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Išrinkt Roosevelt?

50 Mirė nuo Karščių

Verstinas Darbas Čechijoj

sis — Missouri. Abu vyrai,* teks jie visi čia išvardinti, mos.) ORAS. — Abelnai giedra.

užsienių reikalų
lordas Halifax

Zurich, Šveicarija. — 
Francijos ir Meksikos dar
bo unijų delegatai suvažia
vime Tarptautinės Unijų

Maža Balsų Dauguma Ne
priėmė Sovietų Unijų į 
Tarptautinę Federaciją

V o k i e t i j oj dar tebėra 
380,000 žydų, nepriskaitant 
tų, kurie gyvena buvusioje 
Austrijoje ir Čechoslovaki- 
joje.

Dešinieji Vadai prieš An- 
glų-Norvegų Siūlymą Pri

imt Sovietų Unijas

To Vietoj Nori Apvienyt 
Anglijos, Francijos ir Len

kijos Orlaivynus

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Anglijos perspėjimo
nebandyt užimt

Telefonas STagg 2-3878. Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Liepos (July) 10, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXINelaimė su Lietuvos vy
riausybėmis yra tame, kad 
į jas susiburia perdaug gi
minių. Per ilgą laiką Lietu
vą valdė du švogeriai — A. 
Smetona ir J. Tūbelis.

Užėmus, naujai vyriausy
bei vietą, buvo manyta, kad 
jau tas daugiau nepasikar
tos. Deja, taip nėra.

Skaitykit mūsų kores
pondento, Tado Blindos, 
raštą iš Lietuvos. Jūs ten 
surasite, kad esamas minis- 
terių pirmininkas gen. Čer
nius “yra Smetonos gimine: 
kūmas!” Na, o kariuomenės 
vadas gen. Raštikis “yra 
vedęs Smetonos brolio duk
terį.” ♦ * ♦

“Dabar aš matau, jog bu
vo klaida vokiečiui piliečiui 
manyti, kad žmogus galėtų 
būti kultūriškas ir tuo pa
čiu sykiu nepolitikas. Dabar 
suprantu, kad kultūra atsi
duria pavojuj, kai ji neturi 
instinkto ir troškimo su
prasti politiką...”

Kas gi taip sako? Ogi žy
musis Vokietijos rašytojas 
Thomas Mann.

Jeigu Vokietijos kultūros 
žmonės — rašytojai, moks
lininkai, artistai — būtų se
kę politiką, būtų įjungę sa
vo visas jėgas kovai prieš 
nazizmą, tai šiandien Vo
kietijoj žydėtų demokratija 
ir tiems patiems kultūros 
plėtėjams nereikėtų po pa
saulį bastytis arba pūti Hit
lerio kalėjimuose.

♦ ♦ *
Šią tiesą pradėjo supras

ti Amerikos kultūros plėtė- 
jai — rašytojai, mokslinin
kai, artistai. Jie organizuo
jasi ir kovoja prieš reakci
jos grūmojimą; jie semiasi 
pamokas iš Vokietijos kul
tūros piliorių išgyvenimų.

* * *
Lietuvos Rašytojų Drau

gijos pirmininkui Liūdai 
Girai Pirmosios Gegužės 
paradas Maskvoj paliko 
“neišdildomą įspūdį.” Jis tai 
pats sako savo atvirutėj, 
tilpusioj mūsų dienraštyj 
šeštadienį.

Tenka priminti, kad Lie
tuvos kultūros darbininkai 
pastaruoju laiku subruzdo 
darbuotis už skaistesnį ry
tojų, už geresnę buitį ne tik 
Lietuvai, bet ir visam pa
sauliui.

Beje, poetas L. Gira žada 
parašyti savo įspūdžių kny
gą apie viešėjimąsi Sovietų 
Sąjungoj. * * *

Andai aš minėjau, kad 
pastaruoju laiku mažai lie
tuvių teužsiima bokso ir 
ristynių sportu.

Bet aš pamiršau primin
ti, kad mes turime daug 
sportininkų pačiam popu- 
leriškiausiame A m e r i k os 
'sporte: beis-bolėj ir fut-bo-

Štai, va, pereitą savaitę 
“Laisvėje” susitikau su 
dviem žymiaisiais fut-bolės 
didvyriais: Albertu Motuzą, 
iš Šenadorio, ir Eugenijum 
Gudzinu - Gudzinsku, iš 
Schenectady. Pirmasis lan
ko George to wno Universi
tetą, Washingtone, o antra-

ANGLIJA NUTRAUK
SIANTI SUTARTIES 
DERYBAS SU SSRS

Francijos ir Lenkijos kari
niai atstovai pataria apvie
nyt tų trijų šalių oro lai
vynus. Jie siūlo, kad Lenki
ja atsiųstų būrius savo ka
rinių lėktuvų lavintis sykiu 
su Anglijos ir Francijos oro 
jėgomis, o Anglija ir Fran
ci j a pasiųstų savo lakūnus 
į Lenkiją padėt lavintis 
Lenkų orlaivininkam.

Be to, Anglija atsiųstų 
būrį savo lėktuvų Lenki
jon į “svečius.”
A t i d e 1 i o ja Persergėjimą 

Naziam dėl Danzigo
Anglijos ministeris pir

mininkas N. Chamberlain 
vėl atidėjo žadėtąjį savo pa
reiškimą su “grumojimu” 
naziams nemėgint prijungt 
Danzigą prie Vokietijos.

Anglų valdininkai pasa
koja, kad, girdi, pats Len
kijos užsieninis ministeris 
J. Beck nenorįs “perstip- 
raus” 
Vokietijai 
Danzigą.

Anglijos 
ministeris 
pastebėjo Sovietų ambasa
doriui Iv. Maiskiui,' kad An
glija nutrauks derybas su 
Sovietais dėlei bendro apsi
gynimo sutarties, jeigu So
vietai vis reikalaus, kad 
tos trys šalys gintų Latvi
ją, Estiją ir Finiją ne tik 
nuo tiesioginio užpuolimo iš 
Hitlerio pusės, bet neleistų 
naziams padaryt politinį 
perversmą tenai, kad ne
duotų naziams iš vidaus pa
imt Latvijos, Estijos ir Fi- 
nijos valdžias į hitlerininkų 
rankas, ir taip pajungt 
Hitleriui Latviją, Estiją ir 
Finiją.

Vokiečiai “Sorkininkai” Ru
munijoj — Nazių Šnipai
Bucharest, Rumunija. — 

Generolas Dombrovski, ma
joras Bucharest miesto, Ru
munijos sostinės, pasikvietė 
iš Vokietijos ,_Busch cirką 
(“sorkes”); ir pradėjus cir
kui vaidint, greitai pasiro
dė, jog keli jo klaunai (ko- 
medijantai) ir kiti aktoriai 
yra oficieriai nazių šnipų. 
Tada jie buvo suimti ir iš
gabenti atgal į Vokietiją, 
kaip neoficialiai pranešama 
iš Bucharesto.

kaip ąžuolai! Abu sūnūs 
gerų mūsų draugų. Abu 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo nariai!

Kai jie aplanko New Yor- 
ką, neužmiršta aplankyti ir 
savo įstaigas — “Laisvę” ir 
LDS centrą.

Ir'tokių jaunų vyrų mes 
turime daug. Kada nors

Vienas Ketvirtadalis Vokietijos Žydų Turės Užlaikyt Visus 
Kitus Tris Ketvirtadalius, Kaip įsako Hitlerio Valdžia

Naziai Verstinai Varo Visus Vokietijos Žydus j Vieną Organizaciją; Hitleris Tikisi 
Naujais Savo Žingsniais Išv yt Visus Žydus iš Vokietijos

Berlin.— Hitlerio valdžia 
įkūrė vieną bendrą • Žydų 
Sąjungą ir įsakė visiem Vo
kietijos žydam būt šios są
jungos nariais.

Gestapo (slaptoji nazių 
policija) parinko šešis sau 
tinkamesnius žydus ir pas
kyrė juos vyriausiais va
dais tos sąjungos. Pačią Žy
dų Sąjungą naziai įsteigė 
dviem tikslais: 1) priverst 
mažumą turtingesnių žydų 
šelpt visus kitus savo tau
tiečius, pavargėlius ir be
darbius; 2) greičiau iškrau
styt visus žydus iš Vokieti
jos.

Tik svetimšalius žydus 
Vokietijoj naziai neverčia 
įstot į šią organizaciją.

Iki šiol Hitlerio valdžia 
pinigiškai prisidėdavo prie

USA Marininkai Mar
šuos Revoliucinėje 
Francijos Šventėje

Havre, Franci ja. — Šio 
miesto' majoras pakvietė 
marininkus nuo Jungtinių 
Valstijų karo laivo “Tren- 
tono” d a 1 y v a u t parade 
Francijos kariuomenės at
einantį penktadienį, kur 
bus minima 150 metų su
kaktis nuo šturmavimo ir 
užėmimo baisiosios Bastili
jos ir paliuosavimo' iš ten 
politinių kalinių.

To Amerkos šarvuotlaivio 
“Trentono” admirolas La
ckey priėmė pakvietimą, 
bet dar atsiklausė Wash- 
ingtono valdžios, ar galima 
jam su savo jūrininkais 
maršuot drauge su Francū- 
zų kariškiais toje revoliuci
nėje Francijos šventėje. 
Amerikos vyriausybe jau 
davė tą leidimą.

Nesvarbus Angly Ministeris 
“Gina” Danzigą

London. — Anglų švieti
mo ministeris De La Warr 
pareiškė, kad Anglija eis 
kovon prieš užpuoliką, ku
ris mėgintų ginklais ar ra
miu būdu pakeist dabartinį 
stovį Danzigo kaip “laisvo” 
miesto. Suprask, Anglija 
neleistų naziam prijungt 
Danzigą * prie Vokietijos 
net, jei Danzigo vokiečiai 
naziai nubalsuotų pervest 
tą miestą Vokietijai, “jeigu 
Danzigo naziai taip pada
rytų su parama Vokietijos 
valdžios.”

Bet švietimo ministeris, 
kuris taip kalbėjo, teturi 
mažą svarbą Anglijos val- 
Ižioj. (Kitas dalykas, tai 
Danzigo naziai tvirtintų, 
kad jie patys nutarę pri
jungt Danzigą prie Vokie
tijos “be” Hitlerio para-

kurie buvo priversti išsi- 
kraustyt iš Vokietijos. Na
ziai laiko savo sąskaitose 
tokią išeivių žydų nuosavy
bę. Norint ją pavartot šel
pimui žydų pavargėlių, rei
kia gaut leidimą buvusių 
savininkų, apleidusių Vo
kietiją. Dar svarbiau ir 
sunkiau, tai gaut Hitlerio 
valdžios leidimą išparduot 
paliktąją nuosavybę ir gau
tais pinigais šelpt skur
džius žydus, neturinčius jo
kių įplaukų.

Bet jeigu naziai ir leistų 
pavartot tokią nuosavybę 
šelpimui žydų pavargėlių, ir 
tai tik vienus metus tegali
ma būtų aprūpint visus 
tuos pavargėlius gyvenimo 

ri tik vieną viltį, tai paliktą j reikmenimis, kaip sako žy- 
nuosavybę daugelio žydų, dų vadai.

žydų pavargėlių užlaikymo; 
dabar jinai visai nieko jiem 
neduos.

Šiuo laiku' tik apie ketvir
tadalis Vokietijos žydų turi 
nuosavybes ar šiokius to
kius biznius, o 75 žydai iš 
kiekvieno šimto neturi jo
kių įplaukų. Taigi vienas 
ketvirtadalis — pasiturin
tieji žydai — turės užlaikyt 
tris ketvirtadalius pavargė
lių ir beturčių savo tautie
čių? Bet naziai ima kuo 
aukščiausius taksus-mokes- 
čius nuo žydų biznių ir nuo
savybių; todėl jiem būsią 
labai sunku arba visai ne
galima išmaitint didelę 
daugumą kitų žydų.

Vokietijos žydų vadai tu-

(LENKAI NORI GLAUDESNIŲ 
RYŠIŲ SU LIETUVA

Vai’šava. — Lenkų val
džia stengiami sumegst kaip 
galint glaudesnius ryšius 
su Lietuva. Tai būtų Len
kijos pastiprinimas atremt 
nazių pavojų.

Yra kalbų apie bendro 
apsigynimo sutartį tarp 
Lenkijos ir Lietuvos.

Pranešama, kad Lenkų 
valdžia ketina atidaryt dvi 
lietuvių gimnazijas, kurias 
pirmiau buvo uždarius.

Dabar 12 Lietuvos laik
raštininkų oficialiai atsi
lankė į Varšavą. Tatai yra 
laikoma nauju ženklu Lie
tuvos draugiškumo Lenki
jai.

Hitlerio Tveriama
“Mažoji Ašis” Būtų

Pavojus Rumunijai
B u d a p ėst, Vengrija. — 

Vengrų armijos galva ge
nerolas H. Werth dalyvavo 
Vokietijos armijos manev
ruose tuo pačiu laiku, kai 
ten lankėsi Bulgarijos mi
nisteris pirmininkas Kios- 
seivanov. Yra suprantama, 
kad jiedu kalbėjosi su Hit
leriu apie sudarymą politi
niai - karinio bloko tarp 
Vengrijos, Bulgarijos ir 
Jugoslavijos. Tas blokas 
tarnautų Hitleriui ir Mus- 
soliniui, ir jau iš anksto va
dinamas “mažąja ašim.” 
(Didžioji gi fašistinė “ašis” 
tai Roma-Berlynas.)

Vokietija remia Vengri
jos ir Bulgarijos reikalavi
mus atplėšt nuo Rumuni
jos “vengriškus” ir “bulga
riškus” plotus ir prijungt 
juos prie Vengrijos ir Bul
garijos.

Rumunija mato sau pavo
jų iš mažosios “ašies,” ku
rią naziai stengiasi suda
ryt iš Bulgarijos, Vengrijos 
ir Jugoslavijos.

Berlyno Valdžia Už
darė Tris Dvasines 

” Protestonų Kolegijas
Berlin. — Nazių švietimo 

ministeris Bernhard Rust 
uždarė tris protestonų ‘dva
siškų mokslų’ (teologijos) 
kolegijas. Viena tokia kole
gija buvo dalis garsaus Hei
delbergo Universiteto, kita 
—Leipzigo Universiteto.

Pirm uždarant šias dvasi
nes krikščionių mokyklas, 
nazių žurnalas “Nordland” 
rašė, kad “teologija-dvasi- 
niai mokslai neturi jokios 
vertės ir yra visai nereika
lingi.” Sako, kad jaunuo
liai turėtų padėt naziams 
“būdavot didžią Vokietiją,” 
ažuot mokintis į kunigus.

Vokietijoj dar yra 13 pro- 
testoniškai - krikščioniškų 
dvasinių kolegijų.

Naziai ir jas laipsniškai 
uždarinės.

Japonų Pasakos apie Jų 
“Pergales prieš Sovietus”
Tokio. — Japonų karinin

kai pasakoja, būk oro ko
voj virš Bor ežero jie nu
kirtę žemyn “25” sovieti
nius lėktuvus Išlaukinės 
Mongolijos, o iš savo pusės 
japonai tai, girdi, “nepra
radę nė vieno lėktuvo.” Ja
ponai taip pat giriasi, būk 
jie atėmę iš sovietinių ir 
mongolų kareivių strategi
nes kalvas palei Cholšten 
upę, prie “ginčijamo” ru- 
bežiaus tarp Išlaukinės 
Mongolijos Respublikos ir 
Manchukuo.

Lenkija galėtų išstatyt- 5 
milionus armijos, jeigu Hit
leris pradėtų karą prieš 
Lenkiją, kaip skaičiuoja 
kariniai žinovai iš demo
kratinių šalių.

PRANCŪZAI IR MEKSIKIEČIAI KO
VOJA UŽ SOVIETŲ UNIJŲ PRIEKI 
MA Į TARPTAUTINI FEDERACIJĄ

Zurich, Šveicarija. — Su
važiavimas Tarptautinės 
Darbo Unijų Federacijos 
atmetė reikalavimus Angli
jos, Norvegijos, Francij‘os 
ir Meksikos unijų priimt 
Sovietų unijas į Tarptauti
nę Federaciją; bet atmetė 
palygint nedidele dauguma 
balsų, tiktai 46 prieš 37.

Hitleriečiai Grobia Austrų 
Katalikų Labdarybės

Viena. — Naziai paėmė į 
savo rankas visas šv. Vin
cento de Paul labdarybės 
draugijas Austrijoj ir už
grobė visą jų turtą ir do
kumentus. Hitlerio valdžia 
rengiasi pavaryt katalikų 
dvasiškius iš veikimo 
kokiose labdarybėse.

Naziai Stiprina “Draugiš
kumą” su Bulgarija

Berlin. — Bulgarijos mi
nisteris pirmininkas G. Kio- 
sseivanov tris dienas sve
čiavosi pas Hitlerį ir kitus 
nazių vatlus, ir sustiprino
“politinį ir ūkišką draugiš- Marininky Unija Šaukia Vėl 
kurną” tarp Bulgarijos ir ------ -
Vokietijos, kaip sako Hitle
rio valdžia.

Naziai džiaugiasi, kad su 
Bulgarijos pagelba jie ge
riau galėsią įvykdyt “tvar
ką” Rumunijoj ir kituose 
Balkanų kraštuose.

Hitlerininkai remia Bul
garijos reikalavimą sugrą
žint tuos plotus, kurie po 
pasaulinio karo buvo atkir
sti nuo Bulgarijos ir pri
jungti prie Rumunijos.

Naziai kviečia ir Bulgari
jos karalių Borisą atsilan
kyt į Berlyną.

