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Netautiška.
Parašų Rinkimas.
Audra Auga.
Gal Susipras.
Kas Juos Pasitiko?

Rašo A. B.

Brooklyno “Vienybėje*’ Vyt. 
Sirvydas labai apsidžiaugė, 
kad nebepajėgia išeiti angliš
kas lietuvių jaunuolių žurna
las “The Voice of Lithuanian- 
Americans.’’ Girdi, nors tie 
jauni vyrai dirbo sunkiai, bet 
“tautinio ir katalikiško jauni
mo neprigavo.”

Ponas Sirvydas, matyt, jau
nuolius sprendžia pagal save. 
Tačiau mes galime jį užtik
rinti, kad tie jaunuoliai, ku
rie išleido “The Voice,’’ nebu
vo jokie prigavikai ir nieko 
prigauti nenorėjo. Jų pastan
gos buvo garbingos. Gaila, 
kad plačioji visomenė jų ne
suprato ir neįvertino.

Mums atrodo, kad džiaug
tis nepavykimu lietuvių jau
nuolių pastangų yra labai ne
gražu ir labai netautiška. Lie
tuvius jaunuolius reikia ska
tinti prie kultūrinio darbo, 
jiems padėti ir juos padrąsin-i 
ti, o ne prigavikais apšaukti] 
kai jie užsimoja ką nors pa-] 
siekti toje be galo plačiojo 
dirvoje.

Jau prasidėjo rinkimas pa
rašų dėl amnestijos Lietuvos 
politiniams kaliniams. Vajum 
rūpinasi Lietuvos Draugų Ko
mitetas.

Tai greitas ir prakilnus dar
bas. Juo daugiau amerikiečių 
lietuvių pasirašys, tuo dides
nis spaudimas bus į Lietuvos 
vyriausybę.

' Naujosios vyriausybės elgę
sis niekaip nepateisinamas. 
Laikymas kalėjimuose penkių 
šimtų senojo režimo aukų yra 
didelis nusidėjimas prieš visą 
Lietuvą.

Tegul ponas Černius ir kiti 
vyriausybininkai išgirsta ame
rikiečių balsą!

Lai atsidaro Kauno, Šiau
lių ir kftų bastilijų durys ir 
išeina laisvėn geriausi Lietu
vos sūnūs!

Į parašų rinkimą turi įsi
traukti kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas, kiekvienas darbi
ninkiškos organizacijos narys, 
kiekvienas, kuriam apeina lie
tuvių tautos ir Lietuvos liau
dies opieji reikalai.

Prezidentas Rooseveltas va
žiuos i vakarus. Paskui pa
trauks Alaskon. Tačiau tai ne
bus Vakacijos. Iš Washingto- 
no eina kalbos, kad Roosevel
tas šioje savo misijoje paleis 
sunkiausias kanuoles prieš re
akcinius demokratus.

O kad Rooseveltas šaudyti 
moka, tai niekas neabejoja. 
Reakcionieriai išsigandę.

Šveicarijos mieste Zurichc 
laiko susirinkimus Tarptauti
nė Darbo Unijų Federacija. 
Sakoma, kad dabar ir Norve
gijos ir Anglijos unijų atsto
vai pritars priėmimui Sovietų 
Sąjungos darbo unijų į Fede
raciją. Pirmiau jie piestu stojo 
prieš.

Gal susipras ir konservatiš- 
ki unijų vadai, kad jų politika 
izoliuoti Sovietų unijas buvo 
vanduo ant fašistų malūno.

Mokslo metas pasibaigė. 
Daug desėtkų tūkstančių jau
nimo baigė aukštus mokslus ir 
gavo diplomus.

Diplomai kišeniuose, bet 
darbo nėra. Daugelis jų sap
navo apie didžiulę laimę mok
slą bąigus. Mokslą baigė, bet 
laimės niekur nesimato.
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Roosevelt Laimėjo 
Teisę Nustatyt 
Dolerio Vertę

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasirašė 
kongreso priimtą sumany
mą, kad prezidentui būtų 
palikta teisė nustatyt po
pierinio dolerio vertę, lygi
nant su kitų kraštų pini
gais, dar per vienus metus.

Republikonai ir reakci
niai demokratai senatoriai 
ir kongresmanai kėlė lermą 
prieš palikimą tokios teisės 
prezidentui.

Prez. Rooseveltas tada 
nurodė, kad jeigu iš vykdo
mosios valdžios bus atimta 
teisė nusakyt dolerio vertę, 
tai gembleriai-Wall Stryto 
spekuliantai taps nusakyto- 
jais dolerio vertės, žiūrėda
mi tik savo pelnų.

Sykiu su dolerio vertės 
nustatymu tame pačiame 
sumanyme buvo ir punktas 
apie pirkimą amerikinio ir 
užsieninio sidabro iždui 
Jungtinių Valstijų.

Kongresmanai ir senato
riai nustatė, kad už unciją 
pagamina mo Amerikoje 
sidabro valdžia turi mokėt 
po 71 centą su viršum. Tai 
nuolaida amerikiniams si
dabro fabrikantams. Nes 
Jungtinių Valstijų valdžia 
iki šiol galėjo pirkt, kiek 
nori, sidabro iš svetimų ša
lių tiktai po 43 centus už 
unciją.

P a s k u t inemis dienomis 
prez. Roosevelto valdžia nuJ 
statė vos apie 37 centus už 
unciją svetimo sidabro, tai 
6 centai žemiau kainos, už 
kurią galima pirkt sidabrą 
iš pasaulinių rinkų.

Šiaip ar taip, bet šis kon
greso priimtas piniginis bi- 
lius yra laikorhas laimėjimu 
prezidento Roosevelto val
džios.

Autogiro' Lėktuvas Skren
da nuo Stogo ant Stogo
Philadelphia, Pa. — Ma

žiukas autogiro lėktuvas 
nuskrido nuo Philadelphijos 
centralinio pašto stogo į 
Camdeną, N. J., per 6 mi
nutes nunešdamas ten 42,- 
000 laiškų ir kitų pašto 
siuntinių.

Jungtinių Valstijų pašto 
vice-ministeris Howes sako, 
kad valdžia ketina tokiais 
lėktuvais gabent pašto siun
tinius iš Philadelphijos į 
New Yorką ir atgal, nuo 
stogo ant stogo.

Autogiro lėktuvai, apart 
šalutinių sparnų, turi virsi
mus sparnus, kurie sukasi 
kaip ratas, kada reikia lėk
tuvui pakilt. Viršinių spar
nų sukimasis padaro, kad 
orlaivis beveik stačiai paky
la ir beveik stačiai nusilei
džia. Šitokiem orlaiviam ne
reikia plačių - ilgų aikščių, 
kaip*kad paprastiems or
laiviams.
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Baltijos Tautų Vienybės Kongresas Kaune, įvykęs birželio 9-11 d. Viršuj prezidiu
mas. Prie mikrofono kalba ministerio pirmininko pavaduotojas K. Bizauskas.

Sovietai ir Mongolai 
Ištaškė Didelę Ataką

Iš Japonų Pusės
Maskva. — Kariuomenė 

Sovietų ir Išlaukinės Liau
diškos Mongolijos smarkiai 
sumušė japonus kautynėse, 
kurios šėlo per keturias die
nas palei Chalką upę.

Japonai liepos 2 d. pradė
jo atakuot Išlaukinės Mon
golijos pasienį į pietų ry
tus nuo Bor ežero. Liepos 
3 d. visa japonų divizija, du 
pulkai tankų ir šeši pulkai 
raitelių šturmavo Sovietų- 
Mongolų pozicijas ir persi- 
grūmė per Chalką upę. Bet 
Mongolu-Sovietu kariuome
nė ir lėktuvai kbntr-ataka- 
vo įsiveržusius japonus ir 
pervijo juos atgal per upę. 
Šiame žygyje didelis skai
čius japonų buvo užmušta 
bei sužeista.

(Plačiau apie pasėkas tų 
mūšių jau vakar buvo ra
šyta šiame puslapyje.)

16 Gen. Franco Imtinių
> Atplaukė į Gibraltarą

Gibraltar. — Nuo Alge
ciras atplaukė į Gibraltarą 
16 ispanų. Matyt, jie pabė
go iš fašistų koncentracijos 
stovyklos, įrengtos Hondo
je.

Fašistai juos ten laikę 
kaip karinius imtinius, bu
vusius respublikos karei
vius.

Vienas pabėgėlis beplauk
damas taip nusikamavo, 
kad ant kranto mirė, kai 
jam buvo duodama medika- 
lė pagelba.

Anglų vyriausybė Gibral
tare laikys likusius penkio
lika pabėgėlių kareivinėje 
kaip belaisvius.

Koncentracijos stovykloj 
Rondoj fašistai kankina ir 
faktinai badu marina šim
tus buvusių Ispanijos res
publikos kareivių.

Anglija ir Francija Turi 28 
Kartus Daugiau Aukso Už

Vokietiją ir Italiją
Washington. — Anglija 

savo ižde turi $3,449,000,000 
aukso, o Francija $2,766,- 
000,000; Italijos auksas sie
kia $193,000,000, o Vokieti
jos tiktai $29,000,000,—kaip 
atranda Amerikos valdiška 
Federalio Rezervo Taryba.

Taigi Anglija ir Francija 
turi 28 sykius daugiau auk
so už Vokietiją ir Italiją. 
Japonijos ižde yra $164,- 
000,000 aukso.

Jungtinės Valstijos turi 
$16,100,000,000, tai daugiau 
kaip pusę viso gatavo auk
so pasaulyje.

104-rių Metų Amžiaus 
Daktaras Jau 79 Metai

Kaip Gydo Žmones
Bethel, Ohio.— Suėjo 104 

metai amžiaus daktarui W. 
E. Thompsonui. Šį savo 
gimtadienį jis praleido lo
voj; sirgo sąnarių įdegimu, 
bet jau sveiksta.

Jis daktarauja jau 79 me
tai. Paskutiniu laiku dakta
ras Thompson neprigirdi ir 
vaikščioja pasiramsčiuoda
mas lazda. Bet jis dar gydo 
ligonius.

Kiek dr. Thompson yra 
padaręs operacijų, visos ge
rai pavyko.

Dr. Thompson yra kilęs iš 
ilgai gyvenusių tėvų-protė- 
vių. Vienas jo senolis dagy- 
veno iki 105 metų, o dakta
ro motina iki 94 metų.

JAPONAI BOMBARDA
VO ANGLŲ LAIVĄ

Chungking, Chinija, liep. 
7. —Japonų orlaiviai bom
bardavo Anglijos šarvuot
laivį “Falconą,” 400 tonų 
įtalpos, Yantgze upėje. Oro 
sukrėtimas nuo sprogstan
čiu bombų įlaužė šio laivo 
duris, ir pribėgo vandens į 
jo vidų; bet laivas nenus
kendo.

Didelė Anglijos Pas
kola Lenkijai, Rumu

nijai ir Turkijai
London. — Anglų valdžia 

įnešė sbimui pasiūlymą, kad 
paskirtų 300 milionų dole
rių paskoloms - kreditams 
Lenkijai, Rumunijai ir Tur
kijai. Daugiausia paskolos- 
kredito gausianti Lenkija.

Kraštai, gaunantieji to
kias paskolas, galės bargan 
iš Anglijos pirkt ginklus, 
amuniciją ir įvairius kitus 
karo reikmenis. Rumunijai 
ir Turkijai nebūsią duoda
mą pinigų, o tik kreditas- 
bargas gavimui karo . pa
būklų iš Anglijos. Bet Len
kijai bus duota paskolos ir 
grynais pinigais.

Anglijai rūpi apginkluot 
tuos kraštus kaip Anglų są
jungininkus prieš Hitlerį ir 
Mussolinį.

Policininkai Pakabino Ne
grus Jaunuolius ir Plakė
Ocala, Florida. — Valsti

jos prokuroras patraukė 
teisman policijos viršininką 
L. Simmsą ir policininką L. 
Bealą, kad jiedu norėjo nu
žudyt du negrus jaunuolius.

Šiedu policininkai naktį 
nusitempė tuos jaunuolius į 
mišką; užnėrė jiem virves 
ant kaklų ir pakabindami 
po medžiais žiauriai juos 
plakė. Jei dar kiek, tai jau
nuoliai būtų likę nužudyti.

Po to, pusgyviai jaunuo
liai buvo įmesti į kalėjimą.

Taip juos budeliuodami, 
policininkai stengėsi pri
verst tuos jaunuolius prisi
pažint, kad* jie pavogę ke- 
no tai kelines ir laikrodėlį.

London. — Anglijos Mai- 
nierių Federacija atsišaukė 
per radio į Vokietijos mai- 
nierius priešintis kariš

kiems nazių pasinešimams.

Naziai Jau Privers
ti Trauktis Atgal 
Danzigo Klausimu

----------------------------------- E
Japonai po Chinijos Užpul

sią Sovietus

Maskva. — Sovietų laik
raščiai rašo, kad Japonija 
desperatiškai stengiasi kuo 
greičiausiai nukariaut Chi
nija, idant paskui galėtų 
pradėt platų karą prieš So
vietus ir prieš Išlaukinę 
Mongoliją, liaudišką res
publiką.

MIRe AMERIKOS LAI
VYNO MINISTERIS

Washington, liep. 7.—Mi
rė Jungtinių Valstijų karo 
laivyno ministeris Claude 
A. Swanson, iš Virginijos 
valstijos. Buvo 77 metų am
žiaus.

Swanson buvo prezidento 
Roosevelto draugas ir šir
dingas rėmėjas Naujosios 
Dalybos, labai pasišventęs 
savo pareigoms. “Kas rei
kia, turi būt daroma, vis 
tiek, ar tu norį ar nenori,” 
tai buvo Swansono gyveni
mo taisyklė: “Pareiga pir
moj vietoj,” jis sakydavo.

JAPONAI DARO NAU.P 
DIDŽIĄ ATAKĄ PRIEŠ 

MONGOLIJĄ

Japonai iš jų fronto prieš 
Išlaukinę Mongoliją- ir So
vietus praneša liepos 7 d., 
jog kariuomene Liaudiškos 
Mongolijos ir Sovietų sulai
kė vidurį atakuojančios ja
ponų armijos; bet japonai 
giriasi, kad jie “atlaužę at
gal skvernus Mongolų-So- 
vietų armijos.”

(Japonai pasakoja apie 
tokius savo laimėjimus, ku
rie atrodo tiktai blofas.)

S v e t i m šaliai korespon
dentai praneša, kad japo
nai kariniais trokais be pa
liovos veža vis daugiau sa
vo kariuomenės, ginklų ir 
amunicijos prieš Išlaukinę 
Liaudišką Mongoliją ir 
prieš Sovietus.

Philadelphia, Pa.
Liepos 6 d. staiga mirė 

Antanas Klimas, “Laisvės” 
skaitytojas. Gyveno po 
num. 2619 So. 76 St. Buvo 
44 metų amžiaus. Pašarvo
tas namie. Bus laidojamas 
pirmadienį (panedėlį), 11 
vai. dieną, Fernwood kapi
nėse.

Velionio moteris Amelija 
kviečia gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvaut laido
tuvėse.

Laidotuvių Direktorius
Jos. Kavaliauskas.

*!* y— -r

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Varšava. — Lenkijos lai
kraščiai rašo, kad Hitleris, 
turbūt, nemėgins užimt 
Danzigo šią vasarą. Naziai 
pamatė Lenkijos pasiruoši
mą gint tą “laisvą” miestą 
nuo Vokietijos. Hitlerinin
kai pabūgo, kad (gal) An
glija ir Francija tikrai duo
tų Lenkam pagelbos, jeigu 
kiltų karas dėl Danzigo. 
Todėl, pasak Lenkijos laik
raščių, naziai jau priversti 
trauktis atgal kas liečia 
Danzigą.

Rugpjūčio mėnesį plauks 
i Danzigą Vokietijos karo 
laivas “Koenigsberg”; ta
da naziai Danzige vėl su- 
kelsią demonstraciją prieš 
Lenkiją.

Kentucky Potviniuose Žuvę 
iki 170 Žmonių

Morehead, Kentucky. — 
Jau rasta kūnai 54 žmonių, 
kurie prigėrė potviniuose 
keliose apskrityse. Nežinia 
kur dingę dar apie 116 as
menų. Menama, kad ir jie 
žuvo.

Potviniai kilo iš baisiai 
smarkių liūčių, kurias ame
rikonai vadina “debesų 
pratrūkimu.”

Anglų Orlaiviai Dalyvaus 
Francijos Manevruose

London.— Anglija pasiųs 
52 naujausius, greičiausius 
savo karinius orlaivius į Pa
ryžių dalyvaut didžiuose 
Francijos oro manevruose 
ateinantį penktadienį, 150 
metų sukaktyj nuo Bastili
jos paėmimo.

Sovietai Siūlo Karo Su
tartis Lenkam ir Turkam
London. — Pranešama, 

jog Sovietai, derybose dėlei 
bendro apsigynimo sutar
ties su Anglija ir Francija, 
siūlo, kad Lenkija ir Tur
kija taipgi padarytų kari
nes sutartis su Sovietų Są
junga.

AMERIKOS DARBO FE- 
DERACIJA PRIEŠ SO

VIETŲ UNIJAS

Zurich, Šveicarija.— Am
erikos Darbo Federacijos 
delegatas suvažiavime 
Tarptautinės Darbo Fede
racijos (sąjungos) grūmoja 
ištraukt Amerikos federa
cines unijas iš šios tarptau
tinės unijistų organizacijos, 
jeigu Tarptautinė Federaci
ja priims Sovietų unijas.

Anglijos ir Norvegijos 
unijų atstovai reikalavo 
priimt Sovietų darbo unijas 
į Tarptautinę Unijistų Fe
deraciją.
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Lietuvos Žmonės Rūpinasi Polite 
nių Kalinių Amnestija

LKP organas “Tiesa” praneša:
“Patyrėme, kad gegužės mėn. susida

rė iniciatyvinė grupė rūpinimuisi am
nestijos (politiniams kaliniams anti-fa- 
šistams.—“L.” Red.). Į ją įeina žymūs 
profesoriai, daktarai, advokatai, rašyto
jai. Girdėjome, kad tos grupės atstovai 
kreipėsi į vyriausybę besąlyginiai išleisti 
politinius kalinius iš kalėjimų.”

Tai gražus darbas, kurį mes galime 
tik pasveikinti.

Amerikoje mes taipgi pradėjome rink
ti parašus po peticija už Lietuvos politi
nių kalinių anti-fašistų išlaisvinimą. Ra
giname mūsų veikėjus paspartinti tąjį 
darbą, kad juo daugiau surinkus parašų 
ir juos pasiuntus Kaunan, gen. Černiaus 
vyriausybei.

