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tatų. Brooklyno pirmoji 
kuopa jau gavo dešimt nau
jų narių. O jos kvota yra 
60. Neabejojame, kad iki 
kitų metų šio laiko kvota 
bus išpildyta su didžiuliu 
kaupu.

Moline, III., kuopa gavo 
tris naujus narius. Kitam 
“Tiesos” numeryj, kuris iš
eis pabaigoje liepos, ant va
jaus žemlapio su naujais 
nariais turėtų pasirodyti 
visos LDS kuopos.

—o—
Šiame vajuje reikia ne

pamiršti vienos labai pla
čios dirvos LDS augimui. 
Aš turiu mintyje mažus 
miestus ir kaimus, kuriuose 
lietuvių gyvena po geroką 
pluoštą, o kol kas LDS kuo
pų nesiranda.

—o—
Jau keletas mėnesių eina 

apklausinėjimas “New 
Y o rk Times’o” išleidėjų. 
Juos apskundė Amerikos 
Laikraštininkų Gildija, o 
nagan paėmė National La
bor Relations Board.

“Times’o” ponų griekai 
labai sunkūs. Jų visa įstai
ga užveista šnipais ir par- 
s i d a v ė liais. Darbininkus 
persekioja. Sąlygos blogos, 
Gildijos nepripažįsta.

Visos tos piktybės išver
čiamos dabar aikštėn.

Bet ar žinote, kad apie 
šitą savo bylą patsai “Ti
mes” dar nėra nė žodeliu 
visuomenei pranešęs? Ar ži
note, kad visa New Yorko 
kapitalistinė spauda apie 
tai' nė “mur” nėra prasita
rus?

Tai suokalbis paslėpti sa
vo ir savo kaimynų griekus. 
Ąpie kitų griekus kalba, o 
apie savo tyli. Teisybės pa
saulis nežino.

, Lavintieji WPA darbi
ninkai tapo užklupti ir kie
tai sugniaužti. Jiems dar
bo valandos tapo patrigu
bintos, bet algos palieka
mos tos pačios.

Labai pikta darbininkui, 
kai jis būna verčiamas tik 
šiek tiek ilgiau padirbėti be

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s ves” paramai. 
Jie yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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atlyginimo, bet pakęsti vi
sai nebegalima, kai vieton 
vienos valandos, jis jau tu
ri dirbti tris valandas. Dvi 
valandas jis turi dirbti be 
jokio atlyginimo.

Užklupo Nazią Ginklų San
dėlius Čilės Bažnyčiose
Santiago, Chile. — Vy

riausybė suėmė 15 Chilės 
nazių-fašistų vadų. Policija 
dar j ieško E. S. Errazurizo 
ir kitų žymiųjų nazių, ku
rie buvo padarę sąmokslą 
nuverst demokratinę šalies 
valdžią. Errazuriz pirmiau 
buvo Chilės milicijos gal
va.

Priemiestyje Nunoa poli
cija užklupo nazių ginklų ir 
amunicijos sandėlius baž
nyčiose.

Angly Kanuolės Pačios 
Savaimi Šaudysiančios 

Priešy Lėktuvus
London. — Visas Londo

nas aplinkui apstatytas 
naujausiomis priešorlaivi- 
nėmis kanuolėmis. Pasiro
džius priešų lėktuvui, tokia 
kanuolė “pati savaimi” nu
taikys savo vamzdį į lėktu
vą ir plieks po 50 šovinių 
per minutę į jį. O tie šo
viniai sverią po 56 svarus ir 
pasiekią taikinį septynių 
mylių aukštyje. Taip bent 
rašo Londono dienraštis 
“Star.”

Kareiviai stovi už 50 jar
dų nuo tokios kanuolės ir 
per instrumentą “detekto
rių” (atidengė ją) tėmija 
lėktuvą. Instrumento rodi
klis parodo, kiek turi pasi
kelt ar nusileist kanuolės 
vamzdis, ir tuo pačiu laiku 
automatiškai (savaimi) el
ektriniai padega šovinį.

Jautriausia instrumento 
dalis yra vadinama “elek
trinė akis,” arba švieso-el- 
ektrinė celė-kamaraitė. Tai 
ši “akis” ir *nutaikanti ka- 
nuolę į orlaivį.

Renkasi Naziai Neva Į 
“Dailės Kongresą”

Munich, Vokietija. —Šios 
savaitės gale naziai turi sa
vo “meno-dailės kongresą” 
Muniche. Suvažiavo tūks
tančiai jų dainininkų, šoki
kų ir įvairių “aktorių” iš

USA Vyriausybė Gra
sina Bausti WPA 

Streikierius
Washington. — Jungtinių 

Valstijų generalis prokuro
ras Fr. Murhpy, teisingu
mo ministeris, grūmoja 
traukt teisman WPA strei
kierius, ypač tokių streikų 
organizatorius ir vadus. Jis 
sako, kad jie streikuoją 
“prieš valdžią.”

Pasak Murphy, Amerikos 
vyriausybė imsianti domėn 
WPA pašalpinių darbininkų

skundus, bet nepakęsianti 
jų streikų.

WPA darbininkai strei
kuoja todėl, kad valdžia, pa
gal Woodrumo bilių, numu
šė jiems algas. CIO ir Ame
rikos Darbo Federacijos 
unijos reikalauja, kad kon
gresas pataisytų tą bilių- 
įstatymą. Jos nurodo, jog 
Woodrumo bilius faktinai 
naikina didelę daugumą vi
sų WPA pašalpinių darbų.

Amerika Būsianti įtraukta 
Į Europos Karą

London. — Išplaukė Am
erikon naujai paskirtas An
glijos ambasadorius lordas 
Lothian. Išleistuvių bankie- 
te jis be kitko, pareiškė, 
kad Jungtinių Valstijų poli
tikai stengiasi išlaikyt sa
vo kraštą nuo įsivėlimo į 
gręsiantį Europoj karą. Bet 
Lothian pranašavo, kad jei 
kils europinis karas, vis 
tiek Amerika neišvengia
mai įsitrauks į jį.

SSRS ir Mongolai Su
pliekė Japonus; Nu
kirto 199 Jų Lėktuvus 
--------------------------------------------- s ______
Tyrolio Vokiečiai Ginkluo

jasi Prieš Italiją

Štai kodėl WPA profesio
nališki ir lavinti darbinin
kai šaukia ir protestuoja 
prieš tokį valdžios ir Kon
greso nepateisinamą paelgė- 
sį.

Tūkstančiai jų išėjo strei- 
kan, bet juos už tai išmeta 
iŠ darbo. Kur tada? Ant 
pašalpos irgi neleidžia!

—o—
Ir labai liūdna ir be galo 

gaila, kad mūsų brolių ka
talikų srovės spauda nenori 
išvysti šviesos, nenori pa
žiūrėti tiesai tiesiai į akis. 
Ir So. Bostono “Darbinin
kas” ir Chicagos “Drau
gas,” kaip pasamdyti, tebe- 
niekina Ispanijos liaudie- 
čius, o garbės vainiką ant 
galvos spaudžia budeliui ge
nerolui Franco. Jis ir did-

visu Vokietijos kampu.
Tikrumoj šis neva “meno 

kongresas“ tai bus nazių 
propaganda ir demonstra
cija prieš taiką mylinčias 
demokratines šalis.

vyris, ir krikščionybės ir 
katalikų bažnyčios apiekū- 
nas!

—o—
Betgi gen. Franco yra 

tiktai ma.ska. Tikrais Ispa
nijoje laimėtojais ir “išga- 
nvtojais” yra Hitleris ir 
Mussolinis. O Hitleris Vo
kietijoje katalikus muša. 
Šiomis dienomis naziai 
skaudžiai apdaužė kardino
lą Innitzerj.

Kada ta katalikų spauda 
susipras? Kada ji praregės 
ir pamatys, kad ji jau visą 
savo ranką įkišo į velnio 
gerklę ?

CARINĖS RUSIJOS ORO TŪZAS TVIRTINA, 
KAD HITLERIS UŽIMS DANZIGĄ

Karininkas Al. Severskis Sako, Kad Naziai Turi Stipresnį 
Oro Laivyną, Negu Anglijos ir Francijos Orlaivynai

New York. — Sugrįžęs iš 
Europos, karininkas Alek
sandras Severskis tvirtina, 
kad Hitleris šį rudenį “be 
karo” užgrobs Danzigą ar
ba kokį kitą silpnesnį kraš
tą. . 1 ...

Aleksandras Severskis, 
dabar fabrikantas greičiau
sių vanden-lėktuvų Ameri
koj, buvo Rusijos lakūnų tū
zas laike pasaulinio karo, 
Pirmame oro susikirtime su 
vokiečiais tuomet jam bu
vo nušauta dešinė koja. Bet 
paskui, jau būdamas su 
medine koja, karininkas 
majoras Severskis nušovė 
žemyn trylika Vokietijos or
laivių. Dabar jis yra Ame
rikos pilietis.

Severskis, panašiai kaip 
Lindberghas ir Jungtinių 
Valstijų vyresnysis kari
ninkas Al. J. Williams, 
tvirtina, jog naziai yra ge
riau prisiruošę karui ore, 
negu Anglija ir Franci ja, 
imant jas sykiu. Jis, išbu
vęs Europoj septynis mėne
sius ir išbandęs Anglijos, 
Francijos ir Vokietijos nau
jausius orlaivius, sako, jog 
Vokietija ore turi daugiau 
jėgos, negu Anglija ir 
Franci j a, sudėjus jas krū
von. Majoras Severskis tik
rina, kad naujai statomieji 
Vokietijos kariniai orlai- 
viai-bombininkai bent “še
šiais mėnesiais” pralenkia 
savo pagerinimais orlaivius 
Anglijos ir Francijos.

Naziai, veikdami Ispani
jos kare', patyrė, kad never
ta šaudyt paprastomis kul
komis iš lėktuvų kulkasvai- 
džių. Jie dabar vartoja tik
tai sprogstamąsias kulkas. 
O Jungtinės Valstijos, Ang
lija ir Franci j a iki šiol savo 
lėktuvam parūpina tik pa
prastas, vienu gabalu mu
šančius, nesprogstamąsias 
kulkas. Bet sprogstamosios 
kulkos daug daugiau pada
ro priešui žalos, sako majo
ras Severskis.

Jis tvirtina, kad Anglų ir 
Francūzų valdovai jau pa
tys žiną viršenybę Vokieti
jos oro laivyno; todėl jie ir 
nebandysią priešintis, kai 
Hitleris šį rudenį imsiąs

Danzigą ar kokį kitą silp-
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nesnį kaimynišką kraštą.
Pagal kitus pranešimus, 

Vokietija pasistato1 po tūks
tantį naujų karo lėktuvų 
per mėnesį; bet po tiek jau 
pasistato ir Anglija. Mėne
sinė gi Franęijos orlaivių 
gamyba yra,300, o Italijos 
— 400.

Italija Pavedė Nariams 
Triestą; 20,000 Nariy

Karią Libijoje
Geneva, švecar. — Pra

nešama, jog Mussolinis per
vedė Vokietijos globon Tri
esto prieplauką dešimčiai 
metų. Toj prieplaukoj su 
230,000 įgyvento jų miestu 
jau šeimininkauja slaptoji 
Hitlerio policija.

Pirm pasaulinio karo Tri- 
est buvo svarbiausia Aus
trijos prieplauka. Po karo 
Italija smurtu užėmė Tries
tą. 1926 m. 27,438 laivai at
plaukė į Triesto uostą.

Gal tai mainais už gau
tas pirmenybes Trieste, 
Hitleris nusiuntė 20 tūks
tančių savo armijos į Ita
lijos koloniją Libiją, Šiauri
nėje Afrikoje, grąsint 
Francijos kolonijai Tunisi- 
jai.

Vėl Nugrimzdo Baigiamas 
Iškelt USA Submarinas
Portsmouth, N. H. —Nu

trūko plieniniai lynai, ku
riais Amerikos submarinas 
“Squalus” buvo keliamas 
viršun penkiais desėtkais 
didžiulių pontonų; ir sub
marinas vėl nugrimzdo 240 
pėdų gelmėn ant jūros dug
no. “Squaluso” pirmagalis 
buvo jau iškeltas virš van
dens lygio, kuomet jis vėl 
nuskendo.

Submarine tebėra lavonai 
26 žuvusių jūrininkų. 33 
jūrininkai buvo iš jo išgel
bėti.

Kaip Naujas WPA įsta
tymas Naikina Šalpos
Darbus New Yorke
New York. — Kai prasi

dėjo WPA darbininkų strei
kas, nuo to laiko per kelias 
dienas WPA vyriausybė jau 
išmetė 8,397 pašalpinius 
darbininkus iš viešų darbų, 
bausdama streikierius. 
Streikas vedamas prieš al
gų kapojimus; o jos kapo
jamos pagal naująjį WPA 
įstatymą, vadinamą Wood
rumo bilių.

Pavaryta daugiausia me
chanikų.

Iki šiol New Yorke tuos 
šalpos darbus turėjo 140,- 
000 bedarbių. Dabar iki 
rugpūčio 31 d. bus pašalin
ta 20,000 jų iš WPA darbų.

47,000 pašalpinių darbi
ninkų bus paleista (neva) 
“vienam mėnesiui” tik to
dėl, kad jie 18 mėnesių ar 
daugiau dirbo WPA dar
bus. Taip jų darbai bus 
pertraukti (daugeliui gal 
visai atimti), pagal naująjį 
įstatymą—Woodrumo bilių.

Angly Rašytojas Dickens 
Buvęs “Labai Nedoras”
London. — čia išleista 

knyga “Dickens ir Jo Duk
tė” piešia Charlesą Dicken- 
są, didį anglų rašytoją, kai
po “labai nedorą žmogų.” 
Šią knygą parašė p-lė Gla
dys Storey. Jinai sako taip 
aprašius Dickensą. kaip 
apie jį kalbėjo pati Dicken- 
so duktė Katrė Peruginie- 
nė. Katrė buvo viena iš 
vienuolikos Dickenso vaikų. 
Jinai jau mirus.

