
Krislai
Antanas Gužauskas.
“Sovietai Nuošaly...”
Saldūs Pardavikų žodžiai.
Chicagoje ir Pas Mus.
Dėl Vaikų Vajaus.

Rašo R. Mizara

LDS nariams gerai žino
mas vardas jauno veikėjo, 
Antano Gužausko, iš Chica- 
gos. Pereitam LDS vajuj 
šis jaunuolis gavo pirmuti
nę dovaną už įrašymą nau
jų narių. Ketvirtajam LDS 
Seime jis taipgi labai gra
žiai pasirodė.

Deja, šiomis dienomis ga
vau jo laišką, kad mūsų An
tanas sunkokai susirgo ir 
dėlto buvo priverstas išvyk
ti keliems mėnesiams Arizo- 
non gydytis.

“Aš jaučiuosi nedaloma 
dalimi tos LDS jaunimo 
kuopos (kibirkštiečių), ku
riai aš daug dirbau,” rašo 
brolis Gužauskas. Jam atro
do, sunku bus begyventi at
skirtam nuo tų jaunų drau
gų, su kuriais jis tiek 
daug dirbo.

Vienas dalykas, ką mes 
galime šiuo tarpu padaryti: 
palinkėti broliui Gužauskui 
kuoveikiausiai pasveikti ir 
vėl, sugrįžus į Chicagą, vei
kliai darbuotis! 

• • •
Rašydamos apie pasta

ruosius Europoje įvykius, 
“L. Žinios” skelbia:

“Sovietų Sąjunga šiuose 
įvykiuose pasilieka nuoša-. 
ly...”

Tai toli gražu nuo tiesos! 
Sovietai nepasilieka nuoša
lyj. Jie nuolat ir nuolat kar
tojo, kad Čechoslovakija rei
kią ginti.

Pranešimai skelbia, kad 
šiuo tarpu Anglijoje ir 
Francijoje žmonės, kurie 
manė Sovietus stovint nuo
šalyj, dabar aiškiai pamato, 
kad jie patys klydo.

Reikia atsiminti, kad 
Franci jos užsienio reikalų 
ministeris Bonnet tiksliai 
pamelavo, sakydamas, būk 
Sovietai sutinką su pardavi- 
kiška Chamberlain-Daladie- 
ro politika. Jie niekad ne
sutiko ir nesutiks.

Anglijos ir Franci jos par
lamente taip ir skambėjo žo
džiai: “Čechoslovakija nar
si,” “Čechoslovakija garbin
ga,” “Čechoslovakija drąsi,” 
etc., etc.

Kas taip saldliežuviavo ? 
Ogi Čechoslovakijos parda- 
vikai arba tie,, ką u^gyrė 
pardavikų darbus!

• • •

Kol kas “Vilnies” vajuj 
šiemet pirmoje eilėje stovi 
d-gė Abekienė, čikagietė, o 
antruoju—J. Prakapas, iš 
Roselando.

Pas mus dar kol kas pir
moj vietoj stovi draugai 
hartfordiečiai, o antrojoj— 
d. Stripeika.

♦ * *

Trečiadienį teko dalyvau
ti LDS IlI-čio Apskričio Ko
miteto susirinkime. Jis nu
tarė paskelbt nepaprastą 
vajų IlI-čio apskričio ribose 
už gavimą daugiau vaikų. 
Apskritys mokės kiekvie
nam, kuris įrašinės vaikus, 
po 25c. už kiekvieną apli- 
kąntą. LDS Centras duos 
25c. Vadinasi, viso bus 50c.

ORAS
Šiandien dalinai apsiniau

kę ir temperatūra panaši 
. kaip vakar.—N. Y. Oro Biu
ras.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams
Brooklyne $6.00 

Metams
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Chamberlain Sugal
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nijos Respubliką
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Federacijos Vadai Lygtinai Priėmė Spau
stuvių Darbininkų Unijos Delegatus

London.—Anglijos minis
teris pirmininkas N. Cham
berlain sugalvojo pavest 
sau, Francijai, Vokietijai ir 
Italijai įvykdyt “taiką”’ Is
panijoj. Su tokiu planu 
Chamberlainas pasiuntė sa
vo agentą, nazių šalininką 
Fr. Hemmingą į Burgosą, 
Ispanijos fašistų “sostinę.” 
Hemming yra oficialiai ži
nomas kaip londoniškės “be- 
pusiškumo” komisijos sek
retorius.

Vienas punktas Chamber- 
laino plano yra toks: Jeigu 
Mussolinis atšauks 10,000 
savo kariuomenės iš Ispa
nijos, tai Anglijos valdžia 
baigtinei padarys “drau
giškumo” sutartį su Italija 
ir pripažins generolui Fran- 
co’ui karo teises.

Tuomet Franco kietai 
užblokaduos Ispanijos re- 
s p u b 1 i k o s vandenis ir 
prieplaukas kariniais lai
vais Italijos ir Vokietijos. 
Tuo būdu, kaip tikisi Angli
jos premjeras Chamber- 
lain, būsianti priversta Is
panijos respublika taikytis. 
O tada Anglija, Franci ja, 
Vokietija ir Italija sudarys 
neva bendrą (fašistinę) val
džią visai Ispanijai.

Kadangi generolas Fran
co turi prastą vardą net fa
šistų užimtuose plotuose, tai 
jo vieton galėsiąs būt pa
statytas kitas fašistinis val
dovas.

Taip Čechoslovakijos ‘'ko
rikas Chamberlainas suma
nė pakart ir Ispanijos res
publiką.

Angliją ir Francija Žada Pri
pažint Franco “Valdžią”
Roma. — Mussolinis žada 

atšaukt iš Ispanijos 10,000 
tų savo kareivių, kurie- ne 
mažiau kaip 18 mėnesių ka
riavo po gen. Franco vėlia
va. (Bet jis dar palieka Is
panijoj desėtkus tūkstančių 
italų juodmarškinių.)

Mainais už ištraukimą 
10,000 Italijos kareivių iš 
Ispanijos, C h am berlainas, 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas, žada oficialiai .pri
pažint generolo Franco 
“valdžią” ir duot jam pilnas 
karo teises.

Pranešama, kad ir Fran
ci jos vyriausybė pripažins 
gen. Franco valdžią, kad 
“užbaigt” pradėtą sutartį su 
Mussoliniu.

Daugiau Kaip Penktadalis 
Čechoslovakijos Jau 

Užimtas Hitlerio

Berlin. — Iki šio pirma
dienio Vokietija bus užė
mus jau 11,500 ketvirtainių 
mylių Čechoslovakijos, tai 
daugiau kaip penktadalį jos.

“Penktame ruože” nazių 
armija užiminėja ir vietas, 
kur čechoslovakai sudaro 
daugumą gyventojų. Naziai 
ima daugiau negu reikala
vo pats Hitleris per . savo 
konferenciją su Anglijos, 
Francijos ir Italijos valdo
vais Muniche. Bet dabar 
Hitlerio armija tatai daro 
su leidimu Anglijos ir Fran
cijos atstovų tarptautinėj 
komisijoje.

Tuos “priedus” Vokietija 
pasilaikysianti kaip .“atlygi
nimą už skriaudas,” kurias, 
girdi, Čechoslovakija vokie
čiam padarius, per 20 metų 
bevaikydama ‘vokiškus’ plo
tus.

Pabėgę Čechoslovakijos 
Vokiečiai Būsią Ati

duoti Hitleriui
.•A ; ' ?

Praga, Čechoslovakija. — 
Vokietija, kaip pranešama, 
reikalauja, kad Čechoslova
kija sugrąžintų jai visus 
Sudetų vokiečius, kurie tik 
pabėgo į čechoslovakijos 
respubliką; o jie pabėgo, ka
da Hitlerio armija pradėjo 
maršuot į “vokišką” Čecho
slovakijos ruožą.

Tie vokiečiai pabėgėliai 
yra demokratai, socialistai, 
komunistai ir šiaip fašizmo 
priešai. Sugrąžint juos Vo
kietijai reikštų atiduot juos

I į nazių nagus.
Bet Hitlerio valdžia neva 

“tautiniu” tikslu reikalauja 
sau tų vokiečių; sako, “mes 
nenorime prarast nė vieno 
vokiečio.”

Čechoslovakijos valdinin
kai pareiškia, kad tai An
glijos ir Francijos reikalas 
spręst tų bėglių likimą: 
“Jos visai atėmė iš mūsų ga
lią pasipriešint bet kokiem 
Vokietijos reikalavimam... 
o Municho konferencijoj 
(su Hitleriu ir Mussoliniu) 
žadėjo surast kitą prieglau
dą pabėgėliam.”

Čechoslovakijos v a 1 d žia 
jau siuntė kartotinus klau-a 
simus Anglijai ir Vokieti
jai: kas daryt su pabėgė
liais iš Hitlerio užimamų 
Čechoslovakijos plotų? Bet 
Anglija ir Francija vis ne
duoda atsakymo.

Vajus prieš Karo Šnipus
Hyde Park, N. Y.—Pasta

raisiais metais priviso labai 
daug svetipišalių karinių 
šnipų Amerikoj,—sako pre
zidentas Rooseveltas. Jis 
kreipsis į kongresą, kad pa
skirtų daugiau lėšų kovai 
prieš tuos šnipus (daugiau
sia Hitlerio, Japonijos ir 
Mussolinio).

Hankow.— Chinai atgrie
bė Peiping - Hankow ge
ležinkelio dalį, kurią japo
nai buvo nesenai užėmę.

Houston, Texas. — Vadai 
Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavimo, pagaliau, 
priėmė delegatus didžios 
Spaustuvių Darbininkų Uni
jos, bet praėjo kelios dienos, 
iki tie delegatai buvo pri
imti.

Darbo Federacijos virši
ninkai nenorėjo pripažint 
tos unijos delegatų todėl, 
kad ši unija per savo visuo
tinus balsavimus ir paskui 
savo suvažiavime atmetė 
reikalavimą Federacijos val
dybos,—kad visi nariai 
Spaustuvininkų Unijos turi 
mokėt mėnesines duokles į 
“karo fondą” prieš CIO uni
jas.

Bet dabartiniame Darbo 
Federacijos suvažiavime

HITLERIS SU KREDITU 
TURKIJAI UŽLINDO Už 

AKIŲ ANGLIJAI

Berlin. — Vokietija pada
rė plačią prekybos sutartį 
su Turkija ir davė Turkijai 
150 milionų markių (arba į 
60 mil. dolerių) kredito— 
bargan iš Vokietijos pirkt 
kariškus ir pramonės įren
gimus ir medžiagas viešiem 
darbam ir kitiem tikslam. 
Už tuos dirbinius ir medžia
gas Turkija daugiausiai at
simokės savo produktais. 
Vokietija jau dabar suvar
toja pusę visų, išvežamų už
sienin Turkijos produktų.

Anglija yra pirmiau da
vus kreditų Turkijai, ypač 
kariniams jos reikalams. 
Bet Vokietija per dabartinę 
prekybos sutartį “užlindo” 
Anglijai už akių. Tuomi 
Hitleris gaunąs Turkijoj 
taipgi didesnę politiniai-ka- 
rinę įtaką.

Vokietija paskutiniu lai
ku padarė ir pelningą sau 
prekybos-pramonės " sutartį 
su Jugoslavija. Naziai “pa
dėsią” Jugoslavijai išvys- 
tyt geležinkelius, pramones 
ir viešus pagerinimus aps
kritai.

O Turkija ir Jugoslavija 
buvo laikomos antromis An
glijos ir Francijos “apsigy
nimo” linijomis.

< Berlin.—Susikirtime tarp 
Vokietijos ir Čechoslovaki
jos kareivių “ketvirtame vo
kiškame” Čechoslovakijos 
ruože pašauta 3 naziai.

Sukruvino Hitleriui Nosį

Jaegerndorf, Sudetai. — 
Nazių mergos, bemėty da
mos gėles Hitleriui, čia pra
važiuojančiam atviru auto
mobiliu, pataikė vienu spyg
liuotų rožių bukietu jam į 
nosį ir sukruvino ją.

Vokiečių kariuomenei ir 
policijai griežtai įsakyta ne
leist daugiau mėtyt gėlių į 
Hitlerį. (Gėlėse juk būtų 
galima paslėpt ir bombą.) 

įvairių unijų atstovai per
spėjo Wm. Greeną, Fede
racijos pirmini nką, kad 
“mes prarasime” Spaustu
vininkų Uniją, jeigu čia at
mesime jos delegatus. Todėl 
Green ir kiti dešinieji Fe
deracijos viršininkai, galop, 
padarė “nusileidimą” ir su
tiko priimt atstovus Spaus
tuvininkų Unijos. Bet jie 
pastatė sąlygą šios unijos 
prezidentui Cl. M. Bakeriui, 
kad jis turi išpaujo padaryt 
unijoj visuotinus balsavi
mus,—ar jos nariai sutinka 
mokėt duokles į kovos fon
dą prieš CIO. Pats Baker ir 
kiti naujieji viršininkai 
Spaustuvininkų Unijos pri
taria vadovybei Amerikos 
Darbo Federacijos.

NAZIAI NORI PAVERŽT PIE- 
TŲ-VAKARŲ AFRIKA NUO 

ANGLIJOS

Windhoek, Piet-vakarinė 
Afrika. — Masinis susirin
kimas Omaruru skyriaus 
Suvienytos Tautinės Parti
jos Piet-Vakarinėj Afrikoj 
pareikalavę, kad to krašto 
administratorius sušauktų 
seimelį, o seimelis, girdi, 
turėtų leist Piet-Vakarinės 
Afrikos gyventojams nusi
tari per visuotinus balsavi
mus (plebiscitą), ar jie su 
savo kraštu-nori Hr toliau 
pasilikt Anglijos žinyboj ir 
tapt dalimi Pietų Afrikos 
Sąjungos, ar vėl sugrįžt prie 
Vokietijos.

Pirm pasaulinio karo tas 
kraštas buvo Vokietijos ko
lonija. Po to Tautų Lyga 
pavedė Piet-Vakarinę Afri
ką globoti Anglijai kaip 
mandatą. Taigi per reika
laujamus visuotinus balsa
vimus gyventojai spręstų 
baigimą ten Anglijos man
dato.