Toji pati “Tiesa” rašo:
“Kauno kalėjimo politiniai kaliniai sa

vo kreipimęsi į vyriausybę pareiškė rem
siu kiekvieną vyriausybės žygį, stipri
nantį Lietuvos nepriklausomybės gyni
mą, ir pasižada ‘drauge su visa liaudimi 
-su ginklu rankoje stoti ginti Lietuvos 
sienų neliečiamybę’.”

Dar kitaip pasielgė Šiaulių kalėjimo 
politiniai kaliniai. Anot “Tiesos,” šiauliš
kiai kaliniai “stiprindami nepriklauso
mybės gynimą, iš savo centų aukojo su
mą dviems šautuvams pirkti, kuriuos pa
skiria Frankelio fabriko darbininkams.”

Akiregyj tų pareiškimų ir darbų, aki- 
regyj to fakto, kad Lietuvos ir Ameri
kos žmonės milžiniškoj daugumoj stoja 
už politinių kalinių amnestavimą, mes 
manome gen. Černiaus vyriausybė kuo- 
veikiausiai tą pačių kalinių ir visuome
nės pageidavimą turėtų išpildyti.

arčiau pasaulį prie naujo visasvietinio 
karo.

“Pozicija, kurią aš ginu,” kalbėjo E'arl 
Browderis, “yra tokia, kad amerikiniai 
interesai, milžiniškos daugumos Ameri
kos žmonių interesai, geriausiai gali bū
ti aptarnauti tik aktyviu ir sąmoningu 
veiksmu tarpe USA ir SSSR. Tokis ben
dradarbiavimas tuojau pataptų efektin
giausiu organizavimosi centru pasaulio 
stabilizacijai atsteigti, kuri šiandien 
yra nepaprastai nepastovi. Tatai suteik
tų ryškiausią apsaugą Amerikos intere
sams Tolimuose Rytuose ir Lotynų Ame
rikoj. Tai būtų ryškiausia garantija pa
saulio taikai,—taikai, kuri yra labai 
svarbi abiem,—Amerikai ir Sovietų Są
jungai.” T ' • : :

Iš tikrųjų, šiandien Sovietų Sąjungos 
ir Amerikos interesai yra toki, kad jie 
kits ,kitam nekliudo ir kliudyti negali. 
O abiejų šalių artimas bendradarbiavi
mas pasaulinei taikai pasitarnauti gali 
labai daug. Abu kraštai galingiausi pa
saulyj. Abu kraštai stovi nepaprastai 
strategingose geografinėse pozicijose!

Nemažiau įdomių dalykų Browderis 
patiekė savo klausytojams apie ameriki
nius, naminius, reikalus. Jis platokai 
kalbėjo, sakysim, apie tokią įstaigą, kaip 
Dieso komitetas, kuris neva tyrinėja 
“komunizmą ir fašizmą.” Generalinis 
Komunistų Partijos sekretorius nurodė, 
kad Diesui ir jo sėbrams nerūpi komu
nistiniam judėjimui pakenkti. Diesas— 
įrankis tam tikros reakcinės klikos, ku
riai rūpi nugalėti Roose veltas, Naujoji 
Dalyba. Toji klika—reakciniai republi- 
konai ir demokratai, atstovaują mono
polistinį kapitalą.

Komunistų Partija nėra ta didelė jė
ga, kuri, jei ir turėtų tikslą, galėtų pa
kenkti Amerikos demokratijai. Komu
nistų Partija, sakė kalbėtojas, ne tik ne
nori demokratijai pakenkti, bet, atpenč, 
jai padeda, ją gina nuo reakcininkų.

Bet žiūrėkit, ką daro Dieso komitetas. 
Jis bado padaryti Komunistų Partiją 
milžiniška jėga; jis bando padaryti ją 
baubu Amerikos žmonėms. Turėdami ta
tai galvoj, reakcininkai apšaukė komu
nistu Feliksą Frankfurterį; jie sako, būk 
Californijos gubernatorius Olsenas klau
sąs komunistų direktyvų, o gubernato
riaus padėjėjas, Patterson, esąs narys 
K. Partijos. Prezidentas Roose veltas ir 
jo šviesioji žmona padaromi komunistų 
draugais. Visa eilė kitų žymių vyrų ir 
moterų, nieko artimo su komunistiniu 
judėjimu neturinčių, padaromi jų, ku- 
munistų draugais.

Na, ir E. Browderis klausia: ar tokių 
žmonių priskaitymas USA Komunistų 
Partijai reiškia josios pažeminimą? Aiš
ku, ne. Tai reiškia josios paaukštinimą. 
Tai reiškia josios populiarizaciją plačio
siose masėse. Bet’ kadangi tokiu tai būdu 
Diesas ir tie, ką už jo nugaros stovi, no
ri nužeminti prezidentą Rooseveltą ir jo 
politiką, tai dėlto šitaip ir elgiasi.

Browderis iškėlė ir tąjį faktą, kurio 
iki šiol jis nebuvo iškėlęs, būtent: 1936 
metais, per rinkimus, turtingų republi- 
konų grupė siūlė Komunistų Partijai vie
ną ketvirtadalį miliono dolerių su ta iš
lyga, jei Partija nestatys į prezidentus 
savo kandidato ir jei ji užgirs Roosevcl- 
to kandidatūrą!

Taigi tas faktas parodo, kas republi- 
konams rūpi, ko jie nori. ,

Browderis ragino savo klausytojus ir 
visus Amerikos žmones vienyti savo jė
gas į demokratinį frontą ir sekančiais 
metais užduoti reakcijai tokį smūgį, kad 
ji negalėtų atsigriebti. Komunistai dar
buosis tąja kryptimi ir jie darbuosis 
energingai ir ištikimai, baigė savo kalbą 
Generalinis Komunistų Partijos sekreto
rius.

Už tai komunistus verta tik pasvei
kinti !
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Earl Browderis Iškėlė 
Įdomių Dalykų

Charlottesville j, Virginijoj, Visuome
ninių Reikalų Institutas operuoja taip 
vadinamą atvirą visuomeniniais klausi
mais forumą. Šis Institutas kviečia kal
bėti visokių politinių krypčių veikėjus, 
atsakomingus žmones, kurie laisvai, be 
varžymų, pasako savo ir tų grupių, ku
rias jie atstovauja, nuomones.

Liepos 5 d. vienu tokių kalbėtojų ten 
buvo gener. USA KP sekretorius Earl 
Browderis. Jis lietė mūsų krašto tarp
tautinius ir vietinius, tautinius, reikalus.

Dėl tarptautinių reikalų E. Browderis 
pasisakė, kad anksčiau ar vėliau Jung
tines Valstijos turės glaudžiau koope
ruoti su Sovietų Sąjunga, jei joms rū
pės pasaulyj taika išlaikyti. Jis nurodė, 
kur link pasaulį nuvedė Chamberlaino 
“aptaikinimo” politika: fašistiniams ag
resoriams užaugino ragus, pražudė ke
letą demokratinių valstybių ir privedė

Wilkes-Barre, Pa.
Šis Tas iš LLD 43 kuopos 

Pikniko, Kuris įvyko 
Liepos 2 d.

Dėl šio pikniko oras labai 
buvo puikus ir pikniko daly
viai labai linksmai laiką pra
leido po lapotais medžiais. 
Piknikas nebuvo labai skaitlin
gas publika, bet visi labai gra
žioje taikoje praleido laiką.

Piknikas galėjo būt skaitlin- 

gesnis, bet priežastis tame, 
kad daug piknikų buvo tą pa
čią dieną, tai lietuviai buvo la
bai išsiskirstę.

Tarpe apylinkės lietuvių, 
kurie dalyvavo šiame piknike, 
turėjome svečių ir iš kitų vals
tijų, kaip tai, panelė Žėkai
tė ir K. Aksamitauskas iš 
Hartford, Conn., V. Daugirdas 
ir A. S o d a u n i k a s su sa
vo drauge iš Paterson, .N. J. 
Taipgi buvo M. Bagdonas iš 

New Yorko. Tur būt pirmą 

sykį pas mus dalyvavo žydų 
tautybės moteris su savo jau
nuole, kuri smagiai laiką leido 
su lietuviais. Joms labai pa
tiko sykiu dalyvauti su mu
mis.

Vienok kuopai likosi šiek 
tiek finansinės paramos, ku
ri bus sunaudota labai svar
biems reikalams, nes pereitam 
kuopos susirinkime buvo nu
tarta prisidėti su aukomis 
prie svarbių reikalų.

Kuopos Koresp.

Argi Jaunimo Kongresas 
Suskilo?

Kaikurie. laikraščiai, jų 
tarpe ir tūla mūsų lietuvių 
spauda rašo, būk dalis dele
gatų apleido Amerikos Jau
nimo Kongresą dėlei to, kad 
jis būk nepasisakęs, kad 
esąs priešingas komuniz
mui.

Tai klaidinga žinia, tiks
liai taip paduota, idant 
įvarius kylį į Amerikos jau
nimo bendrą veikimą. Tai 
daroma daugiausiai reak
cionierių pastangomis, 
idant prirengus sau dirvą 
jaunimo tarpe dėl ateinan
čių prezidentinių rinkimų. 
Tai reakcionierių pirmas 
šūvis, pirmas bandymas.

Reikią pasakyti, kad 
Amerikos Jaunimo Kongre
sas pasisakė, kad jis j ieškos 
progreso tiktai ribose Ame
rikos Konstitucijos, kad jis 
stoja už amerikinę valdymo
si formą ir priešingas viso
kioms diktatūroms.

Tie visi dalykai aiškiai 
pasakyti “Amerikos Jauni
mo Priesaikoj,” kuri užsi
baigia su priesaika Ameri
kos vėliavai ir Amerikos 
respublikai.

Be to yra ir atskira re
zoliucija, kuri tapo priim
ta, kuri sako:

“KADANGI Amerikos 
jaunimas yra atsidavęs tik
rosios demokratijos princi
pams ir didžiosioms Konsti
tucijos laisvėms — žodžio, 
spaudos ir susirinkimu;

“TEBŪNIE NUTARTA, 
kad šis Jaunimo Kongresas 
pareiškia savo priešingumą 
visokios formos" diktatū
roms, nepaisant ar jos būtų 
komunistinės, fašistinės, 
nazių ar kokios nors kitos;

“Kad šis Kongresas su
teikia pilniausią laisvę žo
džio visiems jauniems žmo
nėms, nepaisant rasės, įsiti
kinimo, religijos, ar politi
nio užvardinimo, — repub- 
likono, demokrato, socialis
to, komunisto, fašisto arba 
kokio nors kito, ir

“Kad šis kongresas būtų 
atdaras visame jo veikime 
ir jo susirinkimuose visiems 
žmonėms, nepaisant rasės, 
įsitikinimo, religijos ar po
litinio pasi vadinimo, kurie 
sutinka prisilaikyti demo
kratinės procedūros princi
pų.”

Ši rezoliucija pasisako, 
kad kongresas nėra komu
nistinio pobūdžio, bet kad 
jis yra pilniausiai demo
kratiškas ir siekiasi apvie- 

uga naziu smogiku linija Dancige, ruošiama karui, jei jis kils, kai Hitleris 
grobs tą miestą, o lenkai atsisakys jį atiduoti.

nyti vipą Amerikos jauni
mą, v

Apie Pabėgėlius
Tie, kurie “pabėgo” iš 

kongreso sesijų dėlei to, 
kad Kongresas nesutiko iš
mesti komunistus iš savo 
tarpo buvo atsiųsti į Kong
resą, kcal ji suskaldžius, 
kad iš jo vėliaus patiems iš
eiti. Pirmiausiai, jie iš ko
kio nors keisto šaltinio sė
mė pinigus, savo “head
quarters” įsteigė Hotel New 
Yorker, vienam iš puikiau
sių New Yorko Miesto vieš
bučių. Jie užlaikė ofisą ant 
“30 Rockefeller Plaza,” ofi
sų name. Tiktai prieš ati
darymą Jaunimo Kongreso, 
toji grupė išleido didelę 
brošiūrą prieš Jaunimo 
Kongresą, kuri kainavo po
rą tūkstančių dolerių.

Kaipo vieną pavyzdį, vie
na organizacija, kuri pabė
go buvo “Lithuanian Youth 
of America,” iš Brooklyno. 
Visi Brooklyno lietuviai ži
no, kad takios organizacijos 
nėra. Jos “delegatas” J. 
Skarulis, padavė organiza
cijos raštinės adresą, 423 
Grand Street, Brooklyn, N. 
Y., savo adresą, kaipo 73 
Jefferson Street, Brooklyn, 
N. Y. Jis pažymėjo, kad 
jam laiškus apie kongresą 
nesiųstų “organizacijos 
raštinėn,” bet į jo namus. 
Skarulis sakė, kad jo “Lith
uanian Youth of America” 
turi net 1200 narių ir yra 
kultūrinė organizacija.

Patyrinėjus, surasta, kad 
tai yra “Amerikos,” lietu
vių katalikų savaitraščio 
adresas ir kad tokios orga
nizacijos kai “Lithuanian 
Youth of America” Visai 
nėra.

Apie patį Lilienthal, ku
ris buvo “sukilėlių vadas” 
tapo ve kas sužinota: Jis sa
kėsi atstovavo “First Voters 
League.” Mandatų komisija 
pasiuntė tyrinėtoją tuo ad
resu, kurį jis buvo padavęs, 
ir kalbėjosi su namo supe
rintendentu, kuris jiems pa
reiškęs, kad jau 6 mėnesiai, 
kai First Voters League 
išsikraustė, ir kad jie buvo 
Republikonų Partijos jauni
mo organizacija, ir kad 
veikiausiai už kelių mėne
sių jie vėl atidarys ofisą, 
nes ateina rinkimai.

Taipgi buvo surasta “pa
bėgėlių” tarpe ir daugiau 

neegzistuojančių organiza
cijų. Vienas dalykas aiš
kus tai, kad jie norėjo su
skaldyti jaunimo suvienytas 
spėkas. Kai vienas iš pabė
gėlių buvo užklaustas, ar jis 
stoja už ar prieš Father 
Coughliną, tai jis pasisakė, 
kad jis stoja už Coughliną, 
o ne prieš. Jis taipgi buvo 
numaskuotas, kaipo anti
semitas, kuris kalbėdamas 
Brooklyne neseniai šaukė
mušti žydus botagais.

Reikia pasakyti, kad jau- vienijimo Jaunimo.

Parama Lietuvos Draugams
Pastarųjų keleto dienų lai

kotarpiu j Lietuvių Komunist- 
tų Centro Biuro raštinę su
plaukė visa eile blankų su au
komis Lietuvos draugams. Čia 
mes skelbiame aukotojų var
dus. Tačiau, ant kai kurių 
blankų vardai taip neaiškiai 
yra parašyti, jog iš anksto at
siprašome, jeigu bus padaryta 
paklaidų aukautojų varduose.

Brooklyn, N? Y. — Surinkta 
per d. J. Kuodį: A. ir P. Ci- 
bulskiai 50c, J. Kuodis 50c, 
John Cibulsky 25c, V. Paukš
tys $1. Viso $2.25.

Scottville, Mich. — Prisiųs
ta per d. L. Stakėną: L. Sta- 
kėnas, M. Stakėnienė, J. Pau- 
liukaitis, J. Juodaitis, U. Juo- 
daitienė, W. Stakėnas, O. Sta
kėnienė, J. Stankus, J. Rubis 
—visi po 25c. Viso $2.25.

Scottville, Mich. — Aukavo 
sekanti draugai: F. Žukas 25c, 
L. ir M. Stakėnai 50c, B. ir A. 
Stakenai 55c, J. Juodaitis, J. 
Rubis 25c, M. Long 10c, U. 
Juodaitienė 10c. Viso $2.00.

Brooklyn, N. Y. — Surinkta 
per d. Kazakevičių ant blau
kos $2.

Waterbury, Conn. — T. Du
bauskas, 10c, J. Strižauskas 
25c, K. Amcite 25c, X 10c, St. 
Yurkin 10c, J. Shukąitis 25c, 
W. Dūda 10c, Ragauskas, J. 
10c, Joe Gedminas 10c, I. 
Kazlauskas 25c, C. Astraus
kas 25c, John Thomas 20 c, 
A. Shepley 25c, X 10c, John 
R u d m a n 25c, Joe Be
itas 25c, Burinskas 25c, X. 
10c, Dalinski 10c, Subada 10c, 
Kalvait 25c, Ling 25c, J. Ber
žinis 25c, A. Valukas 10c, J. 
Peters 25c, B. White 50c, Ma
ry Kazlauskas 25c, Stella Am- 
suta 10c, A. įlomis 10c. Viso 
$5.50.

Waterbury, Conn. —Surink
ta per d. L. Mankienę: Ed. 
Sautra 50c, L. Mankienė 50c, 
K. Prakuskicnė 25c, Pet. Kar
pavičius 25c, John Sheldon 
25c, K. Astramskas 25c, M. 
Ciprcjauskas 10c, L. Devonas 
10c, J. Miklinavičia 20c, W. 
Yakubonis 50c, P. Kukanskis 
50c, V. Lcsinskas 25c, Nepa
žįstamas 10c, P. Degemas 25c, 
J. Bugailiškis 25c, J. Vidžiū
nas 25c, O. Vosilius 10c, J. 

nimo Kongresas buvo vie
ningas, demokratiškas, kad 
jis pasibaigė entuziastiškai, 
ir kad jis visiškai neskilo. 
Tie, kurie apleido Kongre
są, niekad jame pirmiaus 
nedalyvavo ir atėjo prisi- 
ruošę jį suskaldyti arba 
ant kiek galint jam pa
kenkti.

J. Ormanas,
Kongreso delegatas nuo 

Lietuvių Darbininkų Susi-

Slosokas 50c. Viso $5.10.
Brooklyn, N. Y. — Surinkta 

“Laisvės” piknike liepos 2 d., 
Klaščiaus parke $35.44.

Cambridge, Mass. — Su
rinkta ant blankos: G. Kvet- 
kas 25c, A. Zynsky 25c, J. 
Daleckas 10c, J. Bagdon 10c, 
Fr. Galinis 10c, J. Samulinas 
25c, J. Kasputis 25c, J. Jones 
20c, K. Balsevičius 20c, F. Pil
kauskas 50c, St. Uždavinis 
25c, V. 10c, F. Kvetkauskas 
25c, W. Shameklas 10c, Mor
kūnas 10c, O. Andreliūnienė 
25c, LLD 8 kuopa $3. Viso— 
$6.25.

Ačiū draugams už pasidar
bavimą. Laukiame daugiau 
aukų iš kitų vietų.

L. K. C. B.sypsenos
Dolerio Verte.

—Ar tu žinai dolerio ver- 
tę?

—Ogi 100 centų.
—Bet kaip sunku jį gaut?
—Tai priklauso, kiek tau 

moka į valandą.
—Kiek-man moka? Nieko; 
Aš nedirbu.

—Tai kokiu būdu tu nori 
dolerį gauti?