Būdamas 46 metu am
žiaus, rašytojas Dickens 
paneigė savo žmoną ir su
sidėjo su jaunute, 18 metų 
aktore Ellena Trenanaite ir 
prigyveno jai sūnų. Tas sū
nus mirė kūdikystėje.

Dickenso duktė Katrė sa
kė, kad jis “visiškai nepai
sė, kas atsitiks mums,” jo 
moteriai ir vaikams, kaip 
rašo p-lė GI. Storev savo 
knygoje: “Negalimą įsivaiz
duot mizernesnio ir nelai
mingesnio gyvenimo, kaip 
mes turėjome gyvent na
mie.”

London, liep. 14. — Pra
nešama, jog “itališko” Ty
rolio vokiški gyventojai 
ginkluojasi kovai prieš Ita
lijos fašistus. Nes Mussoli
nis veja pas Hitlerį visus 
tuos vokiečius, kurie nenori 
tapt “tikrais Italijos fašis
tais.”

Washington. — Senatas 
nutarė pakelt $10 senatvės 
pensijas nusenusiem žmo
nėm tose valstijose, kurios 
su tiek prisidės prie apdrau- 
dos kiekvieno nusenusio be
turčio.

Veja iš Danzigo Religiją
Varšava. — Pranešama, 

kad Danzigo valdžia nukir
to religijos dėstymą moky
klose iki vienos valandos 
per savaitę iš viso. Iki šiol 
religinėm pamokom biivo 
pašvenčiama penkios valan
dos.

Per keturias valandas, 
dabar atkirstas nuo religi
nės mokybos, hitlerininkai 
mokins nazių “filosofijos- 
ideologijos.” Tomis valan
domis taipgi bus studijuoja
ma gyvenimai “garsiausių” 
vokiečių.

Naziai uždraudė daugu
mai knygų krautuvių par- 
davinėt religinę literatūrą. 
Dabar tikybiniai raštai bus 
pardavinėjami tik nazių pa
skirtose krautuvėse.

ALBANIJOS EX-KARA- 
LIUS Į RYGĄ

Varšava. — Čia šešias 
dienas viešėjo Zogas, buvęs 
Albanijos karalius, su žmo
na, vaikais ir kitais šeimos 
nariais. Per tas dienas Zo
gas išleido Varšavoj 100 
tūkstančių zlotų. (Zlotas 
apie 19 amerikinių centų.)

Dabar Zogai išvažiavo į 
Rygą-

ORAS
Giedra ir vėsiau.

Washington, liep. 14. — 
Amerikos senato komisija 
svarsto uždraust bet kokių 
karo medžiagų praleidimą 
Japonijai.

Washington. — Kongres- 
manai .dauguma balsų už- 
gyrė įsteigimą knygyno do
kumentam iš Roosevelto 
valdžios istorijos, Hyde Par
ke, prez. Roosevelto dvare.

Tokio, liep. 14.—Penkioli
ka tūkstančių japonų de
ni o n s t r antų bombardavo 
akmenimis Anglijos atsto
vybę.
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Varšava, liep. 14. — Len
kija sustabdė pupų ir žirnių 
pardavinėjimą Vokietijai.

Maskva. — Iš laukinės 
Mongolų Liaudiškos Respu
blikos ir Sovietų kariuome
nė iššlavė laukan visus įsi
veržusius japonus Chalka 
upės srityje ir sustiprino 
pasienines savo pozicijas. 
Nuo liepos 6 iki 12 d. So
vietų raudonarmiečiai ir 
mongolai užmušė 2,000 ja
ponų, sužeidė 3,000, suėmė 
254 į nelaisvę, ir taip pat 
pagrobė nuo japonų 4 ka- 
nuoles, 4 tankus, 15 šarvuo
tų automobilių, ir 70 kulka- 
svaidžių. Iš savo pusės So- 
vietai-Mongolija prarado 
293 kareivius, kaipo užmuš
tus. Japonai, be to, sužeidė 
653 sovietinius ir Mongoli
jos karius.

Susikirtimuose su japo
nais nuo geg. 28 iki liepos 
12 d. mongolai ir Sovietai 
orlaiviais ir kanuolėmis nu
kirto žemyn 199 Japonijos 
lėktuvus. Iš Sovietų ir 
Mongolijos pusės tuo laiku 
žuvo 52 kariniai lėktuvai.

Dėl to japonų atakos 
prieš Liaudiškąją Mongoli
ją (bent šiuo tarpu) jau ap
sistojo. ♦

____________ i.______ ,

Danzigo Naziy Vadas 
Pas Hitlerį; Tarėsi apie

Danzigo Užėmimą
Danzig. — Albertas Fo

erster, Danzigo nazių gal
va, nuvyko pas Hitlerį į 
Berchtesgadeną, Vokietijoj, 
ir dvi valandas tarėsi su 
H i 11 e riu, kaip prijungt 
Danzigą prie Vokietijos.

Foerster išreiškė viltį 
“greitai pasimatyt su Hit
leriu jau Danzige.”

Praeitą mėnesį tas Dan
zigo nazių galva lankėsi pas 
feldmaršalą H. Goeringą, 
Vokietijos oro laivyno mi- 
nisterį.

Meksikietė Pagimdė Penkis 
Kūdikius Vienu Sykiu

Mexico City. — Laikraš
tininko Juliano Carboneli 
žmona Polita vienu pradė
jimu pagimdė tris berniu- * 
kus ir dvi'mergaites. Kūdir 
kiai sveiki, bet motina silp
na.

Dover, Delaware. — Vie
nų vyrų prisiekdintųjų teis
mas išteisino Isabella Dono- 
vanaitę, 18 metų. Ji buvo 
kaltinama, kad nušovė sayo 
mylėtinį Vaughaną auto
mobilyje miške. Jinai sakė, 
kad jis “pats nusišovęs.” Jis 
buvo pašalpinis CCC darbų 
stovyklos darbininkas.

Kuomet Isabella buvo iš
teisinta, vaikino motina * 
teisme suriko: “Aš Žinau, " ■fjar 
kad jinai nušovė mano sū
nų!”
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Anglijai ir Franci jai “Dovana”
Anglijos ir Francijos valdžios padėjo 

Italijos ir Vokietijos fašistams laimėti 
karą Ispanijoj. Tada Mussolinis ir Hitle
ris joms pažadėjo, kad kaip tik nugalės 
Ispanijos liaudį, tai ištrauks iš Ispanijos 
savo armijas.

Fašistams laimėjus, jie dalį armijos 
atitraukė, bet dar užtektinai ir Ispani
joj paliko. Jau tada Mussolinis pareiškė, 
kad užbaigimas karo frontuose, dar “nė
ra užbaigimas politinės kovos.” Jis pui
kiai žino, kad Ispanijos liaudis negalės 
pakęsti fašistų priespaudą ir ves kovą 
prieš ją. Jau dabar matome vėl naujus 
paaštrėjusios kovos pasireiškimus.

Ispanijon nuvyko Mussolinio žentas 
Ciano. Italija siekia susiderėti su gene
rolu Franco prekybos, politiniais ir mili- 
tariais klausimais. Aišku, kad jie ir su
siderės, nes generolas Franco yra 
ssolinio ir Hitlerio pastatytas.

Hitleris 1938 metais iš Ispanijos 
mėnuo išvežė: 120,000 tonus špižo;
po 60,000 tonų geležies; po 1,500 tonų 
skūrą ir po 4,000 tonų cukraus; taipgi, 
nemažai kitų medžiagų. Mussolinis veik 
tą pat, bet jis rokuoja, kad jis daugiau 
už Hitlerį rėmė generolą Franco, tai ir , 
daugiau turi gauti.

Greta to, kad Mussolinis ir Hitleris 
nori kuo daugiau apiplėšti Ispanijos 
liaudį, kuo daugiau iš Ispanijos išvežti, 
jie siekia ir karinio suokalbio su genero
lu Franco prieš Franci ją ir Angliją. 
Mat, Ispanijos geografinė padėtis tam 
labai tarnauja.

Jie mano, kad iš Ispanijos šiaurinių 
prieplaukų galėtų sėkmingai Hitlerio ir 
Mussolinio karo laivai pulti anglus ir 
francūzus. Iš Ispanijos ir jos Morokko 
kolonijos tikisi paimti Anglijos tvirtumą 
Gibraltare. Iš Ispanijos pulti iš užnuga
rio Franci ją per Pyrinejaus Kalnus. Ba- 
leares salos labai pasitarnaus Italijai, 
kad nukirtus susisiekimą Francijos su 
jos kolonijomis Afrikoj. Mussolinio žen
tas Ciano sieks šio susitarimo su genero
lu Franco. Tai bus nauja “dovana” An
glijai ir Francijai už jų pasitarnavimą 
fašistams.

t.

. Meluoja Nerausdami
Mandžūrijon, netoli Mandžūrijos-Mon- 

golijos Liaudies Respublikos sienos, yra 
nuvykęs United Press korespondentas 
John R. Morris. Vėliausiam savo prane
šime jis rašo, kad japonai dar vis tebe- 
sididžiuoją, būk jie nušovę 400 Sovietų- 
Mongolų orlaivių, o jų pačių težuvę tik 
12... Korespondentas norėjo persitik
rinti. Su japonų karininkų pagalba jis 

‘ jieškojo, trokšdamas pamatyti nors dalį

Anglija Neleis Žydų j Pa- 
■ tęstiną per Pusmetį

London. — Per šešis 
nesiūs nuo spalių 1 d. 
glija visai neleis žydam iš 
jokių kraštų įvažiuot į Pa
lestiną. Anglų valdžia su
spenduoja žydų įleidimą į 
Palestiną todėl, kad, girdi, 
paskutiniu laiku ten per
daug žydų slaptai priplau-

mė-
An-

Nesenai Anglijos vyriau-

tų nušautųjų “paukščių.” Bet niekur ne
rado ir nematė. Beje, surado tik vieno 
nušauto orlaivio inžiną ir 2 kulkasvai- 
džius!

Taigi dar kartą parodo, kaip begėdžiai 
japonai imperialistai pasauliui į akis,me
luoja apie savo “laimėjimus.”

Kas Darosi Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime

Su liepos mėn. 1 d. Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas pradėjo vajų naujiems 
nariams gauti. “Tiesa” (iš liepos 15 d.) 
praneša, kad LDS nariai sutinka entu
ziastiškai vajuj darbuotis. LDS 1-ma 
kuopa jau įrašė 10 naujų narių. LDS 
viceprezidentas S. K. Mažanskas, iš Cle- 
velando, praneša, kad ten darban stos 
visi—jauni ir suaugę. Nedidelė. Moline, 
III., LDS kuopa gavo jau tris narius. 
Wilkes-Barrėj, Pa., įsikūrė nauja jauni
mo kuopa, o Sharon, Pa., susiorganiza
vo suaugusiųjų kuopa. Vajminkai regis
truojasi ir sakosi, kad šis LDS vajus 
turi LDS narių skaičių bent pora tūks
tančių padidinti.

Kaip žinia, pereitasis LDS seimas iš
kėlė obalsį, kad su penktuoju seimu, ku
ris įvyks 1940 metais New Yorke, orga
nizacija pasiektų 10,000 narių. Dabar ji 
turi virš 8,000. Taigi, atrodo, kad ne
sunkiai bus galima pasimojimas pasiekt.

Mes linkime LDS vajininkams ir vi
siems darbuotojams geriausio pasiseki
mo !

Biskis Apie Raudonąją Armiją
New York “Times” korespondentas 

Harold Denny gyvenąs Maskvoj nepaiso 
japonų melų apie jų pergales. Jis rašo, 
kad Sovietų Sąjungos Raudonoji Armija 
yra galingiausia armija pasaulyj. Jo 
nuomone, Sovietų Sąjungos armijos ko
vingumas nuolatos auga. Prie to, jis ly
gindamas armijas rašo:

“Pereitą kovo mėnesį aš mačiau Vo
kietijos armijos paradą Wenseslas Aikš
tėje, Pragoj, pilname jų apsiginklavime. 
Bet to anaip tol negalima lyginti su mi- 
litariais paradais, kuriuos aš daug kartų 
mačiau Raudonoje Aikštėje, Maskvoje. 
Žinoma, armija matyta Raudonoje Aikš
tėje yra parinkta, bet juk ir Vokietija 
pasiuntė užimdama Čechoslovakiją pa
čias geriausias savo jėgas. Vokiečių tan
kus, kuriuos mačiau Pragoj, jų oficierius 
juos vadino ‘dideliais.’ Bet jie gal prilyg
ti prie Sovietų tik vidutinių tankų, o ne 
tų milžiniškų sausžemio šarvuočių, ko
kius teko matyti Maskvoje.”

Korespondentas mano, kad dabar So
vietų Sąjunga turi 2,000,000 asmenų ar
miją, prie to dar 250,000 Vidaus Komi
sariato armijos, kuri saugoja rubežius, 
fabrikus, ir t.t. Jo nuomone, Sovietai 
turi apie 18,000,000 išlavintų rezervų.

Kas liečia orlaivyną, tai jis rašo: “So
vietai turi milžinišką oro karo laivyną. 
Spėjama, kad pirmaeilių karo orlaivių 
skaičius yra tarpe 4,000 ir 14,000. Gali
mas dalykas, kad yra nuo 8,000 iki 10,- 
000 gerų orlaivių. Italai ir vokiečiai jau 
patyrė Ispanijoj, ką reiškia Sovietų mū
šio orlaiviai. Apsigynimo komisaras Kle
mensas Vorošilovas, pereitą kovo mėne
sį, pareiškė, kad Sovietai turi ne vien 
greitų mūšio orlaivių, bet ir bomberių, 
kurie daro virš 300 mylių į valandą.”