Piet-Vakarinėj A f r i k oj 
yra 3,000 Vokietijos pilie
čių; 6,000 vokiečių, įsipilie- 
tinusių Pietinėj Afrikoj, ir 
21,000 “maišytakraujų” ho- 
landiškai-angliškos kilmės, 
apart tenĮ)uvių negrų.

Vokiečiai-naziai darbuo
jasi, kad tas kraštas būtų 
sugrąžintas Vokietijai.

Phila. “Garbidžiu” Streikie- 
riai Apsidirba su Skebais

Philadelphia, Pa. — Strei
kuoja vežikai miesto atma
tų trokų ir “garbidžių” rin
kėjai, viso 3,000 darbininkų.

Majoras Wilson bandė su 
pagelba streiklaužių, po po
licijos sargyba, rinkt ir iš- 
važiot atmatas. Bet strei- 
kieriai apvertė 25 streiklau
žių trokus ir apdaužė ske- 
bus ir juos saugojančius 
policininkus. Tai majoras 
dabar nežinąs ką daryt.

Areštuota 70 streikierių.

Didžiausia D. Federa
cijos Unija Šaukia ;
Vienybėn su CIO 1

----------------------------------------------—----E) .2'

Žiaurus Nazių Pogromas 
prieš Austrijos Kardinolą 

Innitzerį

Vienna. — Organizuota 
govėda nazių jaunuolių iš- 
beldė akmenimis langus 
kardinolo Innitzerio palo- 
ciaus ir privačios jo koply
čios palociuje. Joj besimel
džiant pats kardinolas buvo 
sužeistas stiklų skeveldro
mis.

Įsilaužę į kardinolo patal
pą, naziai grobė baldus (ra
kandus), mėtė juos per lan
gus ir degino gatvėje.

Taip naziai įsiuto dėl to, 
kad kardinolas per pamal
das katalikam jaunuoliam 
nusiskundė, jog “bažnyčia 
apiplėšta” (hitlerininkų) ir 
ragino palaikyt religiją.

(Naziai jau atsimoka kar
dinolui Innitzeriui, kuris lie
pė Austrijos katalikam pa
siduot Hitleriui.)

Mahomet o n y-Arabų 
Kongresas Reikalauja 

Arabam Palestinos
Cairo, Aigiptas. ■— Čia 

prasidėjusiame a r a bų-ma- 
hometonų t ą r p tautiniame 
kongrese visi kalbėtojai 
smerkė Anglijos “Balfouro 
pareiškimą”, kuris paskyrė 
Palestiną kaip “žydų tėvy
nę.”

Kongrese dalyvauja tau
tiniai arabų - mahometonų 
vadai iš Iraqo, Syrijos, Le- 
bano, Indijos, Morocco, Ju
goslavijos, Chinijos, Pales
tinos, Yemeno ir Aigipto. 
Kongreso pirmininkas yra 
mahometonas, bet vice-pir- 
mininkas krikščionis arabas 
Fares Bey Khoury. -

Atidarant kongresą, kal
bėjo M. A. Allouba Paša, 
buvęs Aigipto švietimo mi
nisteris. Jis pareiškė, kad 
s k y r i mas žydams “tėvy
nės” Palestinoje yra Angli
jos klasta, o žydai, suvažia
vę į Palestiną esą “užpuoli
kai, įsibriovėliai.” Kalbėto
jas atsišaukė į Anglijos val
džią, kad jinai elgtųsi su 
Palestinos arabais taip, kaip 
pasielgė su Čechoslovakijos 
Sudetais vokiečiais, vadina
si, kad paliktų Palestiną 
arabams. Allouba Paša taip 
pat smerkė Anglijos planą 
suskaidyt Palestiną į ara
bišką, žydišką ir “bepusiš- 
ką” sritis.
t Krikščionis kongreso vice
pirmininkas Khoury pabrė
žė vienybę tarp mahometo
nų ir krikščionių Palestino
je prieš žydus, kuriuos An
glija ten naudoja kaip savo 
viešpatavimo įrankį.

Japonų karininkai nusi
minę, kad nepajėgė užimt 
Hankow iki spalio 1 d.

Houston, Texas. — Pir
mininkas Vežikų Brolijos, 
didžiausios unijos Amerikos 
Darbo Federacijoj, Danie* 
liūs J. Tobin pareikalavo, 
kad Federacijos suvažiavi
mas nutartų panaujint de_- 
rybas su CIO unijų valdybą 
dėlei vienybės. Smarkią kai* 
bą dėlei vienybės jis pasą* 
kė kaip tik po to, kai Dar
bo Federacijos advokatas J. 
Padway susiriesdamas der- 
gė CIO. Vežikų Brolijos pir
mininkas Tobin yra taip pat 
vienas Darbo Federaciją? 
vice-prezidentų.

Greenas ir kiti atgalei* 
viai vadai buvo baisiai ne
stebinti Tobino kalba ir. 
greitai po jos uždarė suva
žiavimo posėdį.

Tobinas, be kitko, atsalę 
į Greeno ir kitų Federacijos 
viršininkų plūdimus priėji 
Šalies Darbo Santikių Ko
misiją; o jie kaneveikė šią 
.komisiją todėl, kad jinai; 
girdi, palaikanti CIO unijų 
pusę. Tie atžagareiviai va? 
dai reikalavo pakeist Dar
bo Santikių Įstatymą taip, 
kad jis tiktu tikslams jų įr 
samdytojų. Jie atvirai skel
bė darbininkų bendradar
biavimą su fabrikantais £r 
šaukė, kad valdžia “nešiklį- 
tų” (nors T? darbininkų 
naudai).

Atsiliepdamas į .tuoę plgį 
dimus, Tobin, >»pirmWkikflS; 
skaitlingiausios orgariizadi;: 
jos Darbo Federacijoj, 
reiškė, jog Darbo SąntiRių: 
Įstatymas “patarnavo paciaį 
Amerikos Darbo Federaci* 
jai daugiau negu bet kuri? 
kitas įstatymas visoj isto* 
rijoj.” Tobin sveikino prezfc 
dento Roosevelto atsišauki? 
mą vienybėn su CIO ir sakĄ 
iog prezidento Rooseveltę 
laiškas tuo reikalu tai “di* 
džiausiąs - svarbiausias pa? 
reiškimas iš visų, kokius yra 
gavęs Bet kuris Darbo Fe* 
deracijos suvažiavimas.”

Jis taip pat smerkė ligr 
šiolinę prieš-negrišką Fede
racijos vadų politiką.

Dar nežinia, ar Federacj? 
jos taryba svarstys Roose- 
velto-Tobino šaukimus vię- 
nybėn su CIO. Green ir kiti 
Federacijos vadai sako, kad 
jie turį savo pusėje didžiu* 
mą suvažiavimo delegatų. 
(Per delegatų rinkimus 10- 
kaluose aukštieji viršinin
kai Darbo Federacijos dėjo 
visas pastangas, kad būtų 
išrinkti tik jų rėmėjai.)

Auto. Darbininkų Streikas-

Detroit, Mich. — Sustrefc 
kavo 3,000 darbininkų priėš 
Plymouth-Chrysler automo* 
bilių korporaciją. Reikalai? 
ja 32-jų valandų darbo sa
vaitės ir teisingiau paskir?- 
tyt esamus darbus tarp visų 
darbininkų.
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galba mano daugumą skolų panaikinti, 
suorganizuoti “Chicago Lithuanian Com
munity Center, Inc.” korporaciją ir patys 
auditoriją pasiimti. Dalykas jau įteiktas 
teismui. Jei teismas planą užtvirtins, tai 
taip ir bus.

SLA, rodosi, ten taipgi turi gerą su
mą pinigų įdėjęs. t

Beje, paminėtoji Auditorija yra ta, 
kurioj 1930 metais SLA seime fašistų 
pašaukta policija pažangiesiems delega
tams galvas skaldė. Ten, aišku, buvo su
skaldytas ir SLA.

KRYMAS
Jauno Lietuvos Rašytojo Įspūdžiai iš Sovietų Sąjungos

Petras Cvirka.

Garantija!
New Yorko “Herald-Tribuno” korės-

Jau Beveik ir Laikas!
Pasikalbėjime su spaudos korespon

dentais, prezidentas Rooseveltas pareiš
kė, kad jis labai susirūpinęs svetimų val
stybių šnipų veikla Jungtinėse Valstijo
se. Esą, jis pareiškęs, kad su tuo brudu 

i bus pradėta rimtesnė kova, kadangi 
šiandien J. V. svetimų valstybių veikla 
padidėjo kur kas labiau, negu buvo prieš 
dešimts metų.

Svetimų valstybių šnipai veikia dviem 
; būdais:

(1) Propaganda.
(2) Militarinių ir laivyninių veiksmų 

šnipinėjimu.
Kas gi tie “svetimųjų valstybių šni- 

į pai”? Aiškinti daug nereikia: Vyriausiai 
Vokietijos ir Japonijos šnipai. Kodėl? 
Todėl, kad tiedu kraštai mano anksčiau 
ar vėliau jiems teks kariauti su Ameri
ka.

Šalis, kuri niekad nemano su šiuo 
kraštu kariauti, nemato jokio reikalo čia 
šniukštinėti.

Gerai, kad nors šiandien Amerikos val
džia įmato reikalo kovoti su fašistinių 
valstybių šniukštinėtojais. Reikia primin
ti, kad veikiausiai ir po šiai dienai šni
pai veiktų laisviausiai, jei ne Sovietų Są
junga, kuri dar pereitais metais nurodė, 
jog Amerikoje veikia labai daug fašis
tinių valdžių šnipų. Kai tik Washingtono 
autoritetai pradėjo šiek tiek jieškinėti, 
tuojau ir sučiupo jų visą krūvą.

, Mes senai nurodėme reikalą gaudyti 
fašistinius šnipus ir juos bausti be pasi
gailėjimo !

Į Kaip Bus Su Chicagos Lietuvių 
I Auditorija?
| į :“Vilnis” rašo:

-“1924 metais, kada Chicagos Lietuviai 
susikuopė apie Chicagos Lietuvių Audi- 

Į tori jos. Korporaciją, numatydami, kad
jie įsteigs lietuviškos kultūros centrą, 
nėsigailėjo nei pinigų nei darbo. Įvairios 
draugijos tūkstančius dolerių sudėjo. 

. Pirko Šerus ir pavieniai asmenys. Viso 
Šerais išpirko .$61,000. Tais laikais staty
bos medžiaga buvo labai brangi, o gal ir 

5 komitetai neapsižiūrėjo ir kontrakto- 
ridms labai brangiai mokėjo. Kaip zten 
nebuvo, bęt Auditorijos pastatymas lė- 

į ‘ šavo $120,000. Po to reikėjo įrengti ir tt.
Teko nemažą morgičių užtraukti. Čia vėl 
organizacijos ir pavieniai žmonės, tikė
damiesi, kad jie įsteigs tokį kultūros 
centrą, kur bus lietuviškos apšvietos ir 
pažangos ašis, pirko Gold Bonds. Tokių 

’ Gold Bonds buvo išleista $87,000.”
Šiuo tarpu Liet. Auditorija turi šitiek 

skolų:
Piriho morgičiaus bondsai........... $87,000
Antro morgičiaus bondsai........... $75,000
Sūrų išpirkta .............................  $61,000
Tūlo asmens džiodžmentai........... $49,000

. Kitų bilų nemokėta.......................$12,000
. Nemokėta taksų ........................ $21,000

Viso .......................................  $205,110
Dabar tūli svetimtaučiai su teismo pa-

pondentas, p. J. Driscoll, gyvenąs Lon
done, praneša savo laikraščiui, kad Hit
leris šiomis dienomis užimsiąs- šimtus 
mylių Bohemijos (Čechoslovakijos) sri
ties, kuri, sulyg Municho Sutarties, ne
turėjo būti užimta.

Kaip žinia, Chamberlainas ir Dala- 
dieras, sugrįžę iš savo pardavikiškos ke
lionės, paskelbė, būk Anglija su Franci ja 
garantuosiančios naujus Čechoslovakijos 
rubežius. Tai, girdi, padarysią net ir 
tuomet, jei šiems kraštams tektų imtis 
ginklo.

Bet štai, dar nenudžiūvo „rašalas nuo 
tos sutarties, po kuria Chamberlainas, 
Daladieras, Mussolinis ir Hitleris pasi
rašė, kaip pastarasis jau grobia tuos Če- 
bhoslovakijos plotus, kuriuos Londonas 
su Paryžium pasižadėjo garantuoti.

Ponas Driscoll sako, Hitleris pareiškė 
Anglijos ir Francijos ambasadoriams 
Berlyne, kad jis eisiąs toliau, nei Muni
cho sutartis nustatė. Abu ambasadoriai 
kreipėsi į savo valdžias, klausdami, ką 
daryti. Londonas ir Paryžius atsakė: 
nusileiskit Hitleriui.

Hitleris pasakė ambasadoriams: jei ne
su tiksit gražuoju, tai aš tuos kraštus pa
imsiu jėga.

Tokią garantiją pardavikai davė Če- 
choslovakijai! Tokips garantijos jie lai
kosi!

Reikia atsiminti, kad toje srityj, ku
rią Hitleris dabar grobs (šiuos žodžius 
rašant, gal jau užgrobė) vokiečiu tegy
vena tik vienas nuošimtis. Kiti visi ce
chai, nenorį būti po Hitlerio letena.

« Istorinis Suvažiavimas
CIO suvažiavimas, kuris įvyks lapkri

čio mėn. 14 d., Pittsburghe, bus isto
rinis Amerikos darbininkų suvažiavimas. 
Ten bus pagrįsta stiprūs pagrindai Ame
rikos darbininkų unijistinei organizaci
jai, kuri per šiuos kelius metus išaugo, 
į milžiną.

Teisingai CIO vadas, Lewis, nurodo, 
kad didžiausioj krašto krizio valandoj 
CIO išaugo į milžiną ir pasekmingai, at
rėmė samdytojų pastangas sukriušinti 
darbininkų judėjimą.'