Praga.— Nazių vyriausy
bė Čechijoj - Morą viję j ren
giasi įvest verstiną darbą 
“visiem” fiziškai tinka- 
miem žmonėm, ypač laukų 
darbuose.

Ruoškimės prie va-, 
sarinių p a r e n g imu 
“L a i s v€s” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

F e d e r a c i j os (sąjungos) 
smarkiai ragino suvažiavi
mą priimt Sovietų darbo 
unijas į šią organizaciją. 
Jie karštai rėmė Anglijos 
ir Norvegijos unijų įneši
mus, reikalaujančius pri 
imt sovietines unijas 
Tarptautinę Federaciją.

Leonas Jouhaux, centro 
sekretorius Francijos Ge- 
neralės Darbininkų Konfe
deracijos, rūsčiai atšovė 
kalbantiems prieš Sovietų 
unijų priėmimą į tą unijų 
tarptautinę. Jis sakė:

“Darbininkų vienybe už
tikrintų taiką, jieigu mes 
norime taikos, tai turime 
susivienyti, čia nėra klau
simas tiktai ideologijos. Tai 
yra klausimas taikos ar ka
ro, gyvybės ar mirties.”

Suvažiavimo komisija 9 
balsais prieš 4 atmetė An
glijos unijistų pasiūlymą 
vienybės .su sovietinėmis 

i unijomis; paskui komisija 8 
balsais prieš 4 atmetė pa
našų Norvegijos unijų pa
siūlymą. Tada patys dele
gatai Tarptautinės Darbo 
Unijų Federacijos ėmė 
spręst klausimą kas liečia 
Sovietų unijų 'priėmimą.

Priėmimui sovietinių uni
jų aršiausiai priešinosi Am
erikos Darbo Federacijos 
delegatas Robert J. Watt, 
Belgijos delegatas C. Mer* 
tens ir Holandijos delega
tas de la Bella. Prieš vie
nybę? su Sovietų unijomis 
taip pat kalbėjo dešinieji 
Švedijos, Lenkijos ir Švei
carijos unijų atstovai.

New Orleans, Louisiana. 
— Suvažiavimas CIO Mari- 
ninkų Unijos vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, reika
laujančią, kad Rooseveltas 
vėl kandidatuotų į Jungti
nių Valstijų prezidentus. 
Sako, jog žmonių laisvė ir 
gerovė diktuoja išrinkt 
Rooseveltą prezidentu tre
čiai tarnybai.

New York. — Per pen
kias paskutines dienas nuo 
karščių vidurvakarinėse ir 
rytinėse valstijose mirė 50 
žmonių.

Kentucky valstijoj karš
čiai siekė 104 laipsnių. Bos
tone 92 ir šiaurinėj dalyj 
New Yorko valstijos 94.

Roma. — Popiežius nori 
taikyt Lenkiją su Vokieti
ja kas liečia Danzigą. Sako, 
kad Lenkija ir Vokietija 
turėtų padaryt viena kitai 
nusileidimų tuo klausimu.,

(Bet tikrumoj tai būtų 
nusileidimai tiktai iš Len
kijos pusės.)
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Apie dd. Šukius
Šiomis dienomis “Vilnyj” tilpo d-gės 

Šukienės iš Minsko (Sov. Baltarusijos) 
laiškas. Jie gyvena po senam: ji tebe
dirba prie Mokslų Akademijos, o J. Šu
kys—valstybės name, kaipo superinten
dentas. ,

Džiaugiasi, kad pavyko Sovietų vy
riausybei išravėti trockistus-šnipus. Drg. 
Šukys jau gerokai nusenęs ir turbūt 
prašys pensijos. ___

Šiuos dalykus čia primenam tam, kad 
visai nesenai tūli Sovietų Sąjungos prie
šai buvo paskleidę gandų, būk dd. Šukių 
jau nebesą... Ir ko tie pliauškaliai ne- 
pripliauškia!

Kodėl Nekelti Savo Balso?
Vis daugiau ir daugiau Amerikos žmo

nių reikalauja prezidento Roosevelto, 
kad jis kandidatuotų dar vienam termi
nui. Chicagoj, pav., susidarė net specia- 
lis tam tikslui kliubas.

Bet mes negirdime tuo reikalu Ame
rikos lietuvių balso. Mums rodosi, Ame
rikos lietuvių piliečių kliubai turėtų pri
imdinėti rezoliucijas ir siųsti jąsias pre
zidentui Rooseveltui, raginant, kad jis 
apsiimtų kandidatuoti trečiajam termi
nui.

Reikia parodyti reakcininkams, kad 
Amerikos žmonių masės stovi su pre
zidentu Rooseveltu ir Naujaja Dalyba.

Chinija Po Dviejų Metų Karo; 
Kur Link Ji Eina?

Kitoj šio “L.” num. vietoj skaitytojas 
ras specialį straipsnį apie Japonijos-Chi- 
nijos karą, apie dvimetines jo sukaktu- 
vefe, kurios įvyko pereitą savaitę.

Mums čia svarbu pabrėžti keli žodžiai 
tik tą, ką apie tai sako garsiausioji šių 
dienų Chinijos moteris, Sun Yat-seno 
našle. Sun Yat-sen, kaip žinia, buvo pir
mutinis Chinijos respublikos preziden
tas; žmogus, kuris padėjo teoretinį pa
grindą Chinijos plėtotei; tai Chinijos 
Leninas, tai Chinijos Washingtonas ir 
Jeffersonas.

Šį šviesioji moteriškė, kovotoja, rašo 
straipsnį “New Masses” savaitrašty j (iš 
liepos 11 d.) ir pabrėžia, jog Chinija ka
rą tęs; ji kariaus, kol laimės.

Bet kas gi bus paskui? Kur link Chi
nija eis? Ji mano, kad ji niekur nenu-

kryps nuo paliktų trijų Sun Yat-šeno 
principų. O tieji principai: padaryti Chi- 
niją nepriklausomą nuo svetimų imperi
alistų; padaryti ją pilniausiai demokra
tiška ir aprūpinti josios biednuomenę 
geresniu gyvenimu.

Labai svarbu, sako, ji, kad su šitais 
trimis principais sutinka ir Kuomintan- 
gas ir Chinijos Komunistų Partija. O 
Komunistų Partijai Sun Yat-seno našlė 
priduoda labai didelės svarbos. Šiandien 
toji partija savo įtaka, matyt, Chinijos 
žmonėse yra stipresnė, negu Kuomin- 
tangas. Kitds stambesnės žmonių parti
jos Chinijoj nėra. Gal būt yra grupė 
kita trockistų, gal yra grupė kita dvar; 
ponių ir jų pakalikų, bet pastarieji tar
nauja niekam daugiau, kaip tik Japo
nijos imperialistams.

Aišku, šiandien Chinijos liaudies vy
riausias uždavinys—išvaryti , iš savo 
krašto japonus įsiveržėlius.

Ji kviečia Amerikos žmones stovėti su 
Chinijos liaudimi josios sunkiose kovose 
ir padėti jai.

Tą mūsų krašto žmonės ir padarys.

visa

kau-

Ir Kantriam Pritrūksta Kantrybės
Ir vėl Japonijos imperialistai išprovo

kavo baisias kautynes prieš Sovietų Są
jungą ir Mongolijos Liaudies Respubli; 
ką. Liepos 2 dieną, anksti ryto ištisa ja
ponų 23-čia pėstininkų divizija (apie 20,- 
000 kareivių) vadovystėj Kamatsubara, 
pulkas pėstininkų kitos divizijos, Trečias 
ir Ketvirtas pulkai tankų, -šeši pulkai 
raitarijos ir virš 100 lėktuvų pridengti 
pradėjo puolimą prieš mongolus Nomon- 
Kan-Burd—Obo srity j, į pietus nuo B or 
ežero. Tai, reiškia, kad dalyvavo apie 
50,000 japonų šiame užpuolime.

Mongolijos kariai buvo priversti pa
sitraukti už Khalka upės, kol jie gavo 
daugiau padrūtinimų iš Mongolijos ir 
Sovietų Sąjungos. Tada prasidėjo 
dienų kautynės, kuriose dalyvavo 
karo technika.

Sovietai praneša, kad trijų dienų
tynės baigėsi tuo, kad japonai buvo pri
spirti prie Khalka upės ir atgal išmesti. 
Japonai neteko virš 800 užmuštais, dau
gybę sužeistais, 50 tankų, 45 karo lėk
tuvus, 8 kanuoles. Mongolų ir Sovietų 
pusė neteko 25 tankus ir šarvuotus auto
mobilius, kurie buvo sudaužyti arba su
gadinti, 9 karo orlaiviuš, 100 užmuštų ir 
200 sužeistų.

Mūšiuose vartota įvairiausi karo gin
klai. Baubė kanuoles, tratėjo kulkasvai- 
džiai, veikė raitarija ir pėsti ja, mušėsi 
tankai ir karo orlaiviai. Kiekvienas su
sirėmimas ore baigėsi Sovietų-Mongolų 
lėktuvų pergale.

Dabar gali kilti klausimas, kodėl Ja
ponijos imperialistai metė tokias jėgas 
prieš mongolus ir silpnas Sovietų karo 
jėgas, kurios gelbėjo mongolams? Da
lykas tame, kad liepos mėnesį sukanka 
metai, kaip Sovietų Sąjungos Raudonoji 
Armija skaudžiai supliekė japonus įsi
veržėlius prie Zaoziornaja kalno. Pabai
goj birželio japonai pralaimėjo kelis mū
šius prieš mongolus ir Sovietų jėgas. Tas 
pakirto jų armijos autoritetą. Todėl jie 
sutraukė dideles jėgas ir išnaujo puolė 
ant mongolų. Jų melaginga spauda tuo- 
jaus paskelbė, būk apsupę 4,000 mongo
lų. Bet viskas baigėsi pačių japonų pra
laimėjimu. Tai nauja ir bjauri japonų 
provokacija. Kažin, ar ilgai SSSR galės 
tą pakęsti?

Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Birželio' 17 ir 

18 d. įvairiose Lietuvos vietose 
siautė nepaprastai smarki au
dra. Mariampolėj audra truko 
tik 5 minutes, bet buvo tokia 
didelė, kad nupiešė daug na
mų stogų, išmušė langus, iš
laužė tvoras, išvertė daug me
džių ir nudraskė šakų, žmonės 
panikos pagauti, nežiūrint, 
kad lietus pylė, kaip iš kibiro, 
bėgo iš namų. Tokios 
čia niekas nepamena, 
mieste staiga užėjusi 
prastai smarki audra 
kelis - šimtamečius ;

pa-
me-

žymių nuostolių. Nukentejo 
kelios vasarines ir miške 
versta daug medžių.

iš

vilkę Atvedė 3 Vilkučius

t audros 
Šiaulių 

i nepa- 
iš vertė 

ąžuolus, 
daugelis ąžuolų ir kitų medžių 
nulaužta tiesiog per kamienus. 
Elektros apšvietimas visame 
mieste nutrauktas. Audra už-

' • -

ėjo netikėtai ir praėjo per ke
letą minučių, todėl miesto so
de užtiko žmonių, kurie 
skubomis pasislėpė po
džiais. Vienas medis virsda
mas mirtinai sužeidė po juo 
stovėjusį 19 metų vaikiną Na- 
grockj. Griūvant gyvulių'pavi
ljonui, kuriame taip pat buvo 
pasislėpusių žmonių, sunkiai 
sužeistas 18 metų mokinys 
Bloškis. Senosios bažnyčios 
stogas dengtas čerpėmis po 
audros atrodė lyg rėtis, nes 
daugybę čerpių audra išplėšė 
ir nubloškė žemėn. Laimei 
žmonių arti nepasitaikė. Dau
gelių namų stogai nuplėšti ir 
sugriauti iki pastatų. Berčiū
nų kurorte taip pat padaryta

Roma. — Vilkė klėtkoje 
pagimdė tris vilkučius. Tai 
labai retas atsitikimas, kad 
vilkė, būdama nelaisvėje, 
atveda daugiau kaip po po
rą vilkučių.

Areštuoti Du Naziai šnipai 
Šveicarijoj

Bašle, Šveicarija. — Po
licija suėmė du Vokietijos 
šnipus. Vienais jų yra nazių 
žvalgybos oficierius.

Gaukite “Laisver Naujų 
Skaitytojų.

Akrobatai protestuoja prieš panaikinimą federalinio 
teatro (WPA) projekto.

Pribrendo Kabineto 
Krizis 

I

(Mūsų specialio korespondento iš Lietuvos)
Kada “koalicinė” valdžia 

gavo portfelius, iždas buvo 
tuščias. Tautininkai tiek iš
leido pinigų, kad paprasto- 
įhis priemonėmis visų ski
lių užlopyti nebuvo galima. 
Visi tautininkų apylinkių 
pirmininkai, j aunalietuvių 
vadukai, visa tautininkų 
spauda buvo šelpiama vals
tybės lėšomis. Daug išlaidų 
visai net nebuvo nurodyta: 
pinigai dingo, o kur—neži
nia. Pasakoja, kad gen. 
Černius, po paskyrimo mi- 
nisterių pirmininku, apsi
verkė, kalbėdamas Rotary 
kliube, — taip jis buvo su- 
griaudintas sunkios padė
ties, kurią paliko po savęs 
tautininkai.

Kas gi Toliau?
Jei jau gen. Černius toks 

nuoširdus žmogus, liaudies 
prietelius, dėl ko gi jis ne
keičia senos tautininkų su
darytos tvarkos ? Amnesti
jos ir naujasis kabinetas 
neduoda, mokesčiai padi
dinti. Tautininkai kaip bu
vo skiriami, taip ir tebėra 
skiriami į įvairias vietas; 
valstybei aparatas, kaip bu
vo, taip ir tebėra Smeto
nos valdininkų rankose. Ko
dėl taip? Kieno gi dabar 
valdžia? f '

mate, kad daug vargo su 
juo neturės.
Tautininkai Kelia Galvas

Vienas iš patikimiausių 
Smetonos žmonių yra poli
tinis chameleonas, buvęs 
Klaipėdos g u b e r n atorius 
Navakas. Neseniai jis pro
vincijoje viename tautinin
kų susirinkime kalbėjo “su
tvirtindamas dvasią” klus
niųjų avelių..., Jo kalba 
charakteringa tuo, kad po 
ilgos tylos tautininkų šulai 
vėl kalba, kad jie tvirti, kad 
jų pozicijos nepašlijusios ir 
kad nėra ko sėdėti kampuo
se, o reikia veikti. Ir pama
žu tautininkai ima veikti. 
Jaunalietuviai, užmetę savo 
žalias uniformas, vėl išsi
traukė jas ir ruošia susi
rinkimus, daro vakarėlius.

Tautini nkų ideologinis 
organas “Vairas” virto da
bar opozicijos organu. Jis 
puola liaudininkų mėgini
mus sušvelnintį režimą. At
gijo pagaliau ir seimas. 
Biudžetą ir' vėliau mokyklų 
įstatymą svarstant tauti
ninkai davė “mūšį” koalici
jai. Buvęs vidaus reikalų 
ministeris Čaplikas, tas lie
tuviškas Muravjovas - Kori
kas, užpuolė vidaus politi
ką, esą grįžtama prie libe
ralinės demokratijos...

pompą, šventė, minėjo, o 
liaudininkų ir krikščionių 
laikraščiai įdėjo ko ne pas
kutiniuose puslapiuose ir 
net be atvaizdo sausus ofi
cialius pranešimus apie pa
tį faktą. “Aidas” dėl to už
sipuolė abu “koalicijos laik
raščius,” o tie tyli...

Masės taip pat mato ne
tikrą, dvilypę dabartinės 
valdžios padėtį. Išleido atsi
šaukimą, aiškiai statydami 
dabarties reikalavimus ir 
pabrėždami, kad jie gali 
remti ir rems tik tokią vy
riausybę, kuri tarnaus vi
sos tautos reikalams ir rū
pinsis jos gynimu.
Pribrendo Kabineto Krizis

Šiomis dienomis Kaune 
įvyko savanorių kūrėjų su
važiavimas. Tenka primin
ti, kad savanorių kūrėjų są
junga pati pirmoji pradėjo 
patriotinio fronto judėjimą. 
Taigi, įdomu buvo, ką pasa
kys ji dabar.

Kalbant apie tų gaspado- 
rių - ūkininkų ir naujų dva
relių savininkų suvažiavi
mą, nenoromis prisimena 
senovės “akaličios bajorų” 
seimelių aprašymai... Tas 
pats netvarkingas šūkalioji
mas iš vietų, naujų privile
gijų, naujų pašalpų ir pas
kolų reikalavimai... Šis 
elementas nėra dabartinės 
valdžios ramstis, kaip nebu
vo jis Smetonos valdžios 
ramstis ir negali būti nau
jos pažangesnės vyriausy
bės ramstis. Į naują sava-

norių centro valdybą įėjo 
n e m a žai voldemarininkų; 
garsusis vokiečių agentas 
Sliesoraitis, kuris visur, 
kur tik gali, įrodinėja, -kad 
Lietuva negali gintis nuo 
vokiečių, išrinktas kandida
tu į centro valdybą. Volde- 
marininkai turi įtakos sa
vanoriams, o nei krikščio
nys, nei liaudininkai jos ne
turi. Suvažiavime opozicijos 
sukurti nepasisekė, nors sa
vanoriai ir smarkiai keikė 
“Aidą,” jaunalietuvius ir 
nenorėjo kalbėti apie Sme
toną, reikalavo uždaryt 
partijas ir steigt vienybės 
frontą.

Seime liaudininkai atsto
vų neturi, o katalikai turi 
kun. Laukaitį, kuris per pa
skutinį susidūrimą su tau
tininkais labai griežtai kal
bėjo ir pabrėžė: “Tautinin
kų vergija niekuomet ne
begrįš!” Už katalikų pečių 
yra nemaža organizacijų, o 
už liaudininkų — tik sim
patijos. Sleževičius ir kiti 
tėra tik reprezentaciniai 
vadai, kurie neturi kuo pa
siremti, o masių organi
zuoti nemėgina. Jie jų pri- 
vengia.

