerikos lietuviai. .♦ * * v

Lapkričio 14 dieną Pitts
burgh e šaukiama pirmoji 
CIO unijų konvencija. Ji 
padės pamatus pastoviai ir 
tvirtai industrinių unijų fe
deracijos organizacijai.

Nereikia nei sakyti, kad 
Pittsburgh o konvencija bus 
didelių laimėjimų atžymėji- 
mo konvencija. Suvažiuos 
atstovai milionų naujai or
ganizuotų darbininkų.* * *

Puikiai pasielgė Sidney 
Hillman ir Philip Murray, 
kurie nusprendė, kad auto
mobilių unijos prašalinti ke
turi viršininkai turi būti 
sugrąžinti į senas vietas. Tą 
nuosprendį pagaliau priė
mė ir Martino kontroliuoja
ma Pild. Taryba.

Unijoje vienybė atsteigta. 
Dabar visa organizacija ga
lės pulti Fordo karalystę.

* * *
Kurie laukė automobilių 

unijoj pakrikimo, dabar 
skaudžiai nusivils. CIO au
toritetas teigiamai paveikė 
į unijos vadovybę.

Aukos Hitlerio Fondui
Berlin. — Hitleris atsi

šaukė, kad visi aukotų į 
“žiemos fondą bedarbiam”. 
(Tokių fondų pinigais nau
dojasi nazių partija.) 

4* *

Amerikos k a p i t a 1 istai, 
Fordas, Woolworth Co., 
German-American žibalo 
kompanija ir kiti, kurie tu
ri savo skyrius Vokietijoj, 
tuoj aus davė didelių aukų 
.tam nazių “pašmeravimo” 
fondui.

Atydai Mass. Valstijos
Drg. A. Bimbos Prakalbų 

Maršrutas
Komunistų Partijos lietu

viškos kuopos bei frakcijos 
rengia masinius mitingus 
sekamose vietose:

Spalių 14 d., vakare, Mon
tello, Mass.

Spalių 15 d., vakare, Wor
cester, Mass.

Spalių 16 d., po pietų, So. 
Bostone.

.Spalių 16 d., vakare, Law
rence. •

Kalbėtojum bus A. Bimba, 
iš B r o o k 1 y n o. “Laisvės” 
skaitytojai raginami daly
vauti ir kviesti kitus ateiti 
į šiuos svarbius masinius 
susirinkimus.

Rep.

C h a 11 a n ooga, Tenn. — 
Negrui Markui, Trash su
kako 117 metų amžiaus. Gy
vas tebesąs ir jo dvynys 
brolis, kuris yra misionie
rius Afrikoj.

Mes tuojau sakėme, kad 
išmetimas iš unijos keturių 
viršininkų buvo nepateisina
mas žygis.

60 Arabų Palestinoj
Jeruzalė. — Anglijos ka

riuomenė ir lėktuvai užklu
po būrius ginkluotų arabų 
sukilėlių ir išžudė 60 jų prie 
Tiberias,,,.ežero ir gafędę. 
Sako, kad šie sukilėliai pra-y 
eitą sekmadienį nužudę 19 
žydų,,tarp jiį 11 vaikų. /

Pąlęstihos žydų vadai 
spėja, kad Anglijos valdžia, 
galop, nusileis arabams sul 
kilėliams, ir panaikins taria-l 
mą “žydų tėvynę” Palesti-) 
no j. Anglija sulaužė Versa- 
lės sutartį kas liečia Čecho- 
slovakiją; turbūt, jinai su
laužys ir prižadą kas liečia 
“tėvynę” žydam Palestinoj, 
sako žydų vadai.

PLYMOUTH AUTO. DAR
BININKŲ STREIKAS

Detroit, spal. 7.—Sustrei
kavo tūkstančiai Plymouth 
automobilių k o m p a n i j os 
darbininkų, v a d ovaujami 
CIO. Šiuo streiku jie pro
testuoja prieš neteisėtą pa- 
leidinėjimą senesnių darbi
ninkų ir reikalauja teisin
giau paskirstyt darbus.

Stambi Sovietu Parama 
Didelėm Šeimynoms

REPUBLIC PLIENO KORPORACIJA
VEIKIA IŠVIEN SU NAZIAIS -

Hitleris Palaiko Amerikoj Trigubą Šnipijadą—Sidabrą- 
marškiniai Amerikos Fašistai Susirišę su Hitleriečiais

Šitose aplinkybėse darosi be galo kebli ir pavojinga 
Lietuvos padėtis. Iš kur ji gali tikėtis pagelbos nelaimė
je? Ji turi pasitikėti, visų pirma, savim. Po ilgų metų 
vargo ir priespaudos po Rusijos caro jungu, Lietuvos 
žmonės iškovojo nepriklausomybę savo kraštui ir apgy
nė jį nuo priešų. Mes nenustojame vilties, kad Lietuva 
išsilaikys ir dabartinėse audrose, jeigu jos likimas bus 
visos liaudies rankose.

Kad Lietuva būtų stipri ir galėtų atremti priešų užsi
mojimus iš lauko ir iš vidaus, reikia, kad jos priešakyje 
stovėtų valdžia, sudaryta iš plačiausiųjų visuomenės 
sluoksnių atstovų, kaip kad buvo pirmaisiais respublikos 
kūrimosi metais; reikia, kad žmonėms būtų grąžintos jų 
pilietinės ir politinės teisės, ir kad būtų atsteigta demo
kratinė santvarka valstybėje. Laisvą ir demokratinę Lie
tuvą karščiau rems ir visa jos išeivija.
r,Nežiūrint to, kad pasaulio karo ir neteisingų taikos 

/sutarčių pasėkoje šiandien Ęuropoje įsigalėjo reakcija, 
mes tvirtai tikime, kad tiems fašizmo triumfams ateis 
galas, nes. darbo žmonės visose tautose, neišskiriant ir 
diktatoriškų šalių, trokšta laisvės ir geresnės būklės. 
Jie nesutiks amžinai gyventi vergijoje ir vilkti pasibai
sėtiną militarizmo naštą. Darbo žmonių laimėjimas pa
šalins pavojų ir mažųjų tautų laisvei. Todėl mes geidžia
me, kad šitoje kovoje dėl laisvės ir demokratijos nenu
leistų rankų ir Lietuvos liaudis.

4 AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO
CENTRO KOMITETAS.

Washington. — Hitleris 
palaiko tris savo šnipų sky
rius Jungtinėse Valstijose, 
kaip parodė Arnold Gin
grich, redaktorius “Ken,” 
“Esquire” ir “Coronet” žur
nalų, kuomet jis liudijo kon
gresinei “Dies’o” komisijai, 
tyrinėja nčiai “neame- 
rikinius judėjimus” šioje ša- 
lyje.

Žymiausias vadas nazių 
šnipijados Amerikoj yra 
pulkininkas Nicolai. Jis bu
vo Vokietijos šnipų viršinin
kas laike pasaulinio karo. 
Pulk. Nicolai taip pat yra 
senas Hitlerio asmeniškas 
draugas.

Vienas Hitlerio šnipų sky
rius Amerikoj šniukštinėja 
fabrikų sekretus; antras jų 
skyrius specializuojasi ka
riškoj šnipijadoj; trečias 
skyrius užsiima nazių pro
paganda.

Amerikos “sidabramarš- 
kiniai” naziai yra susirišę 
su vokiečių hitlerininkais ; o 
Republic Plieno Korporaci
jos direktorių pirmininkas 
Tom M. Girdler ir tos kor
poracijos prezidentas R. J. 
Wysor palaiko artimus ry
šius su “sidabramarški- 
niais,” amerikoniškais Hit
lerio sekėjais.

Minimų žurnalų redakto
riaus. pasiųsti tyrinėtojai, 
įsitrynę į sidabramarškinių

nazių organizaciją, sučiupo 
ir laišką, kurį rašė SpeUi 
cer Warwick’as, Ohio valfp 
tijos sidabramarškinių va
das, Susanai Sterling, vąį 
dovei Prieš-K omu nistinėS 
Sąjungos, Clevelande. Tas 
laiškas parodo jų ryšius šįl 
Republic Plieno Korporaci-i 
jos galvomis štai kaip:

“Mes tikimės, jog kai mes 
atvažiuosime, tai jūs galėsi
te sužinot, ar p. Girdler ir 
p. Wysor bus Cleveland©* 
kad mes galėtume privatiš4 
kai pasikalbėt su jais.”

Šiame laiške “mes” tai. 
yra pats Warwick ir Wib 
liam D. Pelley, galva sidab
ramarškinių nazių visoje 
šalyje. ; V i

Sidabramarškiniai naziai 
turi ryšius su Amerikos ar
mijos generolu Amosu B. 
Fries ir su Ohio milicijos 
generolu Gilsonu Light.

Republic Plieno Korpora-s 
ei j a naudojo sidabramarški- 
nius kaip mušeikas, šaulius 
ir provokatorius prieš CIO 
darbininkų streikus Warre?,— 
ne ir kituose miestuose.

Sučiupta knygutė su Hit
lerio slaptosios policijos pa
tvarkymais mokina, kaip 
papirkinėt Amerikos laik
raščius; bet sako, svarbiau
sias dalykas propagandoje 
“tai visur didint Vokietijos 
galybę ir pabrėžt demokra
tinių valdžių silpnumą.” -į
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USA Reikalauja, kad Mek
sika Apmokėtu už Atimtas 

Amerikonų Žemes

Airiu Respublika Nori Pri
jungt Sau Šiaurinę, “Pro- 

testonu” Airiją
Mexico City. — Amerikos 

valstybės ministeris Cordell 
Hull reikalauja, kad Meksi
kos valdžia pradėtų skirt 
pinigus į fondą apmokėt 
amerikonams už žemes, ku
rias iš jų atėmė Meksikos 
vyriausybė. Tie atmokėjimai 
siektų 10, milionų dolerių. 
Amerikos valdžia taip pat 
ragina Meksiką liautis at
iminėjus žemes iš Jungtinių 
Valstijų piliečių.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė šiemet jau išmokė
jo 640 milionų rublių para
mos šeimynoms, turinčioms 
daugiau vaikų, priedan prie 
algų, kurias uždirba tų šei
mynų nariai. Tūkstančiai 
motinų Sovietuose džiaugia
si tais priedais.

1936 m. stambiosios 
mynos Sovietuose 
1,800 mjlionų rublių 

Imos iš valdžios.

AR DIDYSIS BIZNIS NU
SILENKS NAUJAJAI 

DALYBAI?

Dublin. — Airijos minis
teris pirmininkas Eamon de 
Valera reikalauja, kad An
glijos valdžia leistų Šiauri
nei Airijai per visuotinus 
balsavimus (plebiscitą) ap
sispręst, ar jinai nori tie
siog priklausyt Anglijai ar 
prisidėt prie bendros Airi
jos Respublikos.

Šiaurinė Airija susidaro 
iš šešių vadinamų “protes- 
toniškų” apskričių. Bet ke
turios tų apskričių nėra jau 
taip protestoniškos, sako 
Airijos valdžia ir tvirtina, 
kad jos nubalsuotų prisi- 
jungt prie “katalikiškos” 
Airijos respublikos.

šei- 
gavo 
para-

Washington. — Didiėji 
Amerikos fabrikantai ir ki
ti kapitalistai žada jau 
stabdyt savo streikus prieš 
Naująją Dalybą. Jie numa
to, kad šio rudens rinkimus 
laimės didelė dauguma kan
didatų remiančių Roosevelto 
politiką. Be to, sako, ir biz
nis pradedąs gerėti.

Jeruzale, spal. 7.—Angli
jos kariuomene per 24 va
landas išžudė 200 arabų su
kilėlių Palestinoje.

ORAS
Šiandien bus apsiniaukę 

ir šilčiau.—N. Y. Oro Biu
ras.

Mussolinis Suvaržo Vedybines ir Kitas Tek 
sės Žydams—Daugį Jų Ištrems į Ethiopiją

M
Roma, spal. 7. — Italijos [apdovanoti Kariniais Krjg 

valdžia uždraudė visas ve
dybas tarp italų ir žydų ar 
kitų “neariškų tautų” asme
nų ir tarp italų kariškių ir 
civilių valdininkų ir svetim
šalių moterų be specialio 
leidimo vidaus reikalų mi
nisterijos. Tuomi nori ap
saugot “itališkos veislės šva
rumą” taipgi nuo ethiopų.

Nepiliečiai žydai ateiviai 
virš 65 metų amžiaus nebus 
tremiami iš Italijos; taip 
pat galės Italijoj gyvent tie 
abiejų lyčių žydų -tautos 
žmonės, kurie susituokė su 
italėmis bei italais pirm šių 
metų spalių 1 d.

Gimusieji iš žydų tėvų ir 
svetimšalių motinų yra lai
komi žydais. Bet gimusieji 
iš panašių porų nelaikomi 
žydais, jeigu jie atsimetė 
nuo žydų tikybos.

Uždrausta žydam būt mo
kytojais visokiose itališkose 
mokyklose. Bet kitais at
žvilgiais turės lygias pilie
čių teises su italais šitokios 
žydų šeimynos:

Kurių nariai vyrai liuos- 
noriai kovojo bei žuvo Ita
lijos karuose; kurie buvo

žiais; kurie buvo užmušti 
bei sužeisti kovoj už fašiž> 
mą; kurie buvo nariai Itali
jos fašistų partijos nuo 
1919 iki 1924 m. ir kurie pa? 
si tarnavo fašizmui abelnai."

Ateiviai žydai nepiliečiai, 
kaip ir naturalizuoti pilie
čiai, ypač atvykę po 1938. 
m., bus nuo naujų metų iš
tremti iš Italijos. Bet j-iemsį 
kaip-ir žydams iš visų kitų 
Europos kraštų, bus leista 
apsigyvent tam tikrose 
Ethiopijos dalyse. JeigU, tas 
čiau, “pasaulinė žydi j a” 
veiks prieš Italijos fašistų' 
valdžią, tai Italija galės sū- 
varžyt ir šią žydams teikiar 
mą teisę.

Kurie Italijos žydai nėrą 
pasitarnavę fašizmui, kaip 
aukščiau minėta, tie nega
lės tapt fašistų partijos na
riais, negalės turėt įmonių, 
kur dirba 100 ar daugiau 
darbininkų, negalės valdyt 
daugiau kaip 125 akrų že? 
mes ir neturės teisės tar
naut armijoj.

Italijos valdžia įsteigs at
skiras žydams pradines ir 
vidurines mokyklas.

i
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už dėjimąsi prie Lietuvos. O tai bus pat
sai svarbiausias ir reikšmingiausias bal
sas dėl Vilniaus išvadavimo.

Todėl amerikiečiai, kalbėdami apie Vil
niaus išvadavimą, neužmirškit reikalaut 
demokratinės santvarkos ^tsteigimo Lie
tuvoj, kadangi abu klausimai yra labai 
glaudžiai susiję, faktinai, nedalomi.

Kaip Susikūrė Ispanų Respublikos Armija

1 Spalių 9-toji
Rytoj, spalių mėn. 9-tą dieną, sukaks 

lygiai 18-ka metų, kai Varšavos ponai 
užgrobė istorinę Lietuvos sostinę Vilnių 
ir jo apylinkes. Užgrobimas buvo pada
rytas šlykščiai. Tik dviem dienom prieš 
tai, spalių mėnesio 7 d., suvažiavę į Su
valkų miestą Lenkijos ir Lietuvos atsto
vai padarė sutartį, sulyg kuria Vilnius 
buvo pripažintas Lietuvai

j Bet spalių 9 d. generolas Želigovskis 
sų savo banda užpuolė ant Vilniaus ir jį 
užgrobė. Iš karto Varšavos valdžia skel
bę, būk Želigovskis tatai padarė savo 
valia, uzurpacijos keliu, be žinios Var
šavos valdžios. Bet tai buvo melas ir jį 
tuojau matė ir suprato visas pasaulis. 
Tasai smurtiškas Vilniaus užgrobimas 
buvo padarytas su Varšavos ponų žinia, 
jiems padedant.