Jei Amerikos Darbo Federacijos va
dovybė neturėtų užsispyrėlių ožio, tai 
abi organizacijos susivienytų ir sudary
tų nepaprastą jėgą mūsų krašto padan
gėj. Deja, kol kas Greenai ir Wollai turi 
laisvas rankas veikti, o jie veikia, di
džiumoj atsitikimų, ne naudai darbinin
kų, bet kapitalistų.

Todėl prie CIO suvažiavimo privalo 
ruoštis visos unijos, kurios jam priklau
so. Pirmasis suvažiavimas privalo būti 
padarytas gražus, didelis, pavyzdingas!

Komedija!
Lietuvos fašistų leidžiamas “Darbas” 

surinka:
“Vidaus reikalų ministras (Leonas) 

užtaria darbininkus...”
Veikiausiai ponas “vidaus reikalų mi

nistras” pasirįžo pastatyti daugiau ka
lėjimų.

fouisianos Gubernatoriaus 
Kirsta Pagarba Rooseveltui 

j *. ' -
Houston, Texas. — Kalbė- 

datnas suvažiavime Ameri- f»
kos Darbo Federacijos, R.
W. Leche, gubernatorius 
pietinės Louisianos valsti
jos, davė didelę pagarbą

prezidentui Rooseveltui; sa
kė, kad Roosevelto pastan
gomis išleistas įstatymas, 
apribojantis darbo laikų ir 
nusakantis, kiek samdytojai 
būtinai turi mokėt darbinin
kams, tai yra “antrasis Am
erikos pareiškimas dėlei 
vergų paliuosavimo.” O kaip 
gubernatorius Leche primi

nė, “pietinėse valstijose iki 
šiol daugely j vietų padėtis 
darbininkų buvo blogesnė 
negu negrų-vergų pirm 
1860 metų.” t

Kiekvienas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

Neryškiai rytmečio auš
rai pakilus, keliuosi ir pats 

*ir neramus, apsisiautęs ant
klode, prilimpu prie vagono 
lango. Traukinys rieda be
galine lyguma, tartum nuri
musia, žalsva rūku užtvinu
sia jūra. Neužmatomi pasė
lių laukai, be gojų, krūme
lių, be gyvos dvasios, raso
ti, tiršti ir sodrūs tęsiasi iki 
pat horizonto. Bežiūrint 
šviesa skaidrėja, auksina 
kybuliuojaučius danguje de
besis ir du didžiuliai saulės 
ragai prasiskverbia pro že
mę. Stebiesi: praeina de
šimt, dvidešimt minučių, gal 
pusvalandis, o vis dar nie
kur žvilgsnis neatsiremia nė 
į vieną gyvą būtybę. Šimtai 
ir tūkstančiai hektarų užsėr 
ti kviečiais, cukriniais run
keliais, kukurūzais, užso
dinti bulvėmis. Tai stepės, 
šiandieninių Ukrainos kol
chozų laukai. Jauti, kaip > 
šnervės prisipildo šio die
viškojo žemės kvapo ir di
dingai nurimusios lygumos 
šnara apie savo laimingąją 
paskirtį.

Stebėdamas gražų, bran
dų, vietomis net išgulusį 
derlių, tas neaprėpiamas 
juodžemio jūras, pradedi su
prasti, kodėl šiandien agre
syvusis vakarų nenuorama 
kėsinasi į šido’s milžiniškus 
juodojo aukso plotus. Tik 
atsiminus Tarasą Bulbą, ne
norėjusį net pypkės len
kams atiduoti, ir pamačius 
sovietiškąją /padangę rai
žančius lėktuvus, greitai įsi- 
sąmoni, kad ši' žeinė taiką 
mylinčiose bet tvirtose ran
kose.

Štai, baltutyčiai, pirmą
kart mano matonli, Ukrai
nos kaimų namai. Kaip se
niau gyventa, taip ir dabar 
šiems idiliškiems kaimams 
— kolchozams pūlikta jų 
jaukioji dvasia. Neišdrasky
ti, neišmėtyti, bet prisiglau
dę greta vienas kito, su 
“ulyčia” per vidurį, su topo
liais, vyšnių sodais, nuosa
vos žemės rėžinėliais prie 
kiekvieno kiemo... Tie bal
ti, švarūs., šviežiais šiaudais 
dengti nameliai, vežimai su 
pakinkytais jaučiais!... Ir 
niekur, tegul per Vestfaliją, 
Bavariją, Toskaniją ar Nor
mandiją p r a v a žinodamas

taip šiltai, džiugiai nesijau
čiau, kaip knapsėdamas į 
šiuos ramius, jaukius kai
mus. Iš jų • pravirų kiemo 
vartų, iŠ besišypsančio, dar 
mieguisto ukrainietės veido 
dvelkė artima mano lietu
viškai širdžiai dvasia, lyg 
•čia būčiau augęs, bėginėjęs.

Po kelių kelionės valandų, 
ūmai, lygumose, spindėda
mi suteliuškubja vandenys. 
Tai Krymo pusiasalį skiriąs 
nuo Ukrainos plotų Sivašas. 
Sūrus,, negilus Šivašo įlan
kos vanduo leidžia čia iš
vystyti sparčią druskos pra
monę. Kur akį užmesį, ma
tyt tik taisyklingai atida
linti siauromis žemės juos
tomis vandenų kvadratai. 
Vasaros metu, kai Krymo 
pusiasalio mažosios upės 
išsenka ir karštoji saulė 
godžiai išsiurbia Sivašą, jo 
krantuos pasilieka ištisi 
druskos klodai. ♦

Pro druskinguosius basei
nus vis giliau ir giliau 
skverbiamės į Krymo širdį. 
Visą dieną ir naktį stepėm 
dundėjęs traukinys pirmą
kart pasispiria prieš nedi
delę kalvelę. Žaliomis, ap
valomas bangomis atsirita į 
mus nuo horizonto jau di
desnės kalvos. Netikėtai de
koracija pasikeičia: vietoj 
topolių, juodais sargybiniais 
slėniuose sustoja kiparisai, 
o vietoj kviečių ir cukrinių 
runkelių lyg siautėjanti 
liepsna pasilieja raudonų 
aguonų laukai, sodai. Pir
mose stotyse jau mus pa
sveikina tamsūs, variu tvis
kų, totorių veidai.

Su gelsvai' rausvo, minkš
to akmens statytais namais, 
derlingomis pakalnėmis ' ir 
siaubiančiais atkrantes vyn
uogynais, Krymas panašus 
į Provansą. Tik Krymo 
miestai ir kaimai idiliškesni, 
jaukesni, žmonių bendruo
menė tampriau susiglaudusi 
stogas su stogu. Arčiau žy
driosios padangės ir rytie
tiškai lengvas ^minareto 
bokštas, giminingesnis že
mės spalvai ir totorio vei
das.

sai, slyvos, įvairiausių rū
šių kriaušės, o liepos mė
nesį—persikai, obuoliai. So
dininkystė — svarbiausioji 
Krymo žemės kultūros sri
tis. Palyginus su prieška
riniais laikais, sodininkys
tės ir vynuogynų plotas 
Kryme šiandien padidėjo 
net keletą kartų. Tuo tarpu 
kai seniau jautresnių ir 
greitai gendančių vaisių ne- 
muvo galima nė svajoti iš
gabenti į tolimesnes šiaurės 
sritis, šiandien lėktuvais tą 
pačią dieną juos pristato, di
deliais kiekiais, į Maskvą, 
Leningradą, Kijevą. Įdomu 
bus čia pastebėti vieną So
vietų nacionalinės politikos 
bruožą.

Prieš karą tris ketvirčius 
visų Krymo gyventojų su
darė totoriai, o likusius— 
karaimai ir rusai. Be abejo, 
ši proporcija menkai pasi
keitė ir po revoliucijos. Ta
čiau derlingosios žemės plo
tas prieš revoliuciją buvo 
atvirkščiai proporcingas gy
ventojų skaičiui. Mažuma, 
t. y., stambieji žemvaldžiai 
rusai valdė tris ketvirčius 
žemės, o totoriai, didžiuma, 
tenkinosi tik sieksniniais 
sklypeliais. Dabar šibs į akį 
krintančios nelygybės jau 
nebėr. Visi sodai, vynuogy
nai, visa žemė priklauso 
Krymo totorių kolchozams.

Jau įvažiavus į Krymo 
pusiasalį tos nacionalinės 
politikos akivaizdūs ženklai 
pastebimi kiekvienoje vie
toje: stotelių j iešmininkai, 
milicininkai, valdžios tar
nautojai — totoriai. Simfe
ropoly, Bachčisarajuje, Jal
toje gatvių parašai pavadi
nimai ir dominuojanti kal
ba — totorių. Jei prieš ka
rą šiose vietose nė su žibu
riu nebūtum radęs jokio to
toriško leidinėlio, jokios to
toriškos mokyklos—šiandien 
visa tai rasi kiekviename 
žingsnyje.

(Bus daugiau)

Kazys: — Tu optimistas, 
Jonai, taip?

Jonas: — Beveik taip. 
Esu vienas tų, kurie tiki, 
kad pasaulis kiekvieną die
ną gerėja ir gerėja; bet aš 
abejoju ar jis ton pačio n 
linkmėn eina ir naktimis.

—Mano Jurgis yra širdin
giausias žmogus pasaulyje, 
—džiaugėsi jaunavedė savo 
draugei.

—O kuomi jis tatai įro
do?

—Jis perka man viską, ką 
tik gali gauti į bargą.

“ • • •
v —O kaip jautiesi, širde

le, šioje puotoje be savo vy
ro, smagu?

—Puotos smagesnės nerei
kia—labai smagu. Tik vie
na mintis mane kankina...

—Kas gi taip, kas?
—Gi gal ir mano vyras 

randasi kur pahašioj. puo
toj. Labai būtų pavydu!

• - • •
Dėde, tu juk nevedęs, 

taip?
—Taip, vaike, nevedęs.
—Tai kas tau pasako, ką 

tu turi veikti?

Tik Nesusipratimas
Važiuotės viršininkas:— 

Tamsta važiavai 60 mylių į 
valandą. Ar nežinai, kad 
toks smarkumas yra pavo
jingas? ' 
c Važiuotojas;—Čia yra tik 
nesusipratimas, viršininke. 
Šio automobilio pardavėjai 
man sakė, kad kai įvažiuo
siu 500 mylių, tai jau be jo
kių pavojų galėsiu daryti 
tiek mylių į valandą, kiek 
norėsiu. O 500 mylių aš jau
esu įvažiavęs ir man jokių 
pavojų nebebus. Tai ko tam
sta priekabiauji?

Sugraibstė Es-Džei.

NeUžsileidžia Krymas nė 
savo vaisiais Provansui. Jau 
gegužės pusėje paprastai 
prasideda Kryme čerešnių, 
vyšnių sezonas. Birželio 
pradžioje prinoksta abriko-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Nelabai senai as “New 
York Poste” skaičiau tūlos 
panelės Dorothy Dunbar 
Bromley straipsnius apie

Juodosios žemėlapio sritys parodo sritis, kurias Vokietija atplėš nuo Cecho- 
slovakijos iki spaliy mėn. 10 d. Reikia; pasakyti, kad naziai užgrobs Čechosio- 
vakijds teritorijos daugiau, negu jiems Municho pardavikų konferencija leido. 
Fašistai žino, kad Chamberlainas su Daladieriu su jais.

permainas Sovietų Sąjungos 
abortų sistemoje. Aš" ma
niau, kad kas nors atsiras 
ir tai panelei atsakys, arba 
paaiškins, kodėl Sovietų 
valdžia uždraudė abortus. 
Bet iki šiol tokio atsakymo 
nepastebėjau. Kažin kodėl?

M. D.
Atsakymas

Atsakymų .buvo, bet “New 
Yorko Postas” jų netalpino. 
Tas tik parodo, kaip taip 
vadinami buržuaziniai libe
rališki laikraščiai yra vien
pusiški ir neteisingi atsine- 
šime linkui Sovietų -Sąjun
gos.

Labai gerą atsakymą pa
nelei Bromley buvo parašęs 
Dr. Rochele S. Yarros, gar
sus Chicagos gydytojas. Jis 
Sovietų Sąjungoje lankėsi 
1930 metais ir 1936 metais 
ir tą šeimų apribojimo ir 
abortų klausimą specialiai 
studijavo. Deja, jo atsaky
mą bei paaiškinimą “New 
Yorko Post” atsisakė pa
talpinti ir taip to laikraščio 
skaitytojai tapo suklaidinti 
per panelę Bromley.

Dr. S. Yarros atsakymas 
telpa žurnale “Soviet Russia 
Today,” spalių mėnesio lai-’ 
doje, galite pasiskaityti.
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Senas Vincas

Negyvėliai Tyli
... —— Apysakaite ___________

(Tąsa)
“Ar šitaip? Jeigu ji nėra matoma, ne

užčiuopiama ir nežinoma, kurioj vietoj 
ji pas žmogų randasi, tai kuom galima 
įrodyti, kad toks nemirštantis gyvūnas 
pas žmogų randasi?’’

“Taip šventas raštas sako.”
“Ir jūs tam tikite?”
“Jeigu milionai žmonių tiki, tai mes 

negalime būti to visko ignorantais.”
“Tai jūs ir vėl turite tikėti, ką kuni

gas Vanagas ant jūs sako ir, nėra abe
jonės, kad taip sakys ir teisme. Juk tam 
tiki visi kaliniai, tiki veik visi parapijo- 
nai, tikiu aš ir tikės teisėjai, kad jūs 
esate raudonas bolševikas, užpuolėte ku
nigą, atėjusį su sakramentais pas jūs ser
gančią moterį, sumušėte kunigą ir išnie
kinote sakramentus. Tai ir čia, negalė
damas 'būti visų tikinčiųjų ignorantu, 
turėsi tikėti, ar ne?”