—Pasiskolinti.
—Pasiskolinti — būnant 

bedarbių? Negalima.
—Taigi aš ir klausiu ta

vęs, ar tu žinai dalerio ver
tę?

—Tavo padėty — jis neį
perkamas.

—Aš ir nenoriu pirkti, tik 
pasiskolinti.

Pagalvojęs ir Sumanęs 
pašaipą:

—Aš sutinku tau pasko
linti, bet tik už dvigubą su
grąžinimą.

—Duok. Imu.
—Bet tuo supratimu, kad 

pirmą dalį grąžini tuojau, o 
antrą—kada turėsi.

Supratęs pašiepimą ruo
šiant:

—Tai labai prieinama, Įa
bai prieinama. Aš sutinku 
ir geriau: dabar tu pasiimk 
pusantros dalies,, už tą dole
rinę paskolą, tai yra, pasi
imk pusantro dolerio, o aš, 
kada turėsiu, atiduosiu tau 
50 centų. Man bus mažesne 
suma skolos iš pat pradžios. 
Tfu... ačiū, sakau...

* * *
šuo ir Pienas.

—žinai, kad man viešint 
pas dėdę Alabamoj, aš ne
galėjau gauti pieno.

—Kodėl?
—Nes jo šuo padvėsė.
—Na, ir ką bendro tavo 

dėdės šuo turi su pienu?
—Jis turėjo labai daug 

bendro; jis parvarydavo iš 
lauko karves. O dabar ne
bėra kas parvaro...

Sugraibstė Es-Džei.

Kaunas, liep. 6 d. — Lie
tuvos geležinkeliai švenčia 
dvidešimtmetį.



šeštadienis, Liepos 8, 1939

NAMAS, Iš KURIO IŠEIDINĖJA “LIETUVOS ŽINIOS”

t
Penkiasdešimts Metų Pažvelgus Atgal.

Tokia tai antrašte yra išleistas eilių rinki
nys iš arti 500 puslapiu Juozo Paukščio, 1893 
metais, Plymouth, Pa. Dainų rinkinio išleidė
jas, velionis Juozas Paukštys, savo prakalboj, 
šitaip atsiliepia į skaitytojus:

“Kadangi ‘Dainos Lietuviszkos,’ per mane 
išduotos 1889 metais jau baigi,asi, isz ko su
prantu, jog musų broliai labai jas mėgsta skai
tyti dėl priderancziai praleidimo atliekamo lai
ko, todėl atspausdinu isz naujo jas, surinkęs 
isz visokių knygų, laikraszczių ir-gi nuo žmo-, 
nių surinktas. Pasitikiu, jog szis dainų rin
klus bus nevienam ir ant apszvietimo tautisz- 
ko.”

Šio eilių rinkinio peržvalgą darau ne ve- 
luk to, kad kritikuoti anų laikų dainių kū
rinius, kurie jau seniai guli po velėna, bet 
veluk to, kad iš nekuriu citatų ir mes patys 
susipažintame su savo pirmtakūnų dainių dva
sia; ko jie labiausia troško, apie ką dainavo ir, 
bent iš dalies, palygintum savus kūrinius su 
anų laikų dainių kūriniais.

Rinkinyj kažkodėl nefiguruoja tų laikų jau 
pagarsėję dainiai-poetai, kaip tai: Kudirka, 
Vaičaitis, Biliūnas, Strazdelis ir kiti, kuriuos 
jau ir tais laikais Lietuvos kaimai žinojo ir 
dainavo jų parašytas dainas.

Tačiaus tarp visai mažai žinomų ar bent 
užmirštų dainių, tame rinkinyj, tarsi ant “bur- 
do” paimtas, figūruoja poetas Maironis. Kal
bant apie Maironį, mes norime ar nenorime, 
bet turime pripažinti, kad visų to rinkinio dai
nių poezijos laurus nusineša poetas Maironis.

Tam rinkinyj randasi gražių dainelių, ilgų ir 
gan vykusių poemų, bet yra ir tokių poemų bei 
eiliaraštelių, kurie su eiliavimo taisyklėmis vi
sai nesiskaito ir nei krislelio poezijos neturi. Į 
tokias tai poemas daug literatinio darbo įdėta, 
daug laiko sueikvota, daug proto jėgos sukrau
ta ant poezijos aukuro ir daug energijos įdėta. 
Bet su apgailestavimu turime pripažinti, .kad 
tai tik bereikalingas, nelaimingo dainiaus dar
bas. . . Prie geriausia vykusių poemų galima 
priskaityti tik: “Piastų Duktė”—Petras Ar
minas, “Anykščių šilelis”—vyskupas Antanas 
Baranauskas, “Mano Tėvas Man Kalbėjo,” po
ema iš baudžiavos laikų, autorius nepažymėtas 
ir “Ponpanas Kledas”—M. Penta. Pastaroji 
labai vykusi, lanksti ir sveikos satyros srove 
perlieta poema. Nekurias vietas iš jos teks 
pacituoti.

šitaip apibudinus patį rinkinį ir anų laikų 
dainius, tenka žvilgterėti ir į jų kūrinius, va
duojantis ištraukomis, kad suprasti jų dvasią 
ir siekius. Vienas dainius savo gilios vaizduo
tės poemą užvardinęs—“Regėjimas’ ’ir pažy
mėtas tik trimis raidėmis—J. A. V. L. (Tai 
Vištalio garsi poema—Op! op! kas ten?... 
Nemunėli!), kalbėdamas su Nemunu,, klausia:

Ar tu mano dvasios girdi
, Graudulingą raudą,

Ar girdi, kaip skaudžiai širdį 
Krūtinėj man skauda—

Iš didžiausio nuliūdimo 
Ir kančių daugybės, 
Dėl tėvynės sunykimo, 
Garbės ir galybės?

Toliau toj pačioj poemoj ir tas pats Višta- 
lis, vaizduojasi:

Dievai! kokie jų dyvini •
Šarvai, ginklai, rūbai!
Ak! ak!. . . visi jie kruvini—
Baisingi dvigubai. . .

Plaukia, plaukia. .. štai jau stoja 
Ties kapais ant tako, . . 
Stebėkis, jie tave moja— 
Klausyk, ką tau sako!

Peršokę kelis skiemenėlius, vėl skaitome. 
Būk poe'to dievai jam sako:

Skarbų, turtų negeisk godžiai: 
Žinai koks jų vertis— 
Pinigai yr galvažudžiai, 
Gyvastis ir smertis!

Negeisk dangaus čia būdamas,
Paskui jį įgysi,
Jei ant žemės gyvendamas

t, • Ant jo užpelnysi.
Kitas dainius, pasižymėjęs save tik trimis 

raidėmis—K. S. V. ir savo dainelę užvardinęs 
/’Abejojantiems,” šitaip atsiliepia į dvejojau- | 
čius brolius:

Nors maži esam, tik nesiduokim,
Neleiskim priešų sėstis į kerčią,

MŪSŲ DAINIAI ELTOS ŽINIOS Iš ’ 
LIETUVOS

“Lietuviszkos Dainos, Visur Surinktos.”

Bet tą patarlę suprasti duokim :
“Ir mažas kupstas vežimą verčia!”

Apie Viliją dainuodamas, dainius Mickevi
čius, prilygindamas Viliją prie lietuvaitės, gan 
jautriai ir lyriškai dainuoja. Ištraukas darau 
parinkdamas tik jautriausias dalis eiliaraščio:

Viliją mielą Nemuns apkabinęs ;
Per uolas šiekštas, supdams, kilnoja,
Ir meiliai glausdams prie šaltos krūtinės, 
Drauge pranyksta marių gilumoje.

Tave, lietuve, svetims apkabinęs
Atskirs nuo tėvų ir šalies gimtines,
Ir tu kaip upė užmaršos vilnyse
Dar graudingesne, nes viena nuskęsi.

Upei ii1 širdžiai ta perserga dyka:
Vilija bėga, o lietuvė myli;
Vilija gelmėj Nemuno pranyko,
Lietuvė rauda pūstelninkė pilyj.

Poetas Maironis, užvardinęs savo trumpą, 
bet ryškų eiliaraštį—“Viltis Laimingų Laikų,” 
pačioj dainelės pradžioj, parodo savo poetišką 
talentą ir kalbos lankstumą—skaitai ir nori 
skaityti:
šalin jau tie verksmai, dūsavimai skaudūs, 

Ką silpnina dvasią tiktai!
Ar mums,' kaip mergaitei, raudoti nuraudus, 

Nors spaudžia nelaimės, vargai?
Mes sūnūs lietuvių, ką kardais žaibavo,
Kad gynė tėvynę brangiausiąją savo,

Kad mirė tarp karių linksmai!

Męs vienas į vieną jau stos’me į kovą, 
Kaip milžinas amžių baisus!

O meilė tėvynės mums bus už vadovą
Ir dievas, kurs valdo visus!

Kaip sentėviai eis’me, kur šaukia tėvynė,
Ir ginsim ją, broliai, kaip sentėviai gynė:

Tėvynė iš miego pabus! *

Nežinomas dainius, užvardinęs savo eiles— 
“Lietuvos Grožybė,” ve kaip apdainuoja Za
rasų apielinkes:

Zarasų kraštas, ežerų vieta,
Kur tamsios girios krantus apstojo,

, Kiek tenai giesmių aukštyn išlieta, 
Kas įkvėpimo ten nejieškojo!?

Ir jūs Anykščiai, gražūs šiandieną, 
Auginot dainių, kurs mums dainavo, 
Kursai prikėlė brolį nevieną
Iš ilgo miego giesmėmis savo. 

1

Čia nežinomas dainius, sakydamas: “Augi
not dainių, kurs mums dainavo,” matomai 
turėjo mintyj vyskupą A. Baranauską. Gi to 
paties, nežinomo dainiaus dainos, praleidę ke
lis skiemenėlius, vėl skaitome:

Linksma, Lietuva, kaimuose tavo, 
Vasaros saulė žemyn kad svyra, 
Kada nuo darbo grįžt’ prakaitavę
Su dalgiai, grėbliais—mergelės, vyrai!

Kiek tada balsų į dangų kylą,
Kaip miškai skamba, kada dainuoja. 
Gražu ir dainos kada nutyla. . .
Ir parein’ banda, koja į koją.

Eina eilėmis, galvas iškėlę,
Rainuoti jaučiai, karvės juodmargės, 
Paskui beg’ avys ir piemenėlis,
Eidams raliuoja, norins nuvargęs.

Savo ilgoj poemoj, užvardytoj: “Tėvynainių 
Daina,” poemos autorius Vyturys, tarp kitko, 
šitaip apeliuoja į brolius lietuvius:

Didžio Mickaus gimdytoja 
Ir Kasčiuskos, Lelevelio! 
Jie čia mušės ir raudojo. 
Duonelaičio ir Strazdelio
Kankles šiądien čia girdėsi, 
Paklausysi, pamylėsi,

> Pragyvensi senu būviu, 
Pasijusi vėl lietuviu.

O Maironis, užvardinęs savo eiles—“Giria ir 
Lietuvys,” sujungęs Lietuvos likimą su išterio- 
tos girios likimu, visgi nenustoja vilties ir. la
bai jautriai dainuoja:

Kas mums praeigą grąžintų?
Ir jos garbę ir jos galę?
Kas tuos kaulus atgaivintų,
Ką po žeme gul’ išbalę?

Tu girele, tu žalioji! \
Tu, kurią laikai išgriovė.. .
Tu lietumi, ką vaitoji. . .
Jūs užmirštumėt senovę!

Tik vien šaltas šiaurės vėjas, 
Virkdin žmones ir girelę:

■ •

, LAISVĖ

Birž. 17 d. dienraštis “Lietuvos Ž'nios” minėjo savo 30 metų sukakti ir iš
leido 6,000-nį numerį. Paveiksle “Varpo” b-vės namai Kaune, kur “Lietu

vos Žinios” išleidžiamos.

Daužo, laužo piktadėjas
Ir iš miego kelte kelia!

Visur mainos rūbai žemės:
Silpnas kelias—tvirtas griūva, 
švinta jau dangus aptemęs, 
Kas galingas, tas jau žūva!

Atsibus tėvynės sūnūs,
Didžią praeigą atminę!
Pagimdys vargai galiūnus
Ir uždegs ugnis krūtinę!

Dainius pasižymėjęs save—Kn. D. ir savo 
dainelę užvardinęs “Nenusiminkim,” cituojant 
tik du tos dainelės skiemenėliu, skundžiasi:

Bloga, nerami gadynė užstojo:
Spaudžia nelaimės, kaip sunkus akmuo,
Lietuvos kraštas prislėgtas vaitoja,
Ašaros plaukia, kaip upėj vanduo. . .

Linksmų giesmelių nieks nepagieda, 
Žmonės ir paukščiai nuliūdę visi;
Tiesos ir laisvės, kaip paparčio žiedo, 
Ir su žiburiu pas mus nerasi.

“Anykščių šilelis,” ilgos ir garsios poemos 
autorius, vyskupas Antanas Baranauskas, pa
čioj savo poemos įvadoj, štai kaip prabyla:
Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožiui senobiniu] tiki?
Kur toj’ puikybė jūsų pasidėjo?
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo, 
Kai žalio miško lapeliai šlamėjo 
Ir senos pušys šiūravo, braškėjo?
Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės, 
Katrų čiulbesio taip ramu klausytis?
Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai;
Kur žvėrių olos, laužai ir urveliai?
Viskas pražuvo; tik ant kalno pliko, 
Kelios pušelės apykreivės liko!...

“Močios vargai ir marčios nedorybės,” gan 
ilgos poemos autorius Šerenga, apdainuodamas 
Lietuvos krikštą į krikščionių tikėjimą, neku
rtose poemos vietose, išmetinėja:

Jie juk vertė mane išsižadėt perkūno, 
Idant sveika būčiau ant dūšioj ir kūno: 
Jei tikėsiu, kaip jie, tapsiu išganyta 
Ir nereiks nuo jųjų susilaukti pikto.
Kad ir kelets sūnų buvo katalikai,
Bet ir tada lankė mane tie lupikai.*

Čia, kaip matome, per autoriaus lūpas, skun
džiasi ir išmetinėja kryžiokams, pati Lietuva.

Poemą “Ponia Tvardauckienė,” yra parašęs 
V. Kapsas. Tai amerikiečiams gerai pažįsta
mas, T. Astromskas. Nors tai nieko bendro 
su realybe .neturintis kūrinėlis, nes niekados 
tas negalėjo atsitikti ir neatsitiks. Bet visgi, 
nors dėl visa-ko, bent keletą eilučių tenka pa
cituoti ir iš tos poemos. Tvardauckas, būk ve 
kokius stebuklus daręs:

Kareivis, ką aplink skraidė 
Ir didžiuodams kitus baidė, 
Šoble palei ausį mojo— 
Iš kareivio zuikis stojo.
Paskui patroną prie sūdo, 
Kurs kampe laižė iš bliūdo, 
Mašnele tiktai sukirto— 
Patrons į šunį pavirto.

Čia reikia pastebėti, kad tai nėra originalis, 
V. Kapso produktas, bet pasauliniai pagarsė
jus legenda. V. Kapsas, galima spėti, ją iš
vertė iš lenkų ar rusų kalbos, nors knygoj
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nėra to pažymėta. Tačiaus už sueiliavimą, ve
lioniui senelkai, galima atiduoti kreditas.

Nedidukėj poemoj, po antrašte—“Ponpanas 
Kledas,” poemos autorius M. Penta, vykusiai 
pašiepia tuos lietuvius, kurie iš mužikų įko
pę į ponus, pradeda labai didžiuotis ir net 
lietuviškai užmiršta kalbėti. Autorius paėmęs 
vieną’ubaguitį, typiškai atvaizduoja tokius po
nelius, kurių tais laikais Lietuvoje netrūko.

Eilėse apie Budriaus tris sūnus, apdainuo
jama kaip jų tėvas, išleisdamas sūnus į svietą 
garbės ir turtų įsigyti, pačiam jauniausiam pa
tardamas joti į Lenkiją, jaudina jaunuolį se
kamai :

Su Skirsgaila trečiasi,
Pagal Nemuną rasis,

Ten nedailios žmonių buvainėlės.
Ras ten skydas pagirtas,
Kalavijas pritirtas

Ir gražiausias po saule mergeles.
Niekur nėra mergytės, 
Patogesnės ant lyties*)

Ir meilesnės, kaip lenkės širdelė.
Veidas baltas kaip pienas,
Juodos, tankios blakstienos,

Akys skaisčios, kaip aušros žvaigždelė.
Vienok nabagas tėvas Budris, taip išgyręs 

jauniausiam sūnui lenkaites, baisiai pats save 
apsigavo. Visi trys sūnūs patraukė į Lenkiją 
ir, vietoj turtų ir garbės, parsinešė ant savo 
žirgų užsisodinę po lenkaitę tėvui į marčias.

Poemos apie baudžiavą, užvardytos—“Dai
na I,” autorius nepažymėta. Nors <iš tos poe
mos nekurias, lankstesnes ištraukas, jau ir 
mano laikuose, Lietuvos kaimuose, jaunimas 
dainuodavome. Bet, visgi tikiu, kad nenusidė- 
siu, jei bent porą ištraukėlių iš tos poemos, 
pacituosiu:

Nes kiekvienas prasčiokėlis
Ir jo mažiausias vaikelis
Ture’ dykai ponui dirbti
Ir didžiam varge numirti.

Kožnas vienas gaspadorius
Ir jo bernelis padorus,
Mergelė ir piemenėlis,
Kuris ganė gyvulėlius—

Kožnas į dvarą skubinos,
Norint sirgdamas judinos,
O katras pasivėlavo,
žymų skaičių rykščių gavo.

0 kuomet baudžiava tapo panaikinta, auto
rius ponų lūpomis eimanuoja:

Kožnas piemuo ant mūs šaukia, 
Pasilenkdams kelnes smaukia 
Ir dugninę savo rodo— 
To jest bardzo špetna moda.

Ilgokos eilės Maironio, užvardytos “Jo Pir
moji Meilė,” poetas, lygindamas Lietuvą su 
dainiaus pamylėta mergaite, jautriai ir lyriš
kai skamba. Cituojame tik porą punktų:

Pasklido giesmė po tą šalį toli,
Kur Nemuno vandenys bėga!
Pažino tave, pamylėjo visi:
Ir rūmai ir sodžių sermėga!

Poetams kitiems numylėta ranka,
Iš liaurų vainiką pynė!.. .
Tu jį nors atmint ar atminsi kada?
Tu jo numylėta tėvynė!