Užgrobimas Vilniaus yra viena didžių
jų tarptautinių kriminalysčių, papildytų 
po pasaulinio karo. Reikia žinoti, kad 
Vilnius niekad nebuvo Lenkijos. Kai Lie
tuvos ir Lenkijos ponai padarė Lublino 
uniją (1569), suvienydami abu kraštu, 
Vilnius buvo ir pasiliko Lietuvos. O kai 
abu kraštai buvo pagrobti caristinės Ru
sijos, tas miestas su didesne Lietuvos pu
se ' buvo Rusijos valdžioj (panašiai, 
kaip ir Lenkija), tačiau Vilnius visuo
met skaitėsi Lietuvos.

.1 Liepos mėnesio 12 d., l$20 metais, bu
vo pasirašyta Lietuvos-Sovietų Sąjungos 
sutartis, sulyg kuria Sovietai pripažino 
Vilnių Lietuvai. Vadinasi, jau tik šitie 
faktai aiškiai rodo, kad Vilnius buvo ir 
turėtų priklausyti Lietuvai.

-Tiesa, Lenkijos ponai skelbia, būk Vii- . 
ni-uje gyveną permažai lietuvių ir dėlto 

' jis Lietuvai negalįs 'priklausyti. Tai, ži
noma, prastas argumentas. Vilniuje ir 
lenkų nedaug tegyveno, kai tas miestas 
būvo užgrobtas. Ten daugiausiai gyveno 
baltarusių ir žydų, o visoj Vilnijoj, ma
žai tenka abejoti, lietuviai galėtų suda- 

i ryti gyventojų daugiau, negu lenkai.
Per 18-ką metų valdydami Vilniaus 

’ miestą, Lenkijos ponai jį visiškai nuali
no. *Tai pripažįsta kiekvienas, kuriam 
tenka progos tame mieste lankytis, ir 
kuris, jį matė pirm karo.
"Visame Vilniaus krašte Lenkijos ponai 

įvedė nepaprastai žiaurų režimą tauti
nėms mažumoms. Lietuviškos mokyklos 
visiškai panaikintos, spauda varžoma, vi
sas kultūrinis gyvenimas nepaprastai 
sunkinamas. Uždaryta net ir Lietuvių 
Mokslo Draugystė.

. t ..Lenkijos ponai dar vis neprisisotina. 
P-ereitą kovo mėnesį jie buvo pasimoję 

£ ir visą Lietuvą užgrobti. Jeigu jie to 
nfepadarė, tai tik dėka svetimų kraštų 
įsikišimui (Francijos, Sovietų Sąjungos). 
Tačiau jie dar vis mano anksčiau ar vė
liau Lietuvą pagrobti. Šiandien, mat, 
buržuaziniam pasaulyj tokio dalyko, kaip 
teisėtumas, kaip- žmoniškumas nebeliko.

i Šiandien kas stipresnis, tai teisingesnis. 
Tai įrodė įvykiai ne tik su Vilniaus kraš
tu, bet ir su Ethiopija, Austrija, ir, pas
taruoju laiku, su Čechoslovakija.

Vilniaus krašto atvadavimas yra dide
lis darbas. Svarbiausia: reikia daryti vis- 
k£s, kad Vilniaus krašto gyventojai no
rėtų dėtis prie Lietuvos. Jie to daryti ne
norės, jei Lietuvoj viešpataus fašizmas, 
jei ten viešpataus žiauri reakcija, kokia 
viešpatauja iki šiol.

Reikia grąžinti Lietuvoj demokratinė
& santvarka. Reikia duoti žmonėms laisvės. 

Kai Lietuvos žmonės laimingiau gyvens, 
kai jie turės demokratinę santvarką, tuo
met, aišku, ir Vilniaus krašto gyvento-

• jai, ne tik lietuviai, bet ir baltarusiai, 
ir žydai, ir kitos tautos kels savo balsus

T rys Suvažiavimai
Prieš trumpą laiką New Yorko vals

tijos ribose įvyko trys politiniai suva
žiavimai: republikonų, demokratų ir dar- 
biečių; Dėka tam, kad mes buvom labai 
užimti tuo, kas darėsi Europoje, nebuvo 
progos apie šiuos suvažiavimus pakalbėti 
plačiau mūsų dienraščio skiltyse.

Republikonai šiuo kartu pasimojo pa
naudoti savotišką “triksą” piliečių bal
sams pasigauti. Jų suvažiavime buvo 
bandyta kalbėti gan suvaržytai, “pažan
giai,” kad tuo būdu nudavus didelius li
beralus. Jie savo kandidatu į gubernato
rius išstatė p. Thomas E. Dewey, New 
Yorko apskrities prokurorą, kuris yra 
pasižymėjęs raketierių teisimu.

Nereikia nei aiškinti, kad p. Dewey ga
li būti neblogas prokuroras, bet tuo pa
čiu sykiu niekam netikęs gubernatorius. 
Faktinai, iki šiol jis nieku platesniu nė
ra pasižymėjęs ir jo politinės pažiūros 
gan miglotos. Todėl balsuotojas turi ži
noti, kad p. Dewey išrinkimas užaugins 
ragus republikonų mašinai/ kuri bandys 
pravesti hooverišką politiką.

Demokratų partijos suvažiavimas pri
ėmė platformą, pasisakančią už Naująją 
Dalybą. Savo vyriausiais kandidatais pa
statė: į gubernatorius tą patį p. Lehma- 
ną, kuris, bendrai paėmus, buvo pažan
gus, nors tūlais klausimais buvo išstojęs 
prieš Rooseveltą. Į vice-gubernatoriaus 
vietą jie išstatė gerai žinomą, pažangų 
žmogų, teisėją Charles Poletti. Bendrai, 
demokratų suvažiavime dominavo pažan
gesnio sparno dvasia.

Amerikos Darbo Partijos suvažiavi
mas pareiškė, jog šiuo tarpu centre visų 
darbų stovi Naujosios Dalybos siekimų 
pravėdimas gyveniman. Darbo Partijos 
suvažiavimas užgyrė visus už Naująją 
Dalybą stovinčius demoknatų, sąraše 
kandidatus. O kur tokių nesirado, tai ši 
partija išstatė savo kandidatus.

Vadinasi, sekantieji rinkimai New 
Yorko valstijoj žada būti gyvi ir įdomūs. 
Apie juos mums šitoj vietoj dar teks 
pakalbėti ne kartą.

Kito Sugrįžėlio Nuomone ■ •
Šiomis dienomis sugrįžo iš Lietuvos 

chicagietis J. Balčiūnas, SLA darbuoto
jas. Jis davė pasikalbėjimą p. Jurgelio- 
niui, “Tėvynės” redaktoriui. Štai, ką p. 
Balčiūnas, tarp kitko, pasakė:

“Brolio Balčiūno papasakojimai apie 
pasibaisėtiną Lietuvos ūkininkų būklę 
patvirtina visą tą, ką jau mes girdėjome 
iš pirmiau gryžusio iš Lietuvos brolio 
Mato.

“Lietuvos ūkininkas, skriaudžiamas ir 
baudžiamas, šiandien gyvena be jokios 
vilties. Jis net ir karo laukia, kaip ko
kio išganymo. Sako, per karą vis kas 
nors gal atsimainys.

“Už savo javus ūkininkas taip mažai 
gauna, kad javus pardavęs nežino ką su 
pinigais daryti. Pasipirkti savo ūkiui 
reikmenų iš tų pinigų negali, tai tuos 
pinigus čia pat mugėje ir prageria. Gir
tuokliavimas Lietuvoj plinta iš nusimi
nimo—eina didyn ir didyn.

“Ūkininkų bakūžės bąigia griūti. Nau
jų namų jie statyt neturi iš ko. Na
mams statytis valdžia jiems pasko
lų neduoda. Tam tikslui paskolas gauna 
tik tie, kurie tarnauja valdžiai. Jeigu 
Lietuvoj pamatai pastatytą naują namą, 
tai gali būti tikras, kad tas namas pri
klauso karininkui, policijos viršininkui, 
inspektoriui, girininkui ar kokiam kitam 
valdininkui.

“Iš ūkininkų valdžia ima didelius mo
kesčius. Negana to, valdžia nustato kai
nas ūkininkų produktams — javams ir 
kiaulėms. Už javus valdžia gauna' daug 
daugiau negu ūkininkams moka. Kiaulių 
kaina priklauso nuo rūšiavimo, o rūšia
vimas taip yra atliekamas, kad apie pir
mą rūšį ūkininkas niekad negirdi. Pini
gai už kiaules ūkininkams mokami tik 
iš malonės, nes jų kiaulės visuomet esan
čios prasčiausios.

“Ūkininkai turi mokėti daug baudų.

Kaip yra žinoma, gene
rolo Franko maištui kilus, 
Ispanijos vyriausybė atsi
dūrė nepaprastai sunkioje 
padėtyje. -Beveik visa regu- 
liarinė kariuomenė su kari
ninkais ir generolais perėjo 
į Franko pusę. Ištikimi vy
riausybei liko tik karabinie
riai (policija) ir Skai kurie 
kariuomenės daliniai. Ko
vai su maištininkais teko
organizuoti naują ginkluo
tą pajėgą iš darbininkų, 
jaunimo ir ūkininkų.

Pradžioj buvo suorgani
zuota milicija, bet vėliau 
suformuota nauja regulia- 
rinė kariuomenė, kuri iki 
šiol didvyriškai kaunasi su 
maištininkais generolais ir 
jų padėjėjais interventais.

Vienu iš ispanų respubli
kos kariuomenės organiza
torių buvo Julius Deičas, 
buv. austrų “šucbundo” va
das.

Štai ką jis papasakojo 
apie respublikos armijos su
sikūrimą lenkų laikraščio 
“Czarno na Bialem” bend
radarbiui.

“Kilus maištui, respublika 
neteko kariuomenės. Sąmo
kslininkų vadovaujama ka
riuomenė atsidūrė generolų 
Franko, Molos ir Kveipo de 
Lianos rankose. Įgulos suki
lo prieš vyriausybę. Kai ku
riuose miestuose darbinin
kams pasisekė nugalėti ir 
numalšinti sukilusias įgulas. 
Taip buvo Madride, Barse
lonoje, Malagoje ir San Se- 
bastijane. Daug maištinin
kų buvo sušaudyta vietoje, 
kiti pabėgo, išsislapstė. Res
publikos vyriausybė, iki pat 
sukilimo monlento nenorė
jusi’liaudies hpgihkluoti, tu
rėjo išdalinti užsilikusius 
ginklus darbininkams ir 
moksleiviams.

Susikūrė liaudies milicija 
ir pradėjo kovą su maišti
ninkais dėl"'kiekvienos že
mės pėdos. Ūkininkai, būda
mi beveik beginkliai, didvy
riškai priešinosi žygiuojan
čiai Franko kariuomenei.

Milicija susikūrė tokiu 
būdu: kiekviena visuomenės 
organizacija, profesinės są
jungos ir politinės partijos 
suorganizavo savo kovos bū
rius. Organizacijų vadovy
bė pasidarė karine vadovy
be, organizacijų pirminin
kai, sekretoriai ir komitetų 
nariai—kariubmenės dalinių 
vadais.”

Paklaustas, kokiu būdu 
liaudies milicija buvo per
formuota į reguliarinę drau
smingą kariuomenę, Deičas 
atsakė:

“Sutraukėm karininkui ir 
puskarininkius ir ‘ suforma- 
vom naujus ' batalijomis iš 
karabinierių—policijos, pa
pildydami juos rinktiniais
milicininkais. Pirjnas toks 
batali jonas buvo suformuo
tas Kaštelione de lia Plana

organizavimas prasidėjo tik 
tada, kai generolo Franko 
ir Molos kariuomenė priėjo 
prie Madrido ir čia sustin
go. Šitą darbą tęsėme iki 
1937 m. kovo mėn. Į respub
likos armiją stojo apie 200 
kadrinių karininkų, kurie 
sukilimo metu buvo įvairio
se Ispanijos vietose. Pagal
vokite, iš 15,000 reguliari
uos armijos karininkų pas

bo Federacija priešinsis al
gų kapojimui ir bet kurioj 
kitoj pramonėj.

Anglijos ir Francijos Atga- 
leiviai Budavoja Bloką .

prieš Sovietus
London. — Atgaleiviai 

ministerio pirm. Chamber- 
laino rėmėjai džiaugiasi, 
kad, turbūt, taps panaikinta 
Francijos apsigynimo su
tartis su Sovietais.

Dešinieji Francijos politi-

mus atėjo tik 200!
Teko paruošti karininkų 

kadrus iš inteligentijos ir la
biausiai prasilavinusių dar
bininkų ir ūkininkų.

Įsteigėm sutrumpinto kur
so karo mokyklas. Papildo
mų’žinių karininkai gauda
vo karo lauke, kur buvo to
liau tęsiamas mokslas. Išbu
vę metus fronte karininkai 
siunčiami į Aukštąją karo 
mokyklą.

Reikia pažymėti įdomų 
reiškinį. Ispanai, kurie se
niau nerodydavo didelio no
ro tarnauti kariuomenėje, 
yra labai gabūs ir entuzias
tingi kariai. Mokosi gerai ir 
greit tampa puikiais kari
ninkais. Todėl mums pavy
ko labai greit sudaryti stip
rią, drausmingą armiją.

Maištui kiltos, mes nieko 
neturėjom, o dabar turim 
moderniausi kariu omenės 
statutą, vadovėlius, karinio 
mokslo .knygas, karinę spau
dą ir t. t.

Mums trūksta sunkiosios 
artilerijos, ir šitą trūkumą 
kartais skaudžiai juntame.

Intendantūros problemą 
puikiai išsprendėme, apsi
ginklavimą—kiek blogiau. 
Mūsų ginklai įvairūs, amu
nicija—taip, pat., Mum labai 
sunku . aprūpinti, kariuome
nę ginklais. Už tai turim 
būti dėkingi nesikišimo ko
mitetui.

Viso pasaulio reakcinė 
spauda, rašydama apie vadi
namąsias tarptautines bri
gadas, perdeda.

Mes turim tik keturias 
tarptautines brigadas. Jų 
skaičius neatitinka jų nu
meraciją. Taip lenkų briga
da turi 13 numerį, o fakti
nai ji yra trečioji. Lenkų 
brigada teturi 6,000 karei
vių. Ji neteko žymaus skai
čiaus kovotojų. 50% briga
dos karininkų—ispanai. Bri
gados vadas taip pat ispa
nas.

65% mūsų lakūnų—gry
niausi ispanai.” T.