Paskui jis kalba apie Raudonosios Ar
mijos apsirengimą ir apginklavimą. Pri
pažįsta, kad ji puikiai aprengta ir ap
ginkluota. Jis pažymi tą faktą, kad per
eitais metais Sovietai išleido 27,000,- 
000,000 rublių, o šiemet paskyrė net 41,- 
000,000,000 rublių armijos ir apsigynimo 
reikalams.

sybė suėmė du tūkstančius 
slaptų pribuišų Palestinoj.

Lindbergh Ragina USA Mok
sliniai Gerini Lėktuvus

Uola Ant Jūrų Vartų

Aukštieji Anglų Karininkai 
Dalyvauja Revoliucinėje

Francūzi^ šventėje
■ ii, ■ ■■■■■

London. —Galva Anglijos 
karo štabo, lordas Gort su 
aukštais Aųglų karininkais 
išskrido į Paryžių dalyvaut 
iškilmėse Bastilijos dienoje, 
r e v o 1 i u c i nėję Francūzų 
šventėje.

Washington. — Lakūnas 
pulkininkas C. A. Lindber- 
ghas ragino Amerikos kon
gresą paskirt 10 milionų do
lerių moksliškiems tyrinėji
mams, kaip pagerint šios 
šalies karinius ir keleivinius 
orlaivius. Jis tvirtina, kad 
Vokietija sparčiau tobulina 
savo lėktuvus, negu Jungti
nės Valstijos.

Gibraltaras, tai vartai 
ant jūrų kelių. Gibraltaro 
Perlaja yra apie 14-kos my
lių pločio. Ji atidalina pie
tinį kamputį Europos nuo 
šiaurinio Afrikos krašto. 
Europos pusėje Ispanija 
prieina prie pat Gibraltaro 
Perlajos. Afrikos pusėj Is
panijos kolonija Morokko. 
Tik Afrikoj, pats vakarinis 
kamputis, kuris vadinasi 
Tangier yra bendrai valdo
mas Anglijos, Francijos ir 
Ispanijos. Gibraltaro Per
laja yra svarbi tuo, kad ji 
yra vartais tarpe Vidurže
mio Jūroš, ir Atlanto Van
denyno. ■ Uždaryk Gibral
taro Perlajiį,' Suezo Kanalą 
ir Dardanelių Perlają, ir 
Italija, Graikija, Jugoslavi
ja ir Turkija neturės van
dens kelio į pasaulį. Gib- 

• raltaras ir Suezo Kanalas 
sutrumpina kelią į Aziją, 
nereikia plaukti aplinkui 
Afriką.

Gibraltaro svarba buvo 
suprasta senai. Už jį ėjo il
gos ir žiaurios kovos. Pa
galiau, 1713 metais, Angli
ja užkariavo Europos pu
sėj, rytų kamputyj uolą, 
kuri turi 2 mylias ir tris 
ketvirtadalius mylios ilgio, 
tris ketvirtadalius mylios 
pločio, 1,400 pėdų aukščio. 
Bendrai tik dvi ketvirtai- 
niškos mylios žemės kam
putis. Tai buvo 1713 metais. 
Anglija tą uolą apginklavo, 
pristatė kanuolių ir padarė 
raktu į Gibraltaro Perlają. 
Ant uolos įrengė galingą 
tvirtumą, jos pakraštyj į- 
rengė kaio laivams bazę. 
Na, ir nepaisant, kad Is
panija valdė abi puses Gib
raltaro Perlajos, bet Angli
ja, būdama “Marių Kara
lienė” valdė Gibraltarą.

Bet dabar Anglija dreba 
už tą raktą. Ispanijos kare 
ji ir Franci j a faktiškai pa
dėjo Musšoliniui ir Hitle
riui nugalėti Ispanijos liau
dį. Dabar Ispaniją valdo 
MussOlinio ir Hitlerio ber
nas generolas Franco. Jis 
daro taip, kaip jam įsako jo 
bosai.

Vokietijos karo inžinie
riai pristatė kanuolių euro
pinėj Gibraltaro Perlajos 
pusėj, tai yra, Ispanijoj ir 
Afrikoj prie Ceutos. Sako, 
kad vokiečiai pastatė net 40 
centimetrų gerklėmis ka- 
nuoles, o jau užtenka tik 
15-kos centimetrų gerklė
mis kanuolių, kurios iš Af
rikos pusės gali pasiekti 
Anglijos Gibraltaro tvirtu
mą. Jeigu pridėti prie to, 
kad iš Ispanijos sausžemių 
gali italai ir vokiečiai už
pulti Gibraltare anglų tvir
tumą, tai jau bus aišku, 
kaip dabar nesaugus tas 
raktas “Marių Karalienės” 
rankose. Tangier aukštu
mose pristačius kanuolių, 
galima visą Gibraltaro Per
lają padengti kanuolių ug
nimi. Štai, kaip akli ir at- 
žagareiviški anglai politi
kai, remdami generolą 
Franco, patys prieš save iš
ėjo. ę

O jeigu paimti Franci ją, 
kuri sau užnugariu užleido 
Mussolinio gaujas, tai jau 
nerasime kvailesnės politi
kos. Jau jeigu nekalbėti 
apie nieką kitą, bet tik 
Francijos čielybę, tai ir tai, 
jos valdžia verta išvyti šu
niui šėką pjauti.

Dar daugiau, Atlanto i

lt

Vandenyne yra Ispanijos 
kelios Kanariškos Salos. 
Ten įsigalėjo Hitleris, įsi
taisė karo laivams ir sub- 
marinams bazes. Dabar jis 
iš ten gali sudaryti pavojų 
Anglijos ir Francijos lai
vams, ' kurie negalėdami 
perplaukti Gibraltaro Per
lają bandytų plaukti aplin
kui Afriką Atlanto Vande
nynu.

O Viduržemio Jūroj yra 
kelios didelės Ispanijos Be- 
leariškos Salos — Minorca, 
Majorca, Ivize ir kitos. Jos 
turi puikias prieplaukas. 
Ant tų salų leista įsigalėti 
Mussoliniui. Italijos fašis
tai rado gatavas karo lai
vams prieplaukas, arsena-

lūs ir orlaivių laukus. Iš 
čia Mussolinis sudaro di
džiausią pavojų Franci jos 
vandens susisiekimui su jos 
milžiniškomis kolonijomis 
Afrikoj. Iš čia jis gali lėk
tuvais pulti Franci jos mies
tus ir jos kolonijas Afri-

i

Taigi, Anglijos ir Fran
ci jos nusileidimo politika 
prieš karo agresorius, Če- 
choslovakijos, Ispanijos ir, 
kaip matom, Chinijos klau
simais yra pražūtinga joms 
pačioms. Tokios politikos 
gali laikytis tik savo kraš
to, savo žmonių išdavikų 
valdžia. Ir jeigu ta politi
ka nebus greitu laiku pa
keista, tai Francijos ir An
glijos žmonės už ją labai 
brangiai užmokės.

D. M. š.

Lietuviai, Žuvę Ispani 
jos Laisvės Kovose

Tarp įvairių kitų tautų sa
vanorių Ispanijos respublikos 
armijos eilėse kovojo taip pat 
nemažas skaičius ir lietuvių. 
Ligšiol pavyko sužinoti pavar
des apie 70 lietuvių, dalyvavu
sių kare už Ispanijos laisvę ir 
nepriklausomybę.

žemiau paduodame sąrašą 
lietuvių, žuvusių Ispanijos res
publikos kovų frontuose :

1. Račkauskas Stasys, atvy
kęs Ispanijon iš Argentinos. 
Priklausė 12-tai Tarptautinei 
brigadai, žuvo liepos 12 d., 
Hueskos fronte.

2. Valius Adolfas, atvykęs 
iš Argentinos, dirbo mechani
ku Albasetėj, vėliau įstojo 13- 
ton Taypt. brigadom žuvo va
sario 16 d., 1938 m., Estrę- 
madūroje, Siera Kemada kal
nuose.

3. Prialgauskas Vincas, at
vykęs iš Brazilijos, dirbo ka
riškose dirbtuvėse Albasetėj, 
vėliau stojo 13-ton Tarpt, bri
gadom žuvo taip pat Estre- 
madūroj, vasario 16 d., arti 
Siera Kemada kalnų.

4. Pivoriūnas Pranas, vilnie
tis, atvykęs iš Argentinos. Pri
klausė 12-tai Tarpt, brigadai. 
Už pasižymėjimą kovos lauke 
pakeltas į seržantus. Sunkiai 
sužeistas Ebro ofensyvoj, mi
rė ligoninėj.
. 5. Šilenskis,. Antanas, atvy
kęs iš Argentinos, priklausė 
129-tai Tarpt, brigadai, žuvo 
balandžio 2 d., prie Morelos, 
Levantės fronte, apsupus italų 

I tankams tą kuopą, kuriai pri
klausė.

italų tankams jų

Mykolas, vilnietis,
Argentinos, pri-

6. Misikevičius Julius, atvy
kęs iš Lietuvos, žurnalistas 
(‘‘Lietuvos žinių,” “Mūsų 
Jaunimo” bendradarbis). Taip 
pat priklausė 129-tai brigadai, 
ir žuvo, kaip ir aukščiau mi
nėtasis, 1938 m. balandžio 2 
d., apsupus 
kuopą.

7. Vileita 
atvykęs iš
klausė 13-tai Tarpt, brigadai, 
žuvo nuo mortyros sviedinio 
sprogimo rugsėjo 21 d., 1938 
m., Siera Pandols kalnuose, 
netoli Korberos, Ebro fronte.

8. Palubeckas Pranas, atvy
kęs iš Lietuvos (ūkininkų 
streiko metu). Priklausė 15- 
tai Tarpt, brigadai. Vasario 
12 d., 1937 m., sunkiai sužeis
tas Jaramos fronte, mirė Ma
dride, ligoninėj.

9. Marcinkus Antanas, atvy
kęs iš Argentinos. Priklausė 
13-tai brigadai. Žuvo rugsėjo 
22 d., 1938 m., prie Korbera, 
Ebro fronte, apsupus fašis

tams jų poziciją, kur gynėsi 
ligi paskutinės rankinės gra
natos.

10. Slavinas Edvardas, jau
nas vyrukas, atvykęs iš Fran
cijos. Priklausė 45-tos divizi
jos smogiamajam batalijonui. 
žuvo rugsėjo 19 d., 1938 m., 
Siera Kabals kalnuose (Ebro 
fronte).

11. Strazdas, atvykęs iš Lie
tuvos, priklausė 11-tai Tarpt, 
brigadai, šoferis, žuvo Terue- 
lio ofensyvoj, 1937 metų gale.

12. Mazurka Antanas, atvy
kęs iš Amerikos Jungtinių 
Valstijų.

13. Baublys Julius, taip pat 
atvykęs iš Jungt. Valstijų.

14. Alksnis Bolis, atvykęs iš 
Kanados.

15. Grigaravičius, iš Kana
dos, sužeistas prie Teruelio, 
mirė ligoninėj.

16. Vienas lietuvis, nežino
ma pavarde, deportuotas iš 
Brazilijos, paimtas Franko ne
laisvėn, pabėgęs, kai buvo ve- 

!damas sušaudyti. Buvo vėliau 
aktyviu partizanu frankistų 
užimtoj zonoj, žuvo Galisi- 
joj.

17. Kitas, kurio pavardę dar 
nepavyko sužinoti, žuvo prie 
Iruno, pačioj pilietinio karo 
pradžioj, kur vadovavo vienai 
milicijos centurijai.

18. Trečias, taip pat neži
noma pavarde, žuvo Kasa de 
Kampo, prie Madrido, aršiau
sių atakų metu.

Butrimas, Malickas, atvykę 
iš Kanados. Priklausė 15-tai 
Tarpt, brigadai. Dingę be ži
nios.

Zdanauskas, atvykęs iš Ka
nados, esąs Franko nelaisvėj.

Be abejo, šis sąrašas nėra 
pilnas, kaip nėra žinomas ir 
tikras visų lietuvių, dalyvavu
sių Ispanijos kare, skaičius, 
nes ne vienas, ypač mokan
čiųjų ispanų kalbą, kovojo ki
tose respublikos armijos daly
se, ir dėl to jų pavardės sun
kiau sužinoti.

Paryžius, liep. 12. — Šim
tas smarkiausių Anglijos 
karinių orlaivių dalyvauja 
Franci jos oro manevruose 
dėlei Paryžiaus gynimo.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Du metai tam atgal aš pa
reikalavau pirmų pilietinių 
popierų. Bet mano aplikacija 
buvo atmesta^ nes aš buvau 
nelegališkai šion šalin įvažia
vęs. Po to aš buvau apleidęs 
šią šalį ir paskui legališkai su
grįžau. Ar aš vėl turiu siųsti 
$2.50, paduodamas naują ap-

likaciją dėl pilietinių popierų?
Atsakymas

Ne, daugiau pinigų neberei
kia siųsti. Bet duodamas apli
kaciją, sykiu pasiųsk Natūra
lizacijos Biurui ir tą atvirutę, 
kurią gavai kaipo pakvitavimą* 
už savo pinigus, kuomet juos 
užmokėjai du metai atgal.

Ateivių Gynimo Komitetas.

l

Vaizdas iš parado Portland, Ore., kur Pacifico Jūrininkų Federacija laimėjo 
antrą premiją su savo “floatu.” Matomos merginos—visos unijistės, CIO ar

ba ADF narės.
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Trečias puslapis LAISVE
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Motina Kapuos

1
Kai varė sūnų geležim supynę 
kalėjimo link, 
naktis rudeninė 
verkė aplink.
O asloje lig aušros 
gulėjo močia ašaros.

Ji bučiavo beržui kojas 
keturias vasaras.
Nieks nešėjo vasarojaus— 
gal sūnus jos neras. ..