Kaunas. — Humanitarinių 
įmoksiu fakultetas paruošė ir 
priėmė taisykles, pagal kurias 
bus tvarkomas darbas užsie
niečių lietuvių, atvykstančių į 
savo tėvynės universitetą stu- 

įdijuoti lituanistinių dalykų 
trumpesniam laikui, negu rei
kalinga to fakulteto kurios 
nors specialybės (kad ir tos 
pačios lituanistikos) kursui iš
eiti. Lituanistiniai kursai už
sienio lietuviams bus . hum. 
mokslų fakultete prie lietuvių 
kalbos ir literatūros katedros. 
Juose bus dėstomi 6 privalomi 
dalykai (praktinis lietuvių 
kalbos kursas, plačiausiai dės
tomas, be to, lietuvių kalbos 
fonetika, liet, literatūra, lie
tuviu tautosaka, bendrieji lie
tuvių kalbos mokslo dalykai ir 
lietuvių tautos istorija). Nu
matyti ir Ą rekomenduojami 
dalykai (Lietuvos archeologi
ja, Lietuvos meno istorija, Lie
tuvos geografija ir Lietuvos 
ūkis). Dar galės būti skaitoma 
epizodinių kursų ir atliekamos 
pratybos. Išklausę numatytus 
dalykus ir išlaikę egzaminus, 
klausytojai gaus liudijimus, 
kuriuose bus žymimas kursuo
se išbūtas laikas, išeitosios 
grupės dalykų pobūdis ir iš
laikytų dalykų įvertinimas. 
Tas liudijimas, aišku, nesu
teiks aukštojo mokslo baigimo 
teisių.

Palanga. — Palangos bur
mistras Dr. Jonas šliupas įtei
kė apskrities viršininkui pa
reiškimą, kad nuo liepos 1 d. 
jis iš burmistro pareigų pasi
traukiąs. Pasitraukimą šliu
pas motyvuoja savo senatve. 
Patirta, kad pasitraukimo pra
šymas patenkintas. Laikinai 
burmistro pareigas eis ilga
metis burmistras pavaduotojas 
Vizbaras.

Kaunas. — Ministrų Taryba 
svarsto ordinų įstatymo pakei
timą, kurį numatoma priimti 
dar prieš didžiąją šaulių šven
tę, kuri prasideda ketvirtadie
nį Kaune, šiuo pakeitimu nu
matoma įvesti šaulių žvaigž
dės medalį, kuriuo galės būti 
apdovanojami nusipelnę šau- 
liai-šaulės. Medalis bus bron
zinis ir pirmieji apdovanoji
mai numatomi jau per busi
mąją šventę.

Kaunas. — Birželio 17 ir 19 
d. į Kauną atplaukė pirmieji 
lenkų miško sieliai, kurie 
plukdomi vandens keliais. Iki 
administracinės linijos sielius 
atplukdė lenkų, o Kernavėje 
ir kituose (prie Nemuno ir 
Merkio esamuose punktuose) 
juos perėmė ir atplukdė į 
Kauną lietuviai - sielininkai. 
Lenkų miškas bus apdirbamas 
Kaune Lietmedžio ir miškų 
department© išnuomuotose 
lentpiūvėse.

*) Lyties—nuaugimo išvaizdos.
(Tasa ant b-to puslapio)

Kaunas. — “XX Amžius” 
praneša, kad nuo to laiko, kai 
vokiečiai užėmė Klaipėdos te
ritoriją, jų valdžios organai 
uždarė visas lietuviškas priva
tines mokyklas, būtent, 50 
pradžios mokyklų, 40 darže
lių ir tris gimnazijas, o taip 
pat visas lietuvių valstybines 
mokyklas. Nežiūrint iškilmin
gų Berlyno pažądų, nė viena 
lietuvių mokykla nebuvo ati
daryta. Priešingai, vokiečių 
valdžios organai daro nuola
tinį spaudimą lietuviams mo
kytojams ir jaunimui, kad ne
reikalautų atidaryti lietuviškų 
mokyklų.
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Piknikas Prasidės 11 Valandą Ryto

šis Puikus Piknikas Bus

VALLEY VIEW PARK
INKERMAN, PA

NAUJAS DALYKAS!

PASAULINĘ PARODU

Gros Gera Orkestrą Šokiams
Valilionis ir Marcinkevičius

Savininkai

MAUDYNES ir LAIVAIS

Puiki Muzika Šokiams 
Bus Gerų Valgių ir Gėrimų

AND

GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING k

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

riaus Dalis

Draugo Ramanausko 
Prakalbėlč

Puikios maudynės, gražus pasiva 
žinojimas laiveliais.

Tas ežeras yra labai didelis 
Mūšy piknikas bus

NOLAN’S POINT PARK

tarnavo savo buvusiai draugei, 
panėšėdami į kapus.

Mieloji gėlele! Lai būna tau 
lengva žemė po sunkiu kančių 
ilsėtis. Mums primins visuo
met tave ant tavo kapo rau
dona rožė pražydėjus!

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
ve geriausia padaro . viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos j lietuvių ir iš lietu
vių j anglų.

Būtinai iš anksto reikia Įsigyti bilietus, nes reikės iš 
anksto žinoti kiek bus ekskursanty, reikia žinoti pri- 
ruošimui traukinio. Turime užsisakę traukinį ant 1,000 
žmoniy. Bet jei būty daugiau pasažieriy, tai galėtume 

gauti antra traukinį.

LAISVĖS’ EKSKURSIJA 
TRAUKINIU

Vieta mašinom, pastatyti. Ši įstaiga yra 
skersai ga'tvę nuo Marine budinko, 

arti Corona entrance į ferus. *

PROGRAMA:
ENSEMBLE AIDBALSIAI, Iš BROOKLYiNO 
dainuos gražiausias dainas, vadovaujant B. ftaiinaitei

V. VALUKAS SU SŪNUMIS IŠ SCRANTONO
Sudainuos Gražių Dainelių

jo vietą užėmė Robespierre, tai per seka
mus 11 mėnesių buvo nuteista mirtin net 
2,572 žmonės!

Todėl, apkaltinimai Marato žiaurume 
neturi nieko su tiesa. Jo neapkentė Re
voliucijos priešai todėl, kad jis buvo 
biednųjų draugas ir Revoliucijos sargas.

Su Marato mirčia Francijos Revoliu
cijos vargai padidėjo. Kada jos geriausi 
sūnai kovėsi daugybėj frontu, mušė ki
tų šalių karališkas armijas, kurios ryžo
si kraujuose paskandinti revoliuciją, tai 
tuo laiku buržuazijos reakcinė dalis su
sitarė su rojalistais ir padarė pervers
mą. Revoliucija neteko daug draugų, nu
silpnėjo, o reakcija sutvirtėjo. Buržuazi
ja paskelbė direktoriją.

Revoliucijos Kančios ir Vaisiai
.Mes padavėme kelis vaizdus iš Fran

cijos Revoliucijos, kuri prasidėjo 150 me
tų .atgal ir tęsėsi per 26 metus, būtent 
nuo 1789 iki 1815 metų. Prie pabaigos 
norime padaryti trumpą jos sutrauką:

Francijos Revoliucijos tikslas buvo 
likvidavimas feodalizmo gadynės ir įsi
galėjimas kapitalizmo. Francijos darbi
ninkų klasė dar buvo neskaitlinga, tai 
revoliucijoj vadovystę turėjo buržuazija, 
o darbininkai, valstiečiai ir baudžiaunin
kai buržuaziją rėmė.

Pamatinė priežastis revoliucijos buvo 
ekonominė padėtis, kuri pasiekė savo iš- 
siplėtojimą. Kapitalizmo augimas iššau
kė naujas jėgas, kurios draskė senas fe
odalizmo formas. Manufaktūros gamy
ba, prekyba, kolonijų užkariavimas rei
kalavo naujų visuomenės gyvenimo for
mų. Buržuazija veržėsi prie laisvių, ji iš
kėlė obalsius: lygybės, brolybės, laisvės! 
Jai buvo reikalingos laisvos darbininkų 
rankos, laisvos rinkos, laisvė augti ir 
plėtotis. Feodalizmo gadynė, paremta 
ant absoliučios karaliaus galios, ant fe
odalų viešpatavimo, baudžiauninkų pri
rišimo prie ponų tam prieštaravo. Bur
žuazijos jėgos susidūrė su karaliaus, 
bažnyčios ir feodalų viešpatavimu.

Nuolatiniai karai dar daugiau didino 
mokesčių naštą ant liaudies sprando. 
Dvarponiai ir kiti žemės valdytojai ne
norėjo teikti karaliui paskolų, nes tan
kiai jų negaudavo atgal. Karališkos gi
minės dorinis išgverimas, baisus išlaidu
mas, užkrėtė tuo ir monarchijos palai
kytojus. Nuolątos ėjo finansiniai skan
dalai ir intrigos.
' Šviesesnė liaudies dalis, inteligentija, 
buržuazija jieškojo naujų kelių, gimė 
naujos idėjos. O čia Amerikoj įvyko re
voliucija prięš Angliją, atsiskirta nuo 
karaliaus, paskelbta respublika su demo
kratiniais dėsniais. Visa tai dar daugiau 
.išjudino Francijoj šviesesnių žmonių 
protą.

Jau ir taip darbo žmonių sunkus buvo 
gyvenimas, o 1788 metais pasireiškė la
bai mažas javų užderėjimas. Prasidėjo 
ekonominis krizis, išsiplatino badas, su
sidarė padėtis, kad tiesiog nepakenčiama 
ir negalima gyventi.

Pavasarį, 1789 metais prasidėjo Fran
cijoj stichiniai valstiečių ir baudžiaunin-

Prie pat ežero yra gražia platforma šokiam, tad bus 
. vešu ir malonu pasišokti.

Liepos 1-mą dieną čia tapo 
palaidota Laisvės Kapinėse 
Joana žiobiūtė, 11 metų am
žiaus, kurią begailestinga mir
tis išrovė, kaip gėlę, iš gyvųjų 
tarpo.

Velionė Joana jau per tūlą 
laiką nesijautė gerai, vis sir
guliavo, kas Joanos tėvam su
teikė daug rūpesčio, taipgi ir 
daug iškaščių padarė bevaži
nėjant pas įvairius gydytojus 
ir specialistus. Pagaliau pada
ryta ligoninėj sunki operacija 
ant vidurių, ir už keleto dienų 
po operacijos Joana atsiskyrė 
su šiuom pasauliu, Nors buvo 
dedama gydytojų didžiausios 
pastangos išgelbėti nuo mir
ties, bet viskas buvo veltui.

Į kapus velionę Joaną paly
dėjo apie 80 automobilių. Drg. 
J. Ramanauskas pasakė tinka
mą prakalbėlę, kas ne vienam 
išspaudė gailesčio ašarą.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
draugų kaip vietos, taip ir iš 
apylinkės; Taigi, tas skaitlin
gas dalyvumas, tos visos gėlės 
ant jaunos žiobiūtės karsto liu
dija, kad mes visi įvertinam 
draugų žiobiu veikimą mūsų 
judėjime ir reiškiąme didžiau
sią užuojautą šioje liūdnoj ir 
pilnoj skausmo valandoj.

Dėde Kalnietis.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave. 

CORONA, L. L, N. Y. 
Telephone: Havemeyer 9-9115

—Čionai, brangioji Simonia, čionai!— 
sušuko Maratas šaukdamas slaugę, bet 
greitai sudribo į maudynę, kurioje van
duo nuo kraujo paraudonavo. Kada Si
monia įėjo, tai Maratas jau buvo negy
vas. Žmogžudę nutvėrė žmones ir čia pat 
norėjo sudraskyti. Ją vėliau nuteisė re
voliucinis tribunalas ir liepos 15 dieną 
nukirto jai galvą.

Mara tą Paryžius laidojo su didele pa
garba. Visi jaute, kad Francijos Revo
liucija neteko vieno iš geriausių kovo
tojų ir draugų.

Marato priešai ir dabar jį kaltina 
žiaurume. Tikrumoj faktai sako ką kitą. 
iJis buvo griežtas, bet tuo pat kartu ne
naudojo giljotiną ten, kur be jos galima 
buvo apseiti. Pirmas Revoliucinis Tribu
nalas, kurio vadu buvo Maratas, išrink
tas rugpjūčio 12, 1792 metais. Iki Mara
to mirties, liepos 13, 1793 metų, tai yra 
per 11 mėnesių laiko, nuteisė mirtin tik

amžino, kokia tik yra gyvybė 
pasaulyj, išgyvenus savo pe
riodą, sensta ir miršta, užleis
dama savo vietą jaunajai kar
tai. lNuo mirties negalima iš- 
sivaduot, ar išsipirkti. Kartą 
gimei, turėsi mirti.

Bet kada mes pažvelgiam į 
šitą karstą, gėlėmis'apkrautą,, 
tuomet mums prisimena kas 
kitas! Čia ilsisi gėlė, nuskinta 
žiaurios mirties, kuri buvo vos 
tik pražydus!

Po Šaltos žiemos pavasarį 
pražydus gėlė traukia prie sa
vęs savo skaistumu keleivį pa
žvelgti ir pasigėrėt jos varsa! 
Ir kaip darosi jauku žvelgiant 
į tą skaistumu! Bet kada, po 
žiaurios nakties, ryte pama
tom šalnos sunaikintą gėlę ne 
laiku, kokią didelę mes jau
čiame pagiežą prieš tą žiau
rumą !

Šitas prilyginimas mums tin
ka, kada mes žvilgterim į ve
lionę, kaipo gėlelę nuskintą 
nelaiku, žiedą ateinančios 
kultūrinės žmonijos, nes ji 
tuom keliu buvo vedama tėve
lių. Ji tą kelią mylėjo. Tik 
viena didžiausia kliūtis nebe
leido jai žengti prie savo tik
rojo idealo—mirtis užkirto jai 
kęlią.

Kiekviena gyvybė džiaugia
si suteiktomis gamtos grožy
bėmis, trokšta tobulintis ir il
gai gyventi. Taip ir velionė. 
Nors jos augimui ir linksmini- 
muisi su draugėmis liga buvo 
didžiausias priešas, bet iki pa
skutinei sekundai turėjo viltį 
pagyti. Ta viltis žuvo—užgęso 
jos gyvybe, netarus paskutinį 
atsisveikinimą mylimiausiems 
savo tėveliams, sesutei, bro
liams, tetoms, dėdei ir visiems 
giminėms ir draugams.

Šiandien Janė atsigula į šal
tą žemę Šalia savo mylimo tė
vuko ir močiutės amžinai at
silsėti! Aš tariu jos žodžiais 
ačiū visiem kartu už paskuti
nį patarnavimą, palydint į ka
pus ! .

Taip'pat ačiū laidotuvių di
rektoriui. p. Vicentui Tusinui, 
kaipo profesionalui, už man
dagų tvarkymą laidotuvių; ir 
visiem jaunuoliams, kurie pa-

Vienok, mes sudėję visus laurus ant praei
ties poetų kapų, apvainikavę jų kūrinius, nusi- 
dėtume patys sau, jei pastatytume ir tašką. 
Tik atydžiai panagrinėję praeitį ir dabartį, pa
žvelgę į tas skirtingas sąlygas, liaudies dvasią 
ir sielos jausmus, rasime ir atsakymą.

Tų laiktj dainiai kūrė savo kūrinius, kuomet 
jie patys ir visa Lietuvos liaudis—visa Lietu
va buvo pavergta svetimų grobikų ir kaip tas 
liūtas, uždarytas cirko klėtkoj—nerimastavo 
j ieškodama išeities. Lietuvos visuomenė, lygiai 
anas liūtas, atsiminus savo garbingą praeitį, 
dūsavo netekus savistovumo ir vaitojo po sve
timųjų priespauda. Tai jautė visa liaudis, tai 
jautė ir tų laikų dainiai. Jie tą savo jausmą 
išreiškė per poeziją, eilėraščius bei poemas ir 
tas jų širdies jausmas išreikštas dejone ar pa
siryžimu išsilaisvinti, palietė ir Lietuvos liau
dies širdį ir jausmus. Jie dainavo-liaudies dva
sia, vaitojo liaudies vaitojimu ir kiekvienas jų 
stipresnis šūktelėjimas už savistovumą ir lais
vę atbalsiavo Lietuvos liaudyje. Jų dainos tik 
rankraščiuose, strigo į Lietuvos jaunimo at
mintį ir eidamos iš kaimo į kaimą,—skambėjo 
per visą Lietuvą.

Šių laikų poetai-dainiai, gyvena visai skir
tingose sąlygose, svetimoj anų laikų aplinku
moj. Mūsų dabartinė poezija- reikalauja iš 
mūsų tarptautinio pobūdžio. Mums tenka dai
nuoti ne į vienos tautos jausmus, bet į viso 
pasaulio žmonijos jausmus. Mums rūpi ne yie- 
ną kokią nors tautą prikelti iš miego ir išlais
vinti, bet viso pasaulio liaudies žaizdas paliesti.

Todėl mūsų' šių laikų dainos ir negali lipti 
taip, tik prie vienos tautos širdies ir negali 
būt taip orginališkai švelnios bei jaudinančios, 
kaip anų laikų dainiai, savo kūrinius, kad 
puošė. Senas Vincas.

Red. Pastaba.—Su pastaruoju -d. S. Vinco 
paragrafu nesutinkam. Mes manom, kad šių 
laikų lietuvių poezija turi kur kas daugiau 
progos augti ir tobulėti, negu anų laikų. Ki
tais žodžiais: ji gali būti taip originališkai 
švelni ir jaudinanti, kaip anų laikų dainių 
.kūriniai, švelnumas ir jausmingumas gali pa
sireikšti taip lyginai eilėraštyj, rašytam apie 
visą pasaulį, kaip ir apie vieną kurią tautą. 
Tatai priklauso, žinoma, nuo poeto: jei tik jis 
poetas pilna to žodžio prasme,7jei tik jis įdės 
kūrybiško darbo į savo veikalą, tai šis nei kiek 
nebus prastesnis už praeities poetų kūrinius.

Gerbiamoji publika!
Mes, kurie susirinkę 

karstos Janės žiobaitės 
duoti jai paskutinį patarnavi
mą, visi jaučiamės su liūdno
mis širdimis, reikšdami giliau
sią . simpatiją šios nekaltos 
mergelės tėveliams, kurie ją 
mylėjo labiau už viską ir ne 
būtų atidavę liuosu noru už 
didžiausius turtus! Bet baisio
ji mirtis išplėšė iš jų be pasi
gailėjimo mylimiausią asmenį, 
nežiūrint į tai, kad buvo de
damos didžiausios pastangos 
— gydytojų pagelba,— tą 
baisią ligą nuo jos prašalinti, 
viskas buvo veltui. '

Tiesa; nieko gamtoj nėra

kų sukilimai. Jų buvo virš 300. Jie jun
gėsi, plėtėsi, kaip gaisro liepsna. Kara
liaus armija negailestingai slopino juos 
ir žmones šaudė.

Sukilimai, finansinis krizis, stiprus 
bruzdėjimas privertė karalių šaukti visų 
sluoksnių atstovus į Generalius Štatus, 
kurie jau nesirinko nuo 1614 metų. Su
judo visa Franci ja. Maratas, Bailly, Mi- 
rabo, Robespierre ir kiti iškėlė visą eilę 
obalsių už laisvę, lygybę, prieš absoliu
čią monarchiją ir feodalų galią.