“Čia tai melas nuo pradžios iki galo.”
“Bet tūkstančiai žmonių tikės, kad ku

nigas teisybę sako.”
“Lai sau tiki... Bet aš žinosiu, kad 

jis meluoja ir pasakysiu, kaip viskas at
sitiko.”

“O kuom jūs tatai įrodysite, jei jūs 
žmonelė liudys už kunigą?!’
/Tai aš būsiu prapuolęs... Bet už tai 

po mirties aš rasiu teisybę ir jie per 
amžius kentės, o aš per amžius linksmin- 
siuos.”

“O kur tas dangus bei pragaras ran
dasi? Ar buvo kas ten nuvažiavęs ir 
parvežė fotografijas? Iš kur jūs žinote, 
kaip tos nematomos baisenybės—velniai 
ir tos grožybės—angelai atrodo, jet nie
kas jų nėra matęs?”

“Tai pagal jus, jei žmogus nėra buvęs 
Afrikoj, Chinijoj ar kituose tolimuose 
kraštuose, tai jis gali tikėti, kad nei Af
rikos, nei Chinijos visai nėra?”

Pirmasis lengvai nusišypsojo, pažvel
gė į Jurgio paspogintas akis ir truputį 
pravertas lūpas ir tarė: “Kur Afrika ar 
Chinija randasi, tai mes visi žinome. Ten 
buvo nuvažiavę mokslo žmonės, nubrai
žė mapas, išmieravo tų šalių didumą, 
pateikė, kokie žmonės ir kaip daug ten 
jų gyvena ir mes žinome, kaip toli tos 
šalys nuo mūs randasi. O jeigu atsirastų 
toks ignorantas ir pradėtų tvirtinti, kad 
tokių šalių visai, nėra, tai jį būtų galima 
paimti už nosies, nuvežti ten ir parodyti. 
Bet tegul mūsų kunigai pasako, kur ran-' 
dasi dangus ar pragaras? Kaip toli nuo 
mūs ir kokio dydžio tos respublikos yra? 
Tegul įrodo, kurioj vietoj randasi mano 
dūšia, kaip ji išrodo ir aš pilnai jiems 
tikėsiu. Bet apipilk patį popiežių pini
gais, nerk virvę jam ant kaklo ir liepk 
parodyti, kur tokie dalykai randasi ir 
jokio atsakymo iš jo negausi. Nežinau, 
atsakys jis.

“Argi ne juokinga”, tęsė jis: “Gano 
bandą ir nežino, kaip bent vienas tos ban
dos nemirštantis gyvūnėlis atrodo ir net 
kur jis randasi? Gena tą bandą namon 
(dangun), bet nežino, kur tie namai ran
dasi! Argi ne ant melo tas viskas stovi?”

Švilpukas sušvilpė, kaliniai susirikiavo 
į rikiuotę, susirakino žmonių grandinė ir 
tamsi kalėjimo pravarinė, prarijusi pas
kutinę grandinės kilpą, užčiaupė plačias 
savo žiotis...

Jurgis, įėjęs j vienutę, sėdo ant kė
delės ir pasinėrė mintyse. Dabar pas 
jį atsirado dvi mintys ir prasidėjo kova 
už senas ir naujas pažvalgas. Jam neiš
ėjo iš minties ano lietuvio pastatyti trys 
pamatiniai tikėjimo klausimai, kaip tai: 
Kur randasi pas žmogų dūšia ir kur ran
dasi jos, po kūno mirties, gyvenimai— 
dangus ir pekla? Mintis už senas pažval
gas, tikėjimą į pomirtinį gyvenimą, kal
bėjo:

“Nejaugi viskas remtųsi tik ant melo 
ir išmislų? Nejaugi žmogus, kaip ir kiek
vienas gyvis, užmerkė akis nežino, kad 
numirė ir viskas su juom pasibaigė? Ar 
ne gražu, ar ne ideališka, kad kūnui mi
rus, dar jo dūšelė gale grabo stovėdama 
mato, kaip jį apgailestauja gyvieji, kaip 
laidoja ir paskui, jeigu ji pakliūva į dan
gų, mato, kas dedasi ant žemės ir lau
kia ateinant pas ją kitos, jos mylimos 
dūšelės ?7

Bet kita mintis... Mintis atbundanti

iš prietarų, prisimygus statė klausimus: 
“Kas matė žmogaus dūšią? Kas buvo 
dangui ar pragare; kas matė angelus ar 
velnius; kas nutraukė jų atvaizdus ir vė
lei sugrįžo ant žemės?”

Tokios ir panašios mintys kariavo Jur
gio vaidentuvėj, kol neprasivėrė vienu
tės durų langelis ir pro jį įlindo blėki- 
naitė su buiza, dvi riekutės duonos ir 
dvi neskustos bulvės.

Pavalgęs vakarienę ir pasivaikščiojęs 
po tris žingsnius nuo sienos iki sienos, 
£ėdo ant kėdelės ir paskendo mintyse 
apie savo likimą. Jam dabar tiek susi- 
kuopė klausimų, taip viskas susinarplio
jo, kad jis paliko tik toks mažiutis, toks 
menkutis gyvūnėlis ir toks nelaimingas, 
kaip ta nelaiminga muselė, įstrigus į vo
ratinklį—juo daugiau galvojo, tuo labiau 
narpliojosi klausimų kilpose.

Taip jam besikamuojant ir negalint iš 
tų painiavų išsipainioti, vėl prisiartino 
naktis, užviešpatavo grabinė tyla ir vėl 
tik sargo žingsniai tai nutoldami, tai vėl 
priartėdami, monotoniškai taksėjo—tak, 
tak, tak... 

• • •*" • “ • •

Nežinia, ar Jurgis Striūgas labiau bū
tų nudžiugęs, jei, būtų išleistas ant lais
vės, ar tuomet, kuomet jis buvo įleistas 
į pasimatymo gardą ir pamatė savo gerą
jį dėdę anapus dratinio užtvaro? Jis pri
puolė prie dratinio užtvaro, jo akys sken
do džiaugsmo ašarose ir lūpos virpėjo, 
negalėdamos žodžio ištarti... Dėdė, tai 
matydamas, pirmas prabilo:

“Na, o ką, mielas sūnau? Ar aš tau 
nesakiau? Ar ne perspėjau? O tu, ką ant 
to man atsakei, ar pameni? Tu išvarei 
mane pro duris ir pasakei-----Neparo
dyk man daugiau to savo bedieviško 
snukio!”

“Atleisk man, dėde,” suvaitojo Jurgis 
ir dadėjo: “Tik dabar atsivėrė mano 
akys ir nuo šios dienos, kol gyvas būsiu, 
netikėsiu kunigams.”

“Nuo kunigų pradėjęs netikėti, sūnau, 
dar toli gražu neišlaisvini savo minties 
iš prietarų žabangų... Tu netikėsi kuni
gams, pajuoksi juos, bet pakol tavo min
tis nebus nušviesta mokslo švyturiu, ji 
bus prietarų nelaisvėje. Ir tokiam laisva
maniui, kaip tik pažiūrės mirtis į akis, 
jis vėlei šauksis prie kunigo. Kaip tu 
gali iškepti priešreliginę kiaušinienę, ne- 
sumušęs religijos lukšto?”

“Jau aš apie tai galvoju, dėde, bet 
tai tegul bus kitam kartui... Dabar, 
būk toks geras, dėdyte, ir pasirūpink ma
no likimu... Gelbėk mane.”

• “Aš jau rūpinuosi, sūnau. Buvau ir 
pas advokatą ir tu taip esi įpintas, taip 
melagingai apkaltintas, kad už jokią pa- 

, ranką nepaleidžia... Reiškia, turėsi pa- 
kūtavoti iki teismo, o ką teismas pasa
kys, tai vėl kitas klausimas, sūnau.”

Jurgis, išgirdęs tai net pasviro... Su- * 
dejavo jo siela, suvirpėjo lūpos, akys su
žaibavo kerštu ir susigniaužė jo kumš- 
tys. Jis stovėjo lyg apkvaitęs ir jo, tarsi 
aprasojęs stiklas, apsiašarojusios akys 
spoksojo į dėdės veidą...

“Ar tu žinai, sūnau,” prabilo vėl dėdė, 
“kad ant tavęs net trys kriminališki pra
sikaltimai sukrauta? Tu dabar esi rau
donas bolševikas, pasikėsintojas ant ku
nigo gyvasties ir išniekintojas sakra
mentų.”

“Žinau, dėdyt... Bet tai prakeiktas 
kunigo melas! Aš jį sučiupau su savo 
pačia, tai ir pačiupinejau... Jeigu bū
čiau žinojęs, kad jis taip bjauriai mane 
apmeluos, liežuvį būčiau ištraukęs!”

Pasimatymo laikas pasibaigė... Dėdė 
pasižadėjo gelbėti jį kiek galėdamas, o 
Jurgis, atsisveikinęs dėdę tik savo aša
rų pilnomis akimis, nukiūtino į savo vie
nutę ir taip buvo susijaudinęs, taip su
sigraudinęs, kad nei mintyti nepajėgė.

II.
Teismabučio salė pilnutėlė pašalinės 

publikos. Didelę didžiumą tos publikos 
sudarė Švento Kazimiero parapijos pa- 
rapijonai. O dideliaušias nuošimtis, tai 
davatkos, kurios turės ką liežuviais plak
ti teismui pasibaigus ir badyti špygomis 
į panosią kiekvienam bedieviui ar bedie
vei—bolševikams.

(Bus daugiau)

Knyga “Ūkanos” ir Narių Duoklės
Lietuvių Literatūros 

Draugijos šių metų knyga 
“ūkanos” jau atspausdinta 
ir paduota apdarinėtojui. 
Knyga didelė, graži, ant ge
ros popieros, turi net 342 
puslapius. Knygos atspaus
dinimas daug pareikalavo 
pinigu. Kiekvienas puslapis 
reikia apmokėti, popierą 
pirkome geresnę, tai bran
giau atsiėjo. Dabar reikia 
baigti mokėti už atspausdi
nimą, už susiuvimą, apda- 
rymą ir išsiuntinėti. Cent
rui reikia trumpu laiku ma
žiausiai $1,000. Mes neturė
tume jokio vargo, jeigu na
riai ir kuopų valdybos būtų 
atlikę savo pareigą — pa- 
simokėję duokles ir prisiun- 
tę. Bet daugelis tą nepada
rė.

Net tokios didžiulės kuo
pos, kaip So. Bostono, kuri 
turi virš 100 narių, dar nėra 
nei už vieną narį mokėjus, 
apart tik už 4 naujus na
rius; Hudson, Mass, yra di
delė kuopa, bet dar nemo
kėjus. Lawrence, Mass, taip
gi nemokėjus. Viso dar yra 
31 kuopa, kurių neį cento 
duoklių centre negauta. Tai 
didelis apsileidimas!

Iki šiol centre gauta tik 
už 3,184 narius duokles 
įskaitant ir naujus narius. 
Kur gi dar kita tiek? Gerai 
stovi tik Kanados kuopos; 
kitur daug apsileidimo.

Tiesa, yra kuopos, kurios 
jau nariais pralenkė 1937 
metus, tai būtent Hillside, 
Hartford, 33 kp. Pitts
burgh, 180 kp. Wilmerding, 
15 kp. Fort Williams, Ed
monton, 47 kp. Montreal©, 
K a p u s k a singo, Sudbury, 
Weston, Winnipeg©, Haver
hill, Kenosha, Pittston ir 
Seattle. Yra eilė kuopų ku
rios stovi lygiomis, bet yra 
didelių kuopų, kurių dar ne
didelis narių skaičius pasi
mokė j o.

Mes turime penkiolika 
apskričių ir 24 kuopas, ku
rios nepriguli prie apskri
čių. Chicagos apskrityj 1937 
metais mokėjo duokles 768 
nariai, o šiemet dar tik 446; 
Brooklyno apskrityj praei
tais metais mokėjo 711 na
rių, o šiemet dar tik 435; 
P h i 1 a d e Iphijos apskrityj 
praeitais metais ‘sumokėjo 
295, o šiemet dar tik 184 na
riai ; Massachusetts apskr. 
praeitais metais mokėjo 675, 
o dabar dar tik 351 narys. 
Panašiai yra ir kitur. Jau 
metai baigiasi, mes išleido
me tris numerius “šviesos”, 
dabar ruošiame spaudai 
ketvirtą; greičiau ir dides
nę knygą atspausdinome, 
kaip kitados. Reiškia, narių 
duoklės turi būti centre, kad 
apmokėjus už jiems paga
mintą literatūrą, gi tuo kar
tu dar apie pusė narių yra 
skolingi. Mes kreipiamės į 
visus ir visas prašydami, 
kad kuo greičiausiai atlik- 
tutė savo pareigą — pasi- 
mokėtumėte nario duoklę.

Dar nemažas skaičius yra 
skolingų ir už 1937 metus. 
Jie turi užsimokėti, nes nei 
vienas skolingas negalės 
gauti knygą. Kuopos yra 
atsakomingos už knygas, 
kad atiduodant turi išrinkti 
ir nario duokles.

Centras žino, kad dauge
lis kuopų valdybų laiko pas 
save pinigus ir laukia, kol iš 
visų narių duokles išrinks, 
kad vienu kartu galėtų pri

siųsti. Bet tokis valdybų pa
sielgimas apsunkina centrą. 
Pas mus yra arti 200 kuopų, 
jeigu kiekvienoj kuopoj yra 
tik po $2, tai ir tai susidaro 
apie $400 pinigų. Dabartiniu 
laiku prisiųskite visus pi
nigus, kiek jų pas jus ran
dasi. Centras turi apmokėti

bilas if pinigai labai reika
lingi.

Jeigu kurie nariai nori 
gauti knygą su kietais vir- 
šais, tai, pagal praeito su
važiavimo nutarimą, už tai 
turi pasimokėti dar po 25 
centus ir tuojaus prisiųsti.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Julio de Vayo, Ispanijos respublikos užsienio reikalų 
ministeris, sako kalbą Tautų Sąjungos seime, aiškinda
mas respublikos padėtį.