Darbo Federacija Rems Gele
žinkeliečių Streiką

Houston, Texas. — Jeigu 
geležinkelių kompanijos už
sispirs būtinai nukirst savo
darbininkam algas, o jie su- 
streiku os, tai Amerikos
Darbo Federacija “visomis 
jėgomis” rems streikierius, 
kaip kad nutarė dabartinis

1936 m. pabaigoje. Bendrai Federacijos suvažiavimas, 
imant, reguliarinės armijos Kartu jis pareiškė, jog Dar-

Jeigu ūkininkas atvažiuoja į turgų ne
pakaustytu arkliu, tai policininkas tuoj 
reikalauja 5 litų baudos. Jeigu ūkinin
kas ‘sukvailioja’ ir pasipriešina, tai po
licininkas veda jį pas teisėją, o teisėjas 
tuoj paskiria jam dvigubai ir trigubai 
didesnę baudą. Jeigu arklys pakausty
tas, tai policininkas randa kitų priežas
čių, už kurias irgi po 5 litus baudos rei
kia mokėti, o būtent už nuplyšusį pakink
tų, už senas kamanas, už blogą pažabo
jimą ir tt. Bijodami tų baudų, ūkinin
kai jau palieka savo arklius su vežimais 
už miesto, o į turgų pėsti ateina, nes 
už blogas vyžas baudų policininkai dar

kieriai pasmarkino reikalą- rengimus.

vimus atsimest nuo sutar
ties su Sovietais ir sudaryt 
Francijos-Anglijos - Vokie- 
tijos-Italijos politiniai-kari- 
nį bloką.

Roma. — Fašistų valdžia 
išmetė iš mokyklų 114 va
dovėlių tik todėl, kad jie žy
dų parašyti.

Vienna. — Hitlerininkų 
valdžia uždraudė žydam įeit 
kaipo žiūrovam į sporto pa-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

KAD TIK NEBŪTŲ 
DŽIOVA

Drauge gydytojau, malo
nėkite ir man paaiškinti 
apie Tbc ligą, ar ji yra ta 
pati džiova, ir kaip gali su
prast jos atsiradimą.

Aš esu moteris 40 metų 
amžiaus, vedus, vaikų netu
riu, 5 pėdų ir 2 colių, 164 
svarų. Jokiom ligom nesu 
sirgus, išskiriant šalčius, 
bet ir jų mažai pagaunu. Ir 
tonsilius turiu išimtus. Ki
tų operacijų nesu turėjus. 
Seniau sverdavau 20 sva
rų daugiau, bet, sekdama 
“Laisvėj” jūsų patarimus, 
dasivariau ligi 164 svarų ir 
jaučiuos dar smagiau, leng
vesne.

Bet visa bėda va kur. 
Pereitą vasarą atvažiavo 
pas mus artima giminaitė, 
16 metų, pusiau našlaitė. 
Sudžiūvus, menkutė, aukšta 
ir 15 svarų ;mažiau sveria, 
nekaip reikia. Bet buvo 
linksma. Aš visai nemisli- 
jau, kad ji turi Tbc. Aš su 
ja gulėjau. Valgėm abi sy
kiu, kandom iš vieno kąs
nio, bet už 5 mėnesių ji 
pradėjo s*irginėti. Nuve
džiau pas gydytoją. Surado, 
kad ji turi Tbc.

Nuo to laiko ir, man pra
dėjo po krūtine skaudėti, 
apie duobelę. Buvau porą 
sykių pas gydytoją. Jis ma
ne apžiūrėjo, ištyrė. Sako— 
tau nieko nėra; Bet mane 
vis tiek lygi dusina. Sykiais 

Hygi kaista visa krūtinė, ly
gi spaudžia ir po truputį 
skauda. Ypač iš ryto kaip 
išbundu, jaučiuos pavargus, 
ir skausmą apie duobelę 
jaučiu. Ir vakare atsigulus 
jei giliai pakvėpuoju, tai 
pradedu labai raugėti. Taip 
pat ir dieną kada pradedu 
raugėti. Ar aš turiu gazų 
ar gal (man Tbc prasideda?

Taip, rodos, viskas būtų 
gerai, jei ne ta krūtinė. Sy
kiais jaučiu, lygi gerklė 
būtų išplikyta. Kosėt tai ne- 
kosu visai. Tik iš ryto turiu 
atsikrankšt, kokią ‘savaitę. 
O ant krūtinės skaudėjimas 
tai jau kokie 8 mėnesiai Bi

neskiria. Policija ir šnipai ėda visą Lie
tuvą. Prie to prisideda ir kunigai, kurie 
remia valdžią. Lietuvos miesteliuose te
ko matyti tokį vaizdą: trys dideli polici
ninkai su ištrauktom šoblėm veda vidu
riu gatvės mažutį žmogelį—surakintą 
lenciūgais, ir visi žmonės žino, kad tai ne 
žmogžudys, kad tai tik žmogelis, kurs 
pasipriešino Lietuvos valdžiai.”

Kaune, sako p. Balčiūnas, gražu, bet 
Lietuvos kaime—Dieve, saugok! Aišku, 
ir Kaune gražu tik ten, kur ponai gy
vena. Reikia atsiminti, kad Lietuvos dar
bininkų padėtis kur kas sunkesnė nei 
ūkininku.

jau, kad nebūtų džiova. Per 
vasarą lyg ir buvo nustoję, 
o dabar ir vėl jaučiu. Mano 
brolis ir sesuo Lietuvoj mi
rė džiova.

Taip aš išrodau gerai, 
apetitą turiu neprastą. Val
gau daug fruktų, pieno. 
Kavos mažai. Žuvų aliejaus 
imu, ypač per žiemą. Deg
tinės jiegeriu nei alaus. La
bai jau jei prie kompanijos 
paimu porą stiklų. Nerū
kau.

Lauksiu atsakymo per 
“Laisvę”. Ačiū.

ATSAKYMAS
Iš viso ko matyt, kad Jūs, 

Drauge, .visai tvarkinga 
moterųtė. Ir jokios Jums 
džiovos nėra. Nesibijokit ir 
nesirūpinkit be reikalo, li
gos sau nebūtos neįsikalbė- 
kit. Įsivaizdinimas daug 
reiškia.
/ Genais kad .bent du kart 
buvote pas gydytoją, persi- 
tikrint. ’ Gydytojas Jums 
užtikrino, kad nėra, tai ir 
nėra.

O, kad Jums skaudinę ja 
krūtinėj ir po krūtine, tai 
čia jau kita istorija. Tatai 
paeina nuo vidurių, nuo 
skilvio. Iš Jūsų aprašymo 
žymu, kad Jums viduriai 
buvo nevisai tvarkūs jau 
prieš atvažiavimą tos Jūsų 
džiovininkės giminaitės.

Ir, kad Jūs su ja gana ar
timai santikiavote, tai da
bar jau po laikui. Keista, bet 
tai tiesa, kad labai dažnai 
taip pasitaiko gyvenime, 
kad džiovininkas ilgai gy
vena tarpe namiškių, ir vis 
dėlto jie išlieka neapsikrė- 
tę džiova arba tuberkuliozei 
(Tbc — sutrumpintas var
das). Džiova, matot, nėra 
taip jau labai limpama liga, 
kaip, sakysim, difterija ar
ba šarlatinav Džiova suser
ga žmogus, kad ir niekad su 
ligdniu nesimatęs, jei jo or
ganizmas buVo išsemtas ir 
gyvenimo aplinkybes blogos. 
Matyt, kaip tik todėl džio
va ir numirė Jūsų brolis ir 
sesuo Lietuvoje. Ten, mat, 
nepyragai, kai nuolatos fa
šistiniai lietuviški bašibuzu’ 
kai jodinėja varguomenę.

Kaip pažint džiovos pra- 
džą? Valgyt tau nesinori. 
Eini silpnyn ir liesyn. Grei
čiau uždusti. Pakos.ti sau
sai.

Jūs da ir dabar sveriate 
daugokai. Jūs raugėjat, tu
rite gazų: Jums yra per
daug rūgimo skilvyj.'Gerai 
kramtykit ir nerykit rupie- 
nos. Imkite kreidos miltelių 
po valgio. Vaikščiokite dau
giau. Mažiau valgykite 
krakmolu, saldymų ir rieba
lų.

ė

t
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Ant Laisvės Aukūro

Ant laisvės aukūro daug aukų paklota!
Kad ugnis liuosybės rusėtų—negestų. . .
Kad erdvė aptemus, rūsti ir miglota, 
Prošvaistoms išeitų—į pergalę vestų. . .
Daug vargo, daug triūso, daug kraujo pralieta, 
Bekurstant tą ugnį, kad gelmes apšviesti, 
Daug kančių didžiausių—ašarų išlieta,

Kad kelią liuosybės pravesti-nutiesti. . .
Nekurstomos ugųys menkėja ir gęsta. . . 

Nelaistomos gėlės—nuvysta ir krinta.
Širdis—kur nėr meilės—per greitai pasensta, 
Rytas apsiniaukęs—ne taip greit prašvinta. . .
Kad ugnis rusėtų—ją kūrenti reikia, 
Kad jos šviesa eitų į gelmes, į slėnis. . . 
Tos šviesos galybė amžinai taip veikia, 
Kad spėkas vergijos paverčia į plėnis!...
Ir Lietuvos sūnus sudėjo tą auką, 
Kokią tik gyvybė išgali suteikti. . .— 
Paliko savuosius, ir girias ir lauką, ' 
Kad priešus liuosybės įveikti (parblokšti).
Nulenkiame galvas prieš draugus nukautus, 
Išdidžiai pagerbiam tuos, kurie kovoja.
Mūsų šalies žiedus nuskintus-išrautus— 
Laisvės šalininkai garbiai minavoja...
Norint mažos spėkos, bet jos prisidėjo 
Prie to didžio darbo, kad laisvę apginti. 
Jų kančios ir kraujas nenueis ant vėjo— 
Fašizmo siaubūnas teks liaudžiai suminti.

Andrius Keleivis.

Dar Apie Jovarą

j

“Laisvėje” jau buvo rašyta apie poeto Jo
varo 35 metų literatūros darbo - sukaktį. Bet 
neprošalį bus ir daugiau kai ką apie jį pasa
kyti. Ypač patiekti daliną atsakymą į d. Miza- 
ros klausimą: “ką jis dabar veikia? Kodėl jis 
nerašo?” (“L.” No. 202).

Jovaras, kaipo rašytojas, iš viso nėra gau
sus. Jis nedaug tėra parašęs. Jo kūryba, taip 
sakant, nėra nė plati, nė gili, bet ji yra jaus
minga, jausminga taip, kaip ją suprato kelio
lika metų atgal Lietuvos pilkoji liaudis. Jaus
mingos Jovaro eilės rado atbalsį liaudies šir
dyje. Ir prigijo jos tenai. Liaudis pradėjo Jo
varo daineles dainuoti, daineles apie tykų, ty
kų vakarėlį, apie liūdintį berželį, apie rudens 
įkirumą, apie pavasario grožę, apie bujojan- 
čias viltis naujam rytui, apie meilę.

Jovaras turi pažeistą regėjimą. Ši kliūtis 
gal ir bus vyriausia, kad jis apstojo rašinėti. 
Ši kliūtis jį vargina jau bus virš 25 metai, ši
tą jo nelaimę atjautė anais laikais ir liaudis; 
ją atjautė ir amerikiečiai. Regis, 1912-13 me
tais amerikiečiai tautininkai (“Vien. Lietuv
ninkų” pastogėje) buvo pradėję rinkti aukas 
nupirkimui Jovarui žemės ūkio. Manyta įsteig
ti ūkį, padėti Jovarui medžiaginiai prasisiekti, 
ir — tada laukti gausesnių jo darbų litera
tūroje.

Sumanymas, prisimenu, buvo kieno tai pa
šieptas: kaip gi čia išeis?—įsteigsi poetui ūkį, 
tai versi jį susirūpinti ūkininkavimu, o ne li- 
teratine kūryba; ūkis, girdi, jo literatinį dar
bą dar labiau nustelbs.

Kaip pats Jovaras į šį sumanymą atsiliepė? 
Nesitikėjo, kad sumanymas taps kūnu. Į ma
no asmeninį paklausimą, jis atsakė man: 
“Apie Jovarui steigiamąjį ūkį aš manau: kol 
saulė patekės, rasa akis išės...” Apie savo 
nelaimę jis rašė balandyje, 1913 m.: “Man 
dar buvo ne visai maža nelaimė atsitikus, bu- 
vaus vienos akies nustojęs... ėmė gelti, gel
ti ir buvo visai užtemusi. Gydytojas sakė, kad 
giliai akyje gyslaitė trūkusi ir matymas krau
ju užėjęs. Pusantro mėnesio d-ro Cumfto li- 
gonbutyje, Šiauliuose, išgulėjau. Dabar nors 
ir ne visai gerai, bet vėl matau.”

Kaip gi jo akys veikia dabar? Metai atgąl, 
jis man rašė: “Turėjau daug asmeninio savo 
ūkiškojo darbo ir skubinaus, kad prieš užšą
lant didumą apsidirbti. Ir taip dar užšalo apie 
du centneriu neišbaigtų rinkti bulvių... Da
bar ėmė šalti, dirvų arti jau nebegalima, esu 
šiek tiek laisvesnis. .. bet dienos. .. trumpos, 
tamsios, negaliu matyti nė skaityti, nė rašyti, 
šiandien šviesi diena, tai rašau...”

Kaip gi išėjo su ta amerikiečių planuota 
parama — tuo poetišku Ūkiu? O gi ve kaip: 
“Prieš didįjį karą Amerikoje geraširdžių lie
tuvių buvo renkamos aukos Jovaro ūkiui pir
kti Lietuvoj, buvo surinkta iki 400 dol. Bet 
užėjęs karas viską sudrumstė — suardė ir 
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ir šėtonais,—

jus,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. Surdokui.—Rašinys apie Jack Londoną 

tilps greitoj ateityj.

kaip ką ir gero padarė. O Jovarui ūkis liko 
neįsteigtas... Po didžiojo karo Lietuva, kele
tą metų krik-demams valdant, vertėsi Vokie
tijos išleistomis markutėmis, o savo pinigų 
nedrįso išleisti. Vokiečių markutėms ėmus 
kristi, ir smarkiai kristi, kaip tik tuo ’laiku 
gavau ir tuos 400 dolerių iš Amerikos lietu
vių, prisiuntė Karolis Vairas-Račkąuskas. 200 
dolerių prisiuntė doleriais, o kitus 200 dol.— 
markėmis. Markėmis prisiųstus tuoj išmokė
jau savo buvusias skolas, dar šį tą nusipirkau 
iš baldų, rašiaus kooperatyvan, prie draugi
jų... Dolerius irgi išsimainiau j markes, nes 
laikraščiai nuolatos bubnijo, kad vokiečių 
markės kils, — Vokietija, tai ne Rusija. Pun
dą markių pasidėjau į Liet, žemės Ūkio Ban
ką ir maniau* kas metai už jas nemažai nuo
šimčių gausiu ir tuo savo sunkų gyvenimą pa
lengvinsiu. Bet. . . už tuos tūkstančius mar
kių tik keliatą litų tegavau. Ir visa mano lai
mė žuvo...” Taip apibudina pats Jovaras 
man rašytame laiške.

Jovaro būklė dabar: “Tame kaimelyje, ku
riame dabar gyvenu, visą savo gyvenimą jame 
gyvenau; ttame mažažemių suvargusių žmo
nių kaimelyje esu ir gimęs ir augęs—dūminėje 
trobelėje. Dabar nors trobelė ir nebedūminė, 
su kaminu, bet labai ankšta ir prasta; reika
linga troboms daug pataisos, o nėra kuo, nėra 
medžiagos... pasaulis suvargęs,
gas. . . darbo žmonėms visko stinga. Dirbamos 
kalno žemės teturiu 4 hektarus ir 4 ha šlapių 
pelkių, kurių neišgalime nusausinti. ..