Ir vis dėlto viešajai nuo 
monei spaudžiant jų ir ka
talikų atstovai sukėlė kabi
nete didelį triukšmą. Lau
kiama, kad kabinetas, ku
riam Smetona skyrė žiūro
vų vaidmenį, turės arba 
pradėti veikti, arba... su
byrėti. į

Tadas Blinda. i

Kairėj Rumunijos užsienio reikalų ministeris Grigo- 
ras Gafencu, kuris siūlo sudaryti tarpusavio apsigy
nimo sutartį tarpe Rumunijos, Jugoslavijos, Turkijos
ir Graikijos; dešinėj—Turkijos prezidentas Ineunu. 

Jiedu susitiko Turkijos sostinėj Angoroj.
Kieno Generolai?

Generolai, sudarantieji
Koalicija Pakinkyta į Sme

tonos Vežimą
ministerių kabineto * bran
duolį, yra, kaip sakoma, pa
statyti Raštikio, Lietuvos 
kariuomenės vado, Lietuvos 
Rydz-Smiglo... O kas yra 
Raštikis? Raštikis yra Sme
tonos giminė: jis yra vedęs 
Smetonos brolio dukterį! 
Kas yra ministeris pirmi
ninkas gen. Černius? Gen. 
Černius yra Smetonos gi
minė: kūmas!

Tai kam gi liaudininkai 
savinasi tuos generolus?— 
Kaip gi jie nesisavins, kad 
ir krikščionys juos savina
si. Generolai nėra nei liau
dininkai, nei krikščionys, 
nei, pagaliau, tautininkai. 
Jie yra generolai. Jie yra 
pripratinti klausyti koman
dos ir.... negalvoti. Gen. 
Černius netolregis politikas, 
ir Smetona, pavesdamas 
jam premjero portfelį, nu-

Tautininkų “Aidas” įro
dinėja, kad liaudininkai ir 
krikščionys įsileisti kabine
tan ne koalicijos, bet konso
lidacijos vardu. Jei Raštikis 
laikomas tuo didžiuoju da
barties autoritetu, tai tauti
ninkai ir pradėjo juo rem
tis:. gen. Raštikis pripyrė 
Smetoną įsileis® opozicijos 
atstovus kabinetan, bet jis 
ir opozicijai pastatė sąlygą, 
kad ji “tautos vado” veda
ma sudarytų patriotinę vie
nybę, 
tuo ir 
atėjom 
jot pas 
“tautos

Bet štai įvyko 
Smetonos vardinės, 
ninkai pasinaudojo 
ga ir, pamėgino grąžinti 
prezidentui nors dalį pri
deramos ’ pagarbos, kėlė

Tautininkai dabai* 
koziriuoja: ne mes 
pas jus, o jūs atė
mus ir pasidavėt 
Vadui”...

Klausimai ir Atsakymai
Klausimaš

Gerbiamoji “Laisvės” Re
dakcija: Ar negalėtumėte 
man atsakyti per “Laisvę” 
šio klausimo. Ar randasi 
dabar New Yorke vadinami 
Švento Juozapo Namai, 
lenkų tautos, ir kokis jų 
adresas? Man reikalinga 
sužinot, kokią dieną atvy
kau į šią šalį ir laivo var
das, ba.jie mane paėmė iš 
vadinamos “kočegornės” ir 
pristatė, kur priklauso. Aš 
manau, kad jie turi užsira
šę. Aš atvykau birželio 
mėnesį, 1907 metais. Bet 
dar tebesu nepilietis. Ačiū.

K. Zakarauskas.
Atsakymas

NeW Yorkę yra St. Jo-

seph Home po nųm. 425 • 
West 44th St., bet nežino
me, ar tas pats, apie kurį 
jūs kalbate. Galite ten pa
rašyti ir pasiteirauti.

Arba galite kreiptis pas 
Lenkijos konsulį ir pasitei
rauti. Gal jis geriau žino 
apie tuos švento Juozapo 
Namus. Konsulio adresas 
toks: Polish Consulate, 151 
East 67th St.

Bet mums atrodo, kad 
jums nėra reikalo tuo taip 
susirūpinti. Duodami pra- 
šymą pilietinių popierų, pa
žymėkite, į kokį uostą pri
buvote ir'kurį mėnesį. Val
džios įstaiga su jieškos 
sų pribuvimo rekordus.

*y**H*M^r7y
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LAISVĖ Trečias puslapis

Du Metai Karo 
Chinijoj

Naktį iš liepos 7-tos ant nei vieno. Japonai turėjo 4
8-to.s dienos, 1937 metais, 
japonai netikėtai užpuolė;
chinus. Reiškia, liepos 8|
dieną sukako du metai ka
ro Chinijoj. Japonijos im
perialistai iš senai rengėsi 
užpulti Chiniją ir pavergti 
jos šiaurines provincijas. 
Tai turtingos provincijos, 
jos turi 50 procentui Chi- 
nijos anglies (apie 140 mi- 
liardų tonų) ir apie 50 pro
centų geležies rūdos. Taip
gi, ten auga medvilnė, daug 
suimama avių vilnų, paga
minama skūrų ir kitų ža- 
liadaikčių. Japonijos impe
rialistai manė, kad jie už
grobdami tas turtingas Chi- 
nijos provincijas pasiliuo- 
suos nuo reikalo įvežt iš ki
tų šalių žaliadaikčių.

Provokacija ir Karo 
Taktika

Chinija buvo silpna. At
skirų provincijų guberna
toriai ir generolai priešta
ravo vienas su kitu ir ne
paisė centralinės Chiang 
Kai-sheko valdžios. Tarpe 
Chiang Kai-sheko ir Sovie
tų Chinijos dar buvo tik 
einama prie susitarimo. Ja
ponijos imperialistai manė, 
kad jie užpuldami Chiniją 
sudaužys jos liaudies ben
drą frontą, suskaldys ją, 
pavergs tam tikras provin
cijas, o kitas su pagelba iš
davikų generolu valdys.

Japonijos ’ karinis štabas 
gerai . prisirengė užpuoli
mui. Jis sutraukė veik vi
są karo laivyną prie Chini
jos pakraščių, suvežė Man- 
džūrijon apie pusę miliono 
armiją ir daugybę ginklų. 
Puolimui pasirinko Peipin- 
gą, buvusią Chinijos sosti
nę, kur sueina daug gelžke- 
lių ir plentų. Japonai pla
navo, kad jie keliais skau
džiais ir greitais smūgiais 
parblokš Chiniją, į du, tris 
mėnesius užims jos svar
besnius plotus ir privers at
siklaupus prašyti taikos.

Japonų kareivių kuopa 
užpuolė Chinijos 29,-tos ar
mijos karius. Prasidėjo 
mūšiai. Tai buvo daug ma
žesni mūšiai, kaip 1938 me
tais su Sovietų armija prie 
Zaoziornaja arba dabarti
niai mūšiai Mongolijoj. Bet 
kartą J aponija pradėjo 
puolimą, jausdama, kad 
Chinija .silpnesnė, tat ir 
prasidėjo oficialis karas be 
jo paskelbimo.
Susmuko Japonų Strategija

Vis Japonijos karo vadų 
viltis buvo išlaimėti karą 
greitais ir skaudžiais smū
giais. Jiems, per daugelį 
metų prisirengus, turint di
delę ir apginkluotą armiją, 
atrodė, kad Chinijos armi
ją yra tik paprasta gauja. 
Bet japonai apsiriko neįkai- 
nuodami tą, ką reiškia 
liaudies karas, ką reiškia, 
kada kiekviename mieste, 
kaime, vienkiemyj surandi 
savo priešus.

Japonai atkavo, chinai iš 
29-tos armijos per ištisą 
mėnesį gynė Peipingo sritį* 
Tai jau buvo perdaug. Ja
ponijos karo ministeris net 
kelis generolus atstatė nuo 
vadovystės “už nesugabu- 
mą.” Japonai turėjo Peipin
go fronte 150 tankų; chinai

kanuoles prieš vieną ėhinų 
ir 30 orlaivių prieš 1 chi- 
nų orlaivį. Vienok chinai iki
liepos 30 dienos gynė Pei- 
pingą ir atrėmė visas japo-
nu atakas. Tik liepos 30 die
ną pasitraukė įsakius jų 
armijos išdavikui genero
lui.
Mūšiai už Shanghai, Nan

king ir Hankow
Kad palengvint šiaurinių 

provincijų pavergimą, Japo
nija išprovokavo mūšius 
Shanghajaus mieste. Chinai 
Shanghajų gynė neišpasa
kytai drąsiai. Japonai su
traukė trečdalį karo laivy
no; 115,000 kareivių; 400 
kanuolių (be karo laivų ar
tilerijos) ; 150 karo lėktuvų 
ir 120 tankų. Jie planavo 
apsupti chinų armiją, su
naikinti ir tada be klinčių 
maršuot pirmyn. Bet apsi
riko. Chinai didvyriškai ko
vėsi, padarė daug japonams 
nuostolių, sudaužė daug 
tankų, lėktuvų, nuskandino 
kelis karo laivus, suorgani
zavo “mirties batalionus,” 
kurie mušėsi iki paskuti
nio ir lapkričio 1 dieną, 
1937 metais, pasekmingai 
pasitraukė palikdami tik 
griuvėsius. Japonai pyko, 
kad po tokių žiaurių mū
šių jie negalėjo suimti chi
nų armiją.

Tada ’japonai išsodino 
naują armiją iš apie 60,000 
kareivių su tankais ir lėk
tuvais Hanchow užlajoj ir 
supdami chinus iš pietų 
manė prispirti juos Yang
tze upės lanke ties Nankin- 
gu, Chinijos sostine ir ten 
chinų armiją sunaikinti.

Mūšiai buvo labai žiau
rūs. Bet chinų armijos va
dai ir vėl sėkmingai pasi
braukė į kitą upės pusę. Ja
ponai siuto.

Hankow x didelis Chinijos 
centras ir Japonijos impe
rialistai manė, kad jeigu jie 
paims tą miestą, tai nukirs 
Chinijos susisiekimus gelž- 
keliais ir privers pasiduoti. 
Per ištisus keturis mėne
sius ėjo baisūs mūšiai už 
Hankową. Japonai turėjo 
10 kartų daugiau tankų ir 
orlaivių, kaip chinai ir ke
turis kartus daugiau ka
nuolių. Japonams padėjo ir 
k a r o laivai, plaukdami 
Yangtze upe. Bet chinai ne
išpasakytai drąsiai kovėsi. 
Tik spalių 27 dieną, 1938 
metais, chinai pasitraukė iš 
Hankowo. Japonams ir vėl 
nepavyko sunaikint Chini
jos armiją. Nuo to laiko ei
na karas be didelių pasistū- 
mimų pirmyn. Tai japonai 
pasivaro pirmyn, tai chinai 
pereina į užpuolimą, atima 
nuo japonų pozicijas. Ka
ras užsitęsė, virto daugiau 
poziciniu, ko Japonija ne
norėjo. Ilgas karas yra tik
ras peilis Japonijai, nes 
kiekviena diena atsieina jai 
apie 10 milionų dolerių.

Karo Nuostoliai ** 
Nereikia nei kalbėti, kad 

Chinija panešė didesnius 
nuostolius. Japonijos armi
ja geriau išlavinta, apgin
kluota, jos karo lėktuvai ir 
kanuoles, karo laivai ir tan
kai žudo civilius žmones, 
nes japonai mano, kad taip

jie privers chinus nustoti 
kariauti. Sakoma, kad Chi
nija karo fronte ir civiliais 
žmonėmis neteko nuo 4,- 
000,000 iki 5,000,000 užmuš
tais, mirusiais nuo ligų ir 
p r i g ė rūsiais potvyniuose. 
Japonija neteko apie 800,- 
000 užmuštais. Chinijoj 
apie 60,000,000 žmonių liko 
benamiais, nes japonai įsi
veržę į jų žemę sugriovė, 
sudaužė ir sudegino jų na
mus. Chinai dešimtimis mi
lionų pasitraukė giliau iš 
iaponų užimtos teritorijos. 
Jie kenčia baisų vargą ir 
skurdą. 5,000 daktarų ir 6,- 
000 chinų slaugių aptarnau
ja pabėgėlius. Pabėgėliai 
stoja į darbus pravedime 
naujų kelių, statyme fabri
ku, apdirbime lauku. Japo
nijai karas pinigiškai kai
navo per $5,500,000,000. Ja
ponija apkrovė savo gyven
tojus baisiausiais taksais. 
Ji neteko apie 1.500 karo 
lėktuvų, daug tankų, nema
žai karo laivų ir k t. ginklų.

Kas Kara Laimes? v
Daugelis net iš mūsų 

.skaitytojų, 1937 metais, ka
da karas prasidėjo, manė, 
kad Chinija negalės nei ke
lias savaites atsilaikyt prieš 
Japonijos galingą karo ma
šiną. Kaip kurie draugai 
net reiškė nepasitenkinimą 
mūsų dienraščiu, kuris nu
matė ilgą karą, kuris nu
matė galimybę, kad Chinija 
bus karo laimėtoja.

Kaip gi dabar yra daly
kai po dviejų metų karo? 
Chinijoj atsiekta didelė 
liaudies vienybė, išvalyta 
įvairūs generolai pardavi- 
kai, .sudarvta vieną centra
lizuota valdžia, kuri prave
da kelius susiekimui su So
vietų Sąjungą, Indija, Fran
cuos kolonijomis, kuri mo
bilizuoja ir lavina galinga 
armiją, kuri ne vien mokės 
gintis, bet ir pulti, kad ja
ponus išvaryti laukan.

Janonį j a vra užėmus 12 
nuošimčiu Chinijos terito
rijos. o Chinija dar laiko 88 
nuošimčius. Bet ir ten. kur 
Japonija užėmus, ji laikos 
tik miestuose ir ant keliu. 
Užpakalyj japonų armijos 
yra net nenkios partizanu 
respublikos— Shanghajaus. 
Hankowo, Peipingo, Honan 
ir Tsinan, sritvse, kurios tu
ri savo valdžias, gaminas 
ginklus ir net iš 1.000.000 
vyru partizanu armija, kuri 
ne tik savo plotus gina, nuo 

! janonu, bet net puolimus 
daro ant miestų ir kelių.

Chinijos centralinė val- 
’ džia dabar turi nrieš japo
nus apie 2.000.000 kareiviu 
fronte, o užfrontėj daug 
daugiau lavina. Dabar Chi- 
niios armija p’eriau gink
luota. aprengta aprūpinta, 
išlavinta, kaip ii buvo karo 
pradžioj. Armija stiprėja. 
Valdžia perkraustė i už
fronte- ir įsteigė virš 400 
fabriku ir dirbtuvių, kuriu 
daugelis dirba apsigynimui. 
Chiniios finansai stiprūs. 
Ji turi užuojauta visame 
nasaulvj. °wna pagalbos iš 
Sovietų Sąjungos. Chinijos 
liaudis nanašė baisius nuos
toli ds. bet ii nepuolė dva
sioj., Ji vra nasirvžns dar 
kelis metus kariajit. koĮ Ja
ponija bus parblokštą ir iš
vyta.

Numatomas Galas 
Japonijos

Kitaip dalykai yra su Ja
ponija. Jos planai greitai

karą laimėti susmuko. Jai 
nepavyko sunaikinti Chini
jos armiją, nuginkluoti Chi
nijos liaudį. Japonijai nepa
vyko suskaldyti Chinijos 
žmonių vienybę. - Jai nepa
vyko pavergti Chiniją su 
pagalba išdavikų generolų.; 
Japonijoj viešpatauja žmo
nių nusiminimas, nes nuo
latos juos vis labiau spau
džia dideli taksai, auga ne
pasitenkinimas karo politi
ka. Japonijos armijoj nu
puolė ūpas, ką liudija net 
japonų kapitono parašyta 

' brošiūra. Japonijos karei- 
! viai, atvežti į Chiniją, jau 
nesitiki gyvi pamatyti savo 
tėvus, brolius ir tėvynę, nes 
nuolatiniai stiprėjanti Chi
nijos armija ir partizanų 
užpuolimai pakirto jų ūpą. 
Armijoj buvo jau nemažai 

(sukilimų. Japonija daugiau 
kaip pusę karo reikmenų 
perkasi iš Jungtinių Valsti
jų, o ketvirtadalį iš kitu ša-1 
lių. Jos aukso rezervai la
bai nupuolė.

Visa tai veda prie išva
dos, kad ilgą karą Japonija 
negali laimėti, kad galų ga
le ji bus sumušta ir iš Chi
nijos išvaryta/ O jeigu jos 
provokacijos prieš Sovietų 
Sąjunga atves ją prie karo 
su ta milžiniška darbo žmo
nių šalimi, tai Japonijos su
smukimas yra aiškus. Jei
gu Amerika ir kitos šalys 
sustos pardavinėję Japoni-

Dalis minios, susirinkusios nesenai Jersey City, N. J., po to, kada aukščiausias 
šalies teismas aplaužė ragus to miesto majorui Hague; masinį mitingą sušau
kė CIO ir Hague turėjo užsimerkti ir tylėti, kai kalbėtojai sakė kalbas. Vi

so į masinį (Pershing Square) mitingą buvo susirinkę apie 8,000 žmonių.

jai ginklus ir. žaliadaikčius, 
tai Japonija į kelis mėne
sius laiko bus sumušta.

Mes nesakome, kad Chi
nijos liaudies kovos lengvos. 
Mes žinome, kad pasauli
niai kapitalistai už auksą 
ir vertingus tavorus, kol jų 
Japonija turi, parduos jai 
ginklus ir amuniciją. Mes 
žinome, kad Chinijoj dar 
bus nemažai generolų išda
vikų, kurie apsunkins liau
dies kovas. Bet galų gale,

mes manome, kad Chinijos 
liaudis bus laimėtoja.