Ji gulėjo skuduruos, 
kaip priblokšta peteliškė: 
užgeso akys ašaros, 
ir veidas taip išblyško.

Tuoj žiedeliai 
sparnelius išskleis. 
“Oi, brangus sūneli, 
kada tave paleis?

Atsigulsiu aš kapuos 
neišvydusi tavęs.
Kai mane smėliu užklos, 
oi. kas už grotų tave bučiuos?“ 
Sklido po grįčią 
kruvina aimana, 
kai atėjo sūnus išdavikas pas ją:

“Tau, moč, gyvent gana!“ 
“Išdavike, pasitrauk! 
Aš guliu savo pataluos! 
Mano palaimos nelauk— 
močia tau rankos nepaduos.“

Ir kai pro mažą langutį 
raudo skaisti saulutė, 
brangią gyvybę amžiams 
ragana mirtis užpūtė.

2
Prie krūtinės savo 
karstą spaudė geltonkasė.
Visa žemė dejavo, 
kai močia užkasė.

O kita mažulytė
'jos kapą bučiavo, 
ir laužė kaip žilvitį 
rankeles ji savo.

Ant sielvarto takelio 
stovi dvi našlaitėlės: 
Ilgu jom be brolelio, 
dar ilgiau be motušėlės.

Purvų takas—kilimėlis, 
šalti akmenėliai—patalai, 
ko negrįžta našlaitėlės 
į lūšnelę taip vėlai?...

Auksinė laimė nuskendo 
jų ašarų ežeruos.
Ir tik beržas nuogom rankom 
našlaitėles guos. . .

Pro langutį našlaitėlės 
brangų veidą dar pamatys. 
Po ilgos kelionėlės 
brolis jas aplankys. . .

Ir jam juoksis iš tolo 
beržas marškiniuos žaliuos.
O žemė laisvės atolu 
taip plačiai liūliuos.

1938 m. liepos 14-15 d. 
Kalėjimas, Lietuva.

leidėjų sandėliuose, o visuomenė, turtinga 
ir beturtė, skaito visokį Šlamštą, visokį skys
tą brudą, nuo kurio ne tik nesotu, bet ir gal
vą skauda, ir vidurius paleidžia, ir širdis 
pūti -ir gleivėmis apsitraukti pradeda.“

Jis taipgi teigia, kad eilėraščių knygos 
yra leidžiamos labai mažame kiekyje, kar
tais tik po 200-300 egzemplorių. Ir tokiame 
kiekyje yra leidžiama ne tik Lietuvoj, o ir 
didesnėse šalyse. Reiškia, trūksta pirkėjų, o 
jų trūksta dėlto, kad vieni žmonės nesupran
ta poezijos, o kiti—laikydami ją skanskoniu 
ir desertu—neįgali įsigyti ir nepritenka lai
ko skaityti, nes perdaug paskendę “visokia
me šlamšte.“

Tai šitaip jis teigia apie Lietuvos žmones 
ir apie kai kurias kitas tautas. Bet jis pa
žymi, kad yra šalis, kurioj poezija tarpsta, 
kur ji yra mėgiama ir prieinama (supratimo 
ir įsigijimo prasme) plačiausioms masėms. 
O tai yra Sovietų Sąjungoj. “Majakovskio, 
Biednojo eilėraščių knygas rusai leidžia mi
lijonais egzempliorių. . . Skaito žmonės, per
ka, graibstyte jšgraibsto.“

“Jei mūsų poetai gieda apie Paryžiaus 
parkus ir savo meilę juose, jei jie graibstosi 
sau už šonkaulių ir apie tai rašo eilėraščius, 
o į visuomenės rūpesčius nekreipia dėmesio, 
tai kaip galima reikalauti, kad ta visuomenė 
vertintų ir gerbtų poeziją ? Poezija privalo 
būti kovos įrankis, būtinas žmogui, kaip ir 
kasdieninė duona, bet tada ir poetas privalo 
neužmiršti, su kuo jis eina. Jei jis su niekuo, 
vienas, tada neverta ir eilėraščių spausdinti. 
Vienam žmogui užtenka ir vieno egzemplio
riaus, rankraščio. Ir bėdoti, skųstis tada nė
ra ko.“

žvelgdamas jis vieną poezijos knygą, sa
ko : “Poetas nusiima kepurę prieš minią ir 
eina kartu su minia, su tais, kurių delnai 
kovoje sutinę. Jam skaudus vargas kenčian
čiųjų ir prispaustųjų, jam pažįstama kova 
pasiryžusiųjų.“ Šitokį poetą, aišku, supran
ta plati darbo žmonių minia. Poeto mintys 
būna liaudies mintimis, nes jis eina su bau
džia ir kalba apie jos reikalus.

žinoma, rasis dalis skaitytojų, kuriems ir 
jų reikalus reiškianti poezija nelabai bus 
suprantama. Bet ji tokia bus tik dėlto, kad 
tie skaitytojai nėra gavę nei mažiausio apie 
poeziją aiškinimo. O viena kita prelekcija 
šiame klausime jiems daug padėtų. Supa
žindinimas jų, kaip reikia eilėraščius skai
tyti ir suprasti, būtų parodymas tos grožės, 
kurios jie neturėjo progos pažinti, būtų lyg 
ir platesnis prasivėrimas lango, pro kurį ga
lėtų matyti daugiau gėlių darželyje ir jų 
margavimu pasigrožėti.

Mes iš daugelio pranešimų žinome, kad 
Sovietų Sąjungoj buvo ir yra ruošiama šim
tai sueigų, pašvęstų literatūros pažinimui. 
Tokios sueigos, suprantama, jų lankytojams 
daug padėjo. Sovietų Sąjungoj, aišku, poezi
ją supranta ir įvertina ne tik jaunesnėji, bet 
ir buvusi bemokslė karta senesnėji... Už
tat ten poezijos knygos spausdinamos mili
jonais egzempliorių, užtat jos ten graibstyte 
išgraibstomos.

St. Jasilionis.
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Gražieji Dubingiai—nauja Lietuvos vasarvietė. Kelias, kuris matomas paveiks
le, sujungia puošnią ežero salą su “saus žemiu.” Pastaruoju laiku vis daugiau 

turistų apsilanko Dubingiuos; saloj matomi turistams namai.

Brooklyne, N. Y., gražiai 
gyvuoja ir veikia Lietuvių 
Liaudies Teatras. Tai grupė, 
kuri suorganizuota pastoviais 
pamatais ir dažnai pasirodo 
su stambesniais vaidinimais. 
Be to, ši grupė deda pastan- \ 
gas, kad jos nariai nuolat 
siektųsi tobulumo vaidybos 
mene. Pereitą sezoną turėjo 
tam specialę mokyklą, kurioje 
buvo mokoma kalbos tobulu
mo, aiškinama vaidybos prin
cipai, teatro technika, kūno 
lankstumas ir t.t.

—o—
Pavyzdingai gyvuoja ir 

veikia Brooklyne Aido Choras. 
Jis dažnai patarnauja vietos 
organizacijom bei visuomenei 
savo skambiomis dainomis. 
Už tai visuomenėje jis turi 
gražų vardą. Aido Chorui mo
kytojauja jauna muzikė Aldo
na Žilinskaitė.

Vincas Kapsas - T 
Astr omskas?...

Borisas Tomaševskis 
Žydų Teatro Tėvas

—o—-
Brooklyniškis Aido Choras 

ir Lietuvių Liaudies Teatro 
vaidintojų grupė bendromis 
jėgomis paėmė susimokinimui 
ir suvaidinimui ateinantį rude
nį 5-kių veiksmų dramą “Bau
džiavos Nuotakos.“ Tai isto
rinė drama iš baudžiavos lai
kų Lietuvoj, su dainomis ir šo
kiais. Rolės jau paskirstytos ir 
pamokos pradėtos. Kol kas _ 1_ _ _ 1 _ • 1_ _ _______ •pamokos laikomos sykį 
vaitę.

Kur Poezija Mėgiama
Laikraščio skaitytojuose, lietuviuose, rasi 

daug žmonių, kurie poezijos neskaito. O da
lis tų, kurie skaito, teigiamo įvertinimo ne
duoda jai. Ot, perskaito, lyg “iš bėdos,“ ne
rasdami joje nei grožės, nei traukimo, nei 
žavėjimo.

Ir nestebėtina, kad dalis paprastųjų laik
raščio skaitytojų neįvertina poezijos. Jiems 
poezijos reikšmė niekuomet nebuvo dėsto
ma. Jiems eiliavimo ritmas ir rimas — neži
nomi dalykai. Jiems poeto dėstomi sielos po
jūčiai išrodo lyg ir žodžių mišinys, neturįs 
sakinių prasmės.

“Poezija, eilėraščiai, — sako Ged. Dievo- 
nis (“Minties“ Nr. 2),—vis tai garbingi da
lykai, bet tik tiems, kurie daug laiko turi, 
žodžiu, desertas. Tokia mūsų krašte įsiga
lėjusi nuomonė.“ Tokia nuomonė, reiškia, 
yra Lietuvos žmonių, ir, manau, reikėtų pa
sakyti : tokia nuomonė yra jaunesnėsės kar
tos. Gi senesnėji karta ir Lietuvoj, manau, 
nekitaip žiūri į poeziją, kaip ir dalis Ame
rikos lietuvių, paprastųjų skaitytojų. Jiems 
poezija ne tik kad nėra kaipo skanskonis, 
desertas, bet tiesiog — bereikšmiai žodžiai.

Toliau tas pats rašytojas sako: “Leidėjai 
ir poetai nuolat dėjuoja, kad poezijos kny
gų niekas neperka. Leisti poeziją, baisus, 
girdi, aukojimąsis lietuvių tautos kultūrai, 
trenkimas pinigų, nes poezijos knygos guli

Atsiųsta Paminėti
PER VILNIŲ Į LENKUS 1928 Metais. Pa

rašė M. Biržiška. Išleista paties autoriaus lė
šomis Kaune. 74 pslp. Kaina Lt. 1.50.
^1928 metais profesorius Mykolas Biržiška 

gavo leidimą aplankyti Vilnių ir Lenkiją. Pa
sinaudodamas ta proga, jis ir padarė vizitą. 
Lankėsi Vilniuje, Varšavoj, Krokuvoj, Lvove 
ir kt. Kalbėjosi, su įvairiais lenkų veikėjais: 
visuomenininkais, politikais, publicistais, pro
fesoriais. Reikia žinoti, kad Lietuvoj mažai 
yra žmonių, kurie tiek daug pažintų lenkų 
kultūrą, jų istoriją, jų žymius žmones, kaip 
pažįsta prof. Biržiška. Taigi šitoj knygelėj 
ir telpa jojo įspūdžiai ir pokalbiai įgyti Len
kijoj ir Vilnijoj. Knygelės turinys įdomus.

Gal vienas priekaištas galima primesti au
toriui: jis perdaug subjektyviai pasireiškia, 
perdaug “ima viską nuo savęs,“ kas sumažina 
jo įspūdžių politinę vertę. Tiesa,* 1928 metai 
—griežtai’ skirtingi nuo 1939 fnetų. Jei šiuo 
metu profesorius “į lenkus“ nuvyktų, be abejo, 
kitokia nuotaika ir jo aprašytuose įspūdžiuose 
pasireikštų.

LAISVAMANYBĖS PAGRINDAI. Parašė 
Alf. Žukauskas. Išleido Laisvamanių E. K. 
Draugijos Šančių Skyrius, 1939, Kaune. 38 psl. 
Kaina 30 centų (lietuviškų).

ši brošiūraitė — paskaita, kurią autorius 
skaitė Kaune bal. 30 d., š. m. Joje p. Žukaus
kas bando parodyti, kuo laisvamaniai skiriasi 
nuo tikinčiųjų etiniu ir doroviniu atžvilgiu.

Mūsų darbštusis Senas Vincas savo raši
niu “Mūsų dainiai’ užklojo visą pereitos 
savaitės “Lit. ir Menas“ skyrių. Tai graži 
vasarinė talka to skyriaus redaktoriui, bet 
skaitytojams iš to naudos nedaug. . .

Tuo savo raštu d. S. Vincas perkratinėja 
velionio Juozo Paukščio 1893 m. išleistas 
“Lietuviškas dainas.” Ir jis tai daro, tariant 
jo paties žodžiais, “ne veluk to, kad kriti
kuoti anų laikų dainių kūrinius, kurie jau 
senai guli (ne kūriniai.—P. B.) po velėna, 
bet veluk to, kad iš nekuriu citatų ir mes pa
tys susipažintume su savo pirmtakūnų dai
nių dvasia. . .“

S. Vinco žodis išlaikytas — jo rašiny j nė
ra netik kritikos, bet nė išvados. Tai virty- 
nė citatų, kuriose d. S. Vincas pataria mums 
jieškoti “dainių dvasios“. . .

Būtų pusė bėdos, kad tos “dvasios” būt 
nesujauktos su nesavais “kūnais.“ Tame se
nam leidinyj, matomai, daug netikslumų, 
tai ir Seną Vincą galėjo suklaidyti. Ir dėl 
tų klaidų, kurios gali paeiti iš paties to 
senoviško leidinio, nedarysiu d. Vincui pri
metimų. Bet jo paties paleistą “antukę“, bū
tinai reikia nurodyt! štai paties Seno Vinco 
kurjoza:

“Poema ‘Ponia Tvardauckienė’, yra pa
rašęs V. Kąpsas. Tai amerikiečiams gerai 
pažįstamas, T. Astromskas.“ (Mano pa
braukta.—P. B.).