“Rašyti ką nors gražaus, malonaus, galin
go, teisingo, žmogaus sielą auklėjančio ir mai
tinančio ir patenkinančio, labai norėčiau ir 
galėčiau, nes turiu užtenkamai noro ir įkvėpi
mo, bet gyvenimo aplinkybės varžo... slopi
na... sielą marina... Ir niekam pasiskųst 
negalima. .. O pataikauti, veidmainiauti... aš 
nenoriu... mano sąžinė neleidžia...”

Tai ve, ir bus atsakymas, kodėl jis neberašo, 
žvelgiant Jovaro kūrybą, matysime jį dai

nuojant ūpo bangomis. Jis ir gamtos mylėto
jas, ir revoliucionierius ir taikos troškėjas. Jis. 
matė “vėjus liuosybės skraidant po orą 
kvietė liaudį “išsikovoti lygybę, tiesą.” 
matė, kaip:

Kraujas jau liejasi brolių, 
Vargin šie sunkūs laikai...
Spaudžia mus caras maskolių, 
Slegia mus ponai-smakai!

Ir dėlto jis kvietė:
Moters ir vyrai smarkiau! 
Kilkime drąsiai aukštyn! 
Ginklą paėmę stipriau, 
Broliai, į kovą pirmyn!

neturtin-

ir
Jis

Kitur:
Nors audros ir siunta aplinkui visur,

Ir nor pražudyti visus, 
Vienok mes kovosim, nebėgsim svetur, 

Nors rodo spaudėjai kapus!...
Kovos metu jis dainavo:
Tegazdina žmones valdžia su dragūnais, 

Tesiunta juodieji varnai,
Težudo, tebaudžia galybės perkūnais, 

Tešaudo jie mus nekaltai
Ir miniom teleidžia pilnais šoviniais— 
Neliausime ėję liuosybės keliais!

Vadin “cicilikais,” “bedieviais,” “masonais”- 
Šimtus gali duoti vardų!

Tešaukia, tekeikia žalčiais
Nebijom tamsiųjų jėgų!

Težeidžia mums širdį aštriausiais 
dygliais—

Mes eisim brolybės ir mokslo keliais!
Tai vėl, kovų bangai, kovingam ūpui praė- 

matome jį dainuojant taikingumo dainą:
Didžiai noriu, kad saulė
Gražiai šviest visiems, 
Ir didikams—galiūnams, 
Ir žmoneliams mažiems...

“Kultūros” Bendrovė Šiauliuose 15 metų 
atgal išleido, berods, paskiausį Jovaro eilių 
rinkinį vardu “Parinktosios Eilės”. Tačiau 
eilės tilpusios tame rinkinyje nėra naujausios. 
Ten telpa surinktos visos Smulkmenos, rašyti 
asmenims linkėjimai, sveikinimai ir t. t.

Mokytojas Murka, to leidinio įvade, apibu
dindamas Jovaro asmenybę ir kūrybą, teigia, 
kad Jovaras Lietuvos liaudyje yra lygus Stra
zdeliui, Vienožinskiui ir kitiems poetams; kad 
jis pataikęs dainuoti liaudies gausmais, ir liau
dis pamėgusi jo dainas, dainuoja jas. Jovaras 
mažamokslis, bet—“daugelis poetų ir su aukš

tuoju mokslu mažiau padaro, kaip Jovaras lig 
šiol kad padarė, tai viena, o antra—liaudies 
poetas ne menkesnis už aristokratijos ar šiaip 
inteligentijos poetą,” sako J. Murka.

Knygelėje “Parinktosios Eilės”, atsiųstoje 
man iš Jovaro globojamos bibliotekos-skai- 
tyklos, yra įklijuotas rankraštis, rašytas pen
ki metai atgal. Jis apibudina bene vėliausius 
Jovaro sielos troškimus. Štai jis:

Pažinkite žmogų. . .
Liaudies švietimo Draugijos “Ąžuolo” drau

gams ir draugėms aukoju atminčiai šioje kny
gutėje, “Palinktosios Eilės”, tilpusias savo 
eilutes iš meilės ir ilgesio gimusias, gyveni
mo kovos ir vargo išauklėtas, skiriu susipaži
nimui su mano siela.

Draugai-Draugės! šviesos mėgėjai!! Į žmo
nijos laimę kelio skynėjai!!! Pažinkite žmogų, 
kuris savo gyvenimą aukojo už žmogaus tei
ses, už meilę, teisybę ir žmoniškumą, už savo 
pavergtos šalies laisvę ir šviesą, ir už visos 
žmonijos gerovę.

Pažinkite žmogų, kuris netiki į žmonių iš
svajotą—fantazijos sutvertą “Dangaus Kara
lystę”, o dirba kultūrinį darbą, kad įkurti čia, 
žemėje Meilės, Grožio ir Teisybės valstybę. 

'■ Pažinkite žmogų, kuris myli gamtą ir jos 
naudinguosius tvarinius.

Pažinkite žmogų, kuris myli visus žmones 
ir visiems tik gero tenori.

Pažinkite žmogų, kuris myli moteris, kaipo 
aukščiausįjį gamtos grožį, kaipo kilniausiojo 
gamtos žydėjimo žiedų žiedus.

Pažinkite žmogų, kuris myli visuresančiąją 
Meilę ir aukoja savo jėgas, kad išsklaidyti 
dirbtinų miglų tamsumas, kad žmonės pama
tytų ir savyje įsigyvendintų, ant stiprių gam
tos pamatų stovinčią, pasaulinės Laimės Tre
jybę—Meilę-Grožį-Teisybę ir pasiektų aukš- • 
tą sielos kultūrą.

Jus gerbiąs Jovaras.
yra išėję keliose atskiro-^ 

jau, regis, visos išsibaigę.
Jovaro kūrinėliai 

se knygėlytėse,, bet 
Minint dabar jo 35 metų darbo sukaktį, Lie
tuvoje kalbama-planuojama išleisti jo kūri
nius stambesnėje knygoje.

Liaudies švietimas, didelės viltys į jaunimą, 
beeinantį progreso keliais—?tai Jovaro siekiai 
ir troškimai. Jis buvo knygnešis spaudos 
draudimo laikais, jis yra pažangios spaudos 
skleidėjas ir dabar; nors pažeista fizine svei
kata, bet tvirta siela, tvirtais pasiryžimais. 
Nepersenai matėme jį laimint premiją už 
skleidimą pažangios minties žurnalo “Mūsų 
Jaunimas”, Šiaulių apielinkėje.

St. Jasilionis.

Brooklyniečiai Pagerbė 
M. Petrauską

Gyvenęs 750 metų atgal gruzinų tautos 
poetas šoto Rustavili savo nemirtinoje poe
moje “Riteris tigro odoje”, tarp daugelio ki
tų aforizmų, yra pasakęs:

—Ką išdalinsi—tavo ir visų, ką nuslėpsi— 
to nustota amžiams.

Prisiminė man ta Rustavilio išmintis bū
nant Miko Petrausko pagerbimui parengi
me, kuris įvyko spalių 2 dieną, Brooklyne,

Sueita pagerbti gyvenusį žmogų, kuris 
nieko nenuslėpė nuo savo tautos žmonių, 
viską jiems išdalino, pakeldamas juos kul
tūriniai.

♦ Programa buvo rūpestingai sutaisyta vien 
iš jo kūrinių—muzikos, dainų, operetės, šo
kių. Tame daug darbo ir energijos įdėjo 
komp. B. šalinaitė ir art. Jonas Valentis.

Vakaro programą atidarė K. Petrikienė, 
pirmininkė Komiteto Miko Petrausko Kūri
niams Leisti, kurio iniciatyva šis vakaras ir 
suruoštas.

Įžanginę kalbą turėjo pasakyt ‘‘Tėvynės” 
redaktorius Kleofas Jurgelionis, kuris ta
čiau nepasirodė.

Su dainomis pirmutinė pasirodė daininin
kė Lilija Kavaliauskaitė. Ji gražiai sudai
navo dvi komiškas liaudies daineles—“Pri- 
rodino seni žmonės” ir “šių nakcely”.

Sutartinai sudainavo “Jaunimo giesmę” ir 
“Razbaininkų dainą” (iš “Blindos”) kvarte
tas, kuriame ėmė dalyvumą Antanas Novi- 
kas, Juozas Sukackas, Jonas Grybas ir Vy
tautas Brunza. -

Aldona Klimaitė, koloratūro sopranas, sa
vo maloniu balsu žavėjo klausytojus su “Va-
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lio, dalgeli” ir “Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka”.

Vytautas Dvarackas, talentingas smuiki
ninkas, jautriai sugriežė “Dainą be žodžių” 
ir “Suktinį”.

Dainininkė Nelė Statkevičiūtė iš Philadel- 
phijos sudainavo “Kalvį”, ariją-iš op. “Bi
rutė” ir “Eisiu mamei pasakysiu”. Ji turė
tų būt dažnesnė mūsų parengimuose.

Labai gražiai išėjo duetas, sudainuotas P. 
Pakalniškio ir J. Sukacko. Jie padainavo 
“Ilgu, ilgu” ir “Ankstybas paukštelis”.

Jausmingą kalbą pasakė apie velionį Mi
ką Petrauską R. Mizara, “Laisvės” redakto
rius-.’ “Jeigu mes turime daug gražių skam
bių dainelių, liaudies šokių ir operečių, tai 
ačiū tam, kad mes turėjome Miką Petraus
ką; jeigu mes pamylome dailę, patys imame 
dalyvumą dainos-muzikos veikloje, tai ir 
tame daug priklauso nuopelno Mikui Pet
rauskui, kuris fbus ‘supetrauskino’,”—sakė 
kalbėtojas. Jis ragino publiką remti M. Pe
trausko kūrinių išleidimo reikalą.

Paskutinis programos numeris buvo suvai- 
dinimas I-mo veiksmo op. “Birutė”. Tai 
gražus, bet ir nelengvas dalykas išpildymai, 
perdaug sudėtingas. Operetinis vaidinimas 
reikalauja gana daug: reikalingas muzikos 
supratimas, gera klausa, dikcija ir išlaiky
mas charakterio linijos. Negalima sakyt,' 
kad tas visiems mūsų vaidintojams pasisekė 
išlaikyti... '>

Vyriausia ir sudėtingiausia rolė—Birutė, 
Palangos mergelė. Ją vaidino p. Marė 
Strumskienė. Ji, pasirodžius Scenoje, grei
tai įtikino žiūrovus giliu įsijautimu savo ro
lėm Jos dejonės (kalbos ir dainos formoje) 
užkrėtė publiką tokiu pat liūdesiu, kokį ji 
pergyveno vaidindama. Jai gelbėjo muzi
kalus jos balsas, gera dikcija ir liuosas už
silaikymas scenoje.

Krivių-Krivaitį vaidino Pranas Pakalniš
kis. Jo širdingas baritono balsas, tinkami 
ir lėti gestai vertė kiekvieną manyti jį esant 
tikru Krivių-Krivaičiu.

Tėvūno, Birutės tėvo rolėje, buvo Jonas 
Valentis. Jo rolė su mažai veikshio, bet vei
do išraiška, širdinga ir gražia kalba jis da
rė malonaus įspūdžio.

Sundšteiną, kryžuočių vadą, vaidino Juo
zas Sukackas. Sundšteinas — kitos linijos 
charakteris. Jame reiškėsi teutoniškas veid- 
maningumas, užmačios ir išdidumas. Juo
zui nieko daug primesti negalima. Vieto
mis jis savo muzikaliu balsu ir judėjimais 
žiūrovus visai buvo pasigavęs.

Sundšteino palydovai (N. Pakalniškis ir 
J. Gužas) savo teutoniškąjį charakterį iš-4 
laikė gana gerai.

Jie dainose pasirodė labai gražiai. Tačiau 
pas juos, kaip ir pas daugelį procesijos da
lyvių, protarpiais nesimatė to rimto susimąs
tymo, kokis turėjo būt pergyvenamuoju mo
mentu.

Labai gražaus’ įspūdžio darė procesijos 
scena ir harmoningai sudainuotos dainos (vi
sų. bendrai). Toje bendroje scenoje ir dai
nose dalyvavo dar ir sekantieji asmenys: B. 
Kalakauskaitė, Aldona Žilinskaitė, Marytė 
Brown, M. Sukoskytė, A. Pakalniškienė, A. 
Jeskevičiūtė, Aldona Klimaitė, A. Novikas,

Grybas ir V. Brunza.

dalyvavimą ateinančio 
Pasaulinės Parodos lie- 
dainų programoje jauri

M

Už 
meto 
tuvių 
oficialiai pasisakė šie mūsų KEJ 
chorai: Sietynas, Newark, N. 
J.; Bangos, Elizabeth, N. J.J" 
Lyros Choras, Baltimore, Md.; 
Dailės Choras, Grand Rapids, 
Mich.; Aidas, Brooklyn, N. 
Y.; L. K. M. Choras, Chicago 
111.; Aidas, Detroit, Michi’ 
Lyra, Cleveland, Ohio; Lais 
vės Choras, So. Boston, Mass. 
Choras Pirmyn, Great'Neck
N. Y.; Aidas, Chicago, III. v 
Aidas, Worcester, Mass.; D.',* 
L. K. Gedemino Choras, Ro- , 
Chester, N. Y.; Bangos Choras, 
Toronto, Canada.

Draugė Jarmalavičiūtė, LM 
S Il-ro Apskričio muzikos df-’’ ’
rektorė praneša, kad ir kiti ' 
Mass, valstijos chorai apsiS-\ 
mė dalyvauti. Tai jau bus arti" 
20 diorų. ...t ■

Shenandoah, Pa., choras , 
norėtų dalyvauti, bet tuorti“ 
kart neturi .mokytojaus, tat- 
nežinia kaip bus.

Liuosybės Choras iš Wauke
gan, Ill., rašo negalįs .apsiim-? 
ti dalyvauti, nes per tolimai „į 
kelionė—negalės sukelti 'tiek^ 
finansų. Bet jie užgiria patį- 
sumanymą.

Chorai, kurie dar nesate tuo*' 
reikalu savo žodį tarę,—pra*-w 
šomi pasisakyti DABAR.

Great Necko Chorą Pirmyn, 
dabar vadovauja jaunuolis GU 
Kazakevičius iš Brooklyno. 
Greatneckiečiai sakoma juo: 
pilnai patenkinti.

I wish you success, Georg#’:

m

*

Ne visa mūsų plačioji visuo-4 
menė žino ir supranta, \kiek 
daug laiko ir energijos tenka 
įdėti tiems, kurie veikia mūsų,- 
lietuviškoje scenoje—dainoj#; 
ir vaidyboje. Mūsų programų,, 
pildytojai dažniausia yra m$?». 
gėjai, kurie vienaip ar kitąip • 
duoną sau pelno iš darbo. Vąš
karų vakarus jie praleidžią. - 
prisirengimui išstoti prieš pub
liką. Darbuojasi nemokamai;’ 
dar savo pridėdami. Bet mū
sų plačioji visuomenė jų sun-7. 
kų triūsą negana įvertina

Lietuvos Rašytojai 
Profesijomis

Daugumas Lietuvos rašytojų yra susibūrę 
Liet. Rašytojų Draugijoj (apie 80 narių), bet 
kai kurie jų del vienos ar kitos priežasties nė
ra d-jos nariai, nors ir įžymūs plunksnos mei
steriai. Tokių yra apie 20. Taigi nemaža šei
mynėlė—tie mūsų rašytojai. Atskiromis profe
sijomis rašytojai-skirstosi: mokytojų 19, žur
nalistų 17, valdininkų ir tarnautojų 16, vien iš 
rašytojo amato gyvenančių 11, pensininkų 5, 
artistų ir dramaturgų 4, profesorių 6, dvasi
ninkų 3, direktorių 3, studentų 3, bibliotekų 
vedėjų 2, kariškių 2, ūkininkų 2, agronomų 1, 
vaistininkų 1, diplomatų 1, advokatų 1, be pro
fesijos 3.