Hillside, N. J.
Hillsidiečių kuopos, Litera

tūros Draugijos 200 kp. ir Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 101 kp., turėjo surengę 
pikniką rugsėjo 11 d. Kadan
gi mūsų piknikas buvo mažai 
garsintas, tai ir publikos ne
buvo daug. Patys hillsidie- 
čiai dalyvavo. Tiesa, buvo ke
letas draugų iš Kearny, N. J.

Iš draugų buvo prisiminta 
apie Ispanijos kovotojus ir 
tam tikslui buvo renkamos au
kos. Užrašė vardus tų, kurie 
aukojo po dolerį. Aukojo šie 
draugai: J. Lepševičius, La
banauskas, M. Ražanskienė, 
John Ražanskas ir J. Šimkie
nė. Viso su smulkiais surink
ta $9.10.

Labai ačiū visiems aukoto
jams. A. Žalys.

Wilkes-Barre, Pa.
Iš Laikraštininkų Streiko
Ir vėl Wilkes-Barre keturių 

laikraščių darbininkai išėjo į 
streiką. Jiems vadovauja ko
vinga Amerikos Laikraštinin
kų Gildija. Priežastis streiko 
tame, kad laikraščių, savinin
kų susivienijimas atsisakė pa
sirašyti su Gildija kontraktą. 
Mat, kai pernai žiemą įvyko 
streikas, tai bosai buvo pri
versti kontraktą pasirašyti ir 
uniją pripažinti, o dabar jie 
mano, kad jiems nebereikia 
tokuotis su organizuotais laik
raštininkais.

Laikraštininkų streikui la
bai karštai pritaria visi orga
nizuoti darbininkai — ne tik 
mainierių unija, bet net tokia 
organizacija, kaip trokų vai
ruotojų unija, šie unijistai 
pasakė, kad jie jokiu- būdu 
nežengs per pikieto liniją ir 
neveš popieros laikraščiams, 
kol streikas tęsis. Dėlei tos 
priežasties saVininkai pareiš
kė, kad jie sulaiko išleidimą 
“Wilkes-Barre Record.” Ma
noma, kad ir kiti trys laik
raščiai bus priversti sustoti 
ėję, kol bosai nusileis strei- 
kieriams.

Skebų iš lauko pusės tėra 
mažai, bet savininkai šeimynų 
nariai tapo pristatyti prie dar
bo, idant pavaduoti streikie- 
rius. Pikietas. yra kovingas. 
Laikraštininkam padeda pi- 
kietuoti ir kiti organizuoti 
darbininkai, ypatingai mai- 
nieriai.

Streiko paliesti yra šie laik
raščiai : “Record,”- “Times 
Leader,” /‘Evening News,’ ir 
“Sunday Independent.”

Koresp.

-■•o/saKa

Lawrence, Mass.
Laiškas iš Ispanijos

Laišką aplaikė S. Penkaus- 
kas nuo delegacijos iš Barcelo- 
nos. Laiškas rašytas rugpjūčio 
22 d. ir skamba sekamai:

“Aš duodu jums žinoti, kaip 
mes gyvename ir dalinamiesi 
mintimis su Ispanijos narsin- 
gais žmonėmis, kurie kovoja už 
demokratiją mūsų šalies, taip 
pat ir už viso pasaulio darbi
ninkų reikalus prieš generolo 
Franco išdavikus ir prieš įsi
veržėlius Italijos juodmarški- 
nius ir hitlerininkus. Mes pa- 
sirįžę kovą laimėti su jūsų 
Amerikos žmonių pagelba. Jūs 
jau daug kartų davėte mums 
pagelbos, svarbiausia tai medi- 
kalinių reikmenų ir drapanų.

“Taigi, ir dar mes šaukiamės 
prie Amerikos demokratijos 
mylytojų gelbėti mūsų demo
kratinę šalį. Mes prašome ju
mis padėkavoti visiems demo
kratijos mylėtojams už mums 
gelbėjimą”.

Pasirašo: Constance Kyle, 
American Delegate.

Tai matote, draugai, Ispani
jos žmonėms pagelba labai rei
kalinga. Mūsų pareiga visais 
būdais juos paremti. Kurie iš
galite, paaukokite. Aukas ga
lite siųsti ir tiesiai sekamu ade- 
su: North American Commit
tee to Aid Spanish Democracy, 
149 Fifth Ave., New York, N. 
Y.

Didelė vėtra pridarė daug 
nuostolių šio miesto gyvento
jams. Išvertė daug medžių, 
nunešė daug kaminų ir stogų. 
Iš vienos pusės vėtra, iš kitos— 
patapas. Lijo per penkias die
nas, niekur negalėjo išlysti 
iš stubos. Merrimac upė buvo 
labai pakilus.

L. K. Biuras.

Persergėjimas Mussoliniui 
Prieš USA Žydų Išvijimą
Roma. — Musšolinis su 

Didžiąja Fašistų Taryba 
svarstė išvijimą dviejų šim
tų Amerikos piliečių-žydų, 
kurie laikinai apsistoję Ita
lijoj.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Wm. Phillips per
sergėjo užsieninį Italijos 
ministerį, kad jeigu Italija 
ištrems žydus Amerikos pi
liečius, tai gal Amerika iš
vys Italijos piliečius, laiki
nai apsigyvenusius Jungti
nėse Valstijose.

Baltimore, Md.
X *

Atsibaladojo Senas su Jauna |/
Evangelistas Smith, kuris 

jau 78 metų senumo, atsibala
dojo su savo jauna pačiule, 
kuri tik 26 metų amžiaus, ir 
d a tik pora mėnesių tam at
gal apsivedę. Senis evangel-*/ 
istas atvažiavo į Baltimorę, 
kad išgelbėjus aveles nuo pra
žūties. Jis pasižadėjo išbūti 
Baltimorėj per dvi savaites. j 
Laikys pamokslus kasdiena 
Fifth Regiment Armory.

Evangelistas Smith pirmuti- 
niuose savo pamokslo žodžiuo-^w // 
se suriko: “Jau ir bažnyčiose 
pradėjo ‘cocktail’ pares kel
ti. .. ” Jis pasakė savo klau-'" A 
sytojams, kurių buvo apie 
2,000, kad jiems reikia atsi- • 
vertimo, sugrįžimo prie reli
gijos. “Jeigu aš gyvenčiau / 
čia, tai aš jausčiausi atsako-,/ 
mjngas šiame mieste...” Jis.,, 
tai pasakė, nurodydamas, kad/ v. 
Baltimorėj bažnyčios perdaug . 
pustuščios. “Nepraleisk die-*/ 
nos, nepamatęs Kristaus. •Su-*' 
stok daręs pinigus valandėlę,'T 
pasikalbėk su kuo nors apieJl 
Jėzų. Tu neturi teisės prašy
ti dievo, kad fa u ką duotų/.; 
jeigu tu dievui nieko neduo
di”.

Evangelistas pasismaginęs- '. • / 
sušuko: “Jūs negiedate!” Jis / 
užprotestavo, kadangi slabnūs;j 
balseliai tepasigirdo. Po su-UJl 
giedojimo, evangęlistas trau-•». 
kia toliau savo pamokslą.

“žmonės eina į bažnyčias ir.^ 
eina su visokiomis formomis 
religijos, bet jų, širdis ne,/ 
ten. . .” “Jie turi būti atvers- • įį 
ti ir iš naujo pagimdyti. . .”

“Jūsų bažnyčios paliko kliu,, 
bais, ar aš teisingai sakau?’/' 
sušuko jis. Iš klausytojų pu-, 
sės atsiliepimo nebuvo, kai ne-’5 Jį 
gyva siena stovėjo, “well, tai‘7 
jūsų pačių kaltė”, Smithas sa-u 
ko. “...Jeigu jūs nedarotec*. ». 
nieko dėl bažnyčių ir Kris/j 
taus, tai jūsų narystė mažina- - \. 

. sh i Pasižiūrėkite į jūsų giri,/ 
tuokliavimą šiame mieste. Jūs • 
neturėjote moteriškų *barten-.. S 
d erių’ šiame mieste keliolika/ 
metų tam atgal, kada aš čįaA 
buvau, dabar jų pilna. . .” '

Evangelistas pakvietė A pir
myn tuos, kjirie norėtų būti 
išganyti, bet avelės netąjp jau 
kvailos nešti savo kailį, kad 
piemuo jas apkarpytų," inažai 
pirmyn paėjo./ Evangelistas 
švelniai užgiedojo, “O saldi1* 
istorija Jėzaus, stebuklingas,; 
išgelbėtojas žmogaus”. Pa-a 
poteriavus, davė benedikciją,, 
ir mitingas užsidarė.

Vietinė spauda plačiai ap-C 
rašė apie 78 metų senį ir jo,; . 
jauną 26 metų žmoną. Rodo-j ■ 
si, kad ta porelė būtų ką to?.; 
kio gero padarius, ar ką gero I 
pamokinus. žinoma, daug , 
žmonių subėgo savo piemenlo 
pasiklausyti. Daugelis jų/£ 
verkšnojo, kiti nešė save kiek’ ’ 
apkarpyti. V-kus. ”» /

--------------------- • rĄ \/'
Federacijos Vadai Užgniau

žė Rezoliuciją prieš Jų . i 
Atžagareivišką Politiką .' 1

1 ——— (VW

Houston, Texas. — Fede
racinių Darbo Unijų Cent-/ C 
ras Arthur mieste, Texas// 
įteikė pasmerkimo rezoliu£j£| 
ei ją suvažiavimui Ameri- '.j 
kos Darbo Federacijos prieš-4 
jos vadus, kad jie susidėjo' 
su Naujosios Dalybos prie
šais ir bendromis jėgomis 
sumušė pažangų kongres- 
maną Maury Mavericką, 
darbininkų draugą, vėl kan-1 
didatavusį į šalies kongresą/;

Bet suvažiavimo vadąį’f' 
užgniaužė tą rezoliuciją, 
visai neleisdami ją skaityt 
suvažiavime. Jie nukalbėjo, . 
kad ši rezoliucija vėliau/* 
įteikta, negu nustatyta Fe-// 
deracijos taisyklėmis.
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Naujosios Anglijos Lietuvių 
Literatūros Draugijos 7-to 
Apskričio Kuopų Atydai

Brangūs Draugai ir Draugės: 
Lietuvių Literatūros Drau

gija veda vajų už gavimą iki 
naujų metų 1,000 naujų narių 
arba naujų skaitytojų ‘‘Švie
sai.” Kaip matėt spaudoj, mū
sų Draugijos knyga “ŪKA
NOS” jau sustatyta ir neuž
ilgo bus gatava. Pasinaudo
jant ta proga, kad šiemet taip 
anksti knyga bus išsiuntinėta, 
apskričio komitetas prašo vi
sas kuopas pasidarbuoti, gau
ti naujų narių j Draugiją.

Mūsų LLD 7-to Apskričio 
metinė konferencija įvyks lap
kričio 20 d., 1938 m., 10 vai. 
ryto, 376 Broadway, So. Bo
ston, Mass. Prašom išrinkti 
pilną delegaciją į konferenci
ją

Draugiškai,
D. LUK1ENĖ, 

Apskričio Sekretorė.

Worcester, mass.
Iš Moterų LLlį) 155 Kuopos 

Susirinkimo
Mūsų kuopa priėmė vieną 

naują narę, draugę J. Jus- 
sienę. Mes manom energin
gai dirbti gavimui naujų na
rių arba “šviesai” skaitytojų 
per LLD vajų, kuris tęsis iki 
naujų metų. Pradžia jau yra.

Nutarėm rengti vakarienę 
Ispanijos naudai lapkr. 13 d. 
Kad padaryti šią vakarienę 
pasekminga iš visų pusių, nu
tarėm kviest mūsų visas or
ganizacijas prie šio darbo. 
Jau kelios organizacijos yra 
išrinkę komisijas tam dar
bui.

Prašom kitas organizacijas 
Worcestery tą dieną nieko ki
to nerengti, kad tą dieną pa- 
dėtumėt mums padaryti pa
sekmingą vakarienę parėmi
mui kovotojų Ispanijoj prieš 
fašizmą.

Dėlei kuopos naudos nuta
rėm rengt margumynų vaka
rą. Kiek jau esu girdėjus, 
tai kas tą vakarą nenueis į 
parengimą, iš tikrųjų gailė
sis. Dieną pranešiu vėliau.

Mūsų susirinkimas įvyks 
spalių 10 d., 7:30 vai. vaka
re, 29 Endicott St. Kviečiam 
ir nenares drauges ateiti į mū
sų susirinkimą.

Kp. Koresp. D. Lukienė.

Norwood, Mass.
Baisi Nelaimė

Rugsėjo 30 d. važiuojant į 
darbą A. Navickui, kuris ve
žė savo seserį ir kitą moterį į 
darbą, • smarkiai važiuojant 
skersai kelią, kita mašina taip 
smarkiai kirto į Navicko ma- 

, šiną, kad tp pasekmėj Bronė 
Navickaitė, 24 metų, užmušta 
ant vietos, taip ir ta ameriko- 
nė, 26 metų, mirė. Vairuoto- 

f jai likos sunkiai sužaloti ir 
dabar kankinasi ligoninėj.

Labai gaila, kad tik pražy
dę gyvenime ir turėjo žūti, o 
kiti gal liks koliekos per visą 
gyvenimą. Ir vis už neatsargu- 
mą, už didelį skubėjimą. Ypa
tingai tėvai turi pergyventi 
skaudžias valandas. »
Iš Literatūros Draugijos 9 Kp. 