Prie pabaigos turime pa
sakyti tiems draugams, ku
rie vis gyvena nustoję vil
ties, kad beviltiškumas yra 
pražūtis. Tik atsiminkite, 
kaip pereitame Pasaulinia
me Kare atrodė galingas 
Vokietijos kaizeris. Buvo 
užgrobęs Belgiją, Serbiją, 
visus Balkanus, dalį Fran- 
cijos ir didelį plotą,Rusijos. 
O kas galų gale atsitiko? Į

kelias dienas susmuko jo 
“galybė,” kada vidaus padė
tis atvedė Vokietijos liaudį 
prie sukilimo. Japonijos 
liaudis daug greičiau arti
nasi prie sukilimo, kaip kai
zerinės Vokietijos. Du me
tus iškariavus kaizerinė 
Vokietija buvo dar daug 
galingesnė, kaip po dviejų 
metų karo su Chinija'yra 
šių dienų imperialistinė Ja- 
pqnija.

D. M. šolomskas.

Pasauline Paroda Jūsų Namuose

Paveikslų Albumų

ALBUMO KAINA TIK 25c
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Brooklyn, N. Y.427 Lorimer St.
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Kurie užsisakysite tik po vieną knygą už 25c, mokestį 
galite prisiųst Jungt. Valst. pašto ženkleliais—stamps
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Platintojams, kurie ims ne mažiau 25 knygų, duodama po 15c. Kurie kartu su užsa
kymais prisius ir mokestį, nerokuosime persiuntimo kaštų. Tad naudokitės proga, 

pirkite “cash” ir tuojau siųskite užsakymus. Siųsdami užsakymus adresuokite:

M

.".fl

A

/ T '

Dienraštis “Laisvė” išleis New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto

Tai bus didelė ir graži knyga 9 colių pločio ir 12 colių ilgio. Arba ta knyga 

bus tokio dydžio, kaip šis skelbimas.

Jame bus daug informacijinių raštų apie New Yorko miestą ir apie Pasaulinę 
Parodą. Todėl ta knyga bus kelrodis tiems, kurie lankys Parodą ir bus 
Pasauline Paroda namuose tiems, kurie neturės progos Parodos atlankyti.

Knyga yra gražiais trijų spalvų viršais, paruošta namų knygynui. Gilus* šaltinis infor
macijų apie stebuklingai naujus išradimus bei įrengimus Pasaulinėje Parodoje.
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Būtinai iš anksto reikia įsigyti bilietus, nes reikės iš 
anksto žinoti kiek biis ekskursantų, reikia žinoti pri- 
ruošimui traukinio. Turime užsisakę traukinį ant 1,000 
žmonių. Bet jei būtų daugiau pasažierią, tai galėtume 

gauti antrą traukinį.

yonnej, Elizabethport’e ir

Ta Šauni Ekskursija
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Traukiniu Ekskursija į laukus, į puikius miškus

Ant Kranto Hopatcong Ežero 
NEW JERSEY

Tuojau įsigykite ekskursijos tikietus.. Kelione traukiniu 
tik $1.00 į abi pusi. Traukinis Brooklyniečius ir Jersey- 
Citiečius paims nuo Liberty St. stoties. Jis stos Ba- 

Newark’ė.
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Ketvirtas puslapis
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Robespierre, Dan- 
reikalavo respub-

draugas Maratas

(Bruožai iš Franci jos Revoliucijos)
------------ Valstiečio Sūnus -----------
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(Tąsa)

Delegatai nesiskirstė, prisiekė, kad ko
vos už konstituciją. Karalius siekė pa
galba policijos ir armijos išvaikyti dele
gatus, kurie pasivadino Nacionaliu Su
važiavimu, Steigiamuoju Seimu, bet čia 
susitiko su Paryžiaus gyventojais, kurie 
griežtai pasisakė už konstituciją, išrinko 
Paryžiaus Komuną (Miesto Tarybą), 
mobilizavo Franci jos Gvardiją kovai 
prieš karaliaus samdytą armiją, pastatė 
jos priešakyj demokratiniai nusistačiusį 
La Fayette. Paryžiaus liaudis ir Fran- 
cijos Gvardija paėmė Bastiliją, monar
chijos tvirtumą.

Bastilijos paėmimas paveikė į provin
cijas, visoj Francijoj — miestuose, 
miesteliuose, kaimuose prasidėjo sukili
mai. Žmonės ėmė į savo rankas galią, 
išvaikė karaliaus ir feodalų viršininkus, 
užvaldė pilis ir dvarus. Ypatingai labai 
išsiplėtė baudžiauninkų sukilimai, kurie 
daužė ponų dvarus ir liuosavosi iš bai
sios baudžiauninkų padėties.

Rugpjūčio 4 dieną alkanos 
vaikai ir liaudis atmaršavo į 
nugalėjo karališką gvardiją,
karalių ir jo šeimyną persikelti į Pary
žių, dalyvauti Steigiamajam Seime, ten, 
kur liaudies reikalai rišami. Karalius ir 
jo žmona pasijuto baisiai įžeistais: kaip 
čia išdrįso suvaržyti jo valią!

Steigiamasis Seimas dirbo apsaugoje 
Paryžiaus demokratinės liaudies ir jos 
armijos.

Vienok Steigiamasis Seimas nebuvo 
vieningas,.jį sudarė įvairių klasių atsto
vai, kiekvienos klasės atstovai dar nėra 
vėl visi vieningi. Vieni reikalavo grąžin
ti karaliui absoliučią galią, nepaliesti 

. “šventą feodalų tvarką, Dievo- nustaty
tą”; kiti reikalavo įvesti konstituciją, 
kad karaliui aprėžus jo galią; treti at
metė ir tą ir kitą,’ jie reikalavo respub
likos, kaip Amerikoj, 
tonas, Mirabo ir kiti 
likos.

Tuo kartu liaudies
leido laikraštį “Liaudies Draugą,” mobi
lizavo aplinkui jį darbo ir demokratijos 
mases, reikalavo respublikos, iškėlė aikš
tėn priešų žygius ir stambios buržuazi
jos suokalbius su rojalistais. Jo įtakoje 
Steigiamasis Seimas priėmė deklaraciją 
apie žmogaus teises. 1791 metais Stei
giamasis Seimas priėmė konstituciją, tie
sa labai palšą, kurioj reikalavo, kad bau
džiauninkai išsipirktų iš ponų valios; bet 
ji apraižė karaliaus galią, atėmė jam 
absoliučias teises, paliko tik “veto” tei
sę, atskyrė bažnyčią nuo karališkos ga
lios, konfiskavo bažnyčios turtus, įvedė 
visą eilę reformų.

Bet demokratinė ir revoliucinė Pary
žiaus liaudis negalėjo pasitenkinti, ji 
ruošė masines demonstracijas, reikalavo 
atstatyti karalių nuo sosto, panaikinti 
feodalų galią, suteikti baudžiauninkams ’ 
laisvę. Monarchistai ir stambioji buržu
azija liepos 17, 1791 metais surengė kru
vinas skerdynes Le Mars Aikštėje, šim
tus demokratinių kovotojų paskerdė!

Bet jau negalima revoliucijos ratą su
laikyti, jis sukosi. Monarchistai organi
zavosi karui už atsteigimą pilnos kara
liaus galios. Karaliaus brolis De Artois, 
jįrafai, generolai, baronai ir kiti pabėgo 
į užsienį, pas kitų šalių karalius jieškoti 
pagalbos, ruošė prieš Franci ją interven
ciją. Coblenz, Vokietijos miestas,- virto 
suokalbių centru. Suokalbiavo Dresde- 
tias, Berlynas, Vienna, Peterburgas, 
Madridas, Londonas, Roma ir kitos sos
tinės. Romos popiežiaus padrąsinta ku
nigija atsisakė pasiduoti naujai Franci
jos valdžiai, ypatingai supykus todėl, 
l$ad ji konfiskavo bažnyčių turtus.

Franci jos Revoliucija rado atgarsius7 
įr kitur. Vokietijoj, Austrijoj, Holandi- 
joj ir kįtur buržuazija sujudo, ruošėsi 
prieš savo karalius ir feodalus. Kara
liai bijojo, kad Franci jos Revoliucijos 
liepsna nepersimestų ir prie jų palocių.

(33) 
Vokietijoj, Francijos pasienyj, 1789— 
1790 metais, prasidėjo dideli valstiečių 
sukilimai, kurie vėliau apėmė ir Sileziją.

Tuo kartu išrinkti delegatai į naują 
Seimą dar daugiau pasidalino, dar griež
čiau kovojo. Brisso stojo už griežtus ir 
agresyvius žygius, net prieš užsienio 
valstybes, nes jis atstovavo stambią bur
žuaziją, kuriai reikalingi žemių užkaria
vimai ir kolonijos. Robespierre buvo 
daugiau atsargus.

Prie Francijos sienos jau stovėjo už
sienio valstybių armija. Karalius su savo 
gimine bėgo, kad. atsistojus po svetimų 
valstybių durtuvų globa ir taip užsmau
gus Francijos Revoliuciją. Interventų 
vadas kunigaikštis Brunswickas su 80,- 
000 armijos, sudarytos iš vokiečių ir aus
trų, užpuolė Franciją ir paskelbė mani
festą, padiktuodamas savo valią. Liau
dis suėmė karalių. Momentas reikalavo 
griežtos galios, negalima suteikti demo
kratiją, kada pilna šalis respublikos 
priešų, kada jie išvien su intervencija 
pasirengę revoliuciją užsmaugti. Pary
žiaus Komuna paėmė į savo rankas ga
lią. Ji pastatė teisingumo ministerį Dan
teną už diktatorių. Liaudis ginklavosi ir 
maršavo, kad pastojus kelią užsienio ar
mijoms. Paryžiuje patys žmonės sudarė 
“sankiulotus” — grupes, kurios vedė 
griežtą kovą su respublikos priešais.

Tą pat dieną, rugsėjo 20, 1792 metais, 
kada susirinko naujai išrinkti atstovai į 
parlamentą (Konventą), Francijos revo
liucinė armija susitiko su -interventais 
ties Valmy ir priešus sumušė.

Konventas nutarė likviduoti monar
chiją ir paskelbė respubliką. Žirondos 
partija, stambiosios buržuazijos, tūlą 
laiką stovėjo Konvento priešakyj, bet ji 
neatsakė momentui, jos vadų išdavystė 
atvedė ją prie susmukimo.

Konvente vadovybė perėjo į jokubinie- 
čių rankas, priešakyje su Robespierre, 
Maratu ir kitais. Jie atstovavo smulkią
ją buržuaziją, tvirtai palaikomi darbi
ninkų ir valstiečių. Jokubiniečiai nuteisė 

. karalių ir jam nukirto galvą, likvidavo 
feodalizmą, paskelbė pilną laisvę bau
džiauninkams, įvedė griežtą terorą prieš 
respublikos priešus.

Žirondistai persimetė į respublikos 
priešų pusę, kaip dabartiniais laikais 
trockistai, jie vedė griežčiausią kovą 
prieš jokubiniečius. 'Jungėsi su stambia 
buržuazija ir net rojalistais, organizavo 
kontr-revoliucinius išstojimus ir griebė
si teroro. Žirondistė Charlotte Corday, 
liepos 13, 1793 metais, papjovė ligotą 
liaudies draugą Jean Paul Maratą. Jo 
vietą užėmė Robespierre. Prasidėjo 
žiaurus teroras.

Tuo kartu ant Francijos užpuolė bai
sios jėgos svetimų valstybių karalių. 
Franciją puolė Vokietijos, Austrijos, 
Italijos valstybės, Anglija ir Ispanija. 
Vadovaujančią rolę lošė Anglija. Fran- 

, ei jos Revoliucija suorganizavo Komite
tus Visuomenės Gelbėjimo ir Visuome
nės Saugumo — kovai prieš vidaus prie
šus ir užsienio šnipus; biednųjų komite
tus, dabojimo komitetus, siuntinėjo po 
visą šalį savo komisarus, revoliuciniai 
tribunalai nuolatos veikė. Visa revoliuci
nė demokratija stojo kovon.

Karo fronte generolas Dumouricz iš
davė Francijos reikalus. Bet liaudies ar
mija užkišo pralaužtą frontą ir priešus 
sulaikė. Marei Antoinette! ir grafienei 
Diu Barry nukirto galvas. Robespierre 
atsistojęs priešakiu Visuomenės Gelbėji
mo Komiteto buvo faktiškas diktatorius. 
Francijos respublika su pagelba karo va
do Cornot suorganizavo 750,000 armiją 
ir ne tik atmušė interventus, bet net įžen
gė į priešų žemę. Francijos armija, per- 
siėmus revoliucijos dvasia, žinodama, 
kad ji kaujasi už geresnį gyvenimą, už 
laisvę, buvo neįveikiama. Prieš ją ne
galėjo atsilaikyti karališkos armijos, or
ganizuotos iš baudžiauninkų.

(Bus daugiau)

LAISVI Pirmadienis, Liepos 8, 1939

Mass. Liet. Komunistų Frakcijom-Kuopom
Gerbiami Draugės ir Drau

gai! Lietuvių Komunistų Pir
mo Distrikto metinis piknikas 
įvyksta liepos 16 d., Worces
ter (Shrewsbury), Mass., O- 
lympia Parke. Visos kuopos ir 
frakcijos turim rimtai susirū
pinti ir dėti visas pastangas, 
kad mūsų metinė iškilmė-pik- 
nikas su puikia dainų progra
ma pavyktų kuo puikiausiai. 
Reikia plačiai paskleisti pla
katų ir “šoukarčių.”

Taipgi kuopos ir frakcijos 
arba ir pavieniai draugai ar 
draugės turim pasirūpinti ką 
nors atsivešti dėl laimėjimų. 
Laimėjimus turim priduoti, 
parke rengimo komisijai, kuri 
sutvarkius išleis ant tikietukų.

Piknike bus dainų-muzikos

programa, kurią pildys žy
miausi Bostono ir Providence •f
dainininkai: So. Bostono Vy
rų Choras,, vadovaujant M. K. 
Boliui; Harmonijos Grupė, su
sidedanti iš solisčių: R. Mer- 
keliūtės, M. Zavis, J. Rainar- 
dienės ir M. Buzak, vadovau
jant H. Žukauskaitei; Adelė 
Mickevičiūtė, Ignas Kubiliū
nas. Anna Burlak sakys pra
kalbą. O šokiams grieš O- 
lympia -Orkestrą. Tai bus vie
nas iš gražiausių piknikinių 
koncertų, nes jame dalyvaus 
žymieji lietuviai dainininkai. 
Prie įžangos tikietų bus duo
dama trys piniginės dovanos. 
Įžanga tik 15c.

L. K. I Distrikto 
Sekr. J. Grybas.

—-------- --------------- / ................... ..........................
I

žinoti—ateityj jie irgi bus kil
niais vyrais bei moterimis. Tai 
yra darbas mūsų visų koope
ruotis su mūsų redakcijomis, 
parodyti mūsų draugiškumą, 
ir kad mes įvertiname tokių 
jaunuolių pastangas ir linki
me dėl jų geros ateities, jųjų 
profesijose ir darbuose. Šian
dien jau negana ypatingai 
darbininko sūnui, kuris užbai
gė kolegiją bei kokią profe
sionalę mokyklą, kad jis arba 
ji iš to sau gyvenimą pasidary
tų. Reikia daug daugiau patį 
gyvenimą pažinti praktiškai, 
kuris yra labai erškėčiuotas.

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

par- 
egz.

apie
ant

Gražusis jaunuolių gyveni
mo momentas jau čia. Tūks
tančiai jaunų, vyrukų ir mer
gaičių šiomis dienomis apsi
vainikuoja savo jaunojo gyve
nimo, savo sunkaus triūso nuo
pelnais, baigdami visokeriopas 
mokyklas, tapdami įvairiais 
profesionalais. Visi toki jau
nuoliai netrukus eis į gyveni
mą, idant savo įgytu mokslu 
sukus nebesustojamą pasaulio 
eisenos ratą. Netrukus ant to
kių jaunuolių pečių guls visa 
tai, ką šiandien neša jau savo 
energijas išeikvoję seniai, jų 
tėvai ir motinos. Garbingi tie 
jaunuoliai, kurie laikysis su 
darbo žmonėmis ir gins jųjų 
reikalus.

Baigusių įvairius mokslus, 
bei profesijas randasi daug ir 
lietuvių sūnų ir dukterių. Dau
giausia iš darbininkų šeimų, 
kurių tėvai labai sunkiai nu
kentėjo, atiduodami viską, ką 
tik galėjo sutaupyti per savo 
gyvenimą, nepaisydami nei 
savo senatvės, nei kitų gyveni
mo kliūčių. Tai garbingi yra 
toki jaunuolių tėvai, šiuo ra
šinėliu ir šiame gražiame mo-

mente mes, senesni, norėtume 
vieno dalykėlio iš mūsų jau
nuolių: atžymėkite šitą jūsų 
gyvenimo smagųjį momentą 
spaudoje. Mūsų nors ir bicd- 
nos laikraščių spaustuvės, yra 
dėl visų atdaros ir prieinamos. 
Padarykite -tai, kaipo rekordą 
iš jūsų mokslų. Tie jaunuoliai, 
kurie baigė kokį nors mokslą, 
turėtų pranešti mūsų redakci
joms, o aš tikiu, kiekviena re
dakcija praneš visam pasau
liui apie jūsų atliktus darbus 
jūsų mokyklose. Ypatingai tu
rėtų tai padaryti LDS ir SLA 
narių sūnūs ir dukterys. Kurie 
baigė augštuosius mokslus, tu
rėtų suteikti savo gyvenimo bi- 
ografijėlės ir paveikslus.