Suvažiavę delegatai, ypatingai iš tre
čiojo sluoksnio, nesutiko su sena vieš
patavimo tvarka, jieškojo išeities, rei
kalavo laisvių. Karalius matė, kad susi
darė pavojus jo viešpatavimui ir paskel
bė Generalius Štatus uždarytais.

(Bus daugiau)

AUŠRA VAKARUOSE 
(Bruožai iš Francijos Revoliucijos)

-------------------------------- Valstiečio Sūnus ------------------------------

Traukiniu Ekskursija į laukus, į puikius miškus

Ant Kranto Hopatcong Ežero 
NEW JERSEY

Tuojau įsigykite ekskursijos tikietus. Kelionė traukinįu 
tik $1.00 į abi pusi. Traukinis Brooklyniečius ir Jersey• 
Čiliečius paims nuo Liberty St. stoties. Jis stos Ba- 

yonnėj, Elizabethport’e ir Newark’e.

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

Mes perkame geriausioš rūšies miltus—*as reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jtūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkė?, į krautuvė* 

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

Meno Sky
(Tąsa nuo 3-Cio pusi.)

Tai vis anų laikų mūsų dainių kūriniai, su
kurti apie 1880 metus. Tai dar apie tą laiką, 
kuomet aš ir mano dabarties bendradarbiai, 
turėjome laimės susipažinti tik su bobute, o 
po tam ir šiuo pasauliu.

Tačiau peržvelgę anų laikų poetų-dainių kū
rinius, priversti esame daryti ir šiokias-tokias 
išvadas bei palyginimus praeities su dabarčia. 
Dabarties lietuviškoji literatūra, šuoliais nuto
lus nuo praeities literatūros progreso link. 
Šiandien lietuviai, kaip ir kitos kultūringos 
tautos, turi eibes laikraščių, tomus įvairaus 
turinio knygų, sceniškų veikalų ir poezijos.

Bet poezijoj, palyginę dabarties poeziją su 
praeities poezija, pasijuntame, kad mažai esa
me pasivarę pirmyn. Mūsų eiliaraščiai, nors 
kartais ir gana pavykę, lyriški, skambūs ir 
lankstūs, bet nutolę nuo to jautrumo, kokiu 
puošė savo kūrinėlius anų laikų dainiai. Trūks
ta mums ir lankstumo ir kitų papuošalų da
barties poezijoj.

Anų laikų dainiai sugebėjo paliesti Lietuvos 
liaudies širdies jausmus, kuomet dabarties dai
niai nei į liaudies krūtinę nepajėgia pabelsti. 
Dabarties dainiai,, prieš anų laikų dainius, iš
rodo pikti, susiraukę, kerštingi ir grubijoniš-

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
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šeštadienis, Liepos 8, 1939

Youngstown, Ohio
Sąryšio Piknikas

Youngstown Organizacijų 
Atstovų Sąryšio piknikas įvyks 
liepos 16 d., pas draugus 
Skirkevičius ant fanuos. Bus 
gera orkestrą, kuri grieš lietu
viškus ir amerikoniškus šo
kius.

Kviečiame visų keturių kuo
pų narius ir nares ir jūsų gi
mines ir pažįstamus paremti 
šį pikniką. Sąryšio Komitetas 
nori sukelti finansų ir atmokė
ti skolas už platformą. Mes 
tame piknike, liepos 16 d., no
rime turėti kalbėtoją. Jei kas 
važiuotų pro Youngstovvną, 
meldžiame sustoti piknike.

Kviečiame Clevelando, A- 
krono ir kitų kolonijų lietu
vius mūsų piknike dalyvauti. 
Taipgi kviečiame visos apylin
kės farmerius atvykti pas mus. 
Bus laimėjimai. įžangos ne
bus.;

Kelrodis: Iš Youngstowno 
reikia važiuoti keliu 422. Per
važiavę Lincoln parką ir pa
važiavę apie mylią, matysite 
“sainą”, po kairei Lamar 
Ave., biskį pavažiavę po deši
nei įr ten rasite pikniko vietą.

Kviečia Rengėjai.
-----0-----

Iš Susirinkimo
Liepos 2 d. įvyko Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 9-tos 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Padaryta gerų tarimų. 
Buvo pakeltas klausimas, kad
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Sąryšio Komitetas pabudavo- 
tų platformą dėl šokių. Suma
nymą užgyrė vienbalsiai 
paskolino Komitetui $10.

ir

Į LDS 4-to Apskričio pus
metinę konferenciją išrinkta 
penki delegatai. Konferenci
ja įvyks liepos 30 d., Akrone. 
Apskričio komitetas savo laiš
ke ragino prie specialio “Tie
sos” numerio dėl Ohio, 
ta parašyti. įgaliota 
nariai.

NOTICE is hereby given thąt License No. 
GB4596 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
414 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

LAISVI
V

Penktas puslapiu
5fi

Nutar- 
penki

j ubile-Buvo diskusuojama 
jinis vajus. Visi nariai pa
sisakė dirbsią iš vieno. Orga
nizatorium kuopa užregis
travo vieną F. J. Madisoną.

Kitas susirinkimas bus pas 
drg. Kaulius, 905 Rose St. Gal 
draugai iškirs šposą kitam su
sirinkime ir atsives apie pusę 
tuzino naujų narių į LDS. Da
bar ant apdraudos nėra įsto
jimo.

Ura visi prie naujų narių 
gavimo!

F. J. Madison

Kiekvienas apšvietą bran 
ginantis žmogus privalo bū 
ti dalininku dienraščio “Lai 
sves” bendrovės-

BEER, WINES & LIQUORS
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
G272 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 North 7 th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WEST HAVEN BEER & ALES, Inc. 
18 North 7th St. Brooklyn, N. Y.

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
FAIR

Atlankykite Lietuvių
Amerikos Piliečių Kliubų

S

degt1/®5.’, 
valgiu >r gC

rimH

lit.
Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro 

dą, susieiti savo gimines ir senus pažystamus, užeikite į

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672

O?" Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintum. Kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice 
box), nepaisant kaip senas ar ma« 
žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už

langinė dėžė.
BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri 
jums patarnaus, suteiks visas in
formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
gyvenate per toli, tai mūsų repre- 
zentatorius atvažiuos pas jus su 
automobiliu ir atsiveš jus j mūsų 

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdlrbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jfis galite nusipirkt 
didžiausi šaldytuvų už taip žemai kai $3.50 i mėnesi. Pamąstykit! 

Juk tai pigiau, negu kad ice-box’is kainuoja per mėnesi.
Naudokitės Proga! Tai Yra Ribotam Laikui

Tuojau šaukite EV, 7-6111
4-6562

Charles D’Orazio & Son
139 Meeker Ave
Brooklyn, N. Y

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
389 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1191 has been (ssued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 76 of 
the 
659 Wythe 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

NOTICE is 
GB4837 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
2402 Gerritsen Ave., 
County of Kings, to 
premises.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section. 75 of

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

MARY
2402 Gerritsen Ave.

PEPPER
Brooklyn, N. Y.

ADOLF MOLLER
389 Nosttjand Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
GB4734 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
467 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM MEYER 
467 Myrtle Ave. Brooklyn,

659 Wythe
KARL GLOTZL

Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTEIN 
d-b-a Square Dairy

2126 Nostrand Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1251 has been issued to the undersign'd 
to sell beer at retail under Section ve of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7802 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAVOY TAVERN, Inc.
7802—13th Ave. Brooklyn, N. Y.

įpjįn

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB706 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 
974 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPH HAMERMAN 
974 ‘Biake Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is 
GB5338 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
374 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of

Beverage Control Law at
P, Borough of

374 Avenue
HARRY SHANIK
P Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herdiy given that License No. 
EB1205 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
\ P. & N. DELICATESSEN, Inc.
1416 Avenue J Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5158 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1146 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLARA BURSTEIN
1146 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1136 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
590—592 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. i ,

BERKSHIRE LUNCH CO., Inc.
590-592 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB4722 has 
to sell beer 
the Alcoholic
2902 Clarendon Rd., 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 7b of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed oil tne

JACOB
2902 Clarendon Rd.,

TROPP
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5199 lias been issued to the undersigned 
to sell bcei' at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage 
637 Nostrand Ave., 
County ot Kings, to 
premises.

DAVID INDURSKY
• Confidence Pure Food Store 

637 Nostrand Ave. Brooklyn, N .Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& JOSEPH M1LETT

hereby given that License No. 
been issued to tho undersigned 
at retail under Section 75 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue N, Borough of Brooklyn,

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE DANKERS
6336 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB5334 has 
to sell beer 
the 
6336

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4445 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5902 Avenue N, Borough of Brooklyn; 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

B. HARRY MARMAROSH 
5902 Avenue N Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB87I0 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage 
2108 Cortelyou Rd., 
County of Kings, to 
premises.

HERMANN 
2108 Cortelyou Rd.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

ALBRECHT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8740 lias been issued t<v the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5511 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM COHEN
5511 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB2364 has been issued to the undersigned 
to sell beei" at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
909 Livonia Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

LOUIS
909 Livonia Ave.

FELLER
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8877 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
816 E. 16th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB994 has been issued to the undersigned 
to sell beer a| retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
761a Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

No.

JACOB 
761a Flatbush Ave,

SAFIER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License 
EB802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 oi 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 

I 432 Christopher Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to 1— ----------
premises.

LILLIAN
432 Christopher Ave.

816
MARION SCKOLNIK 

Square Deal .Dairy & Grocery
E. 16th St. ' Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1336 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 
237 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NAT. FETNER
237 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

be consumed on the

GROSS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1717 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed foft the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB907 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic ‘Beverage Control Law at 
931 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

CLASSIC CAFETERIA, Inc. 
931—3rd Ave. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given EKat License 
EB848 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
553 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

PALATIAL BOWLING & 
BILLIARD ACADEMY, Inc.

Eastern Parkway Brooklyn, N.

the

553
No.NOTICE is hereby given th»t License 

EB1216 Jias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

tlie

889
PAUL FUTERMAN 
Crown Delicatessen 

Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby "given that License 
EB884 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Avenue J, Borough bf 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BRISTOL BAR & GRILL, Inc. 
Famous Delicatessen

1218 Avenue J Brooklyn, N.

No.

Law 
Brooklyn, 

tlie

Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

EBI323 has been Issued to tlie undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tiro Alcoholic Beverage Control Law at 
365 S. 4th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

365

DAVID KAPLAN 
Kaplan’s Delicatessen

S. 4th St. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB709 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
658 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tlie 
premises.

SOLOMON LEVINE 
658 Rockaway Ave. Brooklyn, N.

1717
BERNARD LISWOOD 
d-b-a The Foster Del.

Foster Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1237 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law gt 
253 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

i

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
, EB1315 has been issued to the undersigned 
i to sell beer at . retail under Section 76 oi 
■ the Alcoholic Beverage Control Law at 

255 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO., Inc. 
255 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2618 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1120 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. 7

PHILIP LOPEDOTA 
(A. & P. Pizzeria)

1120 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB704 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1270 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE ALBERT
1270 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB924 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
1191 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN ROCKFORD
1191 Nostrand Avo. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4761 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7 o of 
the Alcoholic Beverage Control Law i. 
1307 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oil the 
premises.

MAC PROPPER
1307 Foster Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2670 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
57 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BARNEY SPINELLA BOWLING 
& BILLIARD ACADEMY, Inc.

57 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Jefferson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

WILLIAM ALLHUSEN
178 Jefferson Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB4373 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
874 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises. ANTHONY
874 Nostrand Ave.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off
CRISCILLO

Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 8704< has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILFRED C. BEHRENS
1050 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5390 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
1098 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

THEODOR 
1098 Nostrand Ave.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LORENZEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8727 has beep issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Dean Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MONROE PRODUCTS, Inc. 
487 Doan St. Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB4634 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1240 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL NOLLER 
1240 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB9846 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES ALTSCHULER 
407 Myrtle Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4340 /has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
promises.

NICHOLAUS ZAUNER & 
KASPER SCHOJBERT

380 Etna St. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB4455 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Lewis Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
pre|dsės.

HENRY PETERS & JOHN II. PETERS 
374 Lewis Ave. • Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB1302 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 Classon Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 'The 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB930 has been issued to th,e undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed c.i 
premises.

the

ERNEST THEISS
358 Classon Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hertby given that License No. 
EB686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge Street, Borough, of 
County of Kings, to bę consumed on 
premises.

ANTHONY LATVAITIS
21 Bridge St. Brooklyn, N.

Law
Brooklyn, 

the

Y.
No.NOTICE is hereby given ..that License 

EB890 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Bedford Ave>, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on tlie 
promised

MURRAY KERZNER 
299 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB2703 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
159 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. '

GEORGE LĘIDEMER 
George’s Rest.

159 Franklin St. Brooklyn,

the

N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB1329 Jias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
753 Myrtle 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

753 Myrtle
MAX MILLER

Avo. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB832 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Jay Street, Borough of 
County of Kings, to J>e consumed on 
premises.

LOUISA MARTENS
52 Jay St. Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2674 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 Empire Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

EMPIRE DELICATESSEN CORP. 
510 Empire Blvd. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1255 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

, the Alcoholic Beverage Control Law at 
577 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

577—4th
JULIA FASANO 

Jo Jo’s Bar & Grill
Ave. Brooklyn, N.

is herely given that License No.

LENA ROVNER 
d-b-a Keener Restaurant

3202 Church Ave. Brooklyn, N. Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

EB2906 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail undęr Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of , Kings, to be consumed on the 
premises.

(Park
3916—18th

SAMUEL BLUMBERG 
View Kosher Del. & Rest.) 
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2687 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1214 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RADIO DINER, Inc.
1214 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB4885- has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4323 Avenue D, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hertby given that License No. 
GB4730 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3709—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISIDORE WEINBERGER 
8709—18th Ave. Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1310 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM MENDELSOHN 
1310 Avenue J Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB4248 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LaCAVA
709 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB10395 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section of 
tiro Alcoholic Beverage Control Law at 
1823 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAMUEL SOVNER and 
DAVID L. DOLMATCH

1823 Church Ave. Brooklyn,

the

N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 8880 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7o of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1615 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ETHEL R. LERNER 
1615 Church Ave. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB4653 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
176 Woodruff Ave., 
County of Kings, to 
premises.

I MARGOLIS
176 Woodruff Ave.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
BROS., Inc.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herdby given that License No. 
GB8728 has been issued to the undersigned 
to sell be^v at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control ■ Law at 
55 Lincoln Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARGOLIS BROS., Inc. 
55 Lincoln Rd. Brooklyn,

the

N.
No.

Law 
Brooklyn, 

the

HARRY SHAAR
4323 Avenue D Brooklyn. N.
NOTICE Ts hereby given that License 
GB8667 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1084 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT MULLER 
d-b-a J. II. Muller & Son 

1084 Bergen St. Brooklyn, N.

No.

the

No.NOTfCĘ is hertby given that License 
GB10513 has been issued! to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4410 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT SCHOESSOW 
4410—18th Ave. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB8836 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undqr Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2706 Farragut Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY ALWEIL
2706 Farragut Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4990 has been issued to the ^-undersigned 

1 to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law *at 
407—409 Broadway, 
County of Kings, to be 
premises.

HERMAN VON 
407—409 Broadway

Borough of Brooklyn, 
consumed off the
DEE9TEN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB4714 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail uhder Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
37 Lincoln Rd., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LINCOLN FRUITERER’S, Inc. 
37 Lincoln Rd. Brooklyn, N.

Law at
Brooklyn, 

the

No.NOTICE is heifeby given that License 
GB5111 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES T. JAFPEN 
1503 Avenue J Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB8769 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
764 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS RASHKOW and 
MEYER M. GURKIN

764 Flathush Ave. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB4478 has been issued to the undersigned 
to sell begr at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1470 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT ‘SPECKMANN
1470 Flatbush Ave. Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1215 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic leverage Control Law at 
1605-7 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB FELTSCHER 
Flatbush Coffee Shop

1605-7 Cortelyou Rd. ’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2671 has been issugd to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tne 
premises.

BARNEY SPINELLA BOWLING 
& BILLIARD ACADEMY, Inc.

Fulton St. Brooklyn, N. Y.427

NOTICE is hereby given that License No, 
EB1067 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
47- Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed' on the 
premises.

47 Bond
KAYS CAFETERIA, Inc.
St. Brooklyn, N._ Y.
is hereby given that License No.NOTICE ________ „___ ___  .

EB1143 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
417 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

417 New
SAMUEL S. GORELICK
Lots Ave. Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No.NOTICE ... _____ „___ ___ _____

EBtl84 has been issued to the undersigned 
to' Bell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN FARBER.
415 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
EB1002 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the 
565 Blake 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

565 Blake
MEYER PUGACH

Ave. Brooklyn, N, Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB954 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
215 Sutter 
County of 
premises.

Beverage. Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kingr, to be consumed on the

į

I

215 Sutter
BELLA WEISS

Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1.864 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

'.r ht 
_______ _______ .. Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the
FRED LEVENSON 
SARA LEVENSON

Ave. Brooklyn, N. Y*

the Alcoholic Beverage Control Law 
990 Sutter Avenue. Borough of Brook 
County of 
premises.

990 Sutter
NOTICE is hereby given that License No. 
EB773 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectioi 
the Alcoholic 
807 Sutter 
County of 
premises.

..„11 __Jer Section 76 of
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough Of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

807 Sutter
MAX SCHWARTZ 

Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB752 has been issued* to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
701 Blake 
County of 
promises.

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

701 Blake
PHILIP BLUME

Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License. No. 
EB2938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
573 Van Sicklen Ave.. Borough ęf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed op the 
premises.

ABRAHAM SHER
573 Van Sicklen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that ^License No. 
GB10238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Cčntrol Law at 
79 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL ARP & DIEDRICH STUBBE 
79 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE' is hereby given tRat License No. 
GB9509 has bpen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2.17 Meeker Avenue, Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY G. SCHROEDER
237 Meeker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5031 has been issued to the undersigned 
to sell beqr at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage* Control \Lhw at 
71 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 

" the
71 Utica Avenue, v»
County of Kings, to be consumed off 
premises. \
71 Utica

ANTON KLEIN 
Avo. Brooklyn, N.

is hereby gi.vcn that LicenseNOTICE
GB4451 has beep issued to the undersigned 
to sell beer atvreiaH under Section 7$ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1351 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 

I County of Kings, to be consumed off the 
I premises.

No.

11 ’ ADOLF MEYER
1351 Fulton St. Brooklyn,' N. Y.

NOTICE
EB1354 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7315 — Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
Comity of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN YESSNESS
7315—Third Ave. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License __
EB667 has been issued -to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Cfcptrol Law at 
2766 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the. 
premises.