Sulyg šio S. Vinco “paaiškinimo,“ 
kad lietuvių literatūroje žinomas 
Kapsas, yra amerikiečiams žinomas 
tramskas. Ir tas Astramskas parašęs 
“Ponia Tvardauckienė.“

Gi ištikrųjų, yra visai kitaip. V. Kapsas—• 
tai Vinco Kudirkos literatūrinis slapyvardis. 
Ir tas veik kiekvienam lietuviui žinoma. Ta
rnas Astramskas nėra parašęs poemos apie 
pasakiškąjį Tvardauską ar Tvardauskienę. 
Tos poemos autorium buvo Adomas Micke
vičius. Tą poemą lietuvių kalbon išvertė 
daktaras Vincas Kudirka, kuris lietuvių li
teratūroj žinomas kaip Vincas Kapsas.

P. Balsys.

Paeitą sekmadienį New Yorke mirė 
Amerikos žydų teatro tėvas, įsteigėjas, Bo
risas Torhaševskis. Jis mirė nuo širdies li
gos. Palaidotas antradienį, dalyvaujant apie 
30,000 žmonių.

Tomaševskis gimė Kijeve, Rusijoj, prieš 
71 metus. Būdamas trylikos metų amžiaus, 
jis atvyko Amerikon ir tuojau pradėjo daly
vauti žydų teatrininkų, atvykusių iš Londo
no, gastroliuojančioj grupėj. Per visą savo 
gyvenimą Tomaševskis dirbo savo tautiečių 
teatre. Jis ne tik lošė, bet ir rašė; vertė į žy
dų kalbą kitus teatrinius veikalus, ypačiai 
klasikus.

Daugeliui aktorių Tomaševskis padėjo 
prasisiekti platesnei! visuomenei!, tarpe an
gliškai kalbančiųjų. Sakoma, Tomaševskio 
raginami ir padedami patapo žinomais Ame
rikos visuomenei toki asmenys, kaip Paul 
Muni, Belle Baker, Sophie Tucker, Morris 
Gest ir Joseph Shildkraut, ir kt. Beje, gar
susis kino žvaigždė Muni yra Tomaševskio 
giminaitis.

žydų pasaulyj Tomaševskio vardas buvo 
plačiai žinomas ir ne Amerikoj. Jis visų bu
vo gerbiamas ir mylimas. Jo kilnūs darbai 
ir pasiaukojimas kultūrai padarė Tomaševs- 
kį žydų tautai nemirštamu.

masinis mitingas
“ pa-

Aidbalsiai“ daž-

—o—
Brooklyniečiai gali didžiuo

tis savo dainų ensambliu “Aid- 
balsiai.” “Aidbalsius“ vado
vauja komp. Bronė šalinaitė. 
Nė vienas Brooklyno lietuvių 
svarbesnis
neapsieina be “Aidbalsių 
tarnavimo, 
nai patarnauja ir kitoms ko
lonijoms. Neseniai jie dalyva
vo net Massachusetts liet, or
ganizacijų “Laisvės“ naudai 
suruoštam piknike, Maynard, 
Mass.

A.

i I

Nadyras.

išeina, 
Vincas 
T. As- 
poemą

Didžiajam Danų Rašy
tojui 70 Metų Amžiaus

Užbaigdamas, autorius šitaip sako apie Lietu
vos laisvamanius: ■

“Laisvamaniai eina į visuomenę su draugiš
ka broliška širdimi ir ištiesta pagalbos ranka, 
kupini nuoširdumo, nešdami ne vaidus, bet 
naujas idėjas, naujus kilnius moralės pagrin
dus, šviesą, meilę ir taiką.“

Laisvamanių obalsis, pasak autoriaus: “El
kitės su kitais taip, kaip kad norėtumėte, kad 
jie su jumis elgtųsi”

Ndrs.

Birželio mėnesį sukako lygiai 70 metų am
žiaus didžiajam Danijos rašytojui Martinui 
Andersenui Nexoe. Šis žymus rašytojas šian
dien žinomas visam pasaulyj ne tik kaipo 
plunksnos artistas, bet ir kaipo veikėjas, ko
votojas prieš reakciją, už žmogaus teises 
kaipo didelis humanistas.

Danijai Nexoe yra tas pats, kas Rusijai 
Maksimas Gorkis. Pats kilęs iš neturtingų
jų tėvų, daugiausiai rašė apie darbo žmo
nių gyvenimą Danijoj. Jo vienas veikalas 
yra išverstas į 21 kalbą, jų tarpe ir chinie- 
čių kalbon. Anglų kalboj tasai veikalas va
dinasi “Pelle the Conqueror.“ Nexoe yra ir 
didelis jaunosios kartos rašytojų auklėtojas, 
panašiai, kaip buvo Maksimas Gorkis.

Nexoe tik ką pabaigė rašyti savo atsimi
nimų ketvirtąjį tomą, pavadintą “Kelio Ga
las.“

Bet, kaip sakyta, Nexoe yra ne tik rašy
tojas,—jis ir visuomenininkas. Jis Danijos 
Komunistų Partijos Centro Komiteto narys. 
Retas buvo tas didesnis ar mažesnis visuo
meninis darbas, prie kurio Nexoe nebūtų pri
sidėjęs asmeniai. Kur tik kokia 'konferen- 

(Tasa ant JŲ-to puslapio)

—o—
Mes visi mėgstame dainas, 

kviečiame chorus į mūsų pa
rengimus, džiaugiamės jų dai
navimu. Bet nevisi apmąstom 
mūsų chorų padėtį, ir apie jų 
organizaciją — Lietuvių Meno 
Sąjungą, kuri tuos chorus ap
tarnauja vis naujomis daino
mis ir kitokia chorams reika
linga medžiaga. O mūsų bro
liškos organizacijos bei pažan
gioji visuomenė bent retkar
čiais turėtų apie tai prisiminti.

Pavieniai imant mūsų- cho
rus, jie negalėtų nė kelintos 
dalies įsigyti dainų, kiek jie 
įsigyja susitelkę 
Meno Sąjungą!

Tačiaus, mūsų 
turtingi, nes jie 
tarnauja veltui,
Tų chorų bei kitų vienetų są
junga — Lietuvių Meno Są
junga—irgi silpna finansiniai, 
nes ji ne ant pelno paremta. 
Iš chorų sumokėtų metinių

į Lietuvių

chorai nėra 
visuomenei 
pasiaukoja.

i duoklių neužtenka net orga
nizacijos aparato palaikymui: 
primetimui šiek tiek centrali- 
niui susinešimų sekretoriui 
(mokama $2 į savaitę), apmo
kėjimui rendos už gaidų ir ki
tokių leidinių sandėlį, už po- 
pierą, pašto ženklus, vokus ir 
t.t.

Šiomis dienomis yra išsiun
tinėti. laiškai ir blankos visoms 
mūsų vienetoms ir broliškų or
ganizacijų (LDS ir ALDLD) 
kuopoms, prašant finansinės 
paramos. Mūsų broliškų kuopų 
sekretoriai, aplaikę laišką ir 
blanką, prašomi pasirūpinti,
kad mūsų laiškas - p:

(T«sa ant 4-to pusk)
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"Jaunoji Lietuva” ir 
Lietuvos Jaunimo 

Vienybė
Tautininkai laikydamiesi 

valdžioj didžiausio teroro bei 
smurto pagalba suprato, kad 
amžinai taip tęstis negalės. 
Todėl jie kreipė daug dėme
sio į jaunosios kartos patrau
kimą po savo įtaka. “Jauno
sios Lietuvos’’ organizacija tu
rėjo paruošti iš Lietuvos jau
nimo paklusnius Lietuvos fa
šistų smogikus, kuriuos reika
lui esant galima būtų užsiun
dyt ant Lietuvos liaudies, ant 
savo brolių, seserų, motinų ir 
tėvų. Įkurta 1928 metais 
“Jaunosios Lietuvos’’ organi
zacija naudojosi visom privi
legijom ir lengvatom, valsty
biniu iždu ir administracija, 
kaip savo nuosavybe. Nors 
jos dabartinis vadas Kaulėnas 
drįsta tvirtinti, “kad per gana 
trumpą laiką, neturėdama jo
kių prievartos priemonių ir jų 
nevartodama, ji suspietė gau
sius Lietuvos rinktinio jauni
mo būrius ir daug gražių dar
bų atliko” (iš Kaulėno pasi
kalbėjimo Velykų proga), — 
bet mes žinom, kad tai bjau
rus melas. Jau nebekalbant 
apie tai, kad mokytojai buvo 
valdžios verčiami kurti jauna
lietuvių skyrius, valdžia dar 
versdavo valstybinių įmonių 
bei įstaigų jaunus darbinin
kus ir tarnautojus rašytis į ši
tą organizaciją.

“Jaunosios Lietuvos’’ vado
vybė skelbiasi tautinės idėjos 
skelbėja. “Mūsų tikslas, — 
mes skaitom “Jaunosios Lietu
vos“ organe “Jaunojoj Kar
toj” 11 No., — laisva Lietu
va, vieninga tauta, tautiška 
kultūra ir stipri asmenybe.’’ 
B»t “ Jaunoji Lietuva,’’ jos 
vadovybė pritarė visiems tau
tininkų žygiams, sveikino or
ganizacijų uždarymą, burnos 
užČiaupimą, visų laisvių pa
naikinimą. “Jaunosios Lietu
vos” vadovybė skaldė Lietu
vos jaunimą į nesutaikomus 
liogerius, pirmoji skatino ir 
ruošė žydų pogromus, pažan
gesnių laikraščių bei organi
zacijų langų daužymą. Šitie 
žydiškų iškabų tepimo didvy
riai vieton stiprių asmenybių 
ir tautiškos kultūros išugdė 
Gestapo šnipus, Grebliūnus- 
Grebliauskus, kurie už porą 
šimtų tūkstančių markių par
davinėjo Lietuvą urmu ir de
taliai.

Dabar, kada rudasis maras 
iškėlė savo kirvį virš mūsų 
tautos galvos, jaunosios kar
tos vienybė tapo gyvybiniu 
mūsų tautos, mūsų šalies ap
gynimo reikalu. Svarbiausiu 
stabdžiu šitai vienybei įgy
vendinti yra Jaunosios Lietu
vos organizacija, ypač jos va
dovybė. Visą laiką migdžiusį 

•jaunimo budrumą, slopinusi jo 
iniciatyvą, ji ir dabar išstojo, 
kaip aršiausias vienybės, jau
nimo organizavimo priešas.

Per savo spaudą, per ra
dio pusvalandžius, per visą 
savo aparatą, “Jaunosios Lie
tuvos“ vadovybė išstojo prieš 
patriotinio fronto organizavi
mą, prieš ruošiamus Lietuvos 
visuomenės susirinkimus, prieš

mėginimus organizuoti liaudį 
kovai už Lietuvos nepriklau
somybę. “Tauta gali būti vie
ninga tik tada . . . kada joje 
viešpataus vieno vado valia.“ 
(“Jaunoji Karta” 14 No.) — 
pareiškė “Jaunosios Lietuvos“ 
vadovybė. Nors, šita “vado va
lia“ privedė prie Klaipėdos 
netekimo, prie katastrofiškos 
padėties.

Tiesa, “Jaunosios Lietuvos” 
vadovybei nepasisekė pa
traukti į save didelio skaičiaus 
jaunimo. Tai rodo masinis 
jaunimo bėgimas iš Jaunalie
tuvių organizacijos, ištisų sky
rių suirimas. Neveltui Rajo
nų vadų suvažiavime, įvyku
siame gegužės mėn. 7 dieną, 
priimtas nutarimas “Sąjungos 
jėgoms sustiprinti, drausmei 
pakelti ir propagandai pagy
vinti, skubiai įgyvendinti iš 
visiškai patikimų Sąjungos 
narių atranką.“ (Visur mūsų 
pabraukta.) šitas nutarimas 
rodo, kad “patikimų“ jauna
lietuvių visgi nedaug yra.

Bet “Jaunosios Lietuvos” 
vadovybė ir dabar privilegi
juotoj padėtyj, turi tiek mate
rialių išteklių, ryšių, kad ji 
rimtai gali sutrukdyti jaunimo 
vienybės reikalą. Kol nėra ki
tų jaunimo organizacijų, ku
rios galėtų prieš pastatyt Jau
nalietuvių vadovybės sklei
džiamam šovinizmui sveiko 
patriotizmo ugdymą, 
tol šita fašistų sukurtoji 
organizacija kliudys tikros 
jaunimo vienybės sudarymui. 
Mes griežtai skiriam fašistinę 
“Jaunosios Lietuvos“ vadovy
bę nuo Jaunalietuvių masės, 
kuri tik skambių žodžių bei 
masinančių obalsių suviliota 
ėjo į tą organizaciją. Mes už
tikrinti, kad Jaunalietuvių ma
sės pritaria mūsų reikalavi
mui leisti steigtis kitoms jau
nimo organizacijoms bei grą
žinti veikimo laisvę anksčiau 
uždarytoms jaunimo • organi
zacijoms, kurios ugdytų jauni
mo tarpe atsidavimą mūsų 
kraštui, budrumą ir pasirįžimą 
mūsų tėvynę ginti. Tokių or
ganizacijų steigimas padės 
jaunalietuvių nariams vesti 
griežtą kovą prieš savo va
dovybės jaunimo skaldymo 
darbą ir padės įsijungti į ben
drą visos Lietuvos jaunimo 
darbą savo krašto gerovei.