Šiame darbe mūsų 
darbuotojai, ypatingai 
bos, turėtų kreiptis į 
jaunuolius ir išaiškinti
kad mes įvertiname jų pastan
gas ir norime būti jųjų drau
gais. Taipgi turėtų ir tokius 
jaunuolius užrekorduoti, kurio 
šiemet baigę pradinės ar vidu- 

| rines mokyklas ir rengiasi eiti 
: į augštuosius mokslus, nes 
apie juos ir yra svarbu mums

2 d. liepos ALDLD 145 kp. 
turėjo išvažiavimą su pietais. 
Nusisękė neprasčiausia ir pel
no liks keletas dolerių.

Toj pačioj vietoj turėjom 
į ir kp. susirinkimą. Daugelis 
gerų tarimų padaryta. Per
skaičius laišką nuo centro se- 
kret., kad šiemet yra sunku 
išmokėt iškaščiai už knygą, 
tuojaus ant vietos parinkta 
aukų, surinkta $3 ir iš kp. 
pridėta $2, tai viso $5 pa
siųsta į centrą knygos išleidi
mui. Nutarta rengt piknikas

spaudos naudai. Nutarta 
sitraukti knygučių 25 
apie pasaulinę parodą.

Buvo diskusuota ir 
Roosevelto kandidatūrą
trečio sykio: Kp. pageidauja, 
kad mūsų spauda varytų agi
taciją už tai, kad Rooseveltas 
būtų kandidatas į šalies pre
zidentą trečiu sykiu. -

Taipgi kp/ pageidauja, kad 
šiemet atvažiuotų vienas iš 
kalbėtojų į mūsų miestą. Mes, 
senesnieji, katrie dalyvaujam 
darbininkų judėjime per dau
gelį metų, visi stovim, kaip 
mūras, vienoj geroj grupėj. 
Bet mes nebeaugam, o vis po 
vieną kitą kasmet prasišalina 
iš mūsų tarpo.

Taigi, mes manom, kad 
jaunuolis kalbėtojas sustiprin
ti) jaunuolių veikimą ir pri
duotų mum visiem daugiau 
energijos, kas atneštų daug 
naudos visam lietuvių darbi
ninkų judėjimui. Taigi, lauksi
me.

LAISVES’ EKSKURSIJA
TRAUKINIU

NAUJAS DALYKAS!

Gros Gera Orkestrą Šokiams
Prie pat ežero yra graži platforma šokiam, tad bus 

vėsu ir malonu pasišokti: •

MAUDYNES ir LAIVAIS 
i PASIVAŽINĖJIMAS

Tas ežėras yra labai didelis.
Mūsų piknikas bus 

NOLANS POINT PARK
Puikios maudynės, gražus pasiva

žinėjimas laiveliais.

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

Wilkes-Barre-Scranton, Pa

Piknikas Prasidės 11 Valandą Ryto

Puiki Muzika Šokiams 
Bus Gerų Valgių ir Gėrimų

ENSEMBLE AIDBALSIAI, IŠ BROOKLYNO 
dainuos gražiausias dainas, vadovaujant B. šalinsite!

V. VALUKAS SU SŪNUMIS IS SCRANTONO
Sudainuos Gražių Dainelių

šis Puikus Piknikas Bus

VALLEY VIEW PARK
INKERMAN, PA.

-
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ANNA
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Street, 
Kings,
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Kings,

DOLINSKI 
Brooklyn,

Avenue, 
King?,

FRED 
SARA 

Ave.

2905 Ft 
Brooklyn 
off the

BELLA 
Ave.

415 Sutter

undersigned 
lection 76 of

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NEW YORK

is hereby givpn that License No. 
undersigned

ABRAHAM SHER
Sicklen Ave. Brooklyn, N. Y.

HASSELBRACK 
Brooklyn,

MARY
2402 Gerritsen Ave.

Kings, to be Consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Borough of Brooklyn, 
the

JACOB
2902 Clarendon Rd.,

BENJAMIN FARBER 
Ave. Brooklyn,

LORENZEN
Brooklyn

ADOLF
889 Nostrand Ave.

JACOB 
761a Flatbush Ave.

CLARA BURSTEIN ‘ 
Island Ave. Brookly:

GINKUS
Brooklyn, N. Y.

. i>eter mcMahon
3621 QOeniin Rd. Brooklyn, N. t

LEVENSON
LEVENSON

Brooklyn

PAUL 
Crown 

Nostrand Ave.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

" LOUIS SPRUNG 
2766 Pitkin Ave. Brooklyn

(Park 
3916—18th

KAYS CAFETERIA, Inc.
St. Brooklyn,

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

CRISCILLO
Brooklyn

MOLLER
Brooklyn

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

as been issued to the undersigned 
• at retail under Section 76 of 

Beverage Control Lgw at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

B. HARRY MARMARO8H 
5902 Avenue N Brooklyn, N

TROPP
Brooklyn

ERNEST
358 Classon Ave.

WILLIAM MEYER
467 Myrtle Ave. Brooklyn, N

GEORGE LEIDEMER 
George’s Rest.

Franklin St. Brooklyn

KARL GLOTZL
659 Wythe Ave. Brooklyn

CHARLES T. JAPPEN
1503 Avenue J Brooklyn

MARION SCKOLNIK 
Square Deal Dairy & Grocery 

16th St. Brooklyn,

to sell beer at retail undei 
the Alcoholic Beverage C 
287 Sumner - Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. .

HARRY SHANIK 
P Brooklyn

Beverage Control
Hamilton

County of
premises.

GEORGE H. KOCH
Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y

MAC PROPPER - 
1397 Foster Ave. Brooklyn

EHRLICH
Brooklyn N,

WEISS
Brooklyn, N. Y.

KARL NOLLER
1240 Nostrand Ave. Brooklyn

EMILY ULMER 
d-b-a Ulmer’s Inn

2 East 2nd St. • Brooklyn

,MARY ALWEIL
2706 Farragut Rd. Brooklyn

FRANK . LaCAVA
709 Flatbush Ave. Brooklyn

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

MAX SCHNEIDER 
Lots Ave. Brooklyn, N

MAX SCHWARTZ
Ave. Brooklyn,

HENRY WENDEL
Ave. Brooklyn, N. Y.

FELLER
Brooklyn

SAMUEL S. GORELICK 
Lots Ave. Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law, at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the
d-b-a

3202 Church Ave.

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

ADOLF MEYER , . •
1351 Fulton St, Brooklyn, N. 'Y.

DAVID KAPLAN
Kaplan’s Delicatessen

St. Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1136 has been issued to the undersigned 
to sell bedr 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.

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

PHILIP BLUME
701 Blake Ave. Brooklyn, N. Y.

BROS., Inc.
Brooklyn

Beverage Control Liw at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on theALBERT MULLER 
d-b-a J. H. Muller & Son

1084 Bergen St. Brooklyn,

LĘNA ROVNER 
llooncr Restaurant

Brooklyn,

hereby given that License No. 
l issued to the undersigned

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.

MURRAY KERZNER
299 Bedford Ave. Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No.
EB1336 has been issued to the undersigned

Section 76 of 
mtrol Law at

753 Myrtle 
County of 
premises.

MORRIS SPIVAk 
1514 Flatbush Ave. Brooklyn

on the

ANTON KLEIN
Ave. Brooklyn

» LILLIAN GROSS
432 Christopher Ave. Brooklyn, N

HARRY SHAAR
4323 Avenue D Brooklyn

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 Lew at 
47 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PEPPER
Brooklyn

NOTICE 
EB994 
to sell beer . 
the Alcoholic 
761a Flatbush Ave, 
County of Kings, 
premises.

t retail under Section 
Beverage Control

889 Nostrand Avo. 
County of Kings, 
prefnises.

MAX MILLER
Ave. Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1364 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
990 Sutter 
County of 
premises.

Control JLaw at 
, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

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 

iy, Borough of 
to be consumed

padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4455 has boon 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 
pretdses.

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

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

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 Beverage Control Law at 
701 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oh the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. EB1037 ‘ ' - - - - .......
to sell 
the Alcoholic 
35 Central 
County of 
premises.

THEISS 
Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5158 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1146 Coney Island Ave., Borough Of Brooklyn, 
County of 
premises.

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.

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 Beverage Control Law at 215 Sutter “ - - -
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB773 has been issued to the undersigned 
to sell beer at _retail under Section 176 of 
the Alcoholic 
807 Sutter 
County of 
premises.

thp Alcbholic Beverage 
495 Grand 
County of 
premises.

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

FUTERMAN
Delicatessen

Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
C272 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 North 7th 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB22R 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 bn the 
premises. , .

RINASCENTE SOCIAL CLUB 
1257 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE ____ ____ .
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.

JURGIS KARPUS 
tUaho Ctapsdorlus

NOTICE is 
GB4722 has 
to sell beer

para- 
buvo

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 7
Beverage Control
4, Borough of

be consumed off

LOUIS
909 Livonia Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1002 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
565 Blake 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. I NOTICE is hereby given that License No. GB4516 has been issued to the undersigned ~ . . .. .. . . ..
to sell beer at retail under Section 76 o’ 
the Alcoholic Beverage Control Law a 
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.

SAFIER
Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8877 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7b of 
the Alcoholic Beverage Contyol Law at 
816 E. 16th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

Control Law at 
„ Joroygh of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE 7s hereby given that License No. 
GB4908 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1514 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Alcoholic Beverage Contr<-/1 Law a 
Borough of Brooklyn 
be consumed off the

NOTICE is I___
EBf!34 has been
to ’ sell beer at retail’ under Section 
the Alcoholic
415 Sutter 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5031 has been Issued to the, undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License Np. 
GB4734 has 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 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GĖ5362 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Secti<>i 75 of 
the Ąlcohplic Beverage Control Law at 
1996 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, io be consumed off the 
premises.

Michele occhiogrosso - 
1996 Nostrand 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 Ląw at 
573 Van Sicklen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume^ on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4614 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Rnder Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112Š Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL 4 JOHN GIUFFRE 
Vanderveer Market

1128 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is heileby given that License No. 
GB4990 has been issued ' to»the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75.^of 
the Alcoholic Beverage Control Law >at 
407—409 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN VON DEESTEN 
407—469 Broadway Brooklyn, N. Y.

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

it retail under 
Beverage Control Law

Ave., Borough 
be consumed on

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

CARL ARP & DIEDRICH STUBfiE 
79 Wyckoff Avp., . Brooklyn, N.

NOTICE is/ hereby given that License Nq. 
GB5121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
389 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that Lfcensę No. 
GB4276 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 ol

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

Brooklyn, 
the

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

MICHAEL 
414—4th Avo.

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

NICHOLAUS ZAUNER & 
KASPER SCHOJBERT

380 Etna St. Brooklyn, N.

Law at 
Brooklyn, 

the

Borough of Brooklyn, 
the

Brooklyn, 
the

Brooklyn, 
the

Brooklyn, 
the

Law at 
Brooklyn, 

the

Brooklyn, 
the

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB848 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7t 
the Alcoholic ' Beverage Control Law 
553 Eastern Parkway.
County of Kings, to be consumed on 
premises.

i PALATIAL BOWLING & 
BILLIARD ACADEMY, Inc.

553 Eastern Parkway Brooklyn, N
Brooklyn, 

thė

Brooklyn, 
the

Control taw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB9846 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undir Section 75 of 
tho 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

Borough of Brooklyn 
be consumed ott

NOTICE is hereby given th*t License No. 
EB1216 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Nostrand Avo., Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

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

NOTICE is herci/y given that License No. 
EB1205 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1416 Avenue J, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

P. & N. DELICATESSEN, Inc. 
1416 Avenue J Brooklyn, N

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB824 has been issued to tho undersigned 
to sell freer at retail under Seotion 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3621 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

NOTICE is hoj;<)y given tfrat License No. 
ĘBU76 has been , issued to the undersigned 
to sell freer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control I,aw at 
2788 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. .

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4714 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail pfider Section 75 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law 
37 Lincoln Rd., Borough 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

JULIA FASANO 
Jo Jo’s Bar & Grill 

Ave. Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4885 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law 
4323 Avenue D, Borough 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ROSE ALBERT
1270 Nostrand Ave. Brooklyn

NOTICE Is hereby given that License. Nb. 
GB8667 has been issued to the undersigneds 
to sell beer at retail under Section 75 qf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1084 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seclioiv 7o 
tho Alcoholic Beverage Control Law 
1310 Avenue J, Borough 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM MENDELSOHN 
1310 Avenue J Brooklyn, N.

NOTICE Is herdfry given that License No. 
GB8728 has been issued to the undersigned 
to sell bejv at retail under Section 71 
tho Alcoholic Beverage Control Law 
55 Lincoln Road, Borough 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

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 — 4 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

klijentų ir j šį 
vėliau galutiną

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Gerritsen Ave

Kunigą Stonį Pakeitė Kemėžiu
Mirus kunigui Petraičiui,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2364 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
909 Livonia Avenue, 
County of Kings, t> 
premises.

Brooklyn, 
the

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

ALBERT SPECKMANN
1470 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
659 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of' Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
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

874 Nostrand Ave., 
County of Kings', to 
premises.

ANTHONY
874 Nostrand Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4730 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7t 
tho Alcoholic Beverage Control Law 
3109—18th Avenue, borough of 1 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISIDORE WEINBERGER 
3709—18th Ave. Brooklyn, N

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4525 has been issued to the undersigned 
Ssell beer at retail under Section 75 of 

o Alcoholic Beverage Control Law at 
1349. Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RHODA NATHANSON
1349 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GBX445 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 71 
tho Alcoholic Beverage Control Law 
5902 Avenue N, Borough of ] 
County of Kings, to be consumed ott 
premises.

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir

Brooklyn, 
the

EB1251 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 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—18th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1Z48 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7u of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
709 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE Is herfby given that License No. 
GB 4726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

Beverage Control Law al 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
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 the 
premises.

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

the Alcoholic 
4718 Avenue 
County of Kings, 
premises.

\ WILLIAM 
4718 Avenue N

JOHN YESSNESS
7315—Third Ave. Brooklyn

NOTICE is hereby given that License 
EB1329 has been issued to th< 
to sell beer at retail under I 
the Alcoholic Beverage Control Law a

Avenue, Borough of Brooklyn 
Kings, to be consumed on th<

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4653 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7b of 
tho Alcoholic Beverage 
176 Woodruff Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MARGOLIS 
176 Woodruff Ave.

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. 
EB1315 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO. 
255 Sutter Ave. Brooklyn

NOTICE is hereby given. that License No. 
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 be consumed on the 
premisO.

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

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

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

BARNEY SPINELLA BOWLING 
& BILLIARD ACADEMY. Inc.

Fulton St. Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8704> has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho 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.

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

retail under Section 76 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5338 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7b of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

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

THEODOR 
1098 Nostrand Ave;

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1323 has been issued to the undersigned 
to soli beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
365 S. 4th Street, Boi'ough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8710 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMANN’ ALBRECHT
2108 Cortelyou Rd. Brooklyn, N. Y.

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

tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2902 Clarendon Rd 
County ot Kings, 1 
premises.

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, 
County of Kings, to be consumed on (he 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1302 has been issued to the undersigried 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic 
358 Classon 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is herfby given that License No. 
GDI0513 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 the 
premises.

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

NOTICE is herlby given that License No. 
EB686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 71 
the Alcoholic Beverage Control Law 
21 Bridge Street, Borough 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ANTHONY LATVAITIS 
21 Bridge St. Brooklyn

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

WILLIAM ALLHUSEN
178 Jefferson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB9509 has been Issued to the upejersigned 
to sell beer at ,retai| under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
237 Meeker Avenue, 
County of Kings, 
premises.

HENRY G. SCHROEDER 
237 Meeker Ave. Brooklyn, N

442 Lorimer Street, 
County of Kings, t< 
premises.

JOSEPH
442 Lorimer St.

pačius pa 
ir buvo 15

NOTICE is hereby given that License No. 
EB836 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undet* Section 76 Of 
the Alcoholic Beverage Control ,L»W at 
93 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
Cqunty of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS LEIBOWITZ
93 Tompkins 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 

Borough of' Brooklyn, 
be consumed oft'

NOTICE is 
GB5334 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
6336 Avenue 
County of Kings, 
premises.

THEODORE DANKERS 
6336 Avenue N Brooklyn

NOTICE is hereby given that License 
GB 8880 has been issued to the undersh 
to sell beer at retail under Section 7; 
tho Alcoholic Beverage Control Law 
1615 Church Ave., Borough 
County of Kings, to be consumed oft 
premises.

ETHEL R. LERNER 
1615 Church Ave. < Brooklyn, NNOTICE is hereby given that License No. 

EB2906 has been issued to the tindersigned 
to sell beer at retail tinder Section 76 of 
the Alcoholic Bevcragq Control Law at 
8916—18th Avenue, Brtrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

City lietuvių 
negu pereitais

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.

i e t degtines, 
valgiu ir «c” 

rimu

NOTICE 
GB4912 has been issued to th- 
to sell beer at retail under I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Schenck Ave., Borough Of Brooklyn, 
Gpunty of Kings, to be consumed off the 
premises, 

z SAMUEL SELTZER
715 Schenck Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

I 432 Christopher Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TELEFONAS 
EVergreen 4-9672

Borough of Brooklyn 
be consumed on tb<

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 the 
premises.

PHILIP LOPEDOTA 
(A. & P. Pizzeria)

1120 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB930 has been issued to the 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. ■>».