LOUIS SPRUNG
2766 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hor^y given that License .No, 
EB1176 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail ujlder Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control. Law at 
2788 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HARRY DIEFENBACH
.2788 Fulton St. Ųropklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1252 has been issued to tne undersigned 
to soil beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage „ Control Law at 
2 East 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the
EMILY U.LMEą 

d-b-a Ulmer’s Inn
2 East 2nd St. Brooklyn, N.

No.NOTICE Ih hereby given that License __
EB824 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
.the Alcoholic B.qVerage Control Law at 
3621 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

PETER McMAHON
3621 Quentin Rd. ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5301 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2905 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to -be consumed 
off the

NOTICE 1s hereby given that License 
GB4908 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
1514 Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS 
1514 Flatbush Ave.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
SPIVAK

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB665 has been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Lew at 
765 New Lots Avenue, Borough oi Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHNEIDER
465 New Lots Ave. Brooklyn, N. Y.

I!

2905 Ft.
premises.

GEORGE H. KOCH
Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No.NOTICE

GB4912 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 jaf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Schenck Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is herjby given that License No. 
GB 4726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
4718 Avenue N, 
County of Kings, 
premised.

WILLIAM 
4718 Avenue N

Law at 
Brooklyn, 

the
Borough of 

to be consumed off
HASSELBRACK 

Brooklyn, N.
No.NOTICE is hereby given that License 

'GB4276 has been issued to the undersigned 
to soli beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
442 Lorinier Street,

SAMUEL SELTZER 
715 Schenck Ave. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB4525 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1349 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. Rhoda nathanšon
1849 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB4614 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage -Control Law at 
1128 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

EMANUEL & JOHN GIUFFRE 
Vanderveer Market

1128 Flatbush Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5362 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectię^ 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1996 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICĘELE OCCHIOGROSSO
1996 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

Law at 
--- _r___ _ Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off
premises.

JOSEPH 
44^ Lorimer St.

EHRLICH 
' Brooklyn N,

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10247 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1782 Sheepshead Bay Rd., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to -be consumed off the 
premises.

HENI KLEIN
1782 Sheepshead Bay Rd.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB676 has been issued to1 the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
1298 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEDFORD PLAZA CAFETERIA, Inc. 
1298 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB868 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
495 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA M. GINKUS
495 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2703 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section* 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
159 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE’S RESTAURANT
159 Franklin St- Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB836 has been issued to the undprąįsned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS LEIBOWITZ
93 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License "No. 
EB1037 has been issued to the undersigned 
to soli beer at 
(he Alcoholic 
85 Central 
County of 
premises.

.. issued to the undersigned 
retail under Section 76 of 

Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed pn the
HENRY WENDEL

Ave. Brooklyn, N. Y.35 Central

NOTICE is hereby given that License No. 
CB218 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
316 — 13th Street. Borough of Brooklyn. 
Ccunty of Kings, to be consumed on the 
premises.

Sgt. HARRY WILLIAM STENBCK- 
Veterans of Foreign Wars of U.S. Post 601 
316—13th St., Brooklyn. N. T.
NOTICE is hereby given that License No. 
CB228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1257 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RINASCENTE-SOCIAL CLUB
1257 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y,
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LAISVE šeštadienis, Liepos 8, 1939

SO. BOSTON, MASS
the 860 New

8410—5th Y. is hereby Riven that License No.

is hereby Riven that License No.ce-
1499 Gates

1980N. Y.

No.

the
9122

5606
N.420 New

NOTICE

the9204—4th

2229—65th
6302 Ray No.

the

the

the

No.

No.
N. Y.

324 Utica

the

N.

4716
con-

1454—86th376—5th

NOTICE

the
the

No.
No.

N.

Philadelphia, Pa 6823—6th
is hereby given that License No.

852404 Henry N.

thethe

the
J.

6015—4 th
is hereby given that License No.the

No.
5018—-4th

is hereby given that License No.the
No.tile the

N.N.

No.
Y.

Kings, to be consumed on the
No.

8013—20th

the
56 New

Kings, to be consumed on the NOTICE

2002—75th
No.

to be consumed off
the

the
865 Fulton

No.
NOTICE is hereby given that- License

CLUB, Inc.
223 Smith St. Brooklyn, N.

457 Myrtle

No.£4, <

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

1

-■

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

EMMA 
Ave.,

MORRIS 
Ave.,

lyn. 
the

ISRAEL 
Lots Ave.

KUCK
Brooklyn, N.

HENRY 
Ave.

to sell beer
the
7212 ____ _____
County • of Kings, to be consumed off 
premises.

Ave., 1
Kings, to

HYMAN PANCER
Hamilton Self-Service Store) 

Brooklyn, N.

GEORGE 
Ave.

d-b-a 
6751—5th

& ABE JORTNER 
Brooklyn, N. Y.

EDWARD TUHAL 
Ave. Brooklyn, N. Y.

BERNSTEIN
Brooklyn,

Alcoholic Beverage Control
Sterling Pl., Borough of 

County of kings, to be consumed off 
premises.

LESHIN
Brooklyn, N.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Control Law at 
Borough of Brooklyn,

IRVING KAHN 
(Cohen’s Dairy)

1409 Nostrand Ave. Brooklyn,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

RUTH
1133 Flatbush Ave.

CIERVO
Brooklyn, N. Y.

Alcoholic .... _
— 86th Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

HENRY G. POPPE 
St., Brooklyn,

Control Law at 
Borough of, Brooklyn, 

to be consumed off the

SAMUEL KOCH 
East Avenue & D St Brooklyn, N. Y.

9204—4th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BENJAMIN SKLAR s
Ave. Brooklyn, N. Y.

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

JAMES LAWLER &
EDMUND G. LAWLER

Monroe St. Brooklyn, N. Y.

TENE SHIFFMAN
Jersey Ave. Brooklyn, N. Y.

SAMUEL SIMON 
Ave. Brooklyn, N.

HENRY WEBER
724- Sterling Pl., Brooklyn, N.

Beverage Control 
St., Borough of ____

Kings, to be consumed off

GEORGE ROSENSTEIN 
Ave. Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

W. LYNCH
Brooklyn, N. Y.

CARBONE
Brooklyn, N.

Alcoholic Beverage Control Law 
Gates Ave., Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

SALLY BATZAR
O Brooklyn, N.

BERTHA HOLTZ
86th St . Brooklyn, N.

DUNKER
Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KORMEL
Brooklyn, N. Y.

CARL KOENIG
7212—5th Ave., Brooklyn, N.

Alcoholic
— 65th Street, 

Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

ELKIND
Brooklyn, N. Y.

KAPLAN
Brooklyn, N. Y.

M. KUEPER
37 Bushwick Ave. Brooklyn, N.

CLARA REIS
104-04 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

of Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

FLAGG COURT 
7210 Ridge Blvd. 
181—73rd ~

JOSEPH KRAVITZ 
Ave. Brooklyn, N. Y.

SIMON LEVY
483 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

JERRY MURPHY
St., Brooklyn, N.

FRED KORTMANN
Ave. Brooklyn, N. Y.

RAKOFCHICK
Brooklyn, N. Y.

JOHN BOHLING
121 Howard Ave. Brooklyn, N. Y.

Alcoholic Beverage
— 4th Avenue, 

Kings, to

Beverage
Street, Borough of Brooklyn, 

the

LaW 
Brooklyn, 

the

Beverage Control Law
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

Law at 
Brooklyn, 

‘I the

Alcoholic
— 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

ISRAEL 
St.

Beverage Control 
O, Borough of 

Kings, to be consumed on

(King 
9820—4th Ave.

SAM 
s. & 

Ave.

5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

ROSE STABINSKY 
St. Brooklyn, N.

Control Lew at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

BARNDT
Brooklyn, N. Y.

FLUGGER
Brooklyn, N.

EMMA KUEBEL
St., Brooklyn, N. Y.

H. VON DER RETDT
York Ave. Brooklyn. N. Y.

GLASSBERG
Brooklyn, N. Y.

RUDOLF MEYER
St. Brooklyn, N.

ZOLOTOR
J. Dairy Grocery 

Brooklyn, N.
WISE

Brooklyn, N- Y,

šeštas puslapis

! i

Ox

New Yorko Pasaulinė Paroda
Šiais metais Amerikoje yra 

dvi pasaulinės parodos; New 
Yorke ir San Francisčoj, abie
juose mūsų krašto galuose. 
San Francisco parodą mažai 
kuris iš mūsų galėsime pama
tyti, nes mūsų, šalis 
didelė. Vienok mes, 
Vename čionai apie 
turėtume kiekvienas 
ko parodą pamatyti.

Šių žodžių rašytojas turėjo 
progą būti New Yorke ir da
lyvauti Pasaulinėj Parodoje. 
Mano nuoiųonė yra tokia, kad 
nepaisant, kaip San Francisco 
Paroda yra įdomi ir graži, ji 
negali susilyginti su mūsų 
New Yorko paroda. New Yor
ko Pasaulinė Paroda tai yra 
Rytojaus Pasaulis. Čia daly
vauja ne tik Jungtinės Valsti
jos, bet veik visos pasaulio 
valstybės ir valstybėlės— visi 
pasaulio kraštai. Čia turi iš
statę savo gražiausių ir bran
giausių daiktų, žemės, techni
kos, meno, gamtos ir kas tik 
yra gražu ir miela, kas \yra 
naudinga dėl žmonijos labo, 
žmonijos progreso, kad mūsų 
gyvenimas būt ant šios žemės 
rojiškas, gražus ir mielas. Čia 
yra visokių šakų, įvairumų dėl 
kiekvieno žmogaus, kuris nori 
pagalvoti apie Rytojaus Pa
saulį.

Kiekvienas žmogus, kuris 
turės progą aplankyti šią mū
sų krašto parodą, turi pagal
voti ir padaryti savo išvadą 
apie ateitį ir rytojų, šioje pa
rodoje nedalyvauja tik viena 
Vokietija, nes ji yra valdoma 
šiandien tokių bestijų, kurie 
trokšta karų ir kraujo pralie
jimo. Jei šiandien nebūtų ka
rų ir apsiniaukimų į didįjį pa
saulinį karą, kuris sugers bi- 
lionus dolerių’ savo dūmuose 
ir jei žmogus žmogaus neiš
naudotų, tai šių žodžių rašy
tojas tiki, jog tas viskas gali
ma įvykinti ne į penkiasdešim
tis metų, bet į dvidešimtį me
tų ir dauguma iš mūsų, kurie 
tikimės dar gyventi apie dvi
dešimt metų, matytume Roji
nį Pasaulį, apie kurį žmonija 
galvoja. Tačiau šiandien mes 
negalime tikėtis, kad mes jį 
sulauksime, nes dangus jau 
dūmais apsiniaukę^ ir mūsų 
bilionai dolerių yra paskirti 
naikinimui mūsų turto. Viskas, 
kas yra gera dėl 
bus sunaikinta, 
taip, kaip dabar mes matome 
Ispanijoj ir Chinijoje.

Tai yra nelaimingas mūsų 
pasaulis. Rodosi, žmogus jau 
turi tobulus smegenis ir savo 
rankomis, darbais daro ste- 
būklus, bet žvelgiant į tai, 
kas dabar rodosi šioj kapita
listinėj sistemoj ir kaip mūsų 
pasaulis apsiniaukęs karu nai
kinimui žmonijos ir turto, to 
visko kas yra gera, tai atrodo, 
kad dar mes nevisiškai tobuli, 
jejgu mes leidžiame 
kraujageriams mūsų, 
mus pačius naikinti, 
malonu, jeigu mes 
sunaikinti juos ir jų visą sis
temą ir tverti ateitį, kokia 
mums parodo šie New Yorko 
Pasaulio Parodos paveikslai.

Kiekvienas iš lietuvių turi 
gerai prisižiūrėti ir į Lietuvos 
Pavilioną. Lietuva yra mažytė 
tautelė, jos ir pavilionas yra 
nedidelis, bet mes lietuviai 
kiekvienas turime pamislyti, 
kad mūsų gimtinė Šalis apkar
pyta iš vienos pusės lenkais, o 
iš kitos pusės Vokietijos už
puolikais hitlerininkais ir vi
duj mes neturime pilnai lais
vės ir negalime pilnai progre
suoti.

Kiekvienas turi aplankyti ir 
Sovietų Pavilioną, kurio viršuj 
stovi milžiniškas darbo žmo
gus, augštai iškėlęs švyturį. 
Pagalvok apie tokį simbolį, 
apsidairyk ir pamislyk, ką tas 
simbolis simbolizuoja dėl dar
bo žmonių ? Padaryk savo iš
vadą, apmąstęs apie šviečian
čią žvaigždę, ką ji rodo dėl 
darbo žmonių: kelią į rojišką

yra labai 
kurie gy- 
šį kraštą, 
New Yor-

žmonijos, 
sugriauta,

gyvenimą ar kelią į karus ir 
pragarus? Sutiksi, kad toji 
žvaigždė tai yra mūsų visų 
simbolis į laimingesnį pasaulį, 
į tokį pasaulį, kokį mūsų akys 
šiandien mato New Yorko Pa
saulinėj Parodoje.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB8820 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8410 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. ,

NOTICE is hereby given that License No. 
CB201 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Hill Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.
EAST END CLUB, Inc., OF THE 22ND 

ASSEMBLY DIST. OF KINGS COUNTY 
98 Hill St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9519 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS LIEBOWlTZ
525 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1155 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to» be consumed on the 
premises.

JOSEPH ABRAMSON
1715 Avenue M Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1303 has been issued to .the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Liūdna darosi matyti 
choslovakijos Pavilioną. Šių 
žodžių rašytojas matė savo 
akimis čechoslovakus, apsiver
kusius vyrus ir moteris. Kiti 
žmonės, kurie jų pavilioną ap
lanko, veik visi apsiverkia, 
išeidami iš jo nuliūdę, tartum 
aplankę numirusį savo draugą 
ar draugę. Tai budeliai nazių 
smakai prarijo cechų demo
kratinę valstybę. Bet rytojaus 
pasaulis prarys nazius, sunai
kins juos į dūmus ir užrekor- 
duos juos kaipo tamsybės pe
riodą. To žmonija geidžia ir 
tas išsipildys.

Medicinoje, kas sveikata in
teresuojas, taip pat yra pada
ryta milžiniškas progresas. 
Vienam skyriuje šviečia para
šas “Mirties Pasitraukimas,” 
kur yra parodoma sumažėji
mas mirtingumo Jungtinėse 
Valstijose. Turbūt viena iš į- 
domiausių šio skyriaus vietų, 
tai bus “žmogaus Salė.” čia 
yra pastatyta didelio didumo 
žmogaus figūra, kurioj galima 
matyti normalis širdies plaki
mas (70 kartų, per minutą) ir 
per ją tekantis kraujas. Kita 
figūra, aktualiai vidujiniai 
žmogaus organai ir jų veikla 
nuo smagenų iki kojų.

Kiekvienas, kuris nori apie 
save žinoti, kaip jis sutvertas, 
subudavotas, lai pamato savo 
mekanizmą, kuris yra faktinai 
vyriausias mekanizmas mūsų 
pasaulyje. Mūsų figūrų meka
nizmas subudavoja tą viską, 
ką mes matome šioj Pasauli
nėje Parodoje, todėl jis turi 
būt kiekvienam svarbus, įdo
mus ir giliai įvertintas. Apra
šyti čia viskas negalima, nes 
tai užimtų labai daug laiko, 
tpdėl patartina, kas išgali, ap
lankyti ir atydžiai apžiūrėti, 
ką žmonija gali šiandien jau 
atsiekti su gerais norais.

J. F. Borisas, Ph., C.O.D.

Mirė Antanas Bračkus
Liepos 3 dieną, šv. Kryžiaus 

Kapuose, tapo palaidotas An
tanas Bračkus. Antaną mirtis 
išskyrė iš gyvųjų tarpo, sulau
kus vos 49 metus amžiaus ir 
dideliame sielos sukrėtime 
paliko moterį Oną, dukterį 
Aleną; brolius—Juozą ir Jo
ną, seserį Marijoną ir artimes
nius bei tolimesnius gentis ir 
draugus.

tokiems 
turtus ir 
Kaip būt 
galėtume

Antanas buvo kilęs iš Šiau
lių apylinkės. Amerikoj išgy
venęs apie 30 metų. Nors prie 
lietuviškų draugijų Antanas, 
regis, ir neprigulėjo, bet da
lyvaudavo progresyvių drau
gijų parengimuose ir dienraš
čio “Laisvės” piknikuose ir va
karienėse. Laidotuvėmis rūpi
nosi laidotuvių direktorius 
Juozas Kavaliauskas, o visą 
tvarka vedė velionio brolis Jo
nas Bračkus.

Velionis buvo lengvo būdo 
ir gailestingos širdies žmogus: 
užjautė artimą nelaimėje, gel
bėjo bėdoje, tačiaus jo paties 
nepasisekimai, kietai atsimuš
davo į velionio tvirtą pasiryži
mą viską pernešti ir koptis 
prie giedresnės ateities. Tik 
deja, velionio gražesnės atei
ties žvaigždelė užgeso kartu 
su gyvybe.

NOTICE
GB5129 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
104 Kingston Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HENRY
104 Kingston Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
DR6 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1236 Rogers Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM WOLK
1236 Rogers Ave. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5029 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1499 Gates Ave., Borough of 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB762 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1980 — 86th 2. . . ~ 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8749 has been issued, to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

to sell beer i 
the Alcoholic 
727 Schenck Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH 
727 Schenck Ave.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 5439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9122 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5001 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5914 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed of,f the 
premises.

CHARLES WIENBERG
5914 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE . _____ ... . ......
EB913 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1087 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARRIE DERENFELD
1087 Blake Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5261 has been /issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
420 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that License No. 
GB8697 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL OBERLANDER
56 Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10259 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under . Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1199 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN 
1199 Liberty Ave. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB10233 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undei’ Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1409 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10229 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
121 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4277 has been issued to the undersigned 
to sell heer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Lgw at 
37 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8896 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
376 — 5th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

is hereby given that License No. 
GB4342 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6322 — 11th Avenue, Borough'of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAM ROSENBLUTH
6322—11th Ave. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB9498 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6823 —■ 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NOTICE
GB4289 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

JOHN A. MONTELEONE
680 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB9506 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

SOLOMON SOKOLOFF
338 Lewis Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB4484 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Ridgewood Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MARTIN 
437 Ridgewood Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5250 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK SWIERSKI 
Acirema Grocery Store

154 Norman Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8762 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104-04 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License __
EB927 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Division Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. -

RAY KAUFMAN
167 Division Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2737 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH CASO
2737 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9504 has been issuęd to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
6302 Bay 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5205 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB959 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
774 Rockaway Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS 
774 Rockaway Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1010 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ,76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56C6 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the premises. •

VINCENT A. CULHANE 
Avenue N Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Parkway, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

BELLA FINE
Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB680 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2229 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5204 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undei' Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
395 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB, STEINER
395 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB5096 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH & ANIELLO DeGENNARO 
d-b-a DeGennaro Bros.