Susirinkimo

L. L. D. 9 kp. vykdo gyve- 
niman Lietuvių Literatūros 
Draugijos suvažiavimo nutari
mus. Susirinkime įstoj’o du 
nauji nariai: Peter Kurulis ir 
Tarnas Piliponis. šiame susi
rinkime buvo išduotas rapor
tas iš L. L. Draugijos suvažia
vimo. Raportą davė buvęs de- 

. legatas T. Sarapas. Raportas 
buvo geras ir likos priimtas. 
Nutarta rengtis prie rudens- 
žiemos veikimo. Išrinkta komi
sija, 'kurion įėjo E. Karalienė, 
J, Galgauskas, J. Grybas, ku- 

įri pasirūpins surengti gerą 
teatrą. Taipgi kita komisija iš
rinkta vien iš moterų: O. Za
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rubienė, D. Zurbienė ir A Ka
ralienė. Moterys surengs drau
gišką pasilinksminimą dėl ge
resnio susitraugavimo tarpe 
narių ir gavimui naujų narių.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 3 kp. delegatė Iza
belė Yarmolavich išdavė pui
kų raportą iš LDS Seimo. Tai 
buvo pavyzdingai paruoštas 
raportas. Tai pavyzdys ki
tiems veikėjams, kaip reikia 
prirengti raportus. Buvo ra
portas ir sykiu pamoka apie 
L.D.S. auklėjimą.

Po raporto likosi išrinkta 
komisija dėl bandymo suorga
nizuoti jaunimo kuopą. Ko- 
misijon apsiėmė: Izabelė Yar
molavich, Peter Yesikėnas ir 
J. Grybas.

L.D.S. 3 kp. rengia smagų 
pasilinksminimą, kuris atsibus 
spalių (Oct.) 28 d., Lietuvių 
Svetainėje.

Kuopa bandys išpildyti kvo
tą dėl gavimo vaikų į L.D.S. 
vaikų skyrių.

Taipgi skaitytas laiškas nuo 
Lietuvių Komiteto Ispanijos 
Kovotojų paramai. Laiškas 
priimtas ir išrinkta dvi drau
gės, Juzė Pastarnak ir N. Gry
bienė, kurios parinks aukų Is
panijos liaudies pagelbai jos 
kovoje prieš kruvinąjį fašiz
mą.

Žvalgas.

Bronę Navickaitę Palaidojus 
Vos tik 24-ri metai šukako, 
Štai ir gyvybės neteko 
Bronė Navickaitė! Gyvybės 

neteko
Mašinom ant kelio susikūlus.
Tai ne išdykumo tikslais 

važiavo,
Bet į dirbtuvę pelnyt duoną 

savo.
Tai įvyko rugsėjo 30-tą iš ryto, 
Apie 7-tą, kuomet prašvito.
Per greitai nukrito vos pražy

dęs žiedas,
Pažvelgus į karstą, suvilgo 

blakstienas.
Per greitai užgeso ta tėvelių 

viltis.
Net ir artimųjų sugraudino 

širdis.
Nepoilgam Bronės kapas žolele 

apžels,
Prisiminus dukrelę, motinėlė 

tankiai apsiverks.
Bet neverk liūdnai, dukros 

net’gaivinsi,
Tik savo sveikatą greičiau 
sunaikinsi.

Motina žemelė mus visus 
priglaus,

Kur rūpesčių, kančių širdis 
nebejaus!

J. P. žilvitis.

Baltimore, Md.
Penki Doleriai ir Kvorta 

Degtines už Balsą

Gubernatoriaus nominacijoms 
užsibaigus, gailių ašarų verks
mai pasirodė. “The Baltimore 
Sun,” (netik pats verkia, bet ir 
kitus pravirkdino. Mat, “Sun” 
savo editoriale labai apgailes
tauja, kad majoras Jackson 
prakišo nominacijas. O jo opo
nentas, Herbert R. O’Connor, 
Attorney General, laimėjo. 
Nors tie du abudu ponai yra 
kapitalistinės klasės bernai, bet 
visgi iš praeities galima buvo 
matyti, kad H. R. O’Connor ne
buvo taip jau lipnus fašistų 
draugas, kaip buvo ir yra mies
to majoras Jackson.

Ponas Jackson’as niekados 
nepraleisdavo vokiečių parengi
mų, prakalbų ar kitokių pramo
gų. Jis visuomet su visomis ke
turiomis skubindavosi pasitikti 
vokiečių laivus, kadetus ir vis
ką, kas tik vokiška, ir juos auk
štai garbindavo. Baltimorėj vo
kiečių yra apie 60,000; didelė 
didžiuma pilnai pritaria Hitle
riui. Kada vokiečiai apvaikš
čiojo taip vadinamą “Vokiečių 
Dieną,” Carlins Parke, kur bu
vo principalis ^kalbėtojas Dr. C. 
R. Walter Thomas, p. Jack
son’as ir senatorius Tydingas 
•taipogi kalbėjo, pritardami na- 

ziams ir garbindami juos. v 
Baltimorės lietuviai demokra

tai, taipogi netoli paskui su vo
kiečiais žygiuoja. Lietuviai de
mokratai taipogi visomis ketu
riomis rėmė p. Jackson’ą į gu
bernatorius, nors jie visi žino, 
kad p. Jackson’as vokiškus na- 
zius myli ir jiems pritaria. Ne
būčiau “surprise”, jeigu ir lie
tuviai nebūtų katras priėmęs 
$5 ir kvortą degtinės už davi
mą savo balso už Jackson’ą. 
“Sun” praneša rugs. 28 d.:

“In Baltimore city, Demo
crats were paid $5 and a quart 
of whiskey per vote. ..”

Trečiam straipsnio paragra
fe skaitome sekamai: “In the 
recent primary... we have au
thentic accounts of the public 
auction of votes—faction bid
ding against faction—$15, $20, 
$25 a vote. The prices went up 
as the afternoon advanced. 
Some votes brought as high as 
$50. Families with six or se
ven voters had to take less, but 
could easily make $100 for the 
whole block...”

Šituos faktus iškėlė aikštėn 
Herbert M. Brune, Jr., kuris 
taipgi kandidatavo ant guber
natoriaus.

Pardavimas savo balso už pi
nigus, už degtinę, pardavimas 
savo kailio kapitalistų klasei, 
pardavimas savo šeimynos, par
davimas darbininkų klasės bur
žuaziniams išnaudotojams, tai 
požymiai kapitalistinės siste
mos supuvimo. 

* * * i
Keičiasi laikai, keičiasi ir vi

sokį nesusipratimai tarpe neku
riu žmonių. 'Buvo laikai, kada 
Baltimorės kriaučiai lietuviai 
nenorėdavo, kad šalia jų atsis
totų kokis “fabrikonas”, išsi
gerti stiklą alaus saliune. To
kie kriaučiai pamatę darbinin
ką be kalnieriaus, o dar užsi
movusį su “overauzėm,” tuoj 
surikdavo: “Jei tu tam “fabri- 
konui’ ‘servysi’ alaus, tai mes 
čia neužeisime...”

Laikas pasikeitė. Dabar tie 
kriaučiai kitaip jau žiūrį. Da
bar jie nesibritkina netik “fa- 
brikonų,” bet jau ir juodvei-. 

Dienraščio “Laisves” Metinis

KONCERTAS
BROOKLYNE JAU ARTINASI

Bus

Lapkričio 13 November

/

DaininlnRaS Aleksandras Vasiliauskas 
Puikiausias Amerikos lietuvių tenoras

Skaitlingoji didžiojo New Yorko ir apylinkės lietu
vių visuomenė Vasiliauską girdės dienraščio “Laisvės” 
koncerte, 13 d. lapkričio.

šio koncerto komisija veda derybas su eile pasižy
mėjusių talentų ir neužilgo paskelbs ištisą programą.

Įžangos bilietai jau gatavi. Juos galima gauti “Lais
vės” raštinėje ir iš platintojų. Užsitikrinimui geresnių 
sėdynių, iš anksto įsigykite įžangos bilietus.

Įžanga 50c., 75c. ir $1.00

Koncertas bus toje pai priprastoje vietoje

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVĖ. BROOKLYN, N. Y

Programas prasidės 3 Valandą po pietų.

Šokiai prasidės 7 vai, vaiediė.

džių nesibijo. Visi, kai vienos 
motinos vaikai, vienoj linijoj 
maršuoja prie bedarbių pašal
pos ofiso, policistų stumdomi, 
pašalpos j ieško.

žinoma, nekurie iš jų dar ir 
šiandie skaitosi save “aukščiau” 
kitų. Pavyzdžiui, paimkime .kad 
ir poną C. iC. Jenkins, kuris 
tūlas laikas tam atgal rašė 
“Keleiviui,” “.. . nutrauksiu ry
šius, jei mano raštų netalpinsi
te...” Vargšui Jenkinsui pa
žangioji spauda uždarė duris, 
tai jis nubėgęs į fašistinę “Vie
nybę” prirašė visokių nieknie
kių ant tų žmonių, .kurie jam 
nepatiko. Išvadino juos “fabri- 
konais,” “lepšėmis” ir dar ki
taip.

Tai dar vienas žmogus, ku
ris save statosi aukščiau kitų. 
Vadindamas save tikru lietu
višku patriotu bei tautiečiu, 
pats savo lietuviškos pavardės 
sarmatinas, vadina save sve
timtaučio pavarde. V-s.

Minersville, Pa.
Spalių 4 d. įvyko susirinki

mas Lietuvių Komunistų kuo
pos. Susirinkimą galima pava
dinti gyvu ir vykusiu. Prisira
šė prie partijos 3 nauji nariai.

Daug kas buvo apkalbėta ir 
išdiskusuota apie pasekminges- 
nę partijinę veiklą. Taip pat 
buvo rimtai apkalbėta kas link 
neganėtino įvertinimo tūlų 
draugų lankytis į susirinkimus, 
ir atšalusiai žiūrėjimą į susirin
kimų svarbą. Buvo rimtai ap
tarta, kaip surasti būdą praša- 
linimui tos negeistinos proble
mos.

* * *
Nutarta turėt parengimą ben

drai' su tarptautine Komunistų 
Partijos kuopa. Parengimas 
bus su šokiais. Atsibus spalių 
29 d. šio parengimo pelnas da
lysis šiaip: “Daily Worker” 
fondui 50 nuoš. ir kuopoms po 
25 nuoš. Apkalbėta plačiai, 
kaip pasekmingiaus darbuotis 
dėl vajaus dienr. “Laisvės,” 
“Vilnies” ir “šviesos”’ žurnalo.

Iš visų tarimų galima pada
ryt išvadą, kad kuopa povaliai 
žengia prie savo užduoties. Dar 
būtų reikalas gauti platformos 
partijos rinkimams, ir partijos 
konstitucijų lietuviškam verti
me. Bet apie tai tik buvo kal
bėta, bet nenutarta, kiek or- 
deriuot ir kada. Bet būtų gerai 
gauti platformos nors 50 ekz. 
ir konstitucijų kokias 25.

J. Ramanauskas.
Nuo Red. Platforma ir kon

stitucija jau išsiųsta ir už die
nos1 kitos gausite. Atleiskite, 
jog teko išbraukt koresp. dalį 
apie diskusijas, nes į šeštadie
nio numerį nespėjome įdėti.

PRANEŠIMAI k kitur
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalių 12 d., 8 v.' v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Draugės 
ir Draugai, visi dalyvaukite, nes tu
rėsime daug svarbių dalykų, kurie 
turės būti svarstomi. Taipgi, nepa
mirškite sugrąžinti laimėjimo kny
gutes, nes laimėjimas įvyks tuoj po 
susirinkimo tą patį vakarą. — V. K. 
Sheralis, Sekr. (237-238)

- ELIZABETH, N. J.
šį antradienį, spalių 11 d., yra 

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

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) .

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL
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 the premises.

CHARLES HAEMER
(Hacmcr’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 the premises.

' NICOLO CHIMIENTI 
Paradise Bar & Grill

276 Humboldt St. Brooklyn, N. Y.

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 that 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 be 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 
SedTion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 150 N. 4th St., & 240 Bedford 
Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed' on the premises.

JOE TRUNCA 
d-b-a Joe’s Bar & Grill

150 N. 4th St,,
&240 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

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 Np. 
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 the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1048—1064 Ocean Parkway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048-1064 Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y.
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 Con
trol 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

390 Nostrand Ave.
& 295 Putnam Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL5077 has tyeen issued to the undersigned 
to se|l beėr, wine, and liquor at 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
mises.

PATRICK J. DURKIN 
d-b-a Durkin’s Emerald Bar & Grill 

1289-A Fulton Street,
& 534 Nostrand Ave. 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 the Alcoholic Beverage Control Law 
at 957 Lafayette Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

PATRICK FENTON
(Lafayette Bar & Grill

957 Lafayette Ave. Brooklyn, N. 

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

JOSEPH CANEPA
1060 B’way Brooklyn, N. Y.

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 bo 
consumed on the premises.

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 fairies

112A Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW262 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 Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

JOSE ARAZOSA
47 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW385 has 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.

GASPARE PONZO
299—5th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW294 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcohqlic Beverage Control Law 
at 128 No. 10 St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARGARET HERAGHTY
128 No. 10 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW237 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1145 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyn, N. Y.
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 
Sįection 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 Kings, to be consumed on the 
premises.

GIOVANNI PIZZUTO 
and

BASILIO IMBURGIA
170 Avenue T Brooklyn, N. Y.
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. 
Tonyts 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 the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1833—^5 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 beeh 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 retail 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., x 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 the 
premises.

GEORGE H. POHMER 
“George’s Log Cabin”

4105 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
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, 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 Carroll 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

CHARLES G. ANAGNOS 
d-b-a College Rest. Bar & Grill

899 Franklin Ave., 
980 Carroll Ave., Brooklyn, N. Y.
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 132Ą 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 JLicense 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 sęii 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.

NOTICE is hereby given that Licenae 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 755—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that 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 License 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 Sb, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, 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 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1650 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM DITALIA
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 jfiven that License No. 
RL 1118 has been issued to zthe 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 Uw at 371 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 bo consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
George’s Restaurant

657 Broadway, Br^pklyn, 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 Aftoholic Beverage Con
trol Law at 575 Johnson Ave., Borough of 
Br<x>klyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCHAEFER
575 Johnson Ave., 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 Law at 64 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FLORENCE BRODERICK
64 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.
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—57 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 Granam 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, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 161—5th 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 156—7th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be-con
sumed on the premises.