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8769 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undei- Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
764 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS RASHKOW and 
MEYER M. GURKIN

Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB967 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
981 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB832 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ^retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control fraw at 
52 Jay Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUISA MARTENS
52 Jay St. 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 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1191 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN ROCHFORD
1191 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

n a u jus 
sudarau 

^^^^^^^■Krikoniškais. Rei- 
|Kyfl»Kj^Hkalui esant ir 

a inu tokio 
^Vdžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Šioje šaly yra 660 radio 
stočių. Federalė Susisiekimo 
Komisija Washingtone prane-

viais ir įvairiomis organizaci
jomis. žinoma, už gerą elgėsi 
bus suteiktas kreditas, už blo
gą, papeiktas.

Is hereby given that License No. 
GB4451 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1851 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , > , .

BEER, WINES & LIQUORS
WHOLESALE & RETAIL

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

SOLOMON LEVINE
658 Rockaway Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB706 has been issued to toe 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 the 
premises.

JOSEPH HAMERMAN
974 Blake Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8740 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 ol 
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 No. 
GB5199 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7 b of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
637 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID INDURSKY & JOSEPH MILETT 
Confidence Pure Food Store

637 Nostrand Ave. Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1252 ha's been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 zof 
the Alcoholic Beverage CoYitrol Law at 
2 East 2nd Street. Borough of Brooklyn, 
County sof Kings, to bo consumed on the 
premises.

kius parašus 
hlotfo nemanydamas nustebo 
tokiu Matusevičiaus elgesiu ir 
pasišaukė J. B. Paserpskį, ku
ris jam pasakė, “Nenori pasi
rašyti, n esi rašyk, 
kauk ir nebaugink

nant Stoniui namie, gaspado- 
riavo Jersey City. Jaunas vy
ras ir diskusijose giriasi moks
lu. Tačiau teks tuojaus patir
ti, kaip jisai mokės vesti pa
rapijos reikalus ir sugyventi 
su vietos įvairių pažiūrų lietu-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1939O has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section >s of 
tho Alcoholic Beverage Control Law ai 
1823 Church Ave., Borough ot' Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed off 
premises.

SAMUEL SOVNER and 
DAVID L. DO1.MATCH

Church Ave. Brooklyn, N

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.

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

Ave. Brooklyn, N. Y.

ša, kad 1938 metais 240 sto
čių nieko neuždirbo, bet pra
dirbo. 660 radio stotys turė
jo 1938 metais įplaukų $111,- 
358,378 ir samdo 18,359 dar
bininkus nuolatiniai ir j,^17 
laikinai.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7b ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1717 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BERNARD LISWOOD 
d-b-a The Foster Del.

Foster Ave. Brooklyn, N

Bayonne, N. J., šioje apylinkė
je Newarko Archivyskupas 
padarė lietuvių kunigų para
pijose permainą. Iš Jersey Ci
ty kun. S. Stonis perkeltas į 
Bayonne, o M. Kemėžis, pa- 
gelbininkas Elizabeth Port lie
tuvių bažnyčios, perkeliamas 
klebonu į Jersey City. Kun. P. 
Bubąs iš Harrison nukeltas į 
pagelbininkus Elizabeth Port.

x Noriu tarti keletą žodžių 
ž mo
kai p

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10247 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 oi 
the Alcoholic Bevqrage Control Law at 
1782 Sheėpshead Bay Rd., Borough of Brooklyn, 

County of Kinge, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB884 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
tho Alcoholic Beverage Control Law 
1218 Avenue J, Borough 
County, of Kings, to be consumed on 
premises.

BRISTOL BAR & GRILL, Inc. 
Famous Delicatessen

1218 Avenue J Brooklyn, N

Galento kumštynės 
užsibaigė ir skaitytojai jau ži
no, kuris likosi laimėtoju. Ta
čiau 30
Grand St., vakare, buvo įdo
mios imtynės. Dalykas tame, 
kad du geri “frontai” sudėjo 
laižybas, vienas už Louis, ki
tas už Galento. Galento pra
laimėtojas turėjo lysti į mote
riškės dresę, įsitepti įvairiais 
dažais veidą, užsidėti moteriš
ką skrybėlę ir laimėtoją vežti 
vilbariu tris mylias .gatvėmis į 
Journal Square, žiūrovų buvo 
apsčiai, ir juoko pakankamai.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB676 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 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 nA. 
EB868 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

> be consumed on the

galutinam 
dalykų sutvarkymui. Vienas, 
mano manymu, dalykas nėra 

su kuriuo sutiko CIO

parengimai, ką n 
rapijonus vargino 
pačių parapijonų 
mų, kad perdaug pinigo nori

Naujas kunigas M. G. K e 
mėžis, keletą savaičių nebū

apie išvykusį kun. Stonį, 
gus nebuvo taip blogas, 
tūli kiti kunigai kitose 
pijose. Su kunigu Stoniu 
galima susikalbėti kai kuriais 
klausimais ir jisai per daug 
nesikišdavo į vietinius organi
zacijų reikalus. Stonis turėjo 
neblogą vardą ir netikinčių 
tarpe, todėliai, kad nepurvino 
kitų pažiūriu ar įsitikinimų 
žmonių. Progresyviai Jersey 
City lietuviai turėjo porą ben
drų visuomenės reikalų su 
kun. Stoniu ir tie vsuomenės 
bendri reikalai buvo išrišti 
bendroj nuotaikoj
Stonio buvo blogas paprotys, 
tai tankūs parapijos vardu

tikęs
advokatas Frazier, ta 
streiko, kad pikietas arčiau 
duriu dirbtuvės neprieitų, kaip 
už 50 pėdų. Tačiau CIO ad
vokatas sakė atsiklaus savo

NOTICE is hereby given that License No. 
CB218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retoll under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
816 — 13th Street, Borough of Brooklyn, 
Ccunty of Kings, to be conStaned on the 
premises.

Sgt. HARRY WILLIAM STENECK 
Veteraną of Foreign Wars of U.S. Post ®01 
316- 13th St.. Brooklyn, N. Y.

niką iš Jersey 
buvo daugiau, 
metais. Pripildyta dvi parašų 
blankos reikale Lietuvos poli
tinių kalinių paliuosavimo.

Drg. J. šalčiui priėjus prie 
radio vedėjo Matusevičiaus iš 
Brodklyno, paprašius jo para
šo, gavo iš Matusevičiaus kq- 
lionių už tai, kam renka to- 

Šalčius nieko

Miesto tėvų patvarkym 
darius įstatymą, bus galima 
laikyti viešus gatvėse mitin
gus bile kurioje vietoje, išsky- 
rius didelius masinius mitin
gus, kuriem skiriama keturios 
vietos. Miesto tėvai buvo pa
sišaukę ir CIO advokatą iš 
Newarko, Frazier

i



Skaitytojų Balsai
KLAIPĖDOS KRAŠTO 

NETEKIMAS
Klaipėdos krašto netekimas 

Lietuvai turės didelės reikš
mės ateity. Paėmus Hitleriui 
Klaipėdos kraštą, Lietuva ne
tenka vienintelio laisvo išėji
mo į jūrą, o turėti laisvą ke
lią ir savo gerai įrengtą uos
tą yra reikalinga ir naudinga 
valstybei, kurios sienos siekia 
jOrą.

Klaipėdos krašto paėmimas 
buvo sukėlęs paniką Lietuvoj. 
Tą dieną, kada jau vokiečiai 
šeimininkavo Klaipėdoje, pas 
mus tą dieną neišėjo joks 
dienraštis, iš spaudos nieko 
negavom žinių apie įvykius 
Klaipėdos krašte, tik tiek ži
nojome, kad vokietis jau Klai
pėdoj, nes pranešė rusų radio 
stotys ir iš pačios Vokietijos. 
Gyventojai tikėjosi paimsiant 
visą Lietuvą ir kaip tik tą die
ną kavalerijos atsarginiai ga
vo įsakymus skubiai vykti į sa
vo dalis. Neturint tikrų žinių, 
tas reiškė kaip mobilizacija ir 
daugelis spėliojo jau karą bū
siant, bet tikrumoj buvo pa
šaukti 2 savaitėm, kaip pa
kartojimui ir pakeisti klaipė
diečių karių, kurie buvo reika
lingi tik vidaus tvarkai palai
kyti, nes, Klaipėdos kraštą pa
ėmus, visi klaipėdiškiai buvo 
paleisti namo. Traukiasi iš 
Klaipėdos mūsų kariuomenė. 
Klaipėdos radijo stotis griežia 
vokiškus maršus, o pas mus 
nieko spauda apie tai nerašo, 
žmonės tikėjosi gražumu ne- 
atiduosiant Klaipėdos kraštą, 
tikėtis buvo ko, nes Hitleris 
pasakė, neduosit Klaipėdos, 
užimsiu visą Lietuvą. Veik vi
si lietuviai nenori, kad vo
kietis ateitų į Lietuvą. 
Voldemaro šalininkai 
būti Hitlerio globoje.

dalinimui kitiems; kaltinti 
tautininkus verta dėl to, kad 
jie tokį rėžimą palaikė kaip 
Didžiojoj Lietuvoj, kuriam 
klaipėdiečiai buvo labai prie
šingi antra, esant mažumai 
lietuvių, kurių dalis jau suvo- 
kietėjusi, neturėjo noro pri
klausyti Lietuvai, manydami 
Hitlerio valdžioj būdami bū
siant geriau. Įsigalėjus vokie
čių naziams Klaipėdos krašte, 
ir sudarius smogikų būrius, 
pradėjo veikti dar ir voldema- 
rininkai. Jų buvo leidžiama 
Klaipėdos krašte laikraštis 
“Bendras žygis”, kuris buvo 
diktuojamas vokiečių nazių; 
į Lietuvą oficialiai nebuvo jo 
įleista nei vienas numeris, vi
si buvo konfiskuoti, bet buvo 
atgabenta nelegaliai. Tauti
ninkai, matydami nesutvarky
sią nazius ir voldeMarininkus 
Klaipėdos krašte, atiduoda jį 
Hitleriui “tvarkai padaryti.”

Sudaroma sutartis, karinio 
nepuolimo paktas. Nežinom, 
kas jos norėjo: Lietuvos vy
riausybė ar privertė Hitleris 
pasirašyti. Nepuolimo paktas 
Lietuvai nieko gero neduos. 
Lietuva yra maža valstybė ir 
ji negali diktuoti Vokietijai,- 
ką jai veikti ar ką pulti, o 
Vokietija, norėdama, Lietuvą 
gali pasiimti savo globon; ji 
gali įsakyti Lietuvos vyriausy
bei ką pult, ko ne. Tokia su
tartis tai reiškia kaip ir pasi
davimą Hitlerio globai—pa
vojus net nepriklausomybė 
netekimu. Dėl to ir yra kalta 
tautininkų vyriausybė.

H. Jakučionis.
Camp Hygiology, Ine.

1939-VI-21d.

Tiktai 
norėtų Vieša Padėka

NOTICE is hereby given that License 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.

tlie

8410—5th
SAMUEL SIMON

Ave. Brooklyn,

NOTICE is hereby given ' that ’ License No. 
CB201 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Hill Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
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 LIEBOWITZ
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 5s hereby given that License No. 
EB1303 has been issued to the undersigned 
to sell beer at rptail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 New Lola Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

360 New
ISRAEL 

Lots Ave.
KAPLAN 

Brooklyn, N. Y,

N.

is hereby given that License No.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.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
DUNKER.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8749 has been issued to the undersigned 
to sell beer i 
the Alcoholic 
727 Schenck Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH 
727 Schenck Ave.

nt retail under Section 75 of 
: Beverage Control laxw at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

CARBONE
Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
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.
420 New

TENE SHIFFMAN
Jersey Ave. Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No.NOTICE

GB8697 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic v Beverage Control Law at 
56 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL OBERLANDER
36 Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CB10259 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 Libel ty Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10233 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1409 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING KAHN 
(Cohen’s Dairy)

1409 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

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, N. Y.

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.9122

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

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. 
GB 5029 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law nt 
1499 Gates Ave., Borough of 
County of 
premises.

1499 Gates

Ave., 1
Kings, to

MORRIS 
Ave.,

Law 
Brooklyn, 

be consumed off the
ELKIND

Brooklyn, N. Y.

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

the

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.

JOHN BOHLING
121 Howard Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB4277 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

M. KUEPER
37 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.
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.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

376—5th
GEORGE 

Ave.
BARNDT

Brooklyn, N.

is hereby given that License No.

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 off the 
premises.

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

CLARA REIS
104-04 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.
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 
9204—\4th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

EMMA 
9204—4th Ave.,

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the
W. LYNCH

Brooklyn, N. Y.

1980

NOTICE
EB927 h

BERTHA HOLTZ
86th Si . Brooklyn, N.

NOTICfc . _
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.

is hereby given that License No.

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

to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Taw 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. 
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.

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

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 Law at 
2229 
County of 
premises.

Alcoholic
— 65th Street, 

Kings, to
Control 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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 
5606 AVenue N, Borough -of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the premises.

VINCENT A. CULHANE 
5606 Avenue N Brooklyn, N. Y.

6302 Bay
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5201 has 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 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 Uw at 
365 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premise's.

SAM DUBOFF & MAX KRISSOFF 
365 Central 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 Control Law 
1808 Kings Highway, 
County of Kings, to 
premises.
MORRIS GOLDMAN 

1808 Kings Highway,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed' off the
& ABE JORTNER 

Brooklyn, N. Y.
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 Tdvw nt 
393 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL HELLERMAN 
d-b-a Hellerman’s Dairy

393 Central Ave., Brooklyn, N. Y.N.
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 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
Countj- of 
premises.

Kings, to be consumed off the

1454—86th
EMMA KUEBEL

St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5118 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Peverage Control Iarw at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

277 Sumpter St., 
County of Kings, 
premises.

JACOB
277 Sumpter St.,

RAKOFCHICK
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 the 
premises.

JOSEPH WINTER
79 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9943 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control I-aw at 
193 Adam? 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.,

_ Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the
GLASSBERG

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

AUGUST NICOLAYSEN
7th Ave., Brooklyn, N. Y.4716

2229—65th
ISRAEL 

St.
LESHIN

Brooklyn, N.
No.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 Ijjw at 
397 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILO’ LIPSHITZ & ROSE .TANOVER 
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. 
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

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 Taiw at 
2210 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NEMO DELICATESSEN. Inc. 
2210—86tty St. Brooklyn, N.

the

No.

County of Kings, to be consumed on 
MIKE KASIDONIS 

d-b-a Clinton Coffee Shoppe
408 Myrtle Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1141 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retąjį under Section 76 of 
the jAlcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed

No.

NOTICE 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 WOLICKT 
Havemeyer Light Lunch Bar

197 Havemeyer St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE 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. 

1006 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic __ _
201 Roebling Street. 
County of Kings, to 
premises.

JACOB 
201 Roebling St.

KAPLAN 
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License __
EB1166 has been issued to the undersigned 
to sell beer at_retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
324 Utica 
County of 
premises.

Beverage 
Avenue", 
Kings, to

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

324 Utica
JOSEPH 

Ave.
KRAVITZ

Brooklyn, N. Y.

radijo,

čia ateisiant 
dieną išėjus

žydai, užgirdę per 
kad vokietis jau užimdinėja 
Klaipėdą, nežinojo ką veikti: 
rėkia, bėga vieni pas kitus, 
nes tikėjosi ir 
Hitlerį. Kitą
spaudai, sužinojom, kad minis- 
trąs Urbšys važinėjęs Berly
nan tartis su Hitleriu dėl Klai
pėdos krašto perleidimo Vo
kietijai; mūsų kariuomenės 
pasitraukimas iš Klaipėdos ir 
kad Hitleris atvažiuoja priimti 
Klaipėdos kraštą. Spauda bu
vo smarkiai suvaržyta, padi
dinta cenzūra, tad prieš vokie
čius ir patį Hitlerį nieko nebu- 

; vo rašoma. Tautininkai yra 
pratę, kokiam nors incidentui 
įvykus, tuoj pripildyti lai
kraščius atsišaukimais: būti 
vieningais ir ištikimais savo 
tautos vadui, aukokite ginklų 
fondui, nes kada būsim vienin
gi, gerai ginkluoti, tada mums 
joks priešas nebus baisus. . .

Mokyklose mokytojų moki
niams buvo įsakyta paaukoti 

- ginklų fondui, valdiškose įstai- 
; gošte buvo atskaitoma iš algų, 

taip, pat ir privatiškų įstaigų 
ir fabrikų savininkai buvo pri
versti atskaityti darbininkams 
kaipo auką ginklų fondui. Au

koti buvo raginami ir ūkinin
kai ne tik pinigais, bet ir ja- 

. vais, kas kuo gali. Perka gin
klus ir juos įteikia šauliams, 
arba kariuomenei, pinigų gin
klų fondui veik netenka. Au- 

, - kojome Vilniui vaduoti, o lik- 
4 vidavus tą sąjungą, kur buvo 

padėtos tos visos aukos, tie visi 
pinigai? Visuomenė nėra apie 

Z tai informuota. Galima buvo 
nupirkti ginklų už tas aukas, 
tad ir dabar būtų aukojama 
net ir labai gausiai ginklų fon- 

~ dui, o vieną gražią dieną lik- 
viduoja ginklų fondą ir mūs 
aukos atsikliūva kažkur už
sieny dvarelio ar vilos pavy- 

> dale, o kariuomenė visiven 
lieka neginkluota. Taip mano 
Lietuvos žmonės.

Klaipėdos krašto paėmimas 
daugeliui pasiliks ilgai atmin
tyje. Klaipėdos krašto neišlai- 
kymu kaltinami ir yra kalti 
tautininkai, nes visa tauta yra 
priešinga savo krašto dalių

Visiems giminėms, drau
gams ir visiems simpatikams, 
už tokį širdingą mums prijau
timą tokiam dideliam liūdesio 
momente, kada mūsų mylimą 
dukrelę mirtis atskyrė iš šei
mos.