163 Kingston Ave. Brooklyn, N' Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB4441 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
865 Fulton 
County of 
premises.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB8857 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law1 at 
483 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5201 haft been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
247 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES MOSER
247 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 5118 
io sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
277 Sumpter St., 
County of Kings, 
premises.

JACOB 
277 Sumpter St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4776 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM DUBOFF & MAX KRISSOFF 
365 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4806 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH WINTER
79 Saratoga Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB2472 has been issued to the undersigned 
to sell beer it retail under Section 76 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
397 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP LIPSHITZ & ROSE JANOVER 
397 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB742 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE GOODMAN
373 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9844 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
1808 Kings Highway, 
County of Kings, to 
premises.
MORRIS GOLDMAN 

1808 Kings Highway,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8879 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Imw nt 
393 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL HELLERMAN 
d-b-a Hellerman’s Dairv

393 Central Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4928 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1454 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4433 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD KAPPLER
235 Central Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8857 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
483 Central Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTTCE is hereby given that License No. 
GB 8882 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
75 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HARRY RAPAPORT 
d-b-a Harry’s Delicatessen

75 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5268 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Pl., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE Is hereby given that License 
GB 8899 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail s under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 — 5th Avenue, Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN STUTMANN & 
HENRY GRANNEMANN

41—5th Ave., Brooklyn,
NOTTCE is hereby given that License 
GB 8711 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
805 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARĄH SHAPIRO
805 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4740 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARINO RODRIGUEZ 
d-b-a Los Latinos

427 Wythe Ave., Brooklyn, N.
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 4751 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5516 — 8th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES CORDES 
5516—8th Ave., Brooklyn, N.
NOTTCE is hereby given that- License No. 
GB 8765 Jias been issued to the undersigned 
to sell beer at tretail under Section 75 of 
the Alcoholic 
223 Smith 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License __
GB 9943 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFONSO DiROSA
193 Adams St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8780 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
195 Nassau Ave., 
County of Kings, 
premises.

TILLIE
195 Nassau* Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4764. has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail upder Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4716 — 7th Ave , Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AUGUST NICOLAYSEN
7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4858 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9316 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County ct Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHILLING
9316 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 5151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undęr Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN 
500 Nostrand Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4640 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control I^iw at 
404 Henry 
County ot 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5196 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3104 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATIONAL COHEN
3104 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 4537 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Ijiw at 
9820 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 5074 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1899 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAULINE TEPPER 
1899 Broadway, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB733 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8013 — 20th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB936 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2002 — 75th Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB996 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3619 Mermaid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1146 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2210 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NEMO DELICATESSEN, Inc. 
2210—86th St. • Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB892 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed- on the 

MIKE KASIDONIS 
d-b-a Clinton Coffee Shoppe

408 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License 
EB725 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemeyer Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL WOLTCKI 
Havemeyer Light Lunch Bar

197 Havemeyer St. Brooklyn, N. Y.
no'tice is hereby given that License No. 
EB1148 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1906 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
MARX DELICATESSEN & LUNCH, Inc. 

1906 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
EB2762 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seclion 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Prospect Park Zoo—Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

ROBERT L. CUNNINGHAM 
Prospect Park Zoo

Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB986 has been issued to th undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
891 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

STANLEY ADOMAITIS 
891 Grand St. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License __
EB1291 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
664 Flatbush -Aveiiue, Borodgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NAVARRE DELICATESSEN & LUNCH. Inc. 
664 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB9890 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4324 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be 
premises.

consumed off the
CORNELIUS O’SHEA

4324—4th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.
GB5345 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the 
6015 
County of 
premises.

NOTICE .. .... ___ ______
GB4930 has been issued Įo the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8204 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

KATHRYN TONKOVTCH 
and JOHN AJERSCH 
d-b-a Gene & John’s

8204—5th Ave. Brooklyn,
NOTTCE is hereby given that License No. 
GB4673 has been issued to tho undersigned 

at retail under Section 75 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
— 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 

-----------2 the

NOTICE is hereby given that License __
GB4855 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 New York Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that License No. 
GB4680 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6751 — T ' *
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 114 4 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the ' Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Roebling Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the premises.

JACOB KAPLAN
201 Roebling St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB1166 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
324 Utica 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB869 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage
1488 Herkimer Street, Cv.vuR„ uiuv.>Zn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALFONSO
1488 Herkimer St.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
146 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. BUTLER
146 Franklin St. Brooklyn, N. Y,

į NOTICE is hereby given that License No. 
I EB862 has been issued to the undersigned 
, to sell beer at retail under Section 76 ' of 
’ the Alcoholic Beverage Control Law at 

306 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BERNICE KAYHOE
306 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2739 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76- of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
852 Monroe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1213 has been issued tot the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5125 — 6th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STANLEY WILCZYNSKI 
5125—6th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB856 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5018 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTTCE
EB952 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Furman Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. '

HENRY A. BESTE 
Henry’s Coffee Shoppe

329 Furman St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N®- 
EB983 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
85 Johnson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM HEMPE
85 Johnson St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB887 has been issued to the undersigned 
to’ sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Ltfw at 
268 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

PHILIP TURNANSKY
268* Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB1244 has been issued to the * undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1133 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License __
CB230 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7210 Ridge Blvd. & 181—73rd St.. Borough 

_ __  ~---- -2 Kings ,to be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1051 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
457 Myrtle 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2359 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 Avenue 
County of 
premises.

S. LEVY
483 Central Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby, given that License No. 
GB5218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE WERTH O’BRIEN 
& FRANK O’BRIEN 

Werth , & O’Brien
Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
GB 4772 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent St., Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN HELMS
392 Crescent St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4701 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
567 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the Dl'Am I RAR

BENJAMIN NATHANSON 
& ABRAHAM NASON

567 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
DB7 has 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2224 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MICHAEL DAVIS 
2224 Avenue X Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licence No. 
EB2727 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
896 Belmont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADAM SHINKUNAS
896 Belmont Ave. Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
EB1138 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
East Avenue & D Ste Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

83 , Avenue
NOTICE is hereby given that License 
EB735 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of
the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Kings ■ Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

the

N.
1130

No.

the
N.

32 Sackett

235 Utica

A. LEONARDELLI 
St. Brooklyn, N.

; 1 a o
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ABE SAL DELICATESSEN CO., Inc
299 Kings Highway Brooklyn, N.

Antano mirtis, bene už vis 
labiausia palaužė brolio Juozo 
sielą, kuris ne vieną tyro 
lėsio ašarėlę nulašino ant 
lio kapo.

Gaila jauno žmogaus, 
mirtis, neturi nei keršto,
atgailos. Netikėtai užpuola sa
vo auką, atima jos gyvybę; su
kelia sielvertą, ašaras ir 
prie kitos aukos. Tokia 
mat, gamtos taisyklė.

S

gai- 
bro-

Bet 
nei

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control. Law at 
7711 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of King's, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CRASHKOFF 
Crashkoff’s Quality Grocery

7711—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage ^Control Law at, 
32 Sackett Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
CB235 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
755—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on

“FRANK J. DOMBROWSKI 
Memorial Ass’n, Inc.

755—4th Ave. Brooklyn,

lekia 
jau,

NOTICE Is hereby given that License No. 
DB 15 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. _. _ ____

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

NOT’TCE Is hereby given that License No. 
GB 4368 h»S been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail under Section 75 of 
the Alcoholid Beverage Control Law at 
500 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. - 71

SALVATORE FRUCIANO 
d-b-a Charles Grocery & Delicatessen

500 Henry St., / Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1007 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1887 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & M. DELICATESSEN 
1837 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB964 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
13 Siegel Street. \Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN A JOSEPH BERGER 
d-b-a Berger & Son

13 Siegel St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2404 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.



Lietuvos

Djquov#

šalnų

Nainy Rakandų Krautuve nuo

Telefonas
EVergreen 7-6673

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Open Day and Night VARPO KEPTUVE
RHEA

Special Rates per WeekCHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
a 3

Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

•’trr-

VALANDOS: 2—4 ir 6—3. 
Nėra valandų sekmadieniais.

visa) 
apsi
buvo

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Managed by 40

TEITELBAUM

Brooklyn, N. if. k
TeL Evergreen 4-9508

JONAS
Marion St,

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį speciali pasiūlymą

301 Grand Street

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

Telefonas: Humboldt 2-7964

$1.00
.... 6.50
2.00 _

pavienių 
padarau 
krajavus 
pavoiks- 
su amc-

Rci-

Oaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 

Laikrodėliai

Tel.
Ev. 4-8041

VALGIAI IR
GĖRIMAI

603, Rumford, Me 
(156-159)

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

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

prievarta ir prie taisymo yra 
po prižiūrėtoją. Anksčiau ke
liai buvo taisomi savivaldybių 
lėšomis.

iki gegužės mėn

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. 1

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks liepos 10 d., 7:30 v. v., 
29 Endicott St. Prašome visų narių 
dalyvauti, turime daug dalykų ap
tarti. (158-159)

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

n a u jus 
sudarau 
rikoniškals 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

STOKES 
kamp. Broadway

Middlefield ir Thomp 
son, Ohio

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

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

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE 
NEWARK, N. J.

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

Šios Savaitės Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

Įsisteigęs per 25 Metus

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC.

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas EVergreen 7-1661

LLD 25 
pirmadienį, 
Svetainėje, 
Visi nariai 
me susirinkime 
draugus 
aptarti.

CLEVELAND, OHIO
Pirmadienį, liepos 10 d. įvyks TDA 

lietuvių kp. susirinkimas, 920 E. 
79th St., 7:30 vai. ryto. Šiame susi
rinkime turėsime apsvarstyti mūsų 
kp. reikalus. Taipgi visi nariai atsi-

pradėjo žydėti apie 
mėn. vidurį. Visų rū-

Vietoa ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai,. geriausių 
Jjravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. in. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gentsSCRANTON, PA.

.Liepos 9 d., Moterų Apšvietos 
Kliubo, 39 kp. rengia pikniką. Pra
džia 1 vai. po įlietų, Šimtmetiniais 
Aržuolais Savame Darže, Ferdinand 
St., High Works Grove. Galėsime 
pasišokt prie geros orkestros vado-

FLUSHING 
Russian & Turkish Baths, Inc. 
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio

įvyks 
Lietuvių 
8 v. v.

šia- 
savo 

reikalų

HARTFORD, CONN.
ALDLD kuopos susirinkimas įvyks 

pirmadieni, liepos 10 d., 7 v. v. Lai
svės Choro Svetainėje. Visi nariai 
privalo dalyvauti, nes yra daug da
lykų svarstyti, taipgi prašome užsi
mokėti ir už duokles. (158-159)

Telephone: EVergreen 8-9770

. J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numinu 
sius ant visokių kapinių; paršam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

WILKES-BARRE, PA.
Liepos 9 d., AKP ir 1WO organi

zacijos rengia pikniką. Bus įvairi 
programa. Taipgi kalbūs plačiai pa
garsėjusi Elizabeth Gurley Flynn. 
Piknikas bus Vcndy’s Farmoj, tarp

S. Wilkes-Ęarre ir Ashley. Pradžia 
11 vai. ryto. Kviečiame vietos ir 
apylinkės draugus dalyvauti piknike. 

(156-138)

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

MONTELLO, MASS.
Antanas Raila pametė daug rak

tų, “Laisvės” piknike, 4 d. liepos, 
Maynard, Mass. Jeigu kas rado tuos 
raktus, prašome tuojau sugrąžinti, 
dėl išlaidų bus atlyginimas. Antanas 
Raila, 666 N. Main St., Montello, 
Mass. . (158-159)

LIETUVIŲ ATLETŲ
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

į Atlankykite
į LIETUVIŲ ATLETŲ
j KLIUBĄ
Ii 168 Marcy Ave.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senyi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamo duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

RUMFORD, ME.
Parsiduoda arba pasirandavoja lie

tuviška bekernė su visais įtaisymais 
ir labai geroj vietoj, galima pada
ryti gerą pragyvenimą, nes sykiu 
randasi bekernė ir krautuvė. Prašo
me atsiliepti sekamu antrašu. P. O. 
Box

Kaunas. Šių motų gegužes 
mėnuo buvo gana šaltas, sau
sas ir su stipriais, dažniausiai 
šiaurės vėjais. Mėnesio būvy
je buvo dažnų naktinių šalnų. 
Paskutinė šalna buvo net ge
gužės mėn. 28-29 d.

Apie gegužės men. vidurį 
oras truputį sušilo, tačiau vė
jai vis dar buvo stiproki. Iš
krito vidutinis kiekis lietaus. 
Oro sušilimas ir iškritęs lietus 
labai pataisė žiemkenčius ja
vus, be to, žymiai pagerino va
sarojaus dygimo sąlygas. Lau
ko darbams gegužes men. 
oras buvo palankus. Vasaro
jaus sėjai sąlygos buvo pato
gios, tik dėl šalto oro ūkinin
kai nesiskubino sėti, nors že
mė buvo paruošta, ir užtruko 
su sėja 
baigos.

Sodai 
gegužės 
šių medžiai šiais metais turėjo 
gausiai žiedų, o ypatingai gau
siai žydėjo kriaušes, žydėjimo 
metu stiprių naktinių 
nebuvo, ir jos žiedams 
kenkti negalėjo, bet ir 
palankių dienų žiedams 
vaisinti dėl stiprių vėjų 
mažoka.

Iš piktžolių gegužes men. 
žymiai pasireiškė rėmunės do
biluose ir rugiagėles kviečiuo
se. Iš sodo gadintojų smarkiai 
puola vaismedžius šarvuotis 
kableliais ir verpikas žieduo
tasis. Gana gausiai pasireiškė 
spragės.

Dėl pašarų ir pakratų sto
kos, nežiūrint į nepalankų pa
vasarį, šiemet daugumas ūki
ninkų išleido savo gyvulius į 
ganyklas jau apie balandžio 
20 d., nors žolė ganyklose bu
vo dar labai menka. Normali 1 
ganiava’ teprasidėjo apie ge
gužės mėn. vidurį.

Apsilankęs šiose apielinkė- 
se, kur gražus būrelis lietu
vių farmerių gyvena, negaliu 
pamiršti neparašęs į mūsų 
darbininkiškus laikr a š č i u s 
apie tai, ką šių apielinkių lie
tuviai dabartiniu laiku veikia 
ir kas pas juos ant farmų va
saros laiku įvyksta. Reikia 
sakyti, kad čionai pas lietu
vius farmų darbo žmones vi
suomet yra geri norai darbuo
tis savo klasės naudai.

DETROIT, MICH.
Sekmadienį, liepos 9 d., LLD 52 

kp., Aido Choras ir kitos progresy
vūs organizacijos rengia . išvažiavi
mą laivu į Put-In-Bay. Laivas iš
plauks nuo pirmo strecto Detroite, 
kaip 10 vai. ryto. Tikietas j abi pusi 
$1.00. Jaunuoliams nuo 5 iki 15 m. 
50c ten ir atgal. (157-158)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MĖŠLAŽARNĖS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LĖS LIGOS. Chroniškos' ir stai
gios ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą.

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI

Klaipėda. — Kai kurie mū
sų muitinės valdininkų paliko 
Klaipėdos krašte. Dabar iš 
pasilikusių keletas laikinai yra 
gavę tarnybas vokiečių muiti
nėse ant sienos ir eina parei
gas sieną saugodami su šautu
vais. —Visuose Klaipėdos kr. 
miesteliuose turgai įvyksta la
bai silpni, bet ir juose nieko 
iš maisto produktų nusipirkti 
negalima, nes maisto produk
tai uždrausta į turgus vežti. 
Turguose suvežą vien tik dar
žovių, kurių niekas ir neper
ka. —Klaipėdiškiai pradėjo 
taisyti kelius. Taisyti varomi

neškite duoklių knygutes. Finansų 
sekretorius būtinai turi atsilankyti 
išduoti raportą. Taipgi ir kiti valdy
bos nariai turi priruošti raportą 
šiam susirinkimui. — T. a. V.

(156-158)

512
ir Stono Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street ' 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

Lietuviui Kuro Kompanija 
{DEDAME 

master-kraft oil burners
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metal Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

Įsteigta Nuo 1892 metų
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Aves.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2171

Kita Krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu.
206 WEST FRONT STREET

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKJTE NUOLAIDĄ

Į | Vapor Room, 
\ 1 Room, Large

yV Artesian Water; Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations. OtaLwti

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

BALTIMORE, MD
kp. susirinkimas 
liepos 10 d.,

853 Hollins St 
kviečiami dalyvauti 

atsiveskite
Turėsime svarbių
- A. V. (156-158) BARRY P. SHALINS

(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Mateušas Simonavicius 
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberiai

A. WEITZNER ' 
VERTE1VIS

i )ivonai-l Jždangai-Linolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy 

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Aplankykite mūsų 
*religiniQ daiktų departments, specialia 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

vaujant brolių Rimkūnų, ir taipgi 
linksmai praleisti laiką. — Rengėjos.

(156-158)

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas 
NEBUS'SUNKUS. KADA VALGYSI skaniąik maistingą 

VARPO 
Kep

DUONA

DOVANOSw jk vedybomBirželio 25 d. įvyko LLD 
15-to apskričio konferencija 
draugų Grinių farmoj, Thomp
son, Ohio. Tą pačią dieną ir 
ant tos pačios farmos įvyko 
ir tos apielinkės farmerių 
LLD 51 k p. piknikas. Tai vie
na diena du gražūs įvykiai. 
Tai buvo visiem kuopų nariam 
ir kuopų simpatizuotojam pa- 
žmonys. Tiktai gaila, kad į 
tokį svarbų pikniką ne visiem 
kuopų nariam buvo galima at
silankyti. Viena, per toli nuo 
miesto, antra—tai ne visiem 
galima (įsigyti mašinas. Tai 

• didelis nuošimtis narių nega
lėjo piknike dalyvauti. Bet 
piknikas buvo skaitlingas ir 
pasekmingas. Kiek toko gir
dėti nuo rengimo komisijos, 
tai mano, kad LLD 51 kp. 
pelno turės virš $30.

Iš LLD 15-to apskričio kon
ferencijos, manau, 15-to ap
skričio korespondentas dau
giau parašys apie konferenci
jos pasekmes. Čia tik tiek tu
riu pasakyti, kad konferenci
ja buvo gyva. Visi delegatai 
buvo geram ūpe ir visus 15- 
to apskričio reikalus svarstė 
su gerais norais.

Iš kuopų raportų, kiek teko 
užgirsti, pasirodė, kad 15-tam 
apskrity.) visos LLD k p. ge
rai gyvuoja. Nors tūlose kuo
pose pas narius ir yra apsi
leidimo lankyme susirinkimų 
ir duoklių mokėjime, bet pa
sidarbavus apskričio ir kuopų 
valdybom, tą visą nerangumą 
būtų galima išgyvendinti ir 
Įgyvendinti geresnį veiklumą 
nariuose ir kuopose, šiaip vi
sa konferencija išrodė gyva, 
pasekminga ir daug gerų da
lykų apkalbėta ir nutarta įgy
vendinti.