Kaip matyti, iš savo kūrybinio darbo vos 
10% rašytojų gali pragyventi, o visi kiti turi 
uždarbiauti įvairiose profesijose.

Pereito rugpjūčio 14 d., J 
Pittsburgh, Pa., laike LMS su-=- • 
važiavimo Brooklyno meninių- \ 
kų grupė davė žavingą pro-^ 
gramą. Dabar ta pati grupėx 
duos tokią pat programą Broo
klyne, spalių 16 d., ukrainų" 
salėje. ’/J

Tai vertas išklausymo-m#*’ 
tymo spektaklis. Dalyvumą^ 
ims dainininkai solistai, due- 
tistai, kvartetas ir LMS 3-čioif 
apskričio chorai. Bus gražių,, 
operetinių šmotų iš operečių^ 
“Bailus Daktaras”, “Kavos- 
Kantatos” ir “Kornevilio V 
pų”. Vaidylos-dainininkai bu 
kostiumuoti.

Apart to, bus gražių poež 
jos šmotų, liaudies šokių, dar-' 
bininkiškų dainų su gestikulia-- 
ei jomis ir t. t. ‘

Rengia Lietuvių Meno Są»; 
jungos C. K-tas

Kaikuriuose mūsų choru 
se randasi veikėjų, kurie kelia-, 
klausimą: “Ką duoda choram^,. 
LMS?” Tokį klausimą ‘ 
girdėti statant Brooklyno AU‘ 
do Choro susirinkime.
' Manau, kad renkant kepi
mui kaštanus, visados reikėtų 
pakelti akis į viršų ir pažvelgi 
ti, iš kur jie byra. Tada ne 
reikalingų klausimų nebūtų

(Tąsa ant 4-to pusi.)



EXISV1,t • _ šeštadienis, Spalių 8, 1938

Iš Lietuvių Kongreso Bostono 
Apskričio Posėdžio

Hudson, Mass., spalių 2 d., 
1938, įvyko Lietuvių Kongreso 
Bostono Apskričio Komiteto ir 
kolonijų atstovų suvažiavimas 
del padarymo apyskaitos iš 
Labor Day pikniko. Apart ap
skričio komiteto, dalyvavo iš 

1 šių kolonijų veikėjai: Worces
ter, Lowell, Nashua, Montello, 
Norwood, Cambridge, So. Bos
ton, ir Hudson. Piknikas da
vė pelno $600.

Iš pikniko pelno aukavo: 
$125 vieno kovotojo partrau- 
kimui iš Ispanijos ir jau sugrį- 
žusiems kovotojams: draugui 
Sakalauskui, worcesterieciui 
$25, ir d. Peter Caspar, So. 
bostoniečiui $25, nes abu 
draugai ilgai kovojo prieš fa
šizmą Ispanijoj ir yra sunkiai 
sužeisti, dar tebesigydo. Taip
gi paaukauta lietuvių jaunimo 
žurnalui “Voice” $25.

Laike diskusijų dėl aukavi- 
mo Ispanijos kovotojų reika
lams, buvo perstatytas pakal
bėti vienas iš buvusių Ispani- 

. joj, JoKn Davis, kuris anglų 
kalboj plačiaus paaiškino rei
kalą remti Ispanijos kovoto
jus. Draugas John Davis da
bartiniu laiku eina A. L. B. 
Komiteto sekretoriaus 
gas, Bostone.

Likusieji pinigai bus 
doti paramai Lietuvoj
mo už atsteigimą demokrati
jos ir šelpimui Lietuvos poli
tinių kalinių—anti-fašistų.

Laimėjo dovanas už dau
giausiai tikietų pardavimą: 
1-mą dovaną, $10, gavo drau
gė Ona Yokšienė, iš 
Mass., nes ta draugė 
net 252 tikietus, 2-rą 
$5, laimėjo draugas 
kaukas iš Nashua, N.
pardavė 168 tikietus. 3-čią do
vaną, $2.50, laimėjo draugas 
K. Zibitis iš Cambridge, Mass. 
Jis pardavė 159 tikietus. šios 

'kolonijos pasidarbavo masi
niai : Hudson, So. Boston, Nor
wood, Cambridge, Worcester, 
ir Nashua. Kitos kolonijos po 
mažai.

Smulkų raportą 
Komitetas.

Po pasekmingo 
draugės ir draugai 
čiai turėjo surengę

užbaigimui piknikų, 
kalbėjo St. Michelso- 
Lietuvos padėtį, ir 
draugas John Davis

Tai pavyzdys ir kitiems Lietu
vių Kongreso skyriams po pla
čią Ameriką, kaip darbuotis 
prieš pasaulinį fašizmą.

ga- 
ant

Draugė Ona Yokšienė, 
vus dovaną $10, tuojau 
vietos paaukavo $2 del Ispa
nijos kovotojų prieš barbariš
ką fašizmą. Draugas V. Vil- 
kauskas, senas veikėjas darbi
ninkiškam judėjime ir daug 
sykių gerai parėmęs Ispanijos 
liaudies reikalus, šį sykį savo 
laimėtą dovaną $5 paaukavo į 
Agitacijos Fondą.

Lai gyvuoja lietuvių ben
dras veikimas!

“Laisvės” Reporteris.

Oakland, Calif
Spaudos Piknikas, Liūdnos 

Šermenys

ben- 
Dr- 
San

parei-

sunau
ju dėji-

Rugsėjo 18 d. Gegučių Darže, 
Oakland, Calif., įvyko Spaudos 
Piknikas, kurį surengė 
drom spėkom Literatūros 
gijos kuopelės Oakland ir 
Francisco.

Pikniko diena buvo graži, pa
prasta lietuvių publika atsilan
kė, bet buvo labai nesmagi dė
lei daugelio, kurie pažinojo ir 
atjautė nelaimę Pakrosnių šei
mos, kurių sūnus gulėjo pašar
votas netolimai nuo pikniko 
daržo, San Leandro miestelyj.

Hudson, 
pardavė 
dovaną, 
V. Vil
li. Jis

Vil- 
“Peoples 

$23 pelno 
kurių ti- 
išplatino

paskelbs

Mūsų spaudos reikalam liko 
kiek ir pelno nuo pikniko, viso 
$58, kurie bus padalinti 
niai,” “Laisvei”" ir 
World.” Iš tos sumos 
padaryta iš laimikių, 
kietukus daugiausiai
San Francisco moterys. Prisi
dėjo, žinoma, ir Oa»kland’o mo
terys, netik pardavinėjime, bet 
drg.. Radienė aukojo staltiesę. 
Drg. Bernotas iš San Francisco 
aukojo gramafoną. Pikniko 
pelningiausį valgį — lietuviš
kas kilbasas su kopūstais paga
mino mūsų gera darbuotoja 
drg. Jankauskienė.

posėdžio, 
hudsonie- 

vakarienę-
bankietą 
Bankiete 
nas apie 
angliškai
apie Ispaniją ir šios dienos į- 
vykius pasaulyj, prisiminda
mas ir Čechoslovakijos parda
vimą Hitleriui. Atidavė dide
lį kreditą Lietuvių Kongreso 
veikėjams už mokėjimą su
prasti ir tinkamai paremti Is
panijos kovotojus. Jis sakė, 
Lietuviai yra pavyzdys kitų 
tautų darbininkų judėjimui. 
Buvo renkama aukos ir ban
kiete dėl Ispanijos kovotojų, 
surinkta virš $13. Sudėjus krū
von pačiam piknike surinktus 
$31, tai į trumpą laiką per. 
Lietuvių Kongreso Bostono 
Apskričio veiklą Ispanijos ko
votojų reikalui sukelta $221.

PRABĖGOMIS
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

LMS Centras daug-daug sy
kių šaukė mūsų chorų valdy
bas, kad prisiųstų savo chorų 
trumpas istorijas, kaipo med
žiagą bendrai visų chorų 
tori j ai.

Apie tuzinas chorų savo 
reigą jau senai išpildė, o 
—“negirdi”. . .

Neveltui yra sakoma: “Di
džiausias kurčius yra tas, ku
ris nenori girdėti”.

is-

pa- 
kiti

s Laisvės Stygų Orkestrą, 
Hartford, Conn., įvykusiam sa
vo susirinkime rugpjūčio mė- 
nęšį, pasisakė už LMS.

Tai orkestrai mokytojauja 
; d. V. Visockis, kuris rodo ne

menkų sugabumų netik muzi
koje, bet ir telkime mūsų me
niškų jėgų į krūvą. Proncė.

terys, prižiūrėjo du jaunesnius 
vaikus, žiūrėjo Petro motiną, 
kuri gailesčio apimta buvo taip 
susirgus, kad susirūpinta jos 
gyvasčia. Lavonas buvo pašar
votas namuose, tad ispanai per 
porą naktų sėdėjo prie šeimy
nos.

Jaunuoliai susiedijoj atnešė 
puikų gėlių vainiką. Taipgi, bu
vo daugybė vainikų nuo kitų 
kaimynų ir daug nuo lietuvių. 
LDS Jaunuolių kuopa nupirko 
gražų vainiką. Viso buvo 29 
vainikai.

Laidotuvės buvo laisvos. Bu
vo atėjęs katalikų kunigas į 
stubą ir siūlėsi “pagelbėti,” bet 
tėvas atsisakė ką nors bendro 
turėti. Todėl lydint lavoną iš 
stubos ir ant kapinių, buvo tar
ta keletas žodžių kaip lietuviš
kai, taip angliškai apie velionio 
gyvenimą. Jaunuoliai vaikinai 
— dvylika jų — ėjo pirm kar
sto, šešios mergaitės paskui 
karstą, o vėliau palydovai ėjo 
pėsti per ištisą gatvę, lydint iš 
namų iki didžiojo kelio,, kur vi
si sėdo į automobilius, vežan
čius į kapines.

Taip užsibaigė gyvenimas 
darbininko sūnaus, kuris dar 
vis svajojo ką nors geresnio at
siekti. Mokinosi pats namuose. 
Norėjo tapti chemiku ir jo 
kambarėlis buvo pilnas visokių 
chemikalų, akmenų ir kitokių 
dalykėlių. Jis, kaip ir daugelis 
kitų, bandė kasti Californijos 
kalnus, j ieškodamas aukso, bet 
to tik surado gal ganėtinai ant 
druskos. Būdamas neturtingas, 
neturėjo tinkamų įrankių ir, 
priegtam, negalėjo gauti konce
sijų. Išvijo iš kasimo (nors tai 
buvo valdžios žemė) turtingi 
vandens savininkai. Nedavė 
naudoti vandenį, kuris reika
lingas išplovimui aukso..

Jisai vienu tarpu'buvo vienas 
iš tų tūkstančių jaunuolių, ku
rie buvo verčiami' į CCC kem
pę, bet geriau, kaip eiti ten, pa
siryžo jieškoti laimės Amerikos 
“bezprizornų” tarpe. Vėliau su-

WILKES BARRE, PA.
Streikas
diena mūsų 

laikraštis ne- 
“Times Lea- 

Evening News” ir “Re-
Šiuom sykiu visų trijų

Laikraštininkų
Su spalių 4-ta 

mieste nei vienas 
išeina, kaip tai, 
der,” 
cord.’
laikraščių darbininkai apšaukė 
streiką už savo būvio pagerini
mą.

Iš streiko eigos bus daugiau 
žinių mūsų spaudai.

Kiekvienas miestas ir 
miestelis turi kų nors su
rengti “Laisves” naudai.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EASTON, PA.

ALDLD 13 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 9 d. spalių, žy
dų Svetainėje (YMHA), kampas 
Ferry ir Walnut gatvių. Prasidės 
kaip 2:30 p. p. Visi nariai būtinai 
atsilankykite, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti, taipgi turėsime 
diskusijas “Demokratinis Frontas”. 
Tema svarbi. Todėl visi ateikite pri
sirengę diskusuoti.

(235-236)
Sekr..

NEWARK, N. J.
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Jersey Komiteto Posėdis
Visi draugai ii’ draugės šaukiami 

kuris 
180 
La- 
to- 
ne-

New

šios organizacijos į posėdį, 1 
įvyks sekmadienį, spalių 9 d., 
New York Avė., 9:30 vai. ryto, 
bai daug svarbių įvykių yra ir 
dėl nei vienas iš komiteto narių 
privalot jo apleisti ir į laiką pri
būkite. Sekr.

Sekr.
(235-236)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas 

įvyks spalių 10 d., pirmadienio va
kare, 8 vai., Lietuvių Svet., 853 
Hollins St. Prašome narių skaitlin
gai dalyvauti, nes yra daug organi
zacijos reikalų aptarti. Dienraščio 
vajus jau prasidėjo, kitos kolonijos 
veikia, o mes dar nė žodžio netarė
me. Valdyba.

(235-236)

lių, tai yra visų mūsų organizacijų 
narių, “L.” skaitytojų ir simpatikų 
susirinkimas, 735 Fairmount Ave., 
2:30 vai. po pietų. Šiame susirinki
me bus išduotas “Laisvės” pikniko 
labai optimistiškas raportas. Bus 
apkalbėtas “L.” bankietas, vajus, 
būsianti rinkimų kampanija. Bus 
svarbių diskusijų mūsų judėjimo rei
kalais. Nariai, rėmėjai ir veikėjai 
dalyvaukite kuo skaitlingiausiai ir 
kolonijų. (234-236)

iš

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, spalių 9 d. Kasmočių 

Svet., 91 Steamboat Rd., įvyks aš- 
tuųnių metų atžymės Koncertas. 
Ruošia Pirmyn Choras. Pradžia 5 
vai. vakaro. G. Kazakevičiaus or
kestrą grieš šokiams. Įžanga Kon
certui ir šokiams 40c. Vien 
kiams 35c. Bus labai graži
ma, kurią išpildys Pirmyn Choras 
po vad. naujo mokytojaus G. Ka
zakevičiaus ir Aidbalsių iš Brookly- 
no. Šalinaitė skaitys referatą apie 
Meną. — Kviečiame visus dalyvauti.

(234-236)

tik šo- 
progra-

ELIZABETH, N. J.
11 d., yra 

“Laisvės” 
Bus

šį antradienį, spalių 
šaukiamas nepaprastas 
skaitytojų , susirinkimas. 
Kliube, 408 Court St., 8 
me “L.” vajaus ratą, stokime 
gelbą mūsų vajininkui Antanui
peikai, nes vienam sunku dirbti. To
dėl kviečiame visus vietinius ir iš 
apylinkės “Laisvės” skaitytojus da
lyvauti. — A. Skairius. (236-237)

LDP 
Suki- 
į pa- 
Str i-

HARRISON-KEARNY, N. J.
Harrison ir Kearny rengia smagią 

kortų lošimo parę, šeštadienį, spalių 
8 d., 7:30 v. v .po num. 15-17 Ann 
St., Harrisone. Po kortų lošimo bus 
šokiai, užkviečiame vietinius ir iš 
apylirtkės svečius dalyvauti; Įžanga 
25c. — Kom.

NEWARK, N. J.
Pirmadienio vakare, 7:30 vai. Šv. 