THOMAS ROACHE
156—7th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1104 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 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 TIANERFELD 
(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 
1o 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 License No. 
RL 2807 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 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.
NOTICE is hereby given that License No, 
RL 6712 has been issued to the undersigned _ 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beuerage 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.
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50 Court Street

N’

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

KULBER
Bee Rest & Bar 

Brooklyn, N. Y.

the premises.
TESSIE 

d-b-a Kay & 
Hudson Avenue,

JOSEPH CARR
Brooklyn, N. Y.

on the premises.
ARTIE SERAO

109 Nassau Street, Brooklyn, N. Y.
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2037 N.

DeKalb Avenue, Borough

}

of

M

CHRONIŠKOS

of the Alcoholic Beverage Con-
427 Wilson Avenue, Borough

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

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

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

Borough 
be con-

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

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

Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1081-83 Halsey St., f

■

MEYER
Tavern

Brooklyn, County 
on the premises. 

RICC 
Restaurant

BRAND 
Brooklyn, N. Y.

premises.
SANDWICH SHOP,

3622 
and

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
3608 Clarendon Road, Borough 

to be con-

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

547 Morgan AvenUe, Borough 
County of Kings, to be con-

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-

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

ROCKOWER 
Tavern, Bar & Grill 

Brooklyn, N. Y.

G. KIRSCHMAN
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

GALLAGHER 
Road Tavern) 

Brooklyn, N.

of the Alcoholic Beverage Con- 
101 Nassau Avenue. Borough 
County of Kings, to be con-

County. of Kings, to be con-

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

2012 Fulton Street, Borough 
County of Kings, to be con- 

■ premises.

3472 Fulton Street, Borough 
County of Kings, to be con-

MULLIGAN
Brooklyn, N. Y.

ZWICKLBAUER
Brooklyn, N. Y.

BARANAUSKAS
Brooklyn, N. Y.

Hamilton P’kway, 
of Kings, to bo

beer and wine at retail under

the premises.
JOHN SERRAGO 

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

that License No. 
the 
at

County of Kings, to be consumed 
the premises.

ROSE ZEIDEL
Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

of the Alcoholic Beverage Con- 
220 Wyckoff Avenue. Borough 
County of Kings, to be 
premises.

Inc. 
Brooklyn, N.

of the Alcoholic Beverage Con- 
1513-15—69th Street, Borough 

con-

premises.
FRANCES VAIVADA

427 Wilson Avenue, Brooklyn, N. Y.

promises.
ANTON J. WENZLER

3608 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.

AMERICAN CITIZENS 
CLUB

Brooklyn, N. Y.

undersigned 
retail under

Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais 
kalui esant ii 
padidinu t o k i < 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai
pogi atmaliąvoju 
įvairiem spalvom.

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

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

CARMINE TELESE
& Grill)

Brooklyn, N. Y.

W BEER, WINES & LIQUORS 
| WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6448 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 147 Thames Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
ANTHONY SCHAPOLIS & JOIIN WIGNES 
147 Thames Street, Brooklyn, N. Y.

that License No. 
been issued to the undersigned 

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

NOTICE is hereby given 
RL 1038 has 
to sell beer. 
Section 132A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1150 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 1425 Rockaway P’kway. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that I iccnse No. 
RL 6162 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt. retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw 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 License No. 
RL 1016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at 
Section 132 A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the

retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
253 Nassau Avenue, Borough 
County of Kings, to be con- 
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 liquor at retail under 
Section 132A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the

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 132A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the

ADOLPH H. STUKE 
Nassau Tavern

101 Nassau Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6319 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 oeen issued to the undersigned 
to" sail beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 553-555 Fulton St., a-k-a 6-8-10 
DeKalb Ave, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

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

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 787 has 
to sell beer. 
Section 132A 
trol I^aw at 
of Brooklyn, 
sumed on the

PAPPAS BAR and 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 '
trol Law at 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the

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 and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the 

ENDURO 
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 132A 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
4j3 Rockaway Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I4L 6593 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 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

JAMES SCHMIDT
3472 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5508 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
SecHon 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1465 Myrtle Avenue, Borough 
of Brooklyn, ~ .
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2749 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 3422 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 217—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 802 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 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. 
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 Tifvern

11 Snyder Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL935 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 2136 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDGAR T. QUARITIUS 
(Arcadia Inn)

2136 Rockaway Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

DANIEL
Belvidere Grill 

1660 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1187 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 85 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL778 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 685 Knickerbocker Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to b« 
consumed on the premises.

JOSEPH KOENIG
685 Knickerbocker Ave., 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 
t rol Law at ..
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 6473 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 55—4th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

------------------------—y-----
NOTICE is hereby given 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.

RL 2781 has 
to sell beer, ' 
Section 132 A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ■ 
Section 132 A 
trol Law at 
of Brooklyn, 
sumed on the

ALEXANDER C. O’DONNELL 
2012 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 739 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 4224—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

KIBE LIQUORMAN 
4224—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6454 has 
to sell beer. 
Section 132 A 
trol Law at 
of Brooklyn, County of Kings, 
sumed on the -------—

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 I,aw at 7092 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.

NOTICE 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
trol Igiw at 
of Brooklyn, _ ____
sumed on the premises.

KONSTANTY SINKIEWICZ
547 Morgan Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 'No. 
RL 60 11 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 2081 Flatbush Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MAURICE IL PRICE 
2081 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-889 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 142 Havemeyer St., Borough of 
Brooklyn, 
off

NOTICE is hereby given 
L284 has been issued to 
to sell wine and 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. 
31 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L555 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 20.37 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SALVATORE ALLICINO 
Fulton St., Brooklyn,

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, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK 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 the 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
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I/aw at 130 Degraw 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 that License No. 
RW343 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino 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 liquoi' at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 1 
Brooklyn, County 
on the premises.

GEORGE
55 Hudson Avenue

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 be 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. 
Borough of Brooklyn, County 
consumed on the premises.

MARY L. McELROY 
9708 Ft. Hamilton Ptkway.

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 Law at 432 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ANDREW J.
(The Rocky 

432 Nostrand Ave.,

RL4440 has been issued to the undersigned 2la8 been issued to the undersigned
to sell beer, wine find liquor at retail under s.e" wlrne. ,1<3,uo^ at r etail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con- Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
nol «u 1GG1-GG ITaiovj 3v., Borough of tro1 at 33 Hudson St., Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Brooklyn, County of Kings, to be consumed

- • on the premises.
LUDEIKAS ALEKSEJUS

33 Hudson St., Brooklyn, N. Y.
on the premises.

JOHN SCOCA
Evergreen Grill

1081-83 Halsey St., 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 MASŠULTS 
& FRANK ZONIS

518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

I.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1J69 lias been issued to the undersigned 
to 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 WOLLMAN
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.

THOMAS 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 hereby given that License No. 
RL3414 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 4118—4120 Avenue, H, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

ALFRED J. GROTE 
4118-4120 Avenue H, 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 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law ;>t 472 McDonald Ave & 92-96 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM -----------
Beverly 

472 McDonald Ave., 
& 92-96 Church Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW325 has been issued to the undersigned 
to sell beer ami wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1543 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 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. FALLON
296 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

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 tho premises.

HENRY 
Broadway Bar & Grill

1054 Broadway • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is' hereby given (hat 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 ROMANO & JOSEPH 
MINGOIA

2339—2343 Bath Ave., Brooklyn, 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 1.32A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK 
Prospect

154 Utica Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2805 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 4419 Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICIJ hereby given that License No. 
RL3401 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 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. 
HL339 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6055 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 9 Willoughby St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn)

9 Willoughby St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6019 has been issued Ho 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)

503 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 be,en 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 consumed on the premises.

THOMAS ALLICINO 
2041 Fulton St., 
& 20 Somers St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2816 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 299 Wyckoff Ave., Borough of 
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 Law at 52 Meserole St., 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 ami liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic. Beverage Con
trol Ixiw at 1522 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY SPINELLI 
Pat’s Bar and Grill

1522 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 176 Sheffield Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM CHARITON 
CHARITON’S RESTAURANT 

Seheffield Ave.' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1029 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2412 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
VITO DI NAPOLI &

(Cozy Bar 
2412 Pitkin Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1012 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, .wine and liquor at retail under 
Section 132A‘of the Alcoholic 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., Ilrooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6609 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 3622 Quentin Road, and 1710 
E. 37 St., Borough of Brooklyn, County 
Kings to be consumed on tlie premises.

PATRICK DOYLE 
d-b-a Quentin Bar and Grill 

Quentin Road, Brooklyn, N.
1710 E. 37 St. '

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2737 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 238 Wyckoff Ave., Borough of 
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 tho 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, N. Y.

■ 1 NOTICE is hereby given that License No.
. v. -xr has been issued to the undersigned

NO 1 ICE is hereby given that License. No.'to sell beer, wine and liquor at retail under
RL865 has been issued to the undersigned Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
to sell beer, wine and liquor at retail under trol Law at 109 Nassau St., Borough of 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- Brooklyn, County of Kings, to be consumed
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.

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.

į

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5082 has been issued to • the undersigned 
to sell beer, wine ^rnd 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 Irvihg 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 promises. >

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, County 
on the premises.

JOHN 
Wil—Greene 

262 Wilson Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL733 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 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

546 State St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5139 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi’ at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35 Lincoln Rd., Borough of 
Brooklyn, Counly of Kings, to be consumed 
on the premises.

LINCOIxN 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 
mkt.) 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 lias been issued to the undersigned 
to sell dicer, wine and liquor at retail under 
Sectional32A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 535—5th Avenue, Bcrough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK SLOPE TAVERN, INC.
585—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1022 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 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.
----------------------------------- %

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

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

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 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 67 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN
67 Furman St.,

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 182A 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. 
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. If.

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

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu Krupiu ir pavieniu.

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei

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

|R ATSARGUS IRZ SKUBUS KRIAUCiU DARBAS 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

HVARPO
Kep tu V'e «

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 Alcohohc 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.217—5th

256-*--1th

Borough

REILLY

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINSKings, to be consumed

Įsisteigęs per 25 Metus

Varpas BakeryBrooklyn, N. Y.

INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 961 _ .... ______ ..
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Dw at 256—4th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT S. DeLIA 
(Bob’s Tavern)

Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL5878 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 4402-4 Avenue H, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

J. A. JOHNSON 
4402-4 Avenue H, i Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby 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 at 282 Prospect Park West, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

THOMAS F. O'NEILL
282 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Ij>.w at 321—5th Avenue, 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.
DANIEL MORIARTY and JAMES

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

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

MATEŪS’AS SIMONAVICIUS
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 132A 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. 
RW645 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 hereby given that License No. 
RL2822 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 1266-70 Flatbush Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

O SARAFIANOS & PSYCHOYOS, 
1266-70 Flatbush Ave.,

NOTICE is b.ereby 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 Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SAM STILLMAN
1449 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2642 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 1364 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA GEBIG
1364 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 Ląw at 767 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kinjs, to be consumed 
on the premises.

THOMAS KENNY
767 Fulton 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 1.32A 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.

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 premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4436 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 111 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

THOMAS
111 Court 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
321 Devoe St., > Brooklyn, N. Y.

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 the 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 jssued 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 
d-b-a The New Home 

1526-30 Myrtle Ave., 
& 1533 Gates Ave.,

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

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MEŠLAŽARNĖS 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.

Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, sen 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama toliai ir bandukei. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėkstį-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheėse 
'Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
j Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls 
į Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato.

Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

36-42 Stagg Stelei Brooklyn, N- Y.
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RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfiJE

per

būkite

Pakaitos WPA Darbuose

113

Tel. Evergreen 7-8886

FRANK DOMIKAITIS

Laisves” NameBrooklyn417 Lorimer St

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Lais- 
kiti

Nepaprastai Graži 
Meno Programa

^Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Brooklyno Skandalas 
Lehmano Rankose

pavojingai 
Wright, Jr., 
netoli 222nd 
Avė

HITLERIS NEUŽMIR 
ŠIĄS IR KLAIPĖDOS

Pilieti, Jau Laikas 
Registruotis

Valsfijinė Tranzito Komisija 
leido 
Avė. 
nuo

Poletti Rezignavo 
Teisėjystės

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

Namų Savininką 
Reikalai

metų.
ne m a

Pranešama, kad WPA per- 
klasifikuoja kelių liejimo dar
bų amatus. Iš to apie 1,000 
darbininkų (concrete cutters) 
gausią trumpesnes darbo va
landas ir’- pakėlimą algų. Jų 
algos buvo $55.84 už 120 va
landų, dabar bus $64.01 už 56 
valandas.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

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

desėtkus
Kam rašyt netiesą 

A. G. N.

r Grill su vi- 
jtaisymais. Ga- 

pragyvenimą. 
5 kambariai 

Prieinama kaina. Dė- 
informacijų kreipkitės 

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

Žymių Amerikonų 
Maršrutas

Mrs. S. N. Pragnell buvo 
užsidėjus piršlybų biznį New 
Yorke. Už dolerį iš anksto ir 
kitą dolerį atsivedant, ji pri
žadėdavo kiekvienam surast 
meilužius ir linksmą vedybinį 
gyvenimą, bet įsikišo valdžia 
ir pareiškė, kad toks garsini
mas yra apgaudinėjimas žmo
nių.

Joe North išbuvo Ispanijoj 
virš metus. Jis buvo Barcelonoj 
laike bombardavimų ir su lo- 
jalistų armija įmaršavo į Te- 
ruelį. Tik jis vienas iš visų už- 
rubežinių korespondentų buvo 
perėjęs per Ebro upę su ameri
konų kariais.

Be abejo, toki garbingi sve
čiai ir su taip prakilnia misija 
visur sutiks širdingą priėmimą.

NE VISIEMS AKTORYSTĖ
Michael McGuire, 20 me

tų jaunuolis choristas, įsivaiz
dindavo, kad jam vieta ju- 
džiuose, tik reikią kaip nors 
patekt į Hollywood. Jis pasi
vogęs nuo samdytojo $274, 
metęs darbą ir pabėgęs į Hol
lywood. Bet tos laimės nera
dęs, sugrįžo ir tapo areštuo-

Gubernatoriui Lehmanui įtei
kta prašymas paskirt Brookly- 
nui specialį prokurorą, kol eis 
tyrimas Geoghano žinioj esamų 
įstaigų.