Rodos, kad visos apylinkės 
draugai ir pačios Minersivllės 
žmonės permatė mūsų širdžių 
skausmus ir sutartinai atėjo Į 
pagelbą juos prašalint. Laido
tuvių dienoje mūsų dukrelės 
Joanos susirinko labai daug 
pažangiosios publikos ir 70 
mašinų palydėt į kapus, atlie
kant paskutinį patarnavimą 
mūs mylimai dukrelei. Bene 
bus pirmutinės ir simpatiškai 
draugiškos tokios didelės lais
vos laidotuvės į Liuosybės Ka
pines.

Mes išsireiškiam kuoširdin- 
giausią padėkavonę visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse, vi
siems 
tus,” 
lems.

pirkusiems gėlių “buke- 
jaunuoliams ir jaunuo- 
kurie daugiausia patar- 
mūsų mylimai dukreleinavo

paskutinį kartą, širdingai ta
riam ačiū laidotuvių direkto
riui p. V. Tusinui už mandagų 
ir tvarkingą suriktavimą1 lai
dotuvių. i

Su giliausia širdinga pagar
ba.

M. ir O. Žiobai

Japonija Grumoją “Sukriu 
sint” Chinu Gelbėtojus

NOTICE
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 
premises.

6322—11th

Kings, to be consumed, off
SAM ROSENBLUTH
Ave. Brooklyn, N.

the

No.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 be consumed off the 
premises.

Tokio, liep. 7. — Japoni
jos premjeras Hiranuma ir 
keli jo ministerial paskelbė 
grūmojimą “sukriušint tas 
šalis,” kurios padeda Chini- 
jai gintis.—O daugiausia 
pagelbos Chinijai duoda So
vietai ir Anglija.

6823—6th
FRED KORTMANN

Ave. Brooklyn, N..
is hereby given that License No.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 be consumed off the 
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 
premises.

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 
437 Ridgewood Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MARTIN
437 Ridgewood Ave.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
FLUGGER

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby giycn that License No. 
GB5204 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under 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 
865 Fulton 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to *be consumed off the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 4483 has been issued to the undersitmed 
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 Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIMON LEVY
483 Central Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE 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, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
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 Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

865 Fultoni
RUDOLF 
St.

MEYER
Brooklyn, N. Y.

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 Law at 
483 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
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.

1130

ELSIE WERTH O’BRIEN 
& FRANK O’BRIEN 

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

ITENRY WEBER
724 Sterling Pl., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 8899 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 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 GRANNFMANN

41—5th Ave., Brooklyn,

the

N.
No.NOTICE 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, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

SARAH 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 RODRTGUEZ 
d-b-a Los Latinos

427 Wythe Ave., Brooklyn, N.

the

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, 
Countv of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES CORDES \ 
5516—8th Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License, _____  . j No.
GB 8765 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 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 of 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 under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage ’Control Law at 
500 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BERNSTEIN
500 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.N.
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 Law at 
404 Henry 
County ot 
premises.

Beverage Control 
Street, Borough of Brooklyn,

Kings, t<» be consumed off the

404 Henry
HENRY G. POPPE 
St., Brooklyn, N.

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 Law at 
9820 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HYMAN PANCER
(King Hamilton Self-Service Store) 

9820—4th Ave. Brooklyn, N.

the

No.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. Y.N.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB733 has been issued to the undersigned 
to sell beer at i etail under Section1 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8013 — 20th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

8013—20th
BENJAMIN SKLAR 
Ave. Brooklyn, N. Y.

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.
2002—75th

Kings,
ROSE 
St.

to be consumed on
STABINSKY 

Brooklyn, N.

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

ROBERT L. CUNNINGHAM 
Prospect Park Zoo

Flatbush Ave. Brooklyn7, N. Y.
NOTICE if^ 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 Ijiw at 
891 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

STANLEY ADOMAITIS 
891 Grand St. Brooklyn, N.

the

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 Avenue, Borough 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 istued 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 consumed off 
premises.

4324—4th

No.

the

the'

No.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. 
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.

__ ____ Control Law
O, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

CORNELIUS O’SHEA 
Ave. Brooklyn, N.

is hereby given that License No.NOTICE _____ „___ ___ ______
GB5345 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
6015 
County of 
premises.

Beverage
4 th Avenue, 

’Kings, to

6015—4th
HENRY 

Ave.

Control Law at 
Borough of Brooklvn, 
be consumed off the

J. KUCK 
Brooklyn, N.

NOTICE _____ ___ ___ ______
GB4930 han been issued to 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,

is hereby given that License No.

the

N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB4673 has been issued' to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Cohtrol Law at 
7212 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

7212—5th
CARL KOENIG

Ave., Brooklyn,

off the

N.
is hereby given that License

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, 
County of Kings, to 
premises.

ALFONSO 
1488 Herkimer St.

Control Lew at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

CIERVO 
Brooklyn, N. Y,

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.

NOTICE is hereby given that License N©A 
.EB862 has been issued to the undersigned ■' 4M 
to sell beer at retail under Section 76 of Z 
the Alcoholic Beverage Control Law at į 
306 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

BERNICE 
306 Graham Ave.

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

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.

852
JAMES LAWLER &

EDMUND G. LAWLER
Monroe St. Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1213 has» been issued to 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

” 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.

GEORGE ROSENSTEIN
5018—4th Ave. Brooklyn, N. Y.v
NOTICE is herebv given that License No. 
EB952 has been issued to the undersigned, 
to sell beer <it 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.

329
HENRY A. BESTE

Henry’s Coffee Shoppe
Furman St. Brooklyn, N. Y,

A

NOTICE _____ „___ _____ ______
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.
56 New

No.

H. VON DER REIDT
York Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven 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 — 5th Avenue, BorouRh of Brooklyn, 
Counts of Kings, 
premises.

to be consumed off the
SAM 

d-b-a S. & 
6751—5th Ave.

ZOLOTOR
J. Dairy Grocery 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 Law at 
268 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be. consumed on the 
premises.

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

Japonų karo ministeris 
generolas S. Itagaki, kalbė
damas dvejų metų sukakty
je karo prieš Chiniją, pa
reiškė, kad Anglija esanti 
“tikrasis” Japonijos priešas 
Chinijoj.

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 Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CRASHKOFF 
Crashkoff’s Quality Grocery

7711—18th Ave., ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is- hereby given that l icense No. 
DB 15 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
74 Kingston Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

74 Kingston Ave.
JOSEPH PALflEL 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 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

BENJAMIN NATHANSON 
& ABRAHAM NASON

567 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 4868 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

_ SALVATORE FRUCIANO 
d-b-a Charles Grocery & Delicatessen

500 Henry St., Brooklyn, N. Y,

i'k''
’ * »> u b ut w/i'- - • •

83 Avenue
SALLY BATZAR 

O Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License .....
CB230 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic. Beverage Control I,aw at 
7210 Ridge Blvd. & 181—73rd St.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings ,to be con
sumed on the. premises.

FLAGG COURT CLUB, Inc. 
7210 Ridge Blvd. 
181—73rd St.

No.

Brooklyn, N. Y.

RUTH WISE
1133 Flatbush Ave* . Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.^r 
EB1051 has been issued to 'the undersigned*" J 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
457 Myrtle 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
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 
premises.

ABE SAL DELICATESSEN CO.. Inc 
299 Kings Highway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is herebv given that License No. 
EB669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage x Control Law at 
82 Sackett Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

A. LEONARDELLI
32 Sackett St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB1097 has been issued to the undersigned 
to sell beer kt 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, i

S. & M1. DELICATESSEN 
1887 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB7 has been issued to the undersigned 
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.

the

N.
No.NOTICE is herebv given that License 

CB285 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 the

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

755—4th Ave. . Brooklyn, N. Y.

EDWARD TUHAL
Ave. Brooklyn, N. Y.____________ -

NOTICE is hereby given that License 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.

457 Myrtle

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

BENJAMIN
13 Siegel St.

Brooklyn, 
the

___  _ JOSEPH BERGER 
d-b-a Berger & Son

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB11S8 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
East Avenue & D St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

ADOLPH LIEBOWTIY _ 
235 Utica Ave. Brooklyn, K. T»



SKELBKITES "LAISVĖJE

Namų Rakandų Krautuvė

Open Day and Night

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

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

EVergreen 4-6485

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimul su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 4-9508

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL ĖURNERS
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy- 

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut ši speclalį pasiūlymą 

301 Grand Street Telefonas: 
Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-6673

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas) ~

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

PirmadieniSt Liepos 8, 1939

Dorchester, Mass.

llumford, Maine. ILiquor#
Hollywood, Cali!’.

Mass.

Mass.

Mass.

Dorchester, Mass. Ser.St.,Torrey

Mass.5th St., So. Boston,

Mass.St., Worcester,

Mass.So. Boston,St.,

Iš Lackawanna ir Wyoming Klonio Srities
a

RHEA

Special Rates per WeekCHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

Telefonas: Humboldt 2-7964

a

(IŠTYRIMAS VELTUI)

Office Phone 
EVergrcen 8-1090

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

VAI.ANDOS: 2—4 ir 6—S. 
Nėra valandų sekmadieniais.

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieni 9 iki 3.

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

2
8KSSBBHBI

Managed by

TEITELBAUM

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
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)

įvyks liepos 11, vakare, 774 Bank St.
Visi draugės ir draugai nariai atei

kit į susirinkimą. Dar daug draugų 
nepasimokeję metinę mokestį į drau
giją. Jau antras pušmetis pradėta, 
laikas pasimokėti.

Būkit visi, draugai, mitinge.
Sek.

(158-159)

St., Lynn, Mass. Ser. 589

RUMFORD, ME.
Parsiduoda arba pasirandavoja lie-

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

HARTFORD, CONN.
ALDLD kuopos susirinkimas' įvyks 

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

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MfcŠLAŽARNĖS 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 šlapinib Tyrimai, 
X-Splridullai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

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

No. 15—išmokėta.
Edith Repshis, 278 Harvard St., Cambridge,
No. 18.
F. Wainauskas, 55 Lliams St., Fairmont Heights,

Įsisteigęs per 25 Motus

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

Ave., Hartford,

Portland St., Worcester,

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. Iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

■ W y'; - ' V- FA?j-j; -.,.7

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

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos 28 

kuopos narių mėnesinis susirinkimas

a------------ ’---------------------------m

LIETUVIŲ ATLETU
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

Tel.
Ev. 4-8041

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

“Laisvės” piknike Maynard, Mass., 4-tą 
Dieną Liepos Laimėjo Dovanas:

Pennsylvanijos valstiją, beveik 
visus tuos vargšus paleido iš 
darbo. Jau didžiuma nepajė
gia apsimokėti net savo nari
nių duoklių į organizacijas, 
kaip susivienijimus ir kitką, 
bet tuom tarpu dar jie ploja 
rankom tokiem carukam, dė- 
kuodami už parengimą tokių 
žiaurių įstatymų kaip nepilie- 
čių suregistravimą, arba kad 
ir “no work, no relief” (ne
dirbsi, negausi šalpos).

Vienas nepilietis, ir kuris 
niekuomet negalės juomi būti, 
žiūriu, kad ploja rankom tam 
reakcionieriui!

tuviška bekernč su visais įtaisymais 
ir labai geroj vietoj, galima pada
ryti gerą pragyvenimą, nes sykiu 
randasi bekernė ir krautuve. Prašo
me atsiliepti sekamu antrašu. P. O. 
Box 6037 Rumford, Me.

(156-159)

Septintas puslapis

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

go
jU-
%

1. $50. Alice Smith, 86 Pine St., Cambridge, Mass. Ser. 310, 
No. 21—išmokėta.

2. $10. Gladys Albright, 440 Mass. Ave., Cambridge, Mass. 
Ser. 596, No. 8—išmokėta.

3. $10. Simanas Puidokas, 112 Ward St., Worcester, Mass. 
Ser. 479, No. 20.

4. $10. Jane Zaleski, 62 Richland St., Worcester, Mass. Ser.
478, No. 23.

5. $10. Caraline Auskelis, 152 Millet St., 
Spr. 185, No. 7—išmokėta.

6. $10. Miss Julia Zokaitis, 96 Hillside
Conn. Ser. 162, No. 12.

7. $5. Harold Gagnon, 95 Main Ave., 
Ser. 94, No. 40.

8. $5 K. Karazytė, 1134 N. Detroit St., 
Ser. 51, No. 16.

9. $5. J. Daugirda, 109 Hale St., Lowell, Mass. Ser. 215
No. 23—išmokėta. ,

10. $5. Mrs. Rosy Zukauski, 39 Fairemont St., Nashua, N.
H. Ser. 289, No. 11.

11. $5. Anna Chapulis, 26 Mendon St., Worcester, Mass.
Ser. 586, No. 7—išmokėta.

12. $5. Adam Sumpukas, 16 Sanger St., So. Boston, Mass.
Ser. 406, No. 19.

13. $5. K. Kasulis, 113 Perry Av e ., Worcester, Mass. Ser.
571, No. 20—išmokėta.

14. $5. S. Kirslis, Cottage St., Bridgewater, Mass. Ser. 245, 
No. 14.

15. $5. V. Jaučius, 133 Plantation St., Worcester,
Ser. 263, No. 5—išmokėta.

16. $5. John Waitiekus, 158 Waterford St., Gardner,
Ser. 226,

Ser. 306,
18. $5

Nashua. Ser. 287, No. 11.
19. $5. Mary Zupka, 95 Laurel 

No. 12—išmokėta.
20. $5. Bernard Flanagan, 74

Mass., Ser. 273, No. 9.
21. $5. Many Buzok, 31

420, No. 23—išmokėta.
22. $5. Ch. Grubinskas, 

Ser. 424, No. 24—'-išmokėta.
23. $5. Mr. J. Meskus, 37 Sterling

Ser. 467, No. 21—išmokėta.
24. $5. Mrs. žolimienė, 128 Bowen

Ser. 433, No. 9—išmokėta.
25. $5. Gloria Belkus, 10 Quincy St., Nantasket, Mass. Ser.

370, No. 20—išmokėta.
26. $5. Nellie Saarmen, 35 Savin Ave., Norwood, Mass. Ser.

450, No. 14—išmokėta.
Didžiumai dovanos išmokėta ant vietos. O kurie dar ne

gavot, tai rašykit pas: J. Grybą, 1190 Washington St., Nor
wood, Mass. Su laišku prisiųskit ir savo tikietuką.

Piknikas puikiai pavyko visais žvilgsniais.
J. Grybas.

FederaliŠka Valdžia Eina 
Mainieriaut ?

Birželio 15 d. paskilbo, kad 
federalė Reconstruction Fi
nance Corporation perima sa
vo žinion Kingston Coal Com
pany angliakasyklas už skolą 
valdžiai $600,000 (šeši šimtai 
tūkstančių dolerių.) Iki šiol 
tos buvę savo laikais geriau
siai apsimokančios angliakasy- 
klos dar nepradėjo dirbti. Bet i 
jeigu kada jos pradės dirbti, Į 
tai bus žingeidu matyti, kaip 
“Dėdė Samas” kertą kietą an- 
gii-

Birželio 17 d. ir kita anglia- 
kasykla Cameron Colliery, 
Schuylkill paviete užbaigė sa
vo dienas tik dėlto, kad ne
perėjo į teisėtumą Kane bilius 
1221. Didžiausias šioj apylin
kėj kontraktorius Pagnoti irgi 
visiškai uždarė vienas savo 
mainas Mineral Springs Col., 
bet pasiliko sau dar dvi mai
nas: no. 9 su 1,600 darbininkų 
ir Joe Cakes su 900 darbinin
kų. Buvusios Exeter Coal Co., 
dabar “Payne,” irgi užsidarė 
ant neaprubežiuoto laiko, ne
mažiau kaip ant šešių mėne- 

'sių. Kehoe Berge, ką pirmiau 
dirbo kiekvieną dieną ir naktį, 
dabar jau trys mėnesiai nedir
ba (aš irgi buvau gavęs ten 
darbą, bet sustojo pirmiau, 
nekaip aš pradėjau dirbti).

Ant toliau, kaip visi tie in
dependent kompanai (kon- 
traktoriai) skelbiasi, tai leis 
savo mainas dirbti tik po aš- 
tuonias dienas per mėnesį. Ki
ti gi nepasisako. Daugelis mai- 
nierių nelabai paiso, nes va
saros laiku vakacijos neproša- 
lį, kuomet Roosevelto įvesta 

Social Security” jiem moka

po $15 per savaitę nedirbant.
Bet ar visi darbininkai už

ganėdinti su prezidento iško
vojimais? Aš prirodysiu, kad 
ne ir daugelis tų nelaimingų 
žmonelių eina šturmuodami 
prieš Naują Dalybą!

Štai, liepos 2 dieną dvi SLA 
kuopos, 7 ir 79, surengia pik
niką Valley View Parke, In
kerman, ir “pagražinimui’ 

|vo programos, užkviečia 
prakalba gubernatoriaus 
thur 
pat 
sėją 
n as 
relį

I man

sa- 
su 

Ar
if. James sėbrą, ir tokį

reakcionierių, buvusį tei- 
John S. Fine. Tas gi po- 
kalbėdamas paglosto bū- 
vargšų lietuvių: Malonu 
jus matyti bėgant nuo

Nauj. Dalybos. Glauskitės po 
mūsų GOP sparnais ir tuomet 
visi nešitės po dvi vištas, iš
keptas, eidami į darbą.

žmonelės^ ploja rankom. Aš 
stoviu ir mąstau. Šiandie, kuo
met republikonai užvaldė

Draugas Požeminis “Lais
vėj” liepos 1 dieną sako, kad 
aš netiksliai sulyginau inde
pendents su kontraktoriais. 
Tas menkniekis, kaip aš pa
vadinau, tačiau esu tikras ir 
savo akimi mačiau, kuomet po 
kontraktorium žmogų sužei-, 
džia, tai jam iš Harrisburgho 

I “compensation” čekis ateina, 
buvusios pirmesnės tikros 
kompanijos vardu. Kad po 
kontraktorium sužeidė, tai ko
dėl ne kontraktorius išmoka 
kompensaciją? Mačiau, kur 
atsidarė skylės, vadinasi kom- 
panais, o savo kompanijai 
parduoda iškastą, tik nesu-, 
maltą anglį po $2.28 už toną.