Jurgio Svet., 180 New York Avė., 
įvyks svarbus Sietyno Choro susi* 
rinkimas. Prašome visų narių daly
vauti, reikės aptarti choro reikalai. 
— Sekr. (236-237)

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

Dabar apie šermenis. Jauna
sis Petras .Pakrosnis, kuris už
simušė grįždamas iš medžio
klės, buvo pirmininkas naujai 
susitvėrusios LDS Jaunuolių 
kuopos. Labai buvo pavyzdin
gas jaunuolis. Nevartojo svai
ginančių gėrimų, buvo darb
štaus būdo. Todėl nelaimė labai 
sujudino kaip lietuvius, kurie 
jį pažinojo, taip kaimynus, ku
rie, patikus nelaimei, ramino 
šeimyną.

Petras Pakrosnis buvo 24 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoj. 
Motina mažą atsivežė į šią šalį. 
Jisai labai mėgo gamtą, mėgo 
medžioti netik kaipo sportą, bet 
ir kaipo paramą šeimynai. Pa
krosnių šeimyna Californijoj 
nesurado daug laimės. Atvyko 
čionai, kuomet bedarbė prapli- 
to. Darbo pastovaus negalėjo 
tėvas gauti. Dirbo kaip ir dau
gelis, tai ant WPA, tai šiaip 
biskį čia, biskį ten. šeimyna su
sideda iš penkių. Todėl Petras 
išvykęs medžioti (o ant to jis 
buvo gabus) parveždavo tai 
zuikių, tai stirną, tai paukščių. 
Taip ir šiuo sykiu, kuomet įvy
ko nelaimė, jisai grįžo iš me
džioklės prisišaudęs zuikių ir 
laukinę katę. Mašina buvo se
na, išklibus ir, matomai, kas 
nors sugedo, kad tapo nesuval
doma. Taip pasakojo jo sanke- 
leivis, kitas jaunuolis, kuris ta
po lengvai sužeistas. Mašina 
krito į ravą, ištrenkdama san- 
keleivį, bet ant vietos užmuš- 
dama Petrą. Petro du medžio 
klės 

es
šunes išliko nesužeisti. Šu- 
taip saugojo Petro lavoną, 
tik policijai atvedus Petro 
augą, tegalėjo juos atšauk-

NOTICE is hereby given that License No. 
RW257 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 765—3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on ths 
premises.

BENITA TAMULIS
755—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L56 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1060 B’way, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
1060 B’way

NOTICE is hereby given that License No. 
L1503 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7721—Third Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SHORE ROAD LIQUOR STORE, INC. 
7721—Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL121 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol law at Bedford Ave., cor. Dean St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the promises.

UNITY CLUB OF BROOKLYN, Inc. 
Bedford Ave., cor. Dean St., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10896 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 112A 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ROSE LEVINE 
Roseland Dairies

112A Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW335 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 47 Atlantic JVvenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

JOSE ARAZOSA 
47 Atlantic Ave. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No, 
RW1335 hap been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 299—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

299—5th

NOTICE
RW294 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 128 No. 10 St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

128 No.

NOTICE
RW237 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of <he Alcoholic Beverage Con_t.ro! Law 
at 1145 Broadway, T 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL
1145 Broadway,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW263 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 12 Carlton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK TECHET 
(Midwood Restaurant)

12 Carlton Ave., • Brooklyn, N. Y.

Notice ir hereby given that License 
No. CW 00008 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 386 Troutman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB
386 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 259 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 170 Avenue T, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CANEPA
Brooklyn, N. Y.

on

GASPARE PONZO
Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

MARGARET HERAGHTY
10 St., Brooklyn, N.

the

Y.

is hereby given that License No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

, FRADIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given t)iat License No. 
RL2768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5302—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

YETTA GROSSMAN 
Old Reliable Cafe

5302—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lieease No. 
RL6359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 951 Grand St., Borough of 
Brooklyn, O>unty of Kinge, to be consumed 
on the premises.

FRIENDLY BAR & GRILL, INC. 
951 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thAt License No. 
RL1017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 821—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATT MASLANKA
d-b-a Wonder Bar & Grill & Rest. 

821—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1650 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM DITALI A
1650 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2636 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1193 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM H. WENDLAND , 
1193 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby jflven that License No. 
RL 1118 has been issued to'the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4304 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUPERT KINZELMANN
4304 Avenue D Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 871 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARTIN
371 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
George’s Restaurant

657 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2656 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 575 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
on the premises.

JOHN SCHAEFER
575 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL915 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 279 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CHARLES HAEMER 
(Hacmer’s Bar and Grill)

279 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6419 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 276 Humboldt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

NICOLO CHIMIENTI 
Paradise Bar & Grill

Humboldt St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I^aw at 64 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

• FLORENCE BRODERICK
64 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

theKings, to be consumed on

GIOVANNI PIZZUTO 
and

BASILIO IMBURGIA 
T Brooklyn, N.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

>» 7:30 v. v., 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St. 
Susirinkimas bus svarbus, todėl 
prašome visų dalyvauti, bus išduo
tas raportas spaudos pikniko ir kiti 
delegatai praneš iš konferencijų. 
Taipgi žinote, kad rengiame balių su 
šokiais, įvyks 15 d. spalių, reikės iš
rinkti darbininkų. Nariai, kurie dar 
neužsimokėję duokles, užsimokėkite 
ir prie progos atsiveskite naujų na
rių prirašyti. J. Margaitis.

(235-236)

grįžo atgal į iCaliforniją ąu dvi- pirmadienį, spalių 10 d„ 
račių. Jam ėmė 30 dienų iš 
Massachusetts valstijos atvykti 
su dviračiu.

Pastaruoju laiku buvo gavęs 
darbą skerdinyčioj, bet teko 
padirbėti tik trejetą savaičių 
prieš mirtį. Savo uždarbiu ap
mokėjo nuošimčius ant tėvų na
muko, todėl jam mirus, tėvai 
neturėjo jokių įeigų, neturėjo 
darbo, nei pinigų.

Per šį pikniką, paprašius ge
rų žmonių paaukoti, kiek kas 
išgali, palaidojimui Petro, nors 
žmonių buvo nedaugiausiai, au
kų sumesta $80.10. Varde Pet
ro šeimynos, tariame lietuviam 
ačių už tokią gausią paramą. 
Tai buvo gražus darbas.

Petras paliko dideliam nuliū
dime tėvelius, Adomą ir Oną 
Pakrosnius, ir seserį-brolį Al
doną ir Vytautą.

. Ilsėkis laimingai gražiai gam
tos išpuoštose kapinėse, nes tu 
mylėjai gamtą.

Kuopos Koresp.

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” pikniko raporto ir kitų 

svarbių kampanijų masinis <susirin- 
kimas Įvyks šį sekmadienį, 9 d. spa-

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Centra} Skverą, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1158 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 38 Bogart St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOGART STREET TAVERN. Inc.
38 Bogart Street Brooklyn, N. Y.

•NOTICE is hereby given that License No. 
RL1149 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 459—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMMONS BAR & GRILL, Inc.
459—5th Avenue Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given tVat License No. 
RL6432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 Patchen Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JAMES MORAN
139 Patchen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6434 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 150 N. 4th St., & 240 Bedford 

of

rr NAUJOJE VIETOJE

/ L^UVKKA
tkWusirt t>uoN4

\5CH0LES BAKING

są
ti ir Išnešti lavoną.

čia ;eikia pažymėti, 
puikią uojautą teikia 
nai Pakrosnių kaimynai, 
gyvena ispanų apgyventoj da- Į 
lyj. šie ispanai, ypatingai mo-

kokią 
šeimy- 

Jie

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

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

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

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

JOE TRUNCA 
d-b-a Jed’s Bar St Grill

150 N. 4th St., 
&240 Bedford Ave. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3447 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 295 Park Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN RAVELLI 
Park Avenue Restaurant

295 Park Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL854 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 724-726-728—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WHITE EAGLE HALL CO.. Inc. 
724-726-728—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2720 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1048—4064 Ocean Parkway, 
Borough of Brooklyn, .County of Kings, 
be consumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048-1064 Ocean Parkway, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL2736 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Cen
tro! Law at 399 Nostrand Ave. & 295 
Putnam Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HARRY NUDEL & LOUIS LEVINE 
d-b-a Buckhorn Grill

399 Nostrand Ave.
& 295 Putnam Ave. Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5077 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ąt retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1289-A Fulton Street and 534 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre- 
m i ses.

PATRICK J. DURKIN
i d-b-a Durkin’s Emerald Bar & Grill 
1289-A Fulton Street,
& 534 Nostrand Ave. t Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW657 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of th’e Alcoholic Beverage Control Law 
at 957 Lafayette Ave., Bdrough of Brook
lyn, - ■
the

170 Avenue
NOTICE is hereby given that License No. 
RW829 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1053 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SYLVESTER BUONAROTTI, Sr. 
Tony>s Bar & Grill

1053 Flushing Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW261 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of tho Alcoholic Beverage Control Law 
at 1833—35 Douglas Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROUMANIAN PEASANT, INC. 
1833—35 Douglas St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW232 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1148 Myrtle Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

FRANK & THERESA KUHNERT 
1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW241 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at rotai 1 under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 31 Greenpoint Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN MIECZNIKOWSKI
31 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW352 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4105 Avenue U, Borough of. Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

GEORGE H. POHMER
“George’s Log Cabin”

4105 Avenue U, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6794 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 148 Grattan St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVICH
148 Grattan St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6047 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1155—67 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LANTERN BAR & GRILL. INC. 
1155—57 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1058 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 39 Graham Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES BROWN
39 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 944 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 161—5 th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL J. MITCHELL 
(Lincoln Tavern)

161—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 934 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 166—7th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. .

THOMAS ROACHE
156—7th Avenue, Brooklyn, N.* Y.

the

N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL1144 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 899 Franklin Ave & 980 
St., Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.ANAGN0S 

Bar & Grill

Brooklyn,

CHARLES G. 
d-b-a College Rest. 
Franklin Ave., 
Carroll Ave.,

057

County of Kings, to be consumed 
premises.

PATRICK FENTON 
(Lafayette Bar & Grill 

Lafayette Ave. Brooklyn, N.

Carrol 1 
Kings,

899 
980
NOTICE is hereby given that License No. 
RL2699 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 667—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JULIAN MACH 
(Waterfront Bar & Grill & Rest.)

667—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
----------------------------- •—

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6396 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 617—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAMILTON INN. Inc.
617—3rd- Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5601—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THIRD AVE. BAR & GRILL, INC. 
5601—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL949 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and, liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5311—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SETTEMBRINO NATALE 
Savoy Tavern

Y. 5311—3rd Ave., Brooklyn. N. Y.

N. Y.

to

on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 315 Flatbush Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
DANIEL MORIARTY and JAMES REILLY 

(d-b-a Moriarty and Reilly Tavern)
315 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 344 Marcy Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
(Armory Tavern)

344 Marcy Avenue. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1145 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 99—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK J. MURPHY 
(Murph’s Bar and Grill)

99—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that license No. 
RL 916 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1506 Neck Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK SOLAN 
d-b-a Ocean Tavern

1506 Neck Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3426 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 808-820 Jamaica Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN WEISMANTEL 
808-820 Jamaica Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 2807 has been/ issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage O»n- 
trol Law ut 261 Fifth Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DAVID FRIEDMAN 
New Deal Bar and Grill

261 Fifth Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICŽ is hereby given that License No. 
RL 6712 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1&2A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY A. BRO DM AN
221 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

Con_t.ro


HHI

Kings, to be consumed

Dr. J. J. Kaškiaučius

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS*

50 • Court Street paveiks-

Puikiausias pasirinkimas ska-

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y

Wilson Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of 
Kings, to be consumed

ROCKOWER 
Tavern, Bar & Grill 

Brooklyn, N^ Y.

KULBER
Bee Rest & Bar 

Brooklyn, N. Y.

trol I,aw at 67 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN
67 Furman St.,

v'- U.U

JOSEPH CARR
Brooklyn, N. Y.

, sen

TO

šeštadienis, Spalių 8, 1938

CARDONE

432 Y.

9

503

License No.

280 Union Ave.,

Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned

546

A
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

176

Kings, to be consumed

FITSCHEN

1064

48

2339—2343 Bath

of

3622

CHRONIŠKOS
N. Y.

on

at 282 Prospect Park West, Bo-

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. Z'INS
Įsisteigęs per 25 Metus

9

S® IBrooklyn, N. Y.

Rockaway Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

Borough 
be con-

Borough 
be con-

of the Alcoholic Beverage Con-
299 Wyckoff Ave., Borough of

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
111 Court Street, Borough of

Brooi 
off I

2041
& 20

91

Brooklyn, County 
on the premises.

RICC
Restaurant

Seneca Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

Union Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of (he Alcoholic Beverage Con- 
238 Wyckoff Ave., Borough of

undersigned 
retail under

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1364 Myrtle Ave., Borough of

O’DONNELL
Brooklyn, N. Y.

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

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

Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of 
Kings, to be consumed

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

2081 Flatbush Avenue, Borough
County of

wine and liquor at 
of the Alcoholic Beverage Con

101 Nassau Avenue,
County

Borough 
of Kings, to be con-

PRICE
Brooklyn, N. Y.

Kings, to be con-

of the Alcoholic Beverage Con- 
1165 Myrtle Avenue, Borough 
County of Kings, to be con- 
premises.

of the Alcoholic Beverage Con-
3472 Fulton Street, Borough

Ayenue, Borough 
Kings, to be con-

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

beer and wine at retail under

NOTICE is hereby given 
RL 2781 has 
to sell beer,

ZWICKLBAUER
Brooklyn, N. Y.

RESTAURANT
Brooklyn, N.

consumed on the premises.
THOMAS ALLICINO

Fulton St.,
Somers St.,

NOTICE is hereby given that

ZEIDET,
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
to the 

at

he consumed on the premises.
WILLIAM MEYER

472 McDonald Ave.,
& 92-96 Church Ave

that License No. 
he undersigned 
al retail under

NOTICE is hereby given 
L555 has been issued 
to sell wine and liquor

& Grill)
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL5139 has 
to sell beer, 
Section 132 A 
trol Law at

69th Street, 
to be

premises.
JAMES SCHMIDT

3172 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

trol Law 
of Brooklyn, . .. .
sumed on the premises.

FRANCES VAIVADA
427 Wilson Avenue, Brooklyn, N. Y.

2042 Fulton 
County of

Ave., 
to

T. QUARITIUS 
(Arcadia Inn) 

2136 Rockaway Avenue, Brooklyn, N. Y.

ROMANO & JOSEPH 
MINGOIA
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB9019 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the

NOTICE
I,-889 has been issued to the 
to sell wine and liquor at

of the Alcoholic Beverage Con-
472 McDonald Ave & 92-96

ti. STUKE
Tavern 

Brooklyn, N. Y.

trol Law' at 
of Brooklyn, 
sumed on the .

MORTLLON RESTAURANT. Inc.
2026 Church Avenue, Brooklyn, N. Y.

Inc.
Brooklyn, N. Y.

1.32A of the Alcoholic Beverage Con- 
Street, Borough 

Kings, to be con-

AMERICAN CITIZENS 
CLUB

Brooklyn, N. Y.