("Darbininkų ir Valstiečių Jaunimas")

Nykus, Skurd us Gy ven i mas 
Lageryje, Rašo Vienas Tų, 

Ką Ten Sėdi
Monotoniškas, skurdus 

lagerio gyvenimas eina - bė
ga sena vaga, be jokių žy
mių permainų. Kuo tolyn, 
tuo vis daugiau pripranta- 
me prie čionykščio gyveni
mo. Iš nekultūringo, aplei
sto dirvono, kur pastatyti 
mūsų lageriai-barakai, su 
kiekviena diena gražėja-mo- 
dernizėja mūsų gardai. 
Nors ir gana apribotas že
mės plotas dėl lagerių (ant 
ploto 100x150 metrų pasta
tyta po 27 ilgus barakus, 
taip kad tarpe barakų visai 
maža liuosos vietos belieka), 
bet darbštūs mūsų daržinin
kai moka taip sutvarkyti, 
kad viskam yra vietos. Tar
pe barakų veik visur sutai
syti darželiai ir jau gėlės 
žydi, arba salotai auga. 
Taip pat jau daug skulptū
rų pridygo ir gan gražių be
esu iš paprasto molio nu
lipdytu. Aplinkui barakus, 
patvoriu išlyginti, ištaisyti 
pasivaikščiojimui takai ir 
daug aikštelių dėl įvairaus 
žaidimo-sporto. O viename 
mūsų gardo kampe, kur nė
ra vieno barako, ten yra di
doka tuščia aikštė, kurią 
mes vadiname teatru. Čia 
gana tankiai suruošiami pa
rengimai su įvairiomis pra
šmatnybėmis — dainos, šo
kiai, muzika, kupletai, pi
ramidės, sportas ir kt. Kar
tais būna gana gražūs, įdo
mūs parengimai. Mat, mū- 

•sų “mieste,” tarp tiek daug 
žmonių, yra gana gerų ar-

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 8-Člo pusi.)

cija, kur tik kokis didesnis reikalas žmoni
jos laisvės reikalams padėti, ten surasi ra
šytoją Nexoe. Dėlto šis senelis yra taip my
limas ir gerbiamas Danijos ir pasaulio darbo 
žmonių.

70 metų sukaktuvių proga Nexoe gavm iš 
viso pasaulio veikėjų ir literatų sveikinimo 
telegramas. Jurgis Dimitrovas jam rašė: 
“Mes, komunistai, gerbiame jumis, didysis 
Danų rašytojau, fašistų ir kitų reakcininkų 
neapkenčiamas, bet todėl juo labiau gerbia
mas ir mylimas visų darbininkų ir pažangių
jų žmonių ne tik Danijoj, o ir išlaukiniam 
pasaulyj...”

lagerio vadovybę, kuri anks
čiau to viso nęvelino ir per
sekiodavo bile kokį kultūri
nį veikimą, net ir muštis 
buvo išdrįsę už nepaklausy- 
mą jų kaprizų. Bet dėkui
pavyzdingam mūsų užsilai
kymui ir dideliam susido
mėjimui plačiųjų masių ir 
antifašistinių organizacijų 
mūsų padėcia, jų nuoltinis 
rūpinimasis mumis priver
tė reakcionierius duoti nors Draugai amerikiečiai ir ka-

biskį vidujinės laisvės. Mai
stas taipgi lyg pagerėjo, 
šiek tiek daugiau zupės, mė
sos ir daržovių po biskį pra
dėjo duoti, bet vistiek dar 
daug trūksta lig vidutinio. 
Bet dėkui išorinei pagelbai, 
kurią gaunam iš tarptauti
nių ir tautinių organizaci
jų, badauti nereikia.

Mes, lietuviai, taipgi ne
galim skųstis užmiršimu.

tistų, talentingų vyrų-, kurie 
gana daug dirba kultūri
niam meniškame darbe.

Pažymėtiną dieną turė
jom 18 birželio, trijų metų 
nuo Gorkio mirties paminė
jimui; visi barakai pasipuo
šė gražiais sieniniais laik
raštukais su Gorkio paveik
slais įvairiomis pozomis, 
pačių nupaišytais. Taip pat 
tą dieną įvyko didelis pa
rengimas mūsų “teatre,” su 
gana gražia programa ir 
publikos atsilankė gana 
daug, mat “įžanga” bus vi
siems veltui; tik pažymėti
na, kad tarp tiek daug pu
blikos nesimatė nei vienos 
moteriškės, net nei tarpe ar
tistų, mat, mūsų “mieste” 
dailiosios lyties gyventojų 
(moteriškių) nėra, gyve
nam lyg vyrų vienuolyne. 
Bet kad ir be moteriškių 
mūsų parengimai būna ga
na linksmi, įdomūs ir veik 
visų lagerio gyventojų lan
komi.

Kaip matome, mūsų gy
venimas šiek tiek pagyvėjo 
ir jaučiame lyg laisvės bis- 
kį įgiję, nugalėję reakcinę

LMS ŽINIOS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

būtų perskaitytas jūsų kuopos 
ar vienetoą artimiausiame su
sirinkime.

Paremdami Lietuvių Meno 
Sąjungą, jūs paremsite mūsų 
chorus, dramos grupes ir su- 
drūtinsite patį mūsų kultūrinį 
judėjimą!

P. Balsys, LMS pirm.

Francijos komunistų vardu sveikinimus 
prisiuntė Marcelius Cachin ir M. Thorezas. 
Francijos unijistų vardu jį sveikino Fra
ction, Racamond ir visa eilė kitų veikėjų. 
O genijalusis Francijos rašytojas Romain 
Roland pasiuntė jubileatui sekamo turinio 
telegramą:

“Siunčiu broliškus linkėjimus savo bran
giam kolegai ir draugui. Po Maksimo Gor
kio mirties jis (Nexoe) buvo ir tebėra di
džiausias proletariato rašytojas, ištikimiau
sias jo supratėjas ir aiškintojas, lojališkiau- 
sias prietelius ir geriausias vadas proleta
riato kovose. Savo gyvenimu ir savo menu 
jis, Nexoe, yra aukštu mums rašytojams pa
vyzdžiu.“

Nadyras.

nadiečiai mus šelpia dole
riais ir literatūra, o Pary
žiaus lietuviai, kurie pirmu
tiniai ištiesė mums pagelbos 
ranką, jie ir toliau mus ne
užmiršta, nuolat mums pa- 
dėda ir Pasitarnauja išsi
laisvinimo reikale. Taip 
pat ir pavieniai draugai, 
net ir nepažįstami, prisiun
čia sveikinimų — užuojau
tos laiškus, literatūros, o 
kai kada ir tabokos, arba

franką kitą prisiunčia. Ne
senai nuo vieno lietuvio iš 
Amerikos gavome didelį 
pundą knygų, lyg kolekciją 
įvairaus tūrinio, kiti žurna
lai net nuo 1925 m., bet 
bėda ne tame, kad prisiųstos 
knygos mažos vertės, bet 
svarbiausia tas, kad mums 
už šį pakietą teko primokė
ti virš 30 frankų, o kitas 
draugas prisiunčia lyg ko-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Panaikino Apdraudos Įstojimą

Dabar per jubiliejinį vają, iki 1 birželio, 1940, jūs galite 
įsirašyti į LDS nemokant apdraudos įstojimo mokesties

Nariai priimami nuo 3 iki 60 metų 
amžiaus: vyrai, moterys ir vaikai.

Už mažesnę mokestį negu kur kitur, jūs 
galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą.

Apdrauskite savo sveikatą ir gyvastį. Būkite LDS nariais
Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS 
kuopą savo mieste arba sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS
y

RENGIA JAUNUTIS TORRINGTONO ECHO CHORAS

Sekmadienį, Liepos 16 July, 1939
Pradžia 12 Valandą Dieną

GRAŽIAME D. O. H. PARKE-:-TORRINGFORD, CONN.

Laisves Choras iš Harfordo dainuos šiame piknike.

Programe dalyvaus visi Conn, valstijos chorai: Echo Choras iš Torringtono; Laisves Choras iš Hart
fordo; Vilijos Choras iš Waterburio; Daina Choras iš New Haveno; People’s Players iš New Britaino

ir Jaunuolių Choras iš Bridgeport©.

Gera Orkestrą Grieš Amerikoniškus ir Lietuviškus Šokius
Gerbiamieji! Pirmą sykį Torringtone yra rengiamas toks piknikas, todėl kviečiame visų kolonijų 

draugus dalyvauti, išgirsti visus Conn, valstijos chorus ir tuo pačiu sykiu linksmai praleisti laiką 
Torringtone. . ĮŽANGA 25 CENTAI. ' Kviečia KOMISIJA.
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Atydai Vietos Lietuvių!
Y.

--------- Law at
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

REICHBACH
Delicatessen

Brooklyn, N.

ERICH
132 Highlawn Ave.,

Borough of 
to be consumed on

Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CHARLES ZELDES
Ave., Brooklyn, N. Y.

SEUTHE
Brooklyn, N. Y.

SAM MISAIL 
398-402 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

DINER, Inc.
Brooklyn, N.

Law at 
Brooklyn, 

the

JERRY SPORTIELLO
Jerry’s Groceries

St., Brooklyn, N.Y.
KEMLER

Brooklyn, N. Y.

mUKmMIHEBMMn

Šeštadienis, Liepos 15, 1939 LAISVI Penktas puslapis

Detroit, Mich
Tool ir Dies Makerių Streikas

Birželio 25 d. įvyko kon
vencija Detroite, Mich., įvai
rių lokalų CIO unijos, tool ir 
dies makerių. Konvencija, 
apart kitų tarimų, pateikė 
reikalavimus visom kompani
jom, kad dėl sekamų 1940 
m. visi “dies” ir tools” (įran
kiai) būtų su unijos ženklais. 
Jeigu ateis į dirbtuvę “dies” 
be unijos ženklo, nebus priim
ti į darbą.

Apart tokio reikalavimo, 
dar buvo priedas algų mokė
jimo ir jeigu šitie reikalavi
mai nebus sutikta per kompa
nijas pažymėti kontrakte, tai 
po 5 dienų bus paskelbtas 
streikas. Kaip rodosi, kai ku
rios kompanijos sutiko su tuo 
reikalavimu, bet General Mo
tors Co. visai atsisakė priimti. 
Todėl dabar visų G. M. lokalų 
yra paskelbtas streikas, ir aty- 
džiai pikietuojamas, nuo lie
pos 5 d. Pirmiau G. M. kom
panija didžiumą šių darbų da
rydavosi po skebšapes, o vie
tiniai darbininkai didžiumoj 
neturėdavo ką veikti. Dabar- . 
tinis darbininkų reikalavimas 
skaudžiai užstojo G. M. ant , 
kulnies. Dabar per radio ir 
spaudą kompanija pradeda vi- , 
saip niekinti dabartinį streiką.

—o—
Moterų Suvažiavimas

Kaip girdėtis, Detroite pla
čiai yra kalbama apie būsimą 
Lietuvių Moterų Suvažiavimą ; 
Brooklyn, N. Y. Klausimas 
net buvo apkalbamas parapi
jinės moterų draugijos, ir, ro
dosi, išrinko savo atstoves.

Lietuvės moterys pažangie- 
tės ir lygietės turi išrinkusios 
savo atstoves, tik gaila, kad 
neapgalvotai atmetė laišką L. 
M. Draugiško Kliubo narės. 
Šį klausimą dar galima iš nau
jo tarti, nes yra laiko iki rug
sėjo 7 d. ~ * r

Kad reikalingas moterų su
važiavimas, tai gali kiekvie
nas žinoti, nes moterys yra ■ 
daugiau pavergtos ir daugiau 
išnaudojamos už vyrus. Taip
gi nuo moterų sumanumo pri
klauso visos šeimynos gerovė 
ir pažangumas. Kur tik mo
terys pažangesnės šeimynoj ar 
draugijoj, ten rasi didelį skir
tumą švaroj ar šeimynos iš
auklėjime.

Todėl moterų suvažiavimas, 
manau, pateiks platformą pa
žangesniam darbui.

—O—
Spaudos Piknikas

Jau tik keletas dienų beli
ko iki Detroito spaudos pikni
ko, kuris įvyks liepos 23 d., 
Capitol Parke, ant Telegraph 
Rd. Pikniko komisija daug 
darbuojasi, kad piknikas būtų 
pasekmingas. Manau, kad 
kaip visados, taip ir šiemet 
spaudos piknikas bus skait
lingas.

Komisija yra pasidalinusi 
darbais, tikietų platinimo, biz
nio ir žaislų. Dar neprireng
ta yra transportacijos reika
lai. Daug žmonių nori daly
vauti piknike, bet dar nežino 
su kuo nuvažiuos. Todėl biz
nio komisija būtinai turi su
daryti greit ir aiškiai, kur tu
ri kreiptis dėl transportacijos, 
kurie "neturi su kuo nuva
žiuoti į pikniką.

Aš nuo savęs patarčiau 
kreiptis štai kur. Kurie netu
rite savų automobilių nuvykti 
j pikniką, ypač pikniko darbi
ninkai, kreipkitės pas J. Al- 
viną, 10219 Russell St. Taipgi 
kurie turite vietos nuvežti vie- 
hą ar porą žmonių savam au
tomobilyj, būkite taip geri, 
0aneškite man. Mes bandy
sime dalykus suderinti. West- 
sidėj taipgi yra gera vieta su
daryti panašiu reikalu Drau
gijų Svetainėj, 4097 Porter St.

Šis reikalas yra būtinas ir 
leoihisija per ilgai laukė nepa
skelbus spaudoj savo plano.

—o—
ALDLD 188 Kp. Darbuote
Nmi karštos vasaros dienos

vakare, bet susirinko dikčiai 
draugų ir draugių į susirinki
mą ir rimtai svarstė bėgančius 
reikalus. Kurį laiką kuopa 
buvo susilpnėjus finansiniai ir 
mažai ką galėjo aukauti ge
riem reikalam. Bet šiuo laiku 
pavydo gerai laivo ekskursija, 
gautas pelnas nuo “Student 
Prince” ir kitos įeigos sudarė 
gana stiprų iždą vėl. Dabar 
pramogų komisija rengiasi 
perstatyt naują veikalą “Ne
regių šeima.” Veikalas visai 
naujas ir gana žingeidus.