Gavęs prašymą, Lehmanas 
pasišaukė tyrinėjimų komisio- 
nierių Herlands, policijos ko- 
misionierių Valentine ir patį 
Brooklyno prokurorą Geogha- 
ną. Su kiekvienu jų tarėsi at
skirai dėl esamo skundo, kad 
Brooklyno prokuratūroj ir teis- 
darybėj esą suktybių.

Po pasitarimų, gub. parei
kalavo, kad Herlands įteiktų 
jam prisiektą peticiją ir visas 
tyrinėjimo smulkmenas šešta
dienį per pietus. Herlands, 
per majorą, kreipėsi į guber
natorių pratęst dokumentų 
priruošimo laiką 48 valan
doms.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

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

Tebekovoja Prieš Pabrangini
mą Gaso

Vartotojų kova prieš pakėli
mą gaso kainų tebetęsiama. 
Spalių 8-tos rytą, 80 Centre 
St., N. Y., vėl sušaukta tyrinė
jimo posėdis. Brooklyn Union 
Gas Co. nori užkelt po 19 cen
tų ant kiekvienos bilos. Šenai 
būt užkėlę, bet juos sulaikė šei
mininkės savo protestais.

tuojau nugriaut 6th 
aukštųjų gelžkelių liniją 
Morris iki Greenwich

ko-Shalins įstaigoj, 84-02 Ja
maica Avenue, Woodhaven, 
N. Y.

Namų savininke, būk galvo
jantis ir veikiantis—atsilankyk 
į virš minėtą susirinkimą.

J. P. Mačiulis, pirm.

New 
$99,737 
audros 
neskelbiąs savo vardo 
jęs $1,000.

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

North Beach Orporto vedėjai 
išrendavo pirmą vietą orlaivių 
stočiai už apie $125,000 me
tams. Ją paėmė American Air
lines.

YorXe jau surinkta 
nukentėjusiems nuo 

šelpt. Tūlas asmuo, 
auko-

520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y
corner Union Avenue

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, spalių 12 d., 950 Jamai
ca Ave. pas Kiburj, 8 v. v. Prašo
me visų narių skaitlingai dalyvauti. 

(237-238)

United 
C.I.O 
dėt 
samdytojais 
su Fleischer 
Broadway, N. Y 
siūlė 
cijai, 
tiko.

Telephone: EVergreen 8-9770

' J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru 
sius ant visokių kapinių; paršam, 

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

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

Nuo malkomis kūrenamo pe
čiaus kilusiam gaisre bedarbių 
Leddickų apartmente, 119 Wol
cott St., mirtinai apdegė 6 mė
nesių sūnelis.

Aktoriaus Lloyd Gough žmo
na pareikalavo perskyrų, saky
dama, kad jiedu abu dėjo-visas 
pastangas jam pasiekt aktorys
tės ir pasiekęs, bet po to vyras 
ją pametęs.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir 

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

American Artists, 
., atsišaukė į majorą pa- 
išrišt nesusipratimą su 

kada jų derybos 
Studios, 1600 

nutrūko. Jie 
dalyką perduot arbitra- 
bet bosai ir su tuo nesu-

Brooklyno fašistų “Vienybės” 
“Rep.,” norėdamas išgirt ban
domą atgaivint ilgai negirdėtą 
Operetės Chorą, rašo: “Brook
lyno lietuvių kolonijoje be baž
nytinių chorų dažniau pasiro
dančių visuomenėje jų nėra, iš
skyrus Operetės Chorą.”

O kaip su pažangiųjų Aido 
iChoru, kuris per metus duoda 
visuomenei desėtkus progra
mų

Hitleris, kalbėdamas už
imamuose Čechoslovakijos 
plotuose, pabrėžė, kad jis 
paliuosuosiąs “visus vokiš- 
kus”plotus, taigi supranta
ma, ir Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos.

kp. mėnesinis susirinki- 
trečiadienį, 12 d. spalių 
79 Hudson Ave. Visi na- 
laiku. — Valdyba.

(237-238)

Darbiečių Kampanija 
Įsisiūbuoja

Amerikos Darbo Partija jau 
pradėjo plačią rinkimų kam
paniją visame didžiajame 
New Yorke. Williamsburghie- 
čiai turėjo masinį mitingą 
penktadienį, Gaynor High 
School Patalpose. Kalbėjo 
Kings Apskričio kandidatai ir 
tarybininkai B. Charney Vla- 
deck ir Michael J. Quill.

Bronx mitinge kalbėjo Mrs. 
Elenore Herrick, ragindama 
balsuot už visą darbiečių ti- 
kieta.

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

Pereitą savaitę 
liumi 
Oliver 
vaikas 
maica 
vairuotoja 
94-47 — 
kadangi pripažinta, jog 
kas, bažnytinės mokyklos 
kinys, netikėtai užbėgęs 
kelio ne perėjimo vietoj.

ši jau trečia nelaimė, 
liečianti tą šeimą. Apie 
tai atgal Wright’u 
kurie randasi virš jų laikomos 
užeigos, 222-07 Jamaica Ave., 
tūlas vyras nukrito laiptais ir 
užsimušė, 
gal vaiko 
šoko pro 
susižeidė.

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. (236-237)

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

aukščiausiame teisme, 
sykiu su gubernatorių 
rinkimų kampanijoj. Po
sen iau buvo gubernato- 
patarėju. Tą vietą aplei-

Padegęs už $7
William Velsor, 32 j 

Astor Court, nuteistas nuo 2 
iki 6 metų į Sing Sing už pade
gimą. Jisai teisme prisipažino 
padegęs krautuvės langą, 1944 
Nostrand Avė., pereito vasario 
6-tą, dėlto, kad krautuvės savi
ninkas M. Entin buvęs jam 
skolingas ir nenorėjęs atlygint 
$7 už auto pastatymui vietą.

Tuojau po gavimo darbiečių 
nominacijos leitenanto - guber
natoriaus vietai, teisėjas Char
les Poletti rezignavo iš teisėjo 
vietos 
kad 
dirbt 
letti 
riaus 
do, kada tapo per gubernatorių 
paskirtas teisėju. x

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

Kelios savaitės at- 
motina Eleanor iš- 

langą ir pavojingai 
K—nas.

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

me
namuose

Spalių 10-tą išvyksta su mar
šrutu po plačią Ameriką Fred 
Keller, buvęs Lincolno Batalio
no politinis komisaras, ir Joe 
North, buvęs karo korespon
dentas Daily Workeriui ir New 
Masses. Jię važinės gelbėdami 
greičiau sukelt fondą parvežt iš 
Ispanijos Amerikos liuosnorius.

' Fred Keller yra vienu iš žy
miausių lincolniečių. Apie vie
ną jo atsižymėjimų New York 
Times’o korespondentas Ispani
joj, p. Herbert L. Mathews, at
siuntė savo laikraščiui šešių 
tūkstančių žodžių telegramą, 
aprašant nuotikį. Keller yra 
buvęs choristu, kumštininku- 
mėgėju ir futbolo žvaigžde, 
žvaigžde jis buvo ir karo fron
te. Jis buvo sunkiai sužeistas 
Gandesos fronte, tačiau su 
ka šlaunyje tris kartus 
plaukė leduotą Ebro upę, 
bedamas draugus karius.

Sunkokai serga d. Pranas 
Buknys, “Laisvės” gaspado- 
rius. Keletą dienų pirmiau 
nesijautė gerai, bet vis darba
vosi, tačiau penktadienį ir šeš
tadienį liga jau nepaleido iš 
lovos, nors gulėt, sako, labai 
neramu, kadangi rūpi ‘ 
vės” vajus, koncertas ii 
reikalai. Linkime greit 
sveikt.

Pereito šeštadienio “Laisvės” 
laidoj, “Literatūra ir Menas” 
skyriuje, mano straipsnyje 
“Brooklyniečiai pagerbė M. 
Petrauską” įvyko nemaloni 
klaida. Ten praleista sekamas 
sakinys: “Birutes brolių rolė
se buvo F. Morkus ir St. Ka- 
žemėkas”. Po to praleisto sa
kinio turėjo būt išspausdinta: 
“Jie dainose pasirodė labai 
gražiai” ir 1.1. Praleidus 
gerb. F. Morkaus ir St. Kaže- 
mėko vardus, gaunasi klaidin
gas supratimas, kad “gražiai 
dainavo” Sundšteino palydo
vai, kurie dainose visai neda
lyvavo.

Atitaisydamas šią klaidą, 
labai atsiprašau gerbiamų F. 
Morkaus, St. Kažemėko, ir ki
tų su tuom surištų asmenų.

Proncė.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boilerį

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.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

C. BROOKLYN
LDS 46 

mas įvyks 
7:30 v. v., 
riai

automobi- 
sužeistas 
17 metų 

St. ir Ja- 
Queens. Auto 

Margaret Harriss, 
226th St., išteisinta, 

vai- 
mo- 
ant

Lietuvių Meno Sąjungos 
Centro Komitetas, kuris dar
buojasi kėlime lietuvių meno 
plačioj Amerikoj, neužmiršta 
ir taip vadinamų savo namų, 
Brooklyno. Taip ir gerai. Ame
rikonų patarlė sako: “Labda
rybė prasideda nuo savo na
mų”. Visa, kas geriausia, ten
ka ir brooklyniečiams.

Šį sekmadienį, spalių 16-tos 
popietį, Ukrainų salėj, ' 101 
Grand St., Brooklyne, LMS 
duos brooklyniečiams LMS 
Suvažiavimo programą, kuri 
suvažiavime padarė nepapra
sto įspūdžio ir apie ją dabar 
kalbama plačios Amerikos lie
tuvių kolonijose. Tad visi pa
sižymėkite savo dienyne spa
lių 16-tos 4-tą valandą po pie
tų. Tada prasidės programa, 
o po programos smagūs šokiai 
prie Geo. Kazakevičiaus or- 
kestros. G.

Suareštuotas J. Bishop, 26 
m., 129 W. 133rd St., N. Y., 
nužiūrimas apiplėšime Majestic 
Teatro 6 mėnesiai atgal. Buvo 
pagrobta $2,265.

Šiandien, spalių 10-tą, lai
vu Normandie, sugrįžta iš Is
panijos dar 12 sužeistų Lin
colno Brigados veteranų, ši 
yra jau 15-ta grupė nuo pra
dėjimo vajaus už jų parveži
mą.

Pereitą šeštadienį sugrįžo 
5-ki: Carroll Goodman ir Har
ry Weissof iš New Yorko; 
Carswell Hill iš Kentucky, 
James Bernard Rucher iš 
Ohio, William Snesetsky iš 
Chicagos.

Šiandien sugrįžta: Hyman 
Kaufman, Einar Lohne, So
crates Monastiriotis, Richard 
Palemba ir Austin Plaza iš 
New Yorko; Alex Todorovich 
iš CleVelando, Raymond Disch 
iš Winconsin, Albert Milinar iš 
San Francisco, Homar Ball, 
William Ball, Joseph Gibbons 
ir Rudolph Valuch iš Illinois.

Iki šiol parvežta 550 vyrų. 
Ispanijos ministerių pirminin
kui Negrinui pranešus, kad bė
giu mėnesio visi liuosnoriai bus 
paleisti ir persiųsti Francijon, 
Lincolno Brigados Draugai 
planuoja užčarteriuot laivą par
vežimui visų kartu ir darbuo
jasi tam tikslui sukelti $250,- 
000 fondą.

Pasibaigus vasaros atosto
goms pradėsime dažniau lai
kyti susirinkimus, plačiau su
sipažinti su šių dienų namų 
savininkų problemomis ir vei
kimo reikalavimais.

Kiekvienam namų savinin
kui turėtų rūpėti ir jo nejudo- 
mos nuosavybės reikalai. Są
moningas namų savininkas tu
ri būt susipažinęs su savo tei
sėmis ir privilegijomis; jis pri
valo žinoti, iš kur ateina 
skriauda, kada ir kaip jis gali 
ir privalo pareikšti savo rei
kalavimus ir pasipriešinti tam, 
kas, jo nuomone, yra žalinga 
ir neteisinga.

Namų savininkai dažnai nu
siskundžia, kad jų namai yra 
apkrauti per dideliais taksais, 
kad mortgečių nuošimčiai per 
aukšti, kad jų gatvės nėra tin
kamai apvalytos, kad ten ir 
ten tenka nukentėti dėl valdi
ninkų apsileidimo ar nesąži
ningumo ir t.t.

Tačiaus ne visiems ateinat 
galvon kūrybinė mintis, kad 
reikalų pagerinimas reikalau
ja organizuoto, vieningo ir 
tiksliai nustatyto veikimo. Juo 
greičiau ši reišminga mintis 
prigis namų savininkų galvose 
ir pasireikš aktingumu, tuo 
greičiau jų teisės bus pagerb
tos ir teisingi reikalavimai iš
klausyti.

Plačiau apie namų savinin
kų svarbesniuosius reikalus ir 
apie artėjančius valdininkų 
rinkimus, padiskusuosime se
kančiame Didžiojo New Yorko 
Lietuvių Namų Savininkų or
ganizacijos susirinkime, kuris 
Įvyks penktadienį, spalių 14 d., 
8 vai. vakare, grab. B. šalins-

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 2-8872

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y,

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.

Registruokis spalių (Oct.) 
10, 11, 12, 13, 14 ir 15-tą, 
kad. galėtum balsuot lap
kričio (Nov.) 8-tą. Pirmais 
penkiais vakarais valandos 
nuo 5 iki 10:30, o paskutinę 
dieną, 15-tą, nuo 7 ryto iki 
10 :30 vakaro. Nelaukit pas
kutinės dienos, nes nežinia, 
kokios kliūtys gali iškilt.

Jūs galite registruotis, 
jeigu esate pilietis ir jei rin
kimų dieną būsite:

Ne jaunesnis 21
Išbuvęs piliečiu 

žiau 90 dienų.
Išgyvenęs N. Y. 

bent 1 metus.
Išgyvenęs savo apskrityje 

4 mėnesius.
Išgyvenęs savo rinkimų 

distrikte 30 dienu.
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