Kunigo Giminė.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Šios Savaitės Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies

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

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. all day and night

Dabar Rasite Dviejose

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE
REFRIGERATOR BARGAINS

(šaldytuvai Nužemintom 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 *į mūsų 

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 į menesi. Paniąstykit! 

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

Tuojau šaukite EV. 7-Q111 
4-6562

Charles D’Orazio & Son
664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

• 139 Meeker Ave.
Brooklyn, N. Y.

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

TRUEMBER FUEL CO., INC.

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
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.

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NpwWko^g^^Zinios
Kilo Banga Reikalavimų Pataisyt Torių 

Biliaus Padarytą Žalą
NEWYORKIECIAI ESĄ 

SVEIKESNI
Thomaso J. Duffield, re-

Streikan išėjus trim dešim
tim tūkstančių aukštai lavintų 
amatininkų, kuriems sulyg 
Wood rūmo biliaus uždedama 
dvigubas, o tūluose nuotikiuo- 
se net trigubas kiekis valandų 
už tą pačią mokestį, kilo au
dra protestų iš A F of L ir CIO 
unijų, taipgi pilietinių ir kitų 
masinių organizacijų.

Iki šiol darbininkams būda
vo mokamos algos sulyg uni
jinės arba toj apylinkėj esa
mos skalės. Garnerio demo
kratų ir torių republikonų pri
imtas Woodrumo bilius algas 
nukapoja. Jei WPA darbinin
kai kapojimą priimtų, priva- 
tiškos industrijos irgi imtų ka
pot algas. Bet WPA darbinin
kai anaiptol nepriima algų ka
pojimo, masiniai, kaip mūras 
išstojo protesto streikam Ta
me jie tikisi (ir jau gauna) 
visų darbininkų paramos.

Thomas Murray, Bildingų ir 
Statybos Amatų Tarybos pre
zidentas, sako, kad apie 30 
tūkstančių kitų W P A darbi
ninkų New Yorke nedirba dėl 
negalėjimo dirbt mechani
kams pasitraukus, arba yra 
išėję tikslu paremt streikuo
jančius.

Tuo pat sykiu stiprėja ju
dėjimas už atsteigimą Federa- 
lio Teatro.

kordų registratoriaus, rapor-

Tarp Lietuvių
F. Kazakevičienė, jamaikie- 

tė, viešėjo pas $avo seserį Nor
kienę, Stoughton, Mhss. 

* ' *
Tarpe daugelio amerikiečių 

lietuvių, išvykusių Lietuvon 
svečiuosna, išgrįžo kap. A. 
Petruškevičius, Liet. Gaisri
ninkų S-gos viršininkas, čia 
studijavęs gaisrų gesinimo sis
temą. 

* *
Ed. Klimas mokslo atostogų 

metu išvyko į Chatham Cen
ter, N. Y., praktikoms ūkio 
darbuose. Jis ruošiasi rudenį 
stot agrikultūros kolegijon. 

* *
Aidbalsiai dainavo- J. V. 

Jaunimo Kongreso konvenci
jai. Aidbalsių draugams bus 
smagu girdėt, kad jie taip šau
niai pasirodė, jog tuojau tapo 
užkviesti J. Kongreso progra
mai Pasaulio Parodoj, kuriai, 
deja, jie negalėjo apsiimt dėl 
kitų .pareigų. Gi liepos 4-tą jie 
linksmino Naujosios Anglijos 
lietuvius “Laisvės” piknike, 
Maynard, Mass. Lietuviams 
garbė turėt tokią grupę. 

* ♦
Filmininkas Januškevičius 

išvyko Lietuvon, kur manąs 
vėl pasigamint naujų filmų ir 
grįžt už mėnesio kito. 

* ♦
Pas p. T. Jakupčionienę 

svečiuojasi nesenai atvykęs iš 
Lietuvos J. Pranskevičius. 

' * *,
' LDS jaunimas ruošia laivu 

ekskursiją Hudson Upe rug
pjūčio 5-tos vakarą. Tą gražų 
pažmonį neturėtų praleist nei 
vienas jaunimo draugas ir 
jam iš anksto apsirūpint bi
lietu, kurio kaina tik $1. t

Ž. R.

ĮKALTINO FAŠISTĄ
Allen Zoll, viršininkas fa-

šistinės “Amerikos Patriotų” 
organizacijos ir artimas Fritzo 
Kuhn’o draugas, įkaitintas 
bandęs išgaut iš Donald 
Flamm, WM’CA radio stoties 
viršininko $7,500 grąsinimu 
atsiust daugiau coughliniečių 
pikietų. Paleistas po $5,000 
kaucija iki teismo.

Įneš Kongresan Pakaitas 
Woodrumo Biliaus

Workers Alliance narių su
sirinkime pereito penktadienio 
vakarą, Stuyvesant High 
School patalpose, nutarta 
pradėt plačią kampaniją remt 
bilių, kuris bus įneštas kon
gresan ateinančią savaitę. Jis 
siūlo 4 stambias pakaitas 
Woodrumo biliaus:

Atsteigt amatuose mokamą 
algų skalę.

Atsteigt Federalį Teatrą.
Išmest punktą, kuriuomi 

išbuvusieji WPA darbuose 18 
ar daugiau menesių atleidinč- 
jama.

Atmest algų pertvarkymą, 
kuriuomi algos bus nukapotos 
daugumoj didžiųjų miestų.

Mitinge taip pat nutarta 
šaukt generalį “stapičių” vi
suose WPA darbuose protes
tui prieš Woodrum bilių. Dėt 
pastangas sudaryt bendrą vei
klą tarp AF of L su CIO uni
jomis ir kitomis organizacijo
mis.

Nutarta esantiems ant pa
šalpos Workers Alliance na
riams imti darbus, bėt atsisa
kyt dirbt streikuojančių me
chanikų vietose. Apie tai in
formacijos bus skleidžiamos 
prie visų WPA darbų. Tam 
tikslui išleista ir dalinama 
100,000 lapelių. K

tai sveikatos komisionieriui 
Dr. Rice rodo, jog didžiojo 
New Yorko gyventojų mirtin
gumo nuo 7-nių ligų rekordas1 
šiais metais geresnis už 1938 
metų.

Pirmais šešiais mėnesiais šių 
metų visai niekas nemirė .ty
mais, kuomet pernai tuo pat 
laiku mirė 39. Sumažėjo mir
tingumas difterija, Skarlatina, 
kokliušu, tifusu, džiova ir 
plaučių uždegimu. Tik užėjus 
influenzos banga sugadino 
abelnai gerą sveikatingumo 
rekordą,, nusinešdama 154 gy
vybes, 51 daugiau, negu per
eitais metais, bet 220 mažiau, 
negu užpernai.

Taipgi po mažiau žuvo prie 
gimdymo ir auto nelaimėse. O 
vis tai dėka švietimui ir dides
niam skaičiui sveikatos sto- 

įčių, kurios įsteigta WPA ir 
naujadalybiniai p a ž a n g i os 
miesto valdžios pastangomis.

Schneider’is Pasiųstas 
Kalėjimai!

Jack Schneider, žymus kai- 
liasiuvių unijos viršininkas, 
pasiųstas kalėjiman neribo
tam laikui, gal iki 3 metų, 
per teisėją Bohan, nors trys 
iš “džiūrimanų” išsireiškė, 
kad jie tiki, jog Schneider

“Rytojaus Parkas”
Gal būt lengvai atspėsite, 

kad jis rasis ten, kur dabar1 
yra puikioji Pasaulio Paroda. 
Jam viskas buvo suplanuota 
prieš pradėjimą statyt Parodą, 
numatyta, kas ten turi būt lai
kina, kas pastovu.

Tarp 'kitko, ten pasiliks 
New Yorko Miesto Bildingas, 
kuris pataps didžiausiu ir ge
riausia įrengtu pasilinksmini
mo bildingų* šios šalies par
kuose. Gi dabartinė miestava 
auto pastatymo vieta sudarys 
65 akrų pasilinksminimo plotą 
parke.

Be to, daug parkų .gerina
ma ir dauginama pačiame 
mieste. Numatoma neužilgo į- 
steigt dar 12 moderniškų mau
dynėms prūdų, kurie tampa 
nemokamomis žaislavietėmis 
žiemos metu.

nekaltas.
Schneideris kaltinamas ban

dęs pavartot prievartą prieš 
boso giminę laike paskiausio 
generalio streiko.
' Unija sako, kad įkaitinamas 
Schneiderio be visų “džiūri- 

jinanų” pilno įsitikinimo jo 
■ kaltume yra peržengimu kri- 
Iminalio kodekso. Unijistai įsi
tikinę, kad prieš viršininką 
kaltinimai buvo sufrėmuoti. 
Ypatingai jų manymą susti- 

| prinę bėgiu teismo ir jau po 
teismo iškelti faktai, kad tei
sėjas Bohan buvęs labai nepa
sitenkinęs negalėjimu Schnei
derio deportuot ir kad jis, ne
atsižvelgdamas į buvusių tri
jų “džiūrimanų” laiškus, pra
šančius baudą nevykdyt, pa
siskubino Schneiderį pasiųst 
kalėjiman.

Komunistų ir “Laisves” 
Rėmėjų Susirinkimas
Šį pirmadienį, 10 d. liepos 

(July)’, “Laisvės” salėje, į- 
vyks lietuvių 'komunistų regu- 
liaris susirinkimas, šiame susi
rinkime taipgi svarstysime rei
kalą važiuoti busais į “Lais
vės” pikniką, kuris bus Phila- 
delphijoje, 3 d. rugsėjo (Sep
tember).

Todėl kviečiame į šį susi
rinkimą visus “Laisvės” skai
tytojus ir rėmėjus bendrai pa
sitarti šiuom svarbiu reikalu.

Jau yra pasamdyti šeši bu- 
sai važiavimui į pikniką ir jau 
yra atspausdinti busų bilietai. 
Tad šiame mitinge bus duoda
mi busų bilietai ir serijos. i

Skaitlingai dalyvaukime šia
me susirinkime, darbuokimės 
visi, kad suorganizuoti kuo 
daugiausia žmonių iš Brookly- 
no važiuoti į pikniką ir tuomi 
materialiai paremti savo dien
raštį.

Kuopos Valdyba.

Norintiem Ilgiau 
Gyventi

Pasaulio Parodoj išstatytuo
se eksponatuose nurodoma, 
kad šiandien gimusieji berniu
kai turi galimybės gyvent 23.2 
metus ilgiau, o mergaitės 24.7 
ilgiau už tas, kurios gimė 86 
metai atgal. Tas galima dėka 
atsiekimams medicinoje ir pa
gerėjusioms sąlygoms, žinoma, 
jei turėsime tokią tvarką, ku
rioj medicinos mokslo atsieki- 
mai tarnaus visuomenei. '

Parkai Gelbsti Mūs 
Jaunimui -

LMS CK POSĖDIS

Atsisveikinimo Koncertas
Dainininkas Aleksandras 

Vasiliauskas ruošia atsisveiki
nimo koncertą, spalių 8 dieną, 
Grand Paradise Svetainėj. Jis 
vyksta Europon, koncertuos 
Pabaltijos valstybėse.

Dainininkas Vasiliauskas 
kviečia brooklyniečius ir apy
linkės lietuvius dalyvauti virš- 
minėtą dieną jo koncerte.

L. K.

TIRIA MASINIUS 
SUSIRGIMUS.

Jau buvo minėta, kad kva- 
rantinuota Mt. Sinai ligoninės 
štabas dėl iškilusios šiltinės. 
Apie tuo pat laiku, kada ten 
pasirodė liga ir kada apsinuo
dijo vaikai veltui duodamu 
maistu Staten Islande, Pres
byterian ligoninėj irgi apsi
nuodijo apie 40 slaugių. Mies
to sveikatos viršininkai tiria

Ateinantį trečiadienį, liepos 
12 d., lygiai 8 vai. vakare, 
įvyks Lietuvių Meno Sąjungos 
Centro Komiteto posėdis. Visi 
komiteto nariai prašomi daly
vauti. Įvyks “Laisves” patal
poje. P. Balsys,, LMS Pirm.

ARKLYS “GELBĖJO” 
VYT VAGĮ

Raiteliui policistui Pas. Pa
rodos lankytojas Hager pasi
skundęs, kad Leo Burke, bu
vęs kalinys, bandąs parduot 
pigius žibučius už brangumy- 
nus. Vejamajam įbėgus' sub'- 
vėn prie 50th St., policistas 
Fitzpatrick nušoko nuo arklio 
ir leidosi paskui vagį. Arklys 
irgi nesiliko, patraukė paskui 
savininką ir ne vieną sutiktą 
keleivį pusėtinai išgązdino, 
kol jį sulaikė nuo sekimo savo 
pono. Gi sukčių policistas su
gavo jau išbėgus iš subvės ir 
Įbėgus Dempsio restauranan.

Parku komisionierius Moses 
“Susiedijos Sveikatoj” rašo, 
kad dėka pagerinimui jaunuo
lių padėties pagerėjo jų mora
lė ir fizinė sveikata.

Moses nurodo, kad 1933 
metais buvo areštuota 6,269 
jaunuoliai už'įvairius prasikal
timus, o 1938 m. jau bebuvo 
3,063 areštai. Pereiti metai 
buvo rekordiniai geresni ir fi
zinių nelaimių atžvilgiu: 1933 
m. gatvėse sužeista: 12/271, o 
1938 m. sužeidimų buvo tik 
7,302.

Atžymėjęs virš minėtus skai
čius, komisionierius nurodo, 
kad tai dalinai atsiekta dėka 
padaugintoms, pagerintoms 
žaisla(vietėms.

Trokas Sužeidė 15-ką 
Darbininkų

Didelis sunkvežimis, veng
damas susikirst su kita ma
šina, pasuko šonan ir smogė 
į pašiūrę ant Smith St. Ji 
pavirto ant ten buvusių kelių 
desėtkų darbininkų, iš kurių 
15 sužeidė.

ar nebus ryšių tarp tų susirgt 
mų.

Chiniečių meno parodos ati
daryme, majoras LaGuardi?. 
pareiškė viltį, kad “nepa
skelbti karai” turės prieiti ga 
lą. Parodos tikslas paremi 
karo aukas Chinijoj.

Majoras imsiąs už keteros
į Staten Island senagvardiečius 
politikierius, kurie taksuoja 
miesto tarnautojus tammanie- 
čių mašinos naudai.

S. Urgo, 19 metų, 200 Mott 
St., kaltinamas apiplėšime 
krautuvės 119 Hester St., sa
ko, “nežinojęs, ką daręs.”

Svečiai iš Pittsburgh©
Pereitą savaitę Brooklyne 

lankėsi drg. Juozas Norkus 
su savo žmona Paulina ir sū
numi James. Jie plačiai ap
lankė pasaulinę parodą ir 
New Yorko miestą.

Penktadienį, 7 d. liepos, 
grįždami. į Pittsburghą, užėjo 
atsisveikinti ’ su laisviečiais. 
Drg* Norkus jau buvo matęs 
“Laisvės” įstaigą, bet jo žmo
na ir sūnus dar pirmu kartu 
aplankė “Laisvę.” Apžiūrėję 
mašineriją ir visą įstaigą pa
dovanojo $5 savo dienraščio 
reikalam.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”. '

IGNAS SUTKUS

APMOKĖJO UŽVAŽIAVIMĄ
V

Mūsų Vaikų

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

206 WEST FRONT STREET 
• Atsineškite šį skelbimą, ir gaukite 

nuolaidą.

Mat, jis negavo

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandąvoja 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)

Ph. Davis mokėjo N. Y. 
Central gelžkeliui $2.80 už jo 
parvežimą iš Albany, o kom
panija jam sumokėjo $232 už 
važiavimą,
sėdynės, o teismas pripažino, 
kad jis turėjęs teisę ją gaut.

............ —

Tėvai, Švietėjai Prie: 
Siaurinimą Švietimo
Jungtinė Tėvų Sąjunga, ku

ri veikia su mokytojais, savo 
radio programoj iš* stoties 
WNYC, N. Y., pereitą penkta
dienį atsišaukė į valstijos įsta- 
tymdavystę sugrąžint nukapo
tus 10 milionų dolerių valsti
jos žmonių švietimo reikalams.

Sąjungos viršininkai, Wheel
er B. Preston ir Mrs. Jacob 
Schecter, nurodė, kad nukapo- 
jimas reiškia atėmimą darbų 
mokytojams ir susiaurinimą 
švietimo. Jie pasisakė prieš 
kapojimą mokytojų algų.

V2PRICE
SALE
pattern-retiring from active

1847 ROGERS BROS. 
^ikica s finest suverpiate

50 PIECE SERVICE FOR EIGHT
- $292S

Open Stock Price $58.69

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte 
tokioje formoje, kurios populiariš 
kūmas padarė naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą metų... už 
pusę 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.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

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

E 
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Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

S

Tik šiėmis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną j naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N
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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 Siūtai $24.50, dabar $18.50
$21.50, dabar $16.50
$19.50, dabar $14.50

Departmente ant visų siūtų, įrokuojant mėlynus (blue 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidą 80 nuošimčių.

Vasarinės Sportiškos Kelnės vertės $2.50
Specialiai apkainuotos taip žemai, kaip $1.65

Dabar laikas užpildyti Jūsų vasarinius reikąlingumus, 
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.

SKELBKITES “LAISVĖJE
1------------------------- _•__________ i.. ......

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn , “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
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.

i. -f.-;-., į,, .t- ii. .