Sekamam susirinkime įvyks 
nominacijos į ALDLD Centro 
Valdybą. Visi nariaai privalo 
dalyvauti ir duokles užsimo
kėti,. kurie dar nemokėjote už 
1939 m. Mūsų ALDLD orga
nizacija kiekvienam lietuviui 
darbininkui turi būt brangi, ir 
mes turim ją auginti ir rūpin
tis

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that Licehse No. 
EB 1368 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
559 — 20th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GENNARO FUSCALDO
20th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is heteby given thkt License No. 
GB 482 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
8906 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises. 

8906 —

Control Law at 
BorOugh of Brooklyn, 
be consumed off the

559

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 928 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
221,3 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
BRIGHTON KOSHER DELICATESSEN. Inc. 
2213 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1249 has been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
586 Hendrix Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ABRAHAM HARRY FRIEDMAN 
& ARTHUR HERSHKOWITZ 

Hendrix St., Brooklyn, N.

the

586

NOTICE is hereby given that License 
EB 2664 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beve_rage 
2007 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

OAK 
2007 Avenue U,

Control
Borough of 
to be consumed on

No.

Law at 
Brooklyn, 

the

DOMENICO 
3rd Avė.,

CIFARELLI
Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
GB 4645 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
133 Lafayette Ave., Brooklyn, N. -Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8725 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
708-fl. Fulton £5t., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY 
708-a Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5002 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ANNIE ROBKOFF
14 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1055 has been issued to the undersigned 
to sell bbet at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
651 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NATHAN PEICHMAN
R. & T. Delicatessen and Rest. 

Manhattan Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4475 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Calyer St., Borough of 
County of 
premises.

Beverage Control Law
St., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

651
169 Calyer

ANDREW SCHELLE 
St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8689 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control LaW at 
890 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

HARRY R. KATT & ERNEST J. KATT 
890 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4377 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
650 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS NATHANSON 
Coney Island Ave., Brooklyn,650 N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ar 
1238 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS COHEN
1238 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Np. 
EB 1345 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1021 Rutland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1021
MARION YASKIN

Rutland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5179 has been issued to .the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
279 Woodbine St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOSEPH KUEHN
279 Woodbine St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4741 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4517 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

x HERMANN DIERKS
4517 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4939 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1508 Sheepshead Bay Rd., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

SAM SMULOWITZ
1508 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4631 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
524 Graham Ave., borough of Brooklyn, 

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

JOE WEINIGER
524 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 4724 has been issued to the undersigned . 
to seli beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHNELLER
207 Hull St., Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7001 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VICTOR SCHONWETTER
13th Ave., . Brooklyn, N. Y.7001

Kiekvienas žmogus, o ypa
tingai gyvenąs arčiaus Ne,w 
Yorko, žingeidauja, kaip pa- 
sekmingiau, parankiau, na, ir 
pigiau nuvykti pamatyti Pa
saulinę Parodą.

Visos vietinės lietuvių drau
gijos įgaliavo savo atstovus, 
kad bendrai darbuotis ir taip 
vadinamą lietuvių dieną, rug
sėjo (Sept.) 10 dieną, visiems, 
kas tik nori, kartu busais va
žiuoti į Pasaulinę Parodą. Bu
šai išeis nuo parapijinės sve
tainės, Montgomery St., lygiai 
10 vai. ryte. Tikietas nuva
žiuot ir atgal $1 ypatai. Ti- 
kietus įsigykite iš anksto, kad 
nebūtų keblumo su busais. 
Tikietus pardavinėja draugijų 
atstovai ir biznieriai.

Draugijų atstovai jau tu
rėjo du posėdžius ir išsirinko 
atsakomingą komitetą: pirm. 
P. Sakat, sekr. J. Sprainaitis, 
izcl. J. J. Dulkis.

Yra numatoma, kad minė
tą dieną patersoniečių 
saulinę Parodą važiuos 
3-4 šimtai.

O kaip gražu būtų, 
Lietuvių Dienos Pasaulinėj Pa
rodoj rengėjai vaduotųsi 
srioviniais sumetimais, o 
nai lietuviškąja dvasia!

—o—
Patersoniečiai, mylintieji 

praleisti linksmai laiką, prie 
labai gražaus ežero Lake 
Hopatcong, N. J., įsitėmykit, 
kad ten įvyks didelis piknikas 
—ekskursija liepos 23 dieną. 
Šią ekskursiją rengia bendrai 
keli apskričiai spaudos nau
dai.

Kadangi mums paterSonie- 
čiams su ekskursijos trauki
niu, kuris eis iš Jersey City, 
per Newarka, Elizabeth, ne
paranku važiuoti, tai mes 
vo mašinomis trauksime, 
mums suvis netoli!

Pati gi pikniko vieta, 
Lake Hopatcong, vadinasi 
lan Point Park, nes apart to, 
yra keletas, prie to didžiulio 
ežero, kitais vardais parkų.

P. Šakai.

Pa- 
apie

kad

ne
gry-

sa-
nes

prie
No.

Vengrija Jveda Verstiną 
Darbą Jaunuoliams

NOTICE is hereby given that License 
EB 1133 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2001 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

KARL 
Karl’s

2001 Avenue U,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4926 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
2608 Clarendon Rd., 
County of Kings, to 
premises. Rose l.
2608 Clarendon Rd.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5455 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1432 Nostrand Ave. .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS S. SECKLER
1432 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

.NOTICE is hereby given that License No. 
EB 726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1305 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

Beverage
Borough 

be consumed on
ISIDORE

Radin's
1305 Avenue U,

RADIN 
Rest.

Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
911 Avenue U, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

A. & S. Coffee Pot and Rest., Inc. 
911 Avenue U, Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1299 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2287-89 McDonald Ave., Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DANIEL F. REILLY 
2287-89 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5327 has been issued to the undersighed 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Latv at 
6906 Colonial Rd.,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be' consumed off the 
premises.

WALTER E. HASLAM
6906 Colonial Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that,. License No. 
GB 9888 has been issubd to the Undersigned 
to sell bėer ’at n^ailyUftder Section 75 6f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Devoe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SCHATZEL
290 Devoe St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8680 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under- Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433-435 St. Johns PI., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off tho

433-135 St.
MAX HERMAN

Johns PI., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4590. has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6206 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4717 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Cortelyou Rd.,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
SAMUUEL RUDICK and ISIDORE RUDICK 
503 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTJCE Is hereby given that License No. 
GB 4365 has been Issued to the undersigneq 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn/ 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

LOUIS LOMBARDI
29 Kingsland Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given lhat License No, 
GB 4974 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
394 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL BIEGEL
394 Etna St., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5255 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Bedford Ave., Borodgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HAGEN
1112 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail uhder Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Cohtrol Law at 
2663 West 37th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off “ '' 
premises.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9525 has been issued to the undersigned 
to sell beer at' retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN CORSARO
156 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB ...... .....................................................................
to 
the 
20 
County of 
premises.

4536 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 75 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Central

Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

20 Central
PHILIP STEINER
Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1267 has been issued to the undersigned 
tb sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
878 Sutter 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
398-402 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 914 has been issued to the undersigned 
to sell beer .at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO BOCCIO
326 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverdge Control Law at 
386 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consufned on the 
premises.

JOSEPH N. ZEWERT
386 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5299 has been issued to the undersigned 
to sell be>r at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
262 Hoyt 
County of 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4349 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4617—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FRIEDENTHAL
5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9895 has been issued to the undersigned 
to seli beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1611 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PAPANDREA
1611 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ?s hereby given that License No. 
GB 4 493 has been issued to 'the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV E. NYSTROM 
131 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8859 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 E. 32nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off . the 
premises.

AVEDIS MELKONIAN & 
STEVE MELKONIAN

E. 32nd St., Brooklyn,158 N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8746 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Ave., Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS HALLER
215 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
GB 5180 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
132 Highlawn Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5037 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
506 Wilson Ave., 
County of Kings, 
premises.

OTTO 
506 Wilson Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the
HUNSICKER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4693 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the __ ,____ ___ ....
499 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

DIEDRICH DREWES
499 Rogers Ave., Brooklyn, N.

Alcoholic Beverage Control Law at

tho

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-72 Bogart Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on the 
premises.

BOROUGH CAFETERIA. Inc.
56-72 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1135 has been issued’ to the undersigned 
to sell beer at „f.ctail^ under Section 76 of 
the Alcoholic Beveragfef^vohtrol Law at 
1925 Fultbh St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,' to be consumed on the 

premises.
EDWARD ZEIGER

1925 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4524 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MORRIS FRIEDMAN
4524 Church Ave., Brooklyn, N

the

.Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

EB 2470 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
685-7 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & L. DELICATESSEN 
685-7 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1203 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2211 — 86th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN KOSTOPOULOS 
d-b-a Benson Cafeteria

2211—86th St., Brooklyn,

the

N.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2667 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
802 — 64th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NORWEGIAN AMERICAN SEAMEN'S
& GJOA HOLDING CORPORATION 

802—64th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 933 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bg consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYROWITZ
572 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4406 has been issued to the undersigned 
to well beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2684 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANNA BRESSLER
2684 Fulton St., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2460 • has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1007 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. NEARY
1007 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8743 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1603 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS MELKONIAN & 
STEVE MELKONIAN

1603 Cortelyou Rd., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER W. KARSTEN
50 Henry St., Brooklyn, N. Y.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5335 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
332 Foster 
County of 
premises.

NOTICE is hereby gixen that License No. 
GB 5067 has been issued to the undersignod 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAV WINKELMANN
196 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1189 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic • Beverage Control Law at 
168 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB. Inc. 
168 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Ditmas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS HOROWITZ
504 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
ĖB 1310 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
407 Marcy 
County of 
premises.

407 Marcy

332 Foster

Ave., 
Kings,
RUflY 
Ave.,

Control
Borough of 

to be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

the
MAIDANICK

Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby* given that License 
GD 4249 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

SOPHIE MULLER
195 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4265 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Smith Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

Alcoholic 
Smith 

County of 
premises.

233 Smith
IRVING KRAMER

St , Brooklyn, N.

the

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, »to be consumed on the

GEORGE CORNO
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2713 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO BELLO
344 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 779 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the , Alcoholic Beverage Control Law at 
4102 Avenue V, BorcUgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN DeHART
4102 Aveiue V, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 895 has been issued to the. undersigned 
tc sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
473 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BERGEN PURE FOOD, Inc. 
473 Bergen St., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 4642 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

349 Smith 
County of 
premises.

349 Smith

Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off
JOSEPH KRAMAR 
St., Brooklyn, N

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 4831 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
319 Smith 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of 

Kings, to be consumed off
Law at 

Brooklyn, 
the

319 Smith
FANNIE KELLER

Standard Dairy
St. Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 4333 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1595 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

1595 E.
BEN KUNOFSKY

92nd St., Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3327 Fulton St., Be rough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HANSEN
3327 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8750 has been irsued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to, be consumed off the 
premises.
638 Bay

ANNA C. TIETJEN '
Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has been issupd to the undersigned

NOTICE 
GB 4839 
to sell beer at retail under Section 75 • of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2222 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA WOEHLKENS
2222 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License "No. 
GB 4328 has been issued to the undersighed 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3602 Clarend< n Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5407 has been issued to the undersigned 
to sell l>ber at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1762 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

. ANDREW
1762 Nostrand Ave.,

JORDAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9495 has been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Lnw ■ at 
3<>6 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

306 Reid
HENRY J. STEEN 
ve., Brooklyn, N. Y.

■ s

Budapest, Vengrija. — 
Jaunuoliai, sulaukę karei
viavimo amžiaus, bet netin
kami armijai, bus varomi į 
verstinų darbų stovyklas, 
pagal naują Vengrijos įsta
tymą. Jie turės dirbt prie
vartos darbus bent per tris 
mėnesius.

Šiuomi fašistinė Vengrų 
valdžia kopijuoja verstiniu 
darbų stovyklas Vokietijos 
nazių.

PalestinosJeruzale
žydai suorganizavo slaptą 
savo armiją mirtinam ka
rui už žydų viršenybę Pa
lestinoj. *

2663 W.

NOTICE 
GB 8760 
to sell 1 
the 
781
County of 
premises.

LILLIAN DROGOWlTZ 
37th St., Brooklyn, N

■'s hereby given that License __
has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 75 of 
Alcoholic Beverage Control 
Maręy

781 Marcy

No.

Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

HARRY BARR
Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License __
GB 10056 has been issued tb tho Undersigned 
to sell beer At retail under Section 75 df 
the Alcbhollc Beverage Contręl Law at 
155 Harrison Avo., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
bretnises.

ELSIE BOGNEfc Admx. 
Est. of Herman Bogner

155 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2909 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of | 
the Alcoholic Beverage . Control I,aw at 
714 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NAT. TORGOVNICK & ABE FRIEDMAN 
' Nat. and Abe. Del.
714 Avenue U, Brooklyn, N .Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1057 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1301 West 7th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be' consumed on the 
premises.

NICHOLAUS - PEPE
1301 West 7th St, , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1029 has been issued t<> tho undersignetl 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Woodbine • Street, • Borough of Brooklyh, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JESSE B. KULP
60 Woodbine St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE 'is hereby given thaį License No. 
EB 2903 has, bden issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oh 
premises.