..... ..  ...................- License No.
RL 6462 has been issued to the undersigned

INC.
Brooklyn, N. Y.

on the premises.
THOMAS F. O’NEILL

282 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

trol I41W at 
of Brooklyn, 
sumed on tho

KONSTANTY SINl<IEWICZ
517 Morgan Avenue, Brooklyn, N. Y.

the premises.
JOHN ;SERRAGO 

d-b-a Bridge Bar & Grill
Sands St., Brooklyn, N. Y.

trol Law at 116 Bushwick Avenue, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

WILLIAM KESTLER
116 Bushwick Avenue. Brooklyn, N. Y.

x BEER, WiNES & LIQUORS 
K WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 6448 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 147 Thames Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
ANTHONY SCHAPOLIS & JOHN WIGNES 
147 Thames Street, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1038 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liciuor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

Borough 
be con-

NOTICE is hereby given 
RL 1150 has been issued to 
to sell beer, wine and liquor 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11-5 Rockaway P’kway. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tirt- premises.

FRANK DUMCHES 
1425 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 13-15 Grand St., Ext., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL NEWMAN 
Lucky Bar and Grill

13-15 Grand Street, Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that — 
RL 1016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic? Beverage Con
trol Law at 253 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

AUGUST GERKE
253 Nassau Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 2659 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liciuor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 220 Wyckoff Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN SAUERWALD and 
LEONARD STROBEL

220 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the

ADOLPH
Nassau 

101 Nassau Avenue,

NOTICF, is hereby given that License No. 
RL 631'1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 67 Jay Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN RINKEWICH, JR.
67 Jay Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5511 has peen issued to the undersigned 
to sell beer. 
Section 132A 
trol Law at 
DeKalb Ave, 
of Kings, to

wine and liquor at retail under' 
of the Alcoholic Beverage Con- 

553-555 Fulton St., a-k-a 6-8-10 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises. 

MEYERS CANDIES. Ine.
553-555 Fulton St., a-k-a 6-8-10 DeKalb Ave., 

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
815 Franklin Avenue, Borough 
County of Kings, to be con-

■ premises.

NOTICE is I 
RL 787 has 
to sell beer, 
Section 132 A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the

PAPPAS BAR ami CHOP HOUSE. Inc. 
815 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1090 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

Borough 
con-

trol Law at
of Brooklyn, County of Kings, 
sumed on the premises.

FRED GUGLIELMELLI 
(Homewood Bar and Grill)

1513-15—69th Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5497 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine fond liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the 

ENDURO

35 DeKalb Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
SANDWICH SHOP.

35 DeKalb Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5130 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 43 Rockaway Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES GARRETT
43 Rockaway Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6593 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A 
trol Law at 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5508 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A ...................................
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the

1465 MYRTLE AVE. CORP.
1165 Myrtle Avenue. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 773 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY J. BUSCH
773 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liciuor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 217—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

THOMAS WYNNE
(5th Ave. Bar and Grill)
Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI, 802 -has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anil liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 225 Vanderbilt Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WINDSOR TAVERN, Inc.
225 Vanderbilt Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2683 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

at 427 Wilson Avenue, Borough 
County of Kings, to be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6173 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law' at 55—4th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FELICE MANCARUSO 
55—4th Avenue. Brooklyn, N. Y.

I.__ t, „I , i that License No.
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2026 Church Avenue. Borough 
County of Kings, to be con-

■ premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1-----
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the premises. 

ALEXANDER C.
20 12 Fulton Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 739 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4224—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

KIBE LIQUORMAN 
4221— 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6454 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at. retail under 
Section 1.32 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3608 Clarendon Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings,- to be con
sumed on the promises.

ANTON J. WENZLER 
3608 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7002 New Utrecht Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VINCENT PELLEGRINO 
7002 New Utrecht Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICF is hereby given that License No. 
RL 1066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

547 Morgan Avenue. Borough 
County of Kings, to be con-

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
RD 60 11 has been issued to the undersigned 
to sell beer. 
Section 132 A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on tho promises.

MAURICE IL 
2081 Flatbush Avenue,

is hereby given that License No. 
u ndersigned 

retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

Law at. 142 Havemeyer St., Borough of 
>klyn. County of 
the premises.

BOSE 
Havemeyer St.,

NOTICE is hereby given
L284 has been issued 
to sell wine apd liquor
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol" Law at 34 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
^HENNESSY WINE & LIQUOR INC.
34 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

that License No. 
to the undersigned 

at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2037 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SALVATORE ALLICINO
2037 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW37 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 387 Humboldt St., Borough of 
Brooklyn, Cbunty of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINIC CROCE
387 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW694 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 563 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOSEPH
563 Seneca Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 351 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 130 Dcgraw St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK JOHN ROTONDI
130 Degraw Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given (hat License No. 
RW3I3 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Leonard St.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY BALCAN
137 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL986 has been issued to the undersignd 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
GEORGE BARANAUSKAS 

Hudson Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6610 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11 Snyder Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIE SCHRAUDNER 
' Court Tavern

11 Snyder Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 828 St. John’s Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

BRYAN CARNEY
828 St. John’s Place, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2721 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9708 Ft. Hamilton P’kway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to bo 
consumed on the premises.

MARY L. MeELROY BRAND 
9708 Ft. Hamilton Ptkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1169 has been issued to the undersigned 
tor sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 108 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

‘on the premises.
SAMUEL WALLMAN

108 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 175 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TŲOMAS CHARLES
175 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2836 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 280 
Brooklyn, County 
on the premises.

LITHUANIAN

NOTICE is herebv 
RL.3414 has 
to sell beer. 
Section 132 A 
trol l4tw at 
of Brooklyn, 
sumed

given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
4118—4120 Avenue, H, Borough 
County of Kings, to be con- 

on the premises.
ALFRED J. GROTE

4118-4120 Avenue II, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A 
trol Law at
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to

NOTICE
RW325 has been 
to sell
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1513 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

' GEORGE SCHRIMPF 
d-b-a—Linden Inn

•1543 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL4487 has 
to sell beer, 
Section 132 A 
trol Law at 
Brooklyn, County of 
on the premises.

CHARITON 
Seheffield Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
176 Sheffield Ave., Borough of 

Kings, to bo consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5146 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the.................... *
trol Law at 1054 
Brooklyn, County of 
on the premises.

HENRY
Broadway Bar & Grill

Broadway, Jdroęklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW744 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 32 Withers St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY BAMONTE 
Withers Grill

32 Withers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW299 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2339—2343 Bath Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICA

NOTICE is herebv given that License No. 
RL6609 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine find liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3622 Quentin Road, and 1710 
E. 37 St., Borough of Brooklyn, County 
Kings to be consumed on the premises.

PATRICK DOYLE 
d-b-a' Quentin Bar and Grill 

Quentin Road, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liciuor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4419 Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DOYLE 
4419 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3I01 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 826 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARKWAY ROYAL, INC., 
826 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
IIL339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1925 Surf Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BELLA NURBIN 
d-b-a Carmen Sylva Inn

1925 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

217—5th

4102-1

De LI A

256- 1th

REILLY

J. A. JOHNSON
Avenue H, Brooklyn, N. Y

trol Law at 321—5th Avenue, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumeti on the premises.
'DANIEL MORIARTY and JAMES

(d-b-a Moriarty and Reilly Tavern)
321—5th Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 964 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 256-—4th 
of Brooklyn. County of 
sumed on the premises. 

ROBERT S.
(Bob’s Tavern) 

Avenue, Brooklyn, N. Y,

NOTICE 
RL 933 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 941 has 
to sell beer. 
Section 132 A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the

MATEUS AS SIMONA VICIUS 
426 South 5th Street, Brooklyn. N. Y.

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
426 South 5th Street, Borough 
County of Kings, to be con- 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6342 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 12 2 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 269 Prospect Park West, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK CUNNINGHAM and 
JAMES BRICK

269 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5878 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liciuor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4402-4 Avenue II, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. •>

NOTICE is he.’cby given that License No. 
RL834 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei* 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2136 
Brooklyn, County 
on the premises.

EDGAR

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Eaw at 432 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(The Rocky Road Tavern) 

Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6055 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail uhder 
Section J32A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9 Willoughby St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher's Subway Inn)

Willoughby St., Brooklyn, N. Y.'

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6019 has beer, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 503 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn)

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 255 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JERRY ZABB 
Hampton Bar & Grill

255 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3395 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2041 Fulton St. & 20 Somers 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
RL2816 has 
to sell beer, wine and liqifor at retail under 
Section 132 A "............................... "
trol Law at
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL BUS 
d-b-a Linden Bar & Grill

299 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 52 Meserole SI., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR KELLER 
20th Century Tavern

52 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5866 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol T/jiw at 1522 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

MARY SPINELLI 
Pat's Bar and Grill

1522 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5147 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 296 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings,- to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. FAT,LON
296 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given. ^hat License No. 
RL1029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 2412 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
VITO DI NAROLI & CARMINE TELESE 

(Cozy Bar
2412 Pitkin Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1012 has been issued to-the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoh'olic Beverage Con
trol Law at 2502 Surf Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS EARLY
2502 Surf Ave., Ęrdoklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK G. KIRSCHMAN 
Prospect Bar & Grill

154 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RLz737 has 
to sell beer, 
Section 132 A 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH STEFANDL
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2273 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALEX MALEND
2273 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4205 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHESTER BONETSKI
52 Meserole Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 261 Osborn Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,<>./ .

EMANUEL SHEEGER-ROUND TOWN
- Beer, Grill & Restaurant 

261 Osborn St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW6I5 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6123 Ft. Hamilton P’kway Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

YE OLDE NEIGHBORHOOD INN, INC. 
6123 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL2642 has 
to sell beer. 
Section 132 A 
trol Law at ___  ______ _ .
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
op the premises. 

ANNA GEBIG
1361 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL907 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section. 132A of the Alcoholic Beverage Con-, 
trol Law at 767 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS KENNY
767 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2822 has teen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1266-70 Flatbush Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

SARAFIANOS & PSYCHOYOS, 
1266-70 Flatbush Ave

NOTICE is hereby given that License No. 
RL890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 179 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

FELIX CYDZIK
179 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL44.36 has - - -
to sell beer, 
Section 132 A 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS MULLIGAN 
111 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL2638 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 996 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. MARY GRZYBOWSKI
996 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. 321 Devoe St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL959 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 Devoe Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL LEIPUS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1449 East New York 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

SAM STILLMAN
1419 East New York Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 704 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on thp premises.

COVE RESTAURANT, INC.
704 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6397 has .been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1416 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN BANALETT 
d-b-a Herman’s Engine Tavern

1416 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5095 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1526-30 Myrtle Ave., & 1533 
Gates Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed 

GUILBERTO
I d-b-a The New Home 
1526-30 Myrtle Ave..
& 1533 Gates Ave.,

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL6427 has been issued to the ’undersigned 
to sell beer, .wine and'liquor ut retail, under 
Section 132A of the............. "
trol Law at 1660 
Brooklyn, County of 
on the premises.

DANIEL
Belvidere Grill ____ _____ _

1660 Broadway, Brooklyn, N. Y. 85 Hudson Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1187 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

TESSIE 
d-b-a Kay &

NOTICE is hereby given that License No, 
R.L778 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 686 Knickerbocker Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOSEPH KOENIG
1585 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4440 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1081-83 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCOCA 
Evergreen Grill

1081-83 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL954 has been issued to the undersigned 
td sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 38 Hudson St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDEIKAS ALEKSEJUS
33 Hudson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL865 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 1578 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK BOYLAN 
Celtric Bar & Grill

1578 Broadway, Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
1RL5120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under. 
Section 132A of' the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 109 Nassau St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABTIE SERAO
109 Nassau Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5082 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 431 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE KNAPP
431 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1243 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EVERGREEN TAVERN, INC.
1243 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL924 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 262 
Brooklyn, Qounty 
on the premises.

JOHN 
Wil—Greene 

262 Wilspn Ave.,

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL733 has been »issved to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law ||t 546 State St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET O’CONNOR CERULLI 
d-b-a Margie’s Tavern

State St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

35 Lincoln Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LINCOLN TERRACE INN. INC.
35 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1166 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 346 East Avenue (Wallabout 
m.kt.) Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

EDWARD MILLER
346 East Ave., 
(Wallabout mkt.)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49-55 Wallabout market, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

J. T. RESTAURANT, INC. 
49-55 Wallabout Market, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL5099 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of'the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 48 Sands Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 535—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of .Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK SLOPE TAVERN. INC. 
535—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1022 lias been issued to tho undersigned 
to, sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 87 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE’S INC.
87 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10918 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 223 
Sand St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

EUGENE CASTIGLIONE 
Popular Market

223 Sand St., Brooklyn, N. Y.

to sell beer 
Alcoholic Beverage Control Law at 5523-3rd 
Avenue, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

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

■NOTICE is hereby given that License No. 
GB4659 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1796 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
*prcmises.

THE BETTER DAIRY. INC.
1796 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

LIGOS
KRAUJO, ODOS 
IR NERVU LI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MĖŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLES ligos ir kitos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place
A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį

9 A. M. iki 3 P. M.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 60-64 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUTH STEINBERG
60-64 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2652 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

Furman St., Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1141 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Greenpoint Ave.,’ Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON BOURKE ♦
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic' Beverage Con
trol Law at 2294 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn,. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY S. McAULIFFE 
2294 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1157 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUDOLPH WENZEL
1157 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 518 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MASSULIS 
& FRANK ZONIS

518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 96 Berry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN J. SALAYKA
96 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL NEMEIKIS
85 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 107 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL DOYLE
107 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 187—7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD IGOE
187—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL878 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2671 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA CORDES 
2671 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 524 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. ACKERMAN 
524 Court St., Brooklyn, N.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

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

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu

■ *5 ’
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Įįt’j

Kiekvienas apšvietą bran 
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.

IS sfe'nų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant ii 
padidinu t o k i < 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai
pogi atr 
įvairiom

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenntore 5-6191

<■ <-»U

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes
niausiu keksų-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 duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.



RYTAIS SKANIAUSIA KAVA

įkurtuves
ir

Iš SLA 38-tos Kuopos

lošti

vanų

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

t

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043
N.

MATTHEW P. BALLAS
y

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREETL

BUS GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Įžanga 40c Asmeniui

MMMMMMMMIVIM M UI MIW M M M M M M M M M M
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vakarą įvyks įkurtuvės 
Stanley Masiulį, jo užei- 
po num. 518 Grand St.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugam*

kitame 
koman-

e i

NEBEPASITIKI NEI 
DIEVO VALIAI

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

kartu.
Pranaitiene, atnešė do- 
irgi jau ne pirmu kartu. 
Mizara, drabužių.
Labai Reikia Maisto

Didžiausias pasirinkimas visokių 
rūšių gėrimų.

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

MANHATTAN 
LIQUOR STORE 

264 GRAND STREET 
(Kampas Roebling St.) 

Brooklyn, N. Y.

W vm irtūrti irti WirtiWirtfirtHrtiiQi tntwinttnMniwtAiiM

Su- 
žem-

salėj. Įžanga 35c.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

Nuteisė “Fikseri”

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 Į 

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y. •

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną, ir nuo 7—8 vak. 

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J i

Kampas E. 23rd Street

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Tikrai žinokite, Kad Perkant 
Sau Vynus ir Likerius Reikia 
Pirkti Patikimoj Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuvė Williamsburgh’e.