Šioj apielinkėj gyvuoja ir 
jaunuolių LLD kp. Nors jai 
čia dėl stokos jaunuolių ir ne
galima greitai augti ir pla
čiau veikti, kuopa ir neskait
linga nariais, bet ji veikia. Ji 
savo susirinkimus laiko kiek
vieną mėnesį. Nariai į kuopos 
susirinkimus lankosi visi ir va
saros laiku parengė porą pa
rengimų, kokie farmeriam 
jaunuoliam galima.

Vieša Padėka

' ........... .......

Eltos Žinios

Ačiuoju visiem šios apielin
kės draugam farmeriam už 
draugiiškumą. Nuoširdžiai 

^BĮačiuoju draugam Rūbam už 
jų nuoširdų atjautimą mano 
sunkiose gyvenimo aplinkybė
se. Jūsų, draugai, nuoširdu
mas ir pastangos parsivežti 
mane pas save ant farmos su
teikė man labai gražaus pasi- 
žmonėjimo su jumis ir su vi
nis jūsų apielinkės draugais

lOTOGRAIAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

Iš senų

Vincas <J. Daunora
-------------------- A P T l E KO RIU S ............ . .......



Vieši-Svečiavosi Brooklyne

ir

I

SKELBK1TES “LAISVĖJE
P-s.

Buckneriui Du Metai
tik

ir

Į J • -D.

Draugai Paukščiai, eastnew- N. Y.

Special

i

vi- 
tos

liepos 8-tą, 60-39 Perry 
Maspetho Liet. Am. Pi- 
Kliube.
(kaina 50c)

Kita krautuvė randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šj skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

PAJIEŠKOJIMAI
Šiuom tarpu lankausi New Yor- 

ko apylinkėj, būsiu iki 10 d. liepos. 
Norėčiau pasimatyt su Miku Stake- 
vičium. Prašau atsišaukt šiuo ant
rašu: Jonas Šermukšnis, 63 E. 7th 
St., c.o. Sciora, New York City, N.Y.

m. 
jis

REIKALAVIMAI
Pageidaujama įsigyti Beer & Wine 

Parlor (alaus ir vyno saliūnas), gali 
būt arba New Jersey Valstijoj ar 
New Yorko valstijoj. Kas turi arba 
žino apie viršminėtą bizni, prašome 
laišku pranešti visas informacijas. 
J. B. 427 Lorimer Street, Brooklyn, 

1 (156-158)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai. Tinkami vienam ar dviem. 
Kambariuose yra sinka, visada šiltas 
vanduo ir reikalui esant galima pa- 
sigamint valgyt. Rami vieta poil
siui. Mrs. Eva Dome, 1323 Dean St.; 
Brooklyn, N. Y. (158-160)

Pramogos bi- 
iš anksto 
Čepą 
ir ’

yorkiečiai, dabar atostogau
ja, vieši pas d. Paukštienės 
sūnų ir marčią Floridoj.

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 2-8842

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, Nz,Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.
Tel.: Stagg 2-2173 

EKSPERTAI TAISYME

E. Jakštienė, Seno Vinco

Ateivių Gynimas išleido bu- 
letiną, kuriame aiškina virš 
100 bilių, liečiančių Amerikos 
ateivius.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. > Brooklyn, N. Y. 

(Kampas Roebling St.)

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

Maspetho LDS Jaunimo 
Pramoga

LDS jaunimo kuopa Maspe- 
Lietuvos Rašytojų Draugijos the turės smagius šokius šį va-

Aštuntas puslapis

WPA Streikas Plečiasi

Sveikina iš Floridos

Lankės E. Gudzin-Gudzinskas

iš

Apvogė K. Viltrakį

SVEČIAMS IR VIETINIAM.!

S

E

aplankys Pasaulinę 
savo pažįstamus..

taksų.
pradė- 
po už- 
vietos.

tarp 
dar- 
plės-

kas 
Jis 
Al- 
per

karą,
Avė.,
liečiu
lietai
gaunami pas Petrą 
pas tūlus aidiečius 
jaunimo veikėjus.

Gaisras, prasidėjęs 224 N. 
6th St., išvijo 15 šeimų į gat
vę. Mrs. Amelia Zero buvo 
reikalinga medikališkoš pa
geltos dėl išgąsčio ir dūmų.

M. Plačenis ir P. 
Canada, 

dar- 
lietu-

Lankėsi “Laisvėje”

LAISVE šeštadienis, Liepos 8, 1939i

New Yorto^a^zfe?! nlov
Sulaikė dėl Suktybiii 

Taksy Išrinkime
Miesto iždininko-kontrolie- 

riaus McGoldricko ir majoro 
LaGuardijos pravestame tyri
nėjime suktybių sumokėjime- 
išrinkime taksų, pereitą ket
virtadienį buvo pašaukti kvo
timams 50 miesto tarnautojų 
ir 40 kitų asmenų.

Keturis areštavo kaltini- Į 
mais padėjus firmoms nusukt 
$100,000 miestui priklausomų ! 
pinigų, kuriais būtų buvę su
šelpti bedarbiai, reštuoti: Jo
seph A. Campbell, 75-60 — 
178th St., Flushing, vyriausis 
inspektorius nepaprastų taksų 
divizijoj; Herman Tessier, 280 
E. 95th St., Brooklyn, kvotimų 
divizijos tarnautojas, taipgi 
Irwin N. Blackman, 570 — 
7th Avė., ir Jack Uhlman, 275 
Madison Ave., newyorkieciai 
sąskaitininkai, abu dirbą 
Benco Sales Co. firmai.

Campbell kaltinamas gavęs 
“$25 dovaną” už leidimą 
Dowd krautuvei, 7413 Roose
velt Ave., Jackson Heights, 
mokėt taksus smulkiais išmo- 
kesčiai, kiek kada nori, 
įstatymais draudžiama, 
tarnavo jau nuo 1926 m. 
gos gaudavo po $3,540 
metus.

Tessier kaltinamas pasida
linęs “$450 dovana” su dabar 
areštuotais sąskaitininkais. Ją 
gavęs už numažinimą

McGoldrick tyrimą 
jęs patylomis neužilgo 
ėmimo kontrolieriaus 
sausio mėn., 1938 m., kada jis 
radęs tammaniečio Frank J. 
Tayloir vestą nepaprastų taksų 
diviziją “neapsakomoj padė
tyje,”. darbas buvęs apleistas, 
netvarkoj.

IGNAS SUTKUS
Visos Brooklyno Apylinkės “Laisvės” 

Skaitytojų ir Rėmėjų Mitingas
Šį pirmad., 10 liepos (July), 7:30 vak.?, “L.” salėj, įvyks 

visos Brooklyno apylinkės “Laisvės” skaitytojų ir rėmėjų svar
bus susirinkimas. Bus svarstoma reikalas busais važiuoti į 
“Laivės” pikniką, kuris bus 3 d. rugs. (Sept.), Philadelphijoje.

Jau yra pasamdyti 6 busai ir jau atspausdinti busa^ns bi
lietai, čia bus dalinami bilietai ir serijos.

Šis piknikas yra labai svarbus dalykas mūsų dienraščiui 
materialiu atžvilgiu,, todėl visi dienraštį “Laisvę” branginanti 

i žmonės privalo būti šiame susirinkime ir padėti padaryti sėk
mingu “Laisvės” pikniką Philadelphijoje.

‘(Laisvės” Administracija.

New Yorko Bildingų ir Sta
tybos Amatų Taryba, AF of 
L’ iššaukė visus savo narius, 
dirbančius WPA darbuose, į 
generalį protesto “stapičių,” 
prieš algų kapojimą, kuris da
bar pravedamas sulyg Wood- 
rumo biliaus.

Iššaukimas paliečia 
25,000 ir 30,000 lavintų 
bininkų. “Stapičius” ėmė 
tis ir į kitus miestus.

Trečiadienį apsilankė A. 
Balčiauskas, senas “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas, atvykęs 
iš Niagara Falls, kur jis gy
vena ir darbuojasi per 25 su 
virš metus. Svečias nori pama
tyt Pasaulio Parodą ir sueit 
senus draugus, gimines. Aosi- 
stojo pas dd. Depsus.

Aleksandras Kučinskas
Shenandoah, Pa., šiomis die
nomis svečiuojasi pas savo se
serį Mary Tomkevičienę (Ku
činskaitę) ir ta proga užėjo 
pasisveikinti ir ^su laisviečiais.

Svečias 
Parodą ir 
mus. - 

Lankėsi
Gudas iš Montreal, 
“L” skaitytojai ir geri 
buotojai tenykščiuose 
viuose.

Be Adreso Atvirutė; Kaip 
Ji Pasiekė Adresantą?

pirmininkas, poetas Liudas 
Gira, prieš mėnesį laiko sve
čiavosi Maskvoj pas Sovietų 
rašytojus. Iš ten jis parašė 
Mikui Rasodai (Mizarai) at
virutę su linkėjimais. Bet siun
tėjas, matyt, neturėjo antrašo. 
Tai jis užadresavo šitaip :

Mr. Mikas Rasoda, 
Lithuanian Weekly “Laisvė”

Matot, nėra nei gatvės, nei 
miesto!

Tai kasgi su šita atvirute at
sitiko ?

New Yorko generaliniame 
pašte žmonės žino, kad New 
Yorko mieste yra “Lithuanian 
Weekly” (“Tėvynė”), tad jie 
ten tą atvirutę ir pasiuntė. 
(“Laisvei” nesiuntė, matyt, to
dėl, kad ji dienraštis). Na, o 
iš SLA centro atvirutė buvo 
persiųsta, “Laisvės” antrašu, 
adresantui.

Atvirutėj Lietuvos Rašytojų 
Sąjungos pirmininkas rašo:

Brangus, nors nepa
žįstamas, Drauge!

Sveiką pažįstu iš pasku
tiniojo Romano, “ūkanos” 
ir žinau, kad dirbate “Lais
vėje.” Aš nuo balandžio 30 
d. viešiu Sovietuose, kur, 
kaip Liet. Rašytojų Draugi
jos pirmininkas, buvau pa
kviestas paviešėti pas So
vietų rašytojus. Mačiau pui
kų įspūdį 1 gegužės parade 
—neišdildomas įspūdis. Bu
vau plenume Sovietų rašyto
jų Kieve. Aplankiau Krimą. 
Tuoj grįžtu Lietuvon. . .

Tik šiame’ mieste ir šioje 
nuostabioje šalyje žmogus 
gali suprasti, kaip reikiant, 
—tikrąją tikrojo gyvenimo 
prasmę ir tikslą!

Būkit sveiki!
Liudas Gira.

Atvirutė išsiųsta iš Maskvoj 
geg. 28 d., š. m., o adresai^ 
pasiekė liepos mėn. 6 d.

Taigi, atsižiūrint, kad jai 
nabagei teko keliauti be mies
to ir gatvės, reikia pasakyti, 
kad šitos siratiškos viešnios 
kelionė buvo gan trumpa!

Pereitą ketvirtadienį “Lais
vėje” lankėsi Eugenijus Gud- 
zin-Gudzinstyas, Missouri uni
versiteto studentas ir žymus 
base-bolininkas. Jo tėvai gy
vena Schenectady, geri lais- 
viečiai.

Rudenį Gudzinas žada 
atvykti su Missouri universite
to tymu nugrajyti New Yorko 
universiteto base-bolininkus. 
Svečias pabuvos New Yorke 
keletą dienų.

Lietuvos Gaisrininkų 
Padėka LaGuardijai
Lietuvos generalis konsulas 

J. Budrys, .vardu Lietuvos 
Gaisragesių Sąjungos įteikė 
majorui LaGuardijai, gaisrų 
komisionieriui McElligott ir 
vyriausiam jo padėjėjui Mc
Kenna pagarbos medalius už 
kooperaciją pagerint Lietuvos 
gaisragesių departmentą.

Lietuvoj dedama pastangos 
modernizuot gaisragesybą ir 
tuo tikslu Liet. G-sių S-gos vir
šininkas p. Ant. Petruškevičius 
čionai studijavo per 15 savai
čių. 4-

Proga Newyorkieciams
Apylinkės Lietuviams

Tapt Jūreiviais
Suhatoj, rugpjūčio 5 d., į- 

vyks New Yorko ir apylinkės 
LDS jaunimo kuopų apskričio 
nepaprastas pažmonys — eks
kursija laivu nakties laiku. 
Dabar, vidurvasario metu, va
karais mieste oras labai karš
tas, tad kviečiame New Yorko 
apylinkės lietuvius išplaukt 
laivu S. S. Islander nuo prie
plaukos num. 1, Battery Place, 
New Yorke: ant laivo bus vė
su, nuo jūrų, pučiantis vėjas 
atgaivins jus ir linksmai va
karą praleišite. Laivas*'apleis 
doką lygiai 7:30 vai. vakaro, 
plaukios Hudson upėj iki 
durnakčio ir sugrįš prie 
pačios prieplaukos.

Nemanykite, kad tai bus
pasivažinėjimas laivu. O, ne! Į 
Bus ir gera orkestrą šokiams, 
programa, užkandžių, ir viso- j 
kių gėrimų. Tai matote, tokia 
pramoga visiems patiks—jau
niems ir seniems.

Teliko tik vienas mėnuo, tad 
prašome įsigyti bilietus i” 
anksto, kainuoja tik vieną do
lerį. Tikietus pardavinėja vi
sos LDS jaunimo kuopos 
Brooklyno Moterų Kliubo na
rės. Taipgi galima nusipirkti 
ir “Laisvės” raštinėje.

Apie programą pranešime 
kitą syk, bet dabar pasižymė
kite, kad rugp. 5 d. vakare 
patapsite Hudson upės jūrei
viais. Mes.

; ir
LDS,v i il •.žmona su dukterim vieši pas 

draugus Liepus. Jos atvyko 
pamatyt Pasaulio Parodą.

Svečiavosi bostoniečiai: Va
leckas, Valatkiene, Zovytė, 
Gaputis, Glineckis, taipgi J. 
A. Kropai, F. N. Ramanaus
kai su dukrele Alma, ir kiti, 
kurių nebeteko sueit.

Rochesteriečiai A. ir L. Be- 
kešiai, svečiavęsi pas green- 
pointiečius Bekešius, išvyko.

R. Barauskas su dukra Li
lija, lankęsi pas eilę brookly- 
niečių ir Elizabethe, išvysta 
liepos 8-tą.

Svečiuojasi J. Pilipauskas, 
Marianapolio “Studentų žo
džio” redaktorius.

Lankėsi Petras Yesikėnas, 
norwoodietis jaunuolis, LDS 
darbuotojas.

Nuteistas • už naudojimą 
pašto suktiems reikalams, są
ryšyje su Philippinų bondsais, 
William P. Buckner turės at
būti 2 metus kalėjime ir užsi- 
mokėt $2,500 piniginės bau
dos.

Jo bendrai, William J. Gil- 
iš j lespie ir Felipe Buencamino, 

nuteisti po 18 mėnesių kalėti 
ir vienas $2,000, kit'as $5,000 
piniginės baudos. Visi apelia
vo ir paleisti po kaucija.

Atvykęs iš Bridgeville, N. 
J., pas tėvus svečiuosna, E. V. 
Smith užlipo ant stogo jų na
mų, 579 5th St., ir pagrasino 
"šokt žemyn. Policistam nepa
vyko jį atkalbint, bet 80 
senutei pasiūlius eit pietų, 
permainė mintį. Nuvežtas 
goninėn tyrimui.

V2PRICE
SALE
PATTERN-RETIRING FROM ACTIVE

1847 ROGEBS-BROS.
AMERICA'S FINEST SUVERPIATE

50 PIECE SERVICE FOR EIGHT
Open Stock Price $58.69

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padarė naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą metų... už 
pusęx kainos. Setas susideda iš 8 ka- 
valkų kiekvieno: peilių, šakučių, gar
dumynam ir sriubai lėkščių ir sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, 16 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų.

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

Šaltiem valgiam šakutės, sviesto 
užtepimui ir po vieną naudojamieji 
kavalkai už pusę kainos—duodami 
tik ribuotu skaičium.

Duodame sąlygas išmokėjimui.
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Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Vasarinis Išpardavimas
pas

Henry Narins & Sons
Vyram, Jauniem Vyram ir Vaikam Siūtai, taipgi vien 

tik kelnes parduodam nužemintom kainom, kad 
padaryti vietos mūsų rudeniniam drabužiam.

Vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtai vėliausių madų bei modelių ir visokių 
Dydžių, pritaikyti taip, kad tinka kai prigyja kiekvienam . . •

Pirmiau Apkainuoti liūtai $24.50, dabar $18.50
$21.50, dabar $16.50
$19.50, dabar $14.50 

siūty, jrokuojant mėlynus (blueMūsų Vaikų Departmente ant visų 
sorge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidą 30 nuošimčių.

Vasarines Sportiškos Kelnes vertes $2.50 
Specialiai apkainuotos taip žemai, kaip $1.65 

Dabar laikas užpildyti Jūsų vasarinius reikalingumus, 
ypatingai šiomis žemomis kainomis.

HENRY NARINS & SONS 
670 GRAND ST. Kampas Manhattan Avė. 
Brooklyn, N. Y. įsteigta 1889

Galite naudotis mūsų 10 Išmokėjimo Planu, Jei Jūs to pageidaujate.

J VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISONAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį 
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

j '

r-*
E

Telephone 
STagg 2*5043

.Vasarinėj Miesto Salėj lie
pos 4-tą prisaikdinti 4 nauji 
teisėjai: Cooper, Gioconne, 
Siegel ir Masterson. Mrs. Na
than Strauss prisaikdinta švie
timo Tarybos nare. Juos pa
skyrė majoras LaGuardia.

“Laisvės” raštinėj visuomet 
galima gaut chicagiečių dien
raščio “Vilnies” ir kanadiečių 
du kart savaitinio laikraščio 
“Liaudies Balso” kopijų, taip
gi tankiai būna įvairių leidi
nių ir iš kitur.

“Sveikiname iš garsiosios 
Floridos. Ji garsi, bet ne dėl 
visų. .Darbininkų padėtis irgi 
garsi, tik iš atbulos pusės— 
garsi skurdu ir išnaudojimu.

“Draugiškai,
V. ir A. Paukščiai.”

šiom dienom įsilaužė plėši
kai į drg. K. Viltrakio'namus, 
13 Suffolk St., New York Ci
ty. Pasiėmė 3 siutus, 2 poras 
akinių, “Laisvės” bendrovės 
šėrus, keletą kitų dokumentų 
'.r machaniškus įrankius.

Drg. Viltrakis yra bedarbis, 
senyvas žmogus, verčiasi “hot 
logs” ir barankų pardavinėji
mu važinėdamas su stumiamu 
vežimėliu. Jo pelnas ant “hot 
dogs” toks, kad imtų pusę me
tų užsidirbti siutą.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GfiRIMŲ

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

SS1