Specialiai geras pirkinys
Old Mr. Boston 1|5 kv. $1 29 
100 laips. 2-jų m. senumo

Rcguliare kaina yra $1.95

Mateušas Simanavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Milžiniškas Koncertas ir Balius
Ruošia Bendrai Rusų, Lenkų, Leinko, Lietuvių 
ir kitų Tautų Darbininkiškos Organizacijos

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

NewWkO"<^K0^Zinios
SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 
10 d. spalių, po num. 79 Hudson Av. 
8 vai. vakaro. Prašome narių daly
vauti laiku. (23G-237)

šeštadienis, Spalių 8, 1938 '

Kas Remia Ispaniją IŠVYKO APLANKYT 
DRAUGUS

6,000 APLIKANTŲ, 
TIK 24 DARBAI

Didelės Vakaruškos
Pundeliai Ispanijai tebeplau- 

kia. Daugelis, atnešdami au
kas: maistą, drabužius, pini
gus, klausia, ar dar vis galima 
rinkti. Padėtis yra sekama:

Laivas, kaip praneša Ispani
jai Gelbėt 
čarteri uotas.
Reed, 8,000 tonų įtalpos, kuris 
išplauks su dovanomis Ispani
jai šio mėnesio 30-tą dieną. Su
vėluota dalinai dė] stokos lėšų 
laivo apmokėjimui, dalinai dėl 
didesnės įtalpos, kadangi iš sy
kio buvo numatyta imt 5,000 
tonų įtalpos, o paimta 3,000 to
nų didesnis. Padidėjus vietai, 
turėjo atidėt išsiuntimą, <kad 
galėtų visą prikraut.

Taigi, kas dar galite, rinkite 
ir neškite dovanas, kaip greit 
galite. Tačiau kurie iki to lai
ko ir nespėtumėt, nenumeskit 
Ispanijai naudingų daiktų. 
Karas nesibaigė ir Ispanijai 
pagelba bus ir toliau siunčiama 
tekiais būdais, kokiais bus iš
galima. Dabar dedama visos 
pastangos prikraut ir išsiųst 
laivą Erica Reed.

šiomis dienomis aukojo ar
ba surinko ir pridavė aukų se
kami :

I. Levanienė, du vilnonius 
ploščius, žaketą, suknelę.

Naktinienė, pundą drabu- 
y • zių.

Mrs. Antanina Pross, savo 
apylinkėj surinko ant blankų 
keliolika kenų maisto, kojinių 
ir pinigais 25c.

A. Višniauskas, pundą batų.
G. Klimas, ploščių ir siūtą.
F. Višniauskas, pundą dra

bužių.
Mrs. Carl Grozan, Cran

ford, N. J., pundą drabužių.
EI. Yumplot, drabužių, mai

sto, siūlų ir kitko.
Sidabrų šeima, drabužių ir 

kitų dalykų.
Kreivėnų šeimą, drabužių ir 

kitų daiktų.
M. Maželienė, pundą dra

bužių jau kelintu kartu.
EI. ir Juozas Kasmočiai 

(Kasmack), iš New Yorko, di
delį maišą gražiai išskalbtų ir 
suprosytų įvairių drabužių.

Peter Podžiunas, didelį mai
šą įvairių drabužių.

O. Lapata, drabužių jau ke
lintu

Komitetas, jau už-
Paimta Erica

Apart drabužių, Ispanijai 
labai reikalinga maistas. Kaip 
praneša spauda, numatydami 
stoka maisto, fašistai bando 
respublikos rėmėjus apgaut, 
rodydami, būk pas juos esą 
gana maisto, nors paprasti 
žmonės Franco pusėj kenčia 
didesnį alkį. Aną dieną fa
šistų orlaiviai ant lojalistų 
miesto išmėtė duonos. Bet tas 
lojalistų neapgavo. Jie žino, 
kad ne kas kitas, Kaip fašiz
mas atėmė jų duoną, suardė 
jų namus, išžudė desėtkus tūk
stančių kūdikių, jau nekalbant 
apie kariškus ir suaugusius ci
vilius gyventojus. Po Čechos- 
lovakijos įvykių, lojalistai dar 

, labiau yra pasirįžę nugalėt fa
šistus. Tačiau išbadėjęs kūnas 
netenka spėkų. Tą gerai su
prasdami, dėkime didžiausias 

• pastangas surinkt maisto kiek 
galint daugiausia.

Moterų Apšvietos 
Kliubo Komisija.

KOMUNISTŲ PRAKALBA 
PER RADIO

'Pirmadienį, spalių 10-tą, 8:45 
vakaro, iš stoties WMGA bus 
ketvirta komunistų radio pra
kalba surišta su rinkimų kam
panija. Kalbės Henry G. For
bes. Jis aiškins, kaip galima iš 
New Yorko išvyt Tammany.

J. Kuodis, “Laisvės” linoty- 
pistas, svečiuojasi Lawrence, 
Mass., kur jis išvyko keletai 
dienų, kad aplankyt savo gimi
nes, taipgi senus savo draugus 
ir pažįstamus, su kuriais jau il
gokai nesimatęs.

tūkstančiai aplinkantų 
aplikacijas 24-riem 

darbam, kuriem reikia 
O darbo

tebetikrina,

Artinasi Didžioji 
Meno Diena

šeši 
išpildė 
miesto 
lavintų darbininkų,
žmonių priešai 
kad milionai bedarbių visi esą 
“bomai”, nedirba dėlto, kad 
nenorį dirbt, žinoma, neste
bėtina, kad jie kalba, keista 
tik tas, kad randasi ir iš dar
bininkų tokių, kurie tam tiki.

Kiekvienas brooklynietis, 
kuris bešališkai dalykus spren
džia, sutiks, kad “Laisvės” 
metiniai koncertai būna Broo- 
klyno lietuvių didžioji meno 
diena. Ji tokia būna visais 
atžvilgiais: gerumu, naujoviš
kumu, įdomumu programų; 
skaičiumi ir kokybe publikos; 
smagumu po-koncertinės suei- 
gos-šokių, kuriuose visuomet 
būna daug jaunimo ir tolimų 

į svečių. 
• Č? i myyi• šiemetinė programa, kaip 
sako rengimo komisija, bus 
viena iš puikiausių. Ji bai
giama'' sudaryt ir neužilgo bus 
paskelbta per pačią komisiją, 
tad mums belieka tik energin
gai rengtis dalyvaut koncer
te. Bilietai jau gaunami “Lai
svėj” ir pas platintojus įvairio
se Brooklyno dalyse. Klauski
te pas juos.

“Laisvės” koncertas jau tik 
už mėnesio, jis įvyks lapkri
čio 13-tą, pirmą sekmadienį 
po rinkimų. “Laisvės” skai
tytojai kviečiami į jį rengtis 

kitiems apie tai pranešti.

'Ketvirtadienį įvykęs šios 
kuopos susirinkimas buvo su 
švietimo programėle, ko nebu
vo šioje kuopoje nuo neatme
namų laikų. Į jį buvo pakvies
tas ir atsilankęs naujasis SLA 
organo “Tėvynės” redaktorius 
Kleofas Jurgelionis. Jis kal
bėjo apie pažangiųjų etiką ir 
dorą, palygindamas su religi
niai aiškinama etika ir dora. 
Pažangiųjų etika ir dora yra 
aukštesnė, sakė prelegentas, 
kadangi ji veda prie progreso, 
taikos ir laimės visiems žmo
nėms, visame pasaulyje.

Kuopa vėl neteko vienos na
rės, pereitą mėnesį mirė Pran
ciška Yančiūnienė, gyvenusi 
52 Grand Ave. Kuopos vice
pirmininkei M. Paukštienei 
paprašius, nariai atidavė ve
lionei paskutinę pagarbą atsi
stojimu. Ligonių randasi trys. 
Plačiai kalbėta apie gavimą 
naujų Aiarių. Dėl sekminges- 
nio darbo numatyta dar du 
organizatoriams padėjėjai.

Susirinkimas buvo gana 
skaitlingas, nors oras pasitai
kė labai nemalonus. Susirin
kimai galėtų būti skaitlinges- 
ni ir gyvesni, jei visi nariai 
juos lankytų. Prieš rinkimus 
daug kalbėję apie “S-mo gel
bėjimą lietuvybei”, apart vie
no, “gelbsti” jį sėdėdami už 
pečiaus. Tačiau mes, “visų 
dienų” nariai, tikimės, kad jie 
vėl ateis į sekamus rinkimus, 
tad kantriai laukiame. Prie
žodis sako: “Geriau vėliau, 
negu niekad”.

Mrs. T. A. Wilson apskundė 
šv. Pranciškaus parapiją, 6th 
Avė. ir Carroll St., norėdama 
gaut $25,000 už susižeidimą 
paslydus bažnyčios asloj, 1934 
metais. O visa tai, rodos, tu
rėjo atsitikt “iš dievo valios”, 
ypatingai, kad tai dėjosi baž
nyčioj. B. K.

Svarbus Pranešimas 
Visiems

Yra gerai žinoma visiems, 
kad lietuvių kriaučių paren
gimai visada būna skaitlingi ir 
galima daug pažįstamų sueiti.

Taigi, Lietuvių Kriaučių 54 
Skyriaus metinis balius jau ir 
bus spalių 15-tą, Grand Para
dise svetainėj, kur ir bus ga
lima laiką praleisti, su pa
žįstamais susieiti ir pri^ geros 
muzikos pasišokti. Todėl visi 
ir- visos įsitėmykite dieną ir 
svetainę ir kitiems pasakykite 
apie šį smagų kriaučių balių.

Muzikantai, po vadovyste 
Johnny Nevins, Night Owls 
orkestrą, gros lietuviškus ir 
amerikoniškus kavalkus šo
kiams. Įžanga tik 25 centai 
ypatai. Rengimo Komisija.

Rengia Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas

Vakaruškos įvyks sekmadie
nį, spalių 9-tą, 6 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj, 419Jjori- 
mer Street.

Namie tą vakarą nei valgy
kit nei gerkit. Už labai pri
einamą kainą turėsime paga
minę skanių lietuviškų valgių 
ir gėrimų.

Muzikantai grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokids.

Už lietuvišką polką bus 
duodama dovanos tai porai, 
kuri geriausiai pašoks.

Draugai Velička ir Gra
bauskas padainuos tikrai va
karuškų dainas, kai kurias dar 
niekur negirdėtas, sakoma, sa
vo locnos kompozicijos.

Merginos ir vaikinai, vyrai 
ir moterys, nepamirškit atsi
lankyti į šį linksmą paren
gimą. Įžanga tik 35c. Pel
nas bus skiriamas apšvietos 
reikalams, ypač pilietybės mo
kyklos palaikymui lietuviams.

Vilniaus Sukaktis

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill su 

sais ‘moderniškais įtaisymais. 
Įima padaryti gerą 
Kartu su bizniu yra 
ir maudyne, 
lei platesnių 
pas J. Carr, 
lyne, N. Y.

vi-
Ga- 

pragyvenimą. 
5 kambariai

Prieinama kaina. Dė- 
informacijų kreipkitės

67 Furman St., Brook- 
(235-237)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

Tel. EVergreen 7-1645
License No. L. 886

Iš Lietuvių Sportininkų 
Padangės

Kadangi spalių 9-ta yra is
toriška diena lietuviams, nes 
sueina 18 metų nuo užgrobimo 
Vilniaus lenkais, tad ir šis į- 
vykis bus tinkamai atžymėtas 
moterų vakare. Apie tai kal
bės J. Bondžinskaitė.

Kviečia visus ir visas.
Rengimo Komisija.

Rugsėjo 30 d. vakare, Pilie
čių Kliubo svet., 280 Union 
Avė., įvyko trečias lietuvių 
sportininkų susirinkimas, 
sirinkimą vedė pirm. J. 
gulys.

Diskusuota futbolui
rungtynės su svetimšalių ko
mandomis. Išrinkta iš dviejų 
žmonių komisija, kuri padarys 
sutartį lošimo su kitomis ko
mandomis.

Komandoje yra pilnai žai
dėjų. Daug kalbėta ir disku- 
suota komandos pasivadinimu. 
Buvo įnešta pavadinti Brook- 
lyno Lietuvių Futbolo koman
da ir inicialais būtų BLFK, 
kurie būtų išsiūti uniformoje. 
Bet klausimas paliktas vėles
niam laikui ir vardas paliktas 
sugalvoti.

Komandos treineriu išrink
tas Vyt. Uborevičius, o kapi
toną nustatys vėliau, 
susirinkime. Išrinkta
dos valdybą: pirm. J. žemgu
lys, komisiją sudaro A. Mar- 
celynas, J. Atkočius ir F. Liu- 
binskas, kurie pareigomis pa
siskirstys. Tolimesniuose pa- 
pasitarimuose nutarta kiekvie
ną sekmadienį daryti treini- 
ruotes ir lavintis prie tikrųjų 
rungtynių.

Spalių 2 d., sekmadienį, į- 
vyko bendra komandos treini- 
ruotė. Dalyvavo 17 sportinin
kų. Treiniruotė pavyko gerai 
ir pasirodė geras susižaidimas 
ir žaidėjų gera taktika. Yra 
gerų specų.

Rugsėjo mėn. 25 d. įvyko 
rungtynės su airių “Dix” gar
sia komanda. Lainjėjo lietu
vių komanda rezultatu 7:8. 
Pasirodo, kad mūsų komanda 
pilnai gali stoti į atviras rung
tynes. Ateinantį sekmadienį, 
spalių. 9 d., 1 v. p. p., įvyks 
komandos treiniruotė, Queens 
Plaza aikštėje. Visi koman
dos nariai dalyvauja. Įvykus 
blogam orui, treiniruotė nuke
liama į kitą sekmadienį.

Rep.

Pikietas Dėl Vyro
Mrs. E. Bernstein pikietavo 

savo uošvės Mrs. Rose Miller 
namus, 223 E. 113th St., N. 
Y., kaltindama ją suardyme 
jos šeimos, ' atėmime nuo jos 
vyro dėl religinių skirtumų.

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.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip, pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. • 
e Visas maistas geriausios rūšies.
J KAINOS ŽEMOS

VISOJE APIELINKfiJE

JOSEPH
520 Metropolitan Ave., 

corner Union
Brooklyn, N. Y. J 

Avenue

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Šį 
pas 
go j, 
Įkurtuvės yra rengiamos tam
tikslui, kad Masiulis dabar tu
ri pusininką ir gavo naują lei
dimą pardavinėti visokias deg
tines, vynus ir alų. Naujas pu
sininkas yra Frank Zonis.

Masiulis ir Zonis kviečia vi
sus savo draugus bei pažįsta
mus dalyvauti šiose įkurtuvė
se. Galėsite skaniai pavalgy
ti ir išsigerti skanaus alaus ar 
kitko. Nepamirškite—šį va
karą ! , R.

“Gimtadienio Parė”
LDS Jaunimo kuopa Build

ers iškilmingai apvaikščios 
LDS gimtadienį — jo 8 metų 
sukaktį—su įdomia programa 
ir šokiais. Programoj bus ju- 
džiai iš LDS Sporto Olympia- 
dos ir Seimo, įvykusio Pitts- 
burghe pereitą vasarą, taipgi 
bus kitų įdomybių. Ta smagi 
pramoga bus šio” mėnesio 22- 
rą, šeštadienio vakarą, “Lais
vės

Charles Santangelo, 164 
Driggs Ave., barberis-politikie- 
rius, nuteistas metam sunkiųjų 
darbų kalėjimo, kaltinimu ap- 
gaudinėjus žmones pažadais 
pagelbėt gaut valdiškus darbus. 
Jo skundėjas R. Liparulo, 298 
Leonard* St., sakė, kad Santan
gelo ' iš jo išgavęs $325, žadė
damas gaut gaisrininko darbą 
per “politinę užtartį.” Bet dar
bo nesulaukė.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos I

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

Tel. Evergreen 7-1312

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

Bus šeštadienį, Spalių 8 October 
MANHATTAN PLAZA

66—68 E. 4th St. New York' City, N. Y.

Pradžia 8 vai. vak.

t

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras, .kamba.

v i •• .rys, uzejimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Nuliūdimo valandoj1, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.