MOLOD & ZUCKERMAN 
7112 Bay Pafkwky, Brooklyh, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 845 has been issued to ’the undersigned 
tc sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2246 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO JANNACE
2246 Pacific St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1046 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
239 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed on 
premises.

the

239 Reid
THOMAS HARRINGTON 
Friendship Bar & Grill 
Ave., Brooklyn, N.Y.

NOTICE
EB 1091 ___ . . __________
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

HERMAN J. STELLJES 
and FRED C. VOLKMER

736 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 2669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at total) undoh Section .76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 — 431"d Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

COOPERATIVE TRAbING ASS'N. Inc. 
804—43rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 4477 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Smith Street, . Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIA HIRSCHBERG. Admx.
299 Smith St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8773 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Ccntrol Law at 
1324" Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA HIMELFART
1324 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4623 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
438 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
438—6th

JOHN GMELCH
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 8730 
to sell beer at retail under Section 75 or 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
902 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County Of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

RUDY GIRIONI
902 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
GB 4749 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
118, Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LOUIS, 

118 Bay
IRVING & AARON BRATSKEIR 
Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE
GB 9496 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2611 E. 12th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO MISTRETTA
2611 E. 12th St., Brooklyn, N. Y>
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the» Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague St., Borough of Brooklyn-, 
County - of Kings, to be consumed 
premises.

off the
JULIO GARCIA

119 Montague St., Brooklyn, N.
No.NOTICE is hereby given that License ___

GB 4394 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
382 DeKalb Avenge. 
County of Kings, to 
premises.

CHRISTIAN 
382 DeKalb Ave.,

_ __  Law at
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SCHMEIDER
• Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby giveh that License Nd. 
GB 4539 has been issued to the undersigned 
to, sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1819 Avenue U, JBorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off itHe 
premises.

DOMINICK C. CARISTI
1819 Avenue U, Brooklyn, N. Y."

NOTICE Ik hereby given that License Nb. 
GB 4779 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1621 Avenue U, Borough of Brooklyh, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ISEA ABDALLA
1621 Avenue U Brooklyn, N. Y.

NOTICE' is hbreby given that License 
GB 8707 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 LibeYty AVehuo, Borough of Brooklyn, 
County of Kihgs, tb be Consumed off the 
prMnises.
OTTO D. BUCK & HENRY G. WOLBERN 
1205 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nb. 
EB 1004 has bben issued to tile undersigned 
to Sell beer nt retail under _ Section 76 of 
the AlcohdHc Beverage Control Law at 
750 Court Street, .JBorough ofr Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premisas.

L. ROEDER
750 Court St., - Brooklyn, N. Y.

No.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 674 has bean issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
177, Dwight Street, Borough of Brooklyn, 
Codnty of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHWENDTNER
177 Dwight St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under* Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM GOLDELT
1151 Liberty Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
IB 4982 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
125 Lewis 
County of 
premises.

125 Lewis

,ic Beverage Control LaSy at 
Avenue, Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed oft the

BELLA HELLEft
Ave., Brooklyn, .N. Y.

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8813 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ...

ARTitUIl H. DeBOER 
Arthur's Delicatessen and Grocery

1620 Newkirk Ave., Brooklyn,. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4310 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1180 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be- consumed off the 
premises.

MEYER GINSBERG
1180 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5050 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
266 Pacific St., Borough of 
County of Kings, to 
premises.

HENNRIETTA 
266 Pacific St;,'

Beverage
Borough 

be consumed off
Law at 

Brooklyn, 
the

BAHRENBURG 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
3B 450 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
>903 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. $

HENRY WINDELER
5903—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 8766 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
593—3rd Avenue. Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

FRED THAKNS
593—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
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ALDLD REIKALAI
LLD 15-to Apskričio Pusmeti
nės Konferencijos Protokolas

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
15-to Apskričio pusmetinė 
konferencija įvyko birželio 25 
d., dd. Grinių seklyčioj, 
Thompson, Ohio.

Konferencijų atidarė apskri
čio organizatorius 12:30 vai. 
po pietų. Į mandatų komisi-j 
jų paskyrė šiuos delegatus: 
F. Sklerį, A. Lesm’kauskienę 
ir K. Gendrėnų. Kolei manda
tus sutvarkė, pirmininkas J. 
Rudis pakvietė visa eilę drau
gių ir draugų išreikšti savo 
mintis apie mūsų organizaci
jos veikimų ir užduotis.

Mandatų komisija raporta
vo, kad sekančios kuopos pri
siuntė delegatus į konferenci
ja:

51 kuopa, Middlefield, 3 
delegatus. 90 kuopa, Youngs
town, 5 delegatus. 57 kuopa, 
Coreletto, 3 delegatus. 190 
kuopa, Collinwood, 5 delega
tus. 22 kuopa, Cleveland, 7 
delegatus.

Viso delegatų konferencijoj 
dalyvauja 22 nuo 5 kuopų. 
59 kuopa, Akron, O., ir 101 
kuopa, Bedford, O., nepri- 
siuntė delegatų, nei raportų. 
Nutarta suteikti Apskričio Ko
miteto nariam sprendžiamas ir 
svečiams patariamas balsas.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas R. Kliauga, sekreto
rium — J. Mažeika, rezoliu
cijų komisijon: F. J. Madison, 
J. S. Petronis ir K. Gendrėnas. 
Skaitytas dienotvarkis konfe
rencijai ir priimtas. Protoko
las metinės konferencijos pri
imtas, kaip skaitytas.

Apskričio Komiteto Raportai
Organizatorius plačiai ra

portavo apie kuopų veiklos 
slabnuma ir pagyvinimui ra
gino anksčiausia sumokėti mo
kesčius, kad Centras galėtų 
laiku išleisti knyga. Taipgi 
priminė nominavimui Centro 
valdybos pasistengti sukviesti 
visus kuopų narius. Tr kartu 
ragino nominuoti naujus žmo
nes į Centro Komitetų.

Sekretorius pažymėjo, kad 
savo pareigas ėjo sulyg išga
lės. Apskričio komitetas turė
jo tris susirinkimus ir kovo 
mėn. susirinkime nutarė d. Jo
nikienei prakalbų nerengti, 
kas ir buvo klaidingai padary
ta. Komiteto tarimu gegužės 
mėn. susirinkime pasiuntė re
zoliucijas Ohip senatoriam ir 
kongresmanam, kad atmestų 
ateiviu varžymo bilius.

Iždininkas raportavo, kad 
apskričio ižde yra $26.55.

Moterų komitetas pažymė
jo, kad jom nėra kas veikti: 
moterys, susispietę į Moterų 
Kliubų atlieka moterų veiklos 
darbų. Visų raportai po ap
kalbėjimo priimti.

Pikniko komisija raportavo, 
kad apskr. piknikas įvyks rug-

pjūčio 27 d., Bedford, Ohio, 
dd. Leverthų darže. Tikietai 
padaryti ir konferencijoj ran
dasi. Kuopos turi juos pla
tinti, kad padarius piknikų 
sėkmingu. Raportas priimtas.

Kuopų Raportai
22 kp., Cleveland, narių už

simokėjusių 30, naujų gauta 7, 
kuopa turi 63 narius, ižde turi 
$40. Literatūros parduota per 
d. Valentų už $7.39 ir 25 
“Darbininkų Kalendoriai.” 
Kuopa turėjo tris parengimus, 
nuo kurių pelnė $16.80. Aukų 
sukolektuota per d. Valentų 
Ispanijos vaikučiams $12.40; 
išaukavo darbininkų reika
lams $9.

51 kp., Middlefield, kuopoj 
narių yra 37, neužsimokėju
sių už pereitus metus 8; už
simokėjo už šiuos metus $14, 
ižde turi $22.82. Išaukavo: 
“Liaudies Balsui” $3; “Vil
nies” bazarui $3; lietuviams 
kovotojams Ispanijoj $5, ir 
pasveikino “Vilnies” dalinin
kų suvažiavimų su $3.

57 k p., Corelette, turi narių 
32, pasimokėjo už šiuos me
tus 16, ižde turi $64.10. Nau
jų narių gavo 2. Per pusmetį 
nuo parengimų pelnė $22.40. 
Literatūros pardavė už $3.40.

190 kp., Collinwood, narių 
turi 49, užsimokėjusių yra 12 
ir du nauji gauta. Du paren
gimai davė pelno $9.86, ižde 
yra $18.88. Šerų piknikų dar
žo bendrovės turi už $100. Su
sirinkimai blogi, nariai mažai 
lankos.

90 kp., Youngstown, narių 
23 ir visi pasimokėję už 1939 
metus. Į susirinkimus lankosi 
nariai iki vienam. Susirenka 
stubose paeiliui pas narius. Il
gai jų nelaiko, bet po susi
rinkimo turi užkandžių ir 
draugiškai baigia vakarų.

Apkalbant kuopų raportus 
iš jų veiklos, visi grožėjosi 
youngstowniškės kuopos veiki
mu, vietos lietuvių draugijų 
bendru veikimu ir susirinkimų 
laikymu.

Pereita konferencija bu
vo palikus šiai išspręsti klau
sima suvienijimo Clevelando 
kuopų. Bet bediskusuojant pa
aiškėjo, kad pačios kuopos to 
nenori, tai ir pasilieka po se
novei.

Moterų Komiteto klausimu, 
konferencija patarė Apskr. 
Komitetui, kad jis specialiai 
padėtų dd. moterims išvysty
ti apskrityj moterų veikimų.

Atšaukta metinės konferen
cijos tarimas panaikint pusme
tines konferencijas.

Priimta šios rezoliucijos: 
Lietuvos gynimo klausimu, 
prieš Woodrum bilių, prieš at
eivių bilius, ir prez. Roosevel- 
tui, kad apsiimtų 3-čiam ter
minui.

Konferencija baigėsi 3:45 
min. po pietų.

Konf. Pirmininkas
R. Kliauga, 

Konf. Sekretorius
J. Mažeika.

T—O----
Rezoliucija Lietuvos Gynimo 

Klausimu
Mes'Ohio lietuviai, suvažia

vę į Lietuvių Literatūros Drau
gijos 15-to Apskričio pusmeti
nę konferencija, birželio 25 
d., 1939, Thompson, Ohio, 
varde šimtų mūsų narių vien
balsiai išreiškiame mūsų pa
geidavimų Lietuvai šioje ne
priklausomybes pavojaus va
landoje.

1. Kad Tautos Vienybei, dar 
labiau užtikrinti, reikalinga 
paliuosuot politinius kalinius, 
išskiriant svetimų šalių šnipus.

2. Įvest demokratija vi
siems Lietuvos žmonėms, kad 
visi jaustųsi, kaip vienos šei
mos nariai.

3. Kad Lietuva dėtųsi prie 
tų valstybių, kurios stovi už 
taikų ir prieš agresijas.

Gi mes iš savo pusės pasiža
dame visais galimais būdais 
gelbėti Lietuvos liaudį ir remti 
dabartinę Lietuvos gynimosi 
vyriausybę, jei ji pildys ir 
praves savo žodį gynime Lie-'

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS .GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvčro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

tuvos krašto nepriklausomy
bes.

Konfer. Pirmininkas
- R. Kliauga,

Konfer. Sekretorius
J. Mažeika.

P. S. Nutarta pasiųsti po 
kopija šios rezoliucijos gen. 
Černiui ir “Lietuvos žinioms.”

Washington, liep. 13. —Į 
Žymus Amerikos karinin
kas majoras G. F. Eliot ne
tiki nazių grūmojimui, kad 
jie “sumuštų Lenkiją per 
48 valandas.”

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padare 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.

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

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite ŠĮ skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
32% Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS OSSIP
32% Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 937 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Tompkins Ave-. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM WOLTEN
189 Tompkins Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
EB 1172 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Montgomery St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. .

PATRICK J. McCORMACK
154 Montgomery St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1050 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
566 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

SHIP AHOY RESTAURANT 
MARIE DUNCAN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 7'5 l as been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
♦ he Alcoholic Beverage Control T nw
980 Pulton Street, Borough of Brooklyn, 
CouiPv of Kings, to, be consumed on the 
premises.

HA URY GEORGE BLUEMER & 
Mrs. ELIZABETH BLUEMER

As Exec, for Est. of George W. Bluemer 
(Sandwich King)

280 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.
x’HT’r'E is herebv giv-m that License No 
EB 8Q5 has been issued to the undersigned 
to sell br>er at retail under Section 76 of 
the Meoholic Beverage Control T.aw a* 
120 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
Coun*v of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA MURRAY & BARNEY TURNER 
120 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NDTrCE is hereby given that I icenso No 
EB 2*lR8 has been issued to the undersigned 
to se'l b»er at retail under Soofipn 76 of 
<hn Alcoholic Beverage Control Law at 
271-273 Jay Street, Borough of Brooklyn, 
Count” of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH RICA 
The Park Tavern

271-273 Jay St., Brooklyn. N. Y.
mhtige is hereby given that License No 
EB J 086 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under- Section 76 of 
♦ho Alorholic Bevera"O Control Law n‘ 
240 Willoughby Ave.. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS C. GTANNONE
d-h-" Wi'loughbv Rest. and lunch Bar

330 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.
xtdtigE is hereby given that License No 
EB 811 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
868 Broadwav, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS SOMERMAN
868 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that license No 
EB 1117 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
lhe Alcoholic Bevera"e Control Law at 
864 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS RADIN
864 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2946 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
284 Avenue X. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICOLA POLACCO 
d-b-a Welcome Restaurant# 

Pizzeria Napolitana
284 Avenue X, Brčoklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5A76 has been issued to the undersigned 
♦o sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control l4iw at 
874 Broadwav, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY NADEL
874 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
♦ he Alcoholic Beverage Control Taw at 
1000 Broadway, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL BULOS
1000 Broadway, Brooklyn, N. Y.
notice is hereby given that license No 
GB 4’58 has been issued tn the undersigned 
♦o sell beer at retail under Section 75 of 
♦ he Alcoholic ‘Beverage Control Law at 
872 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING WEINSTEIN 
Weinstein Dairy

872 Hancock St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Ir hereby given that License Np. 
GB •1fl09 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
♦be Alcoholic Beverage Control T.nw nt 
854 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP GOLUB. LUDWIG GOLUB & 
ABRAHAM SCHRTER

854 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

■ ■ •
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NOTICE 
EB 1185

Inc.
N. Y.

Inc.
N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

is hereby given that License ___
has been issued to the undersigned

(HELEN NAGER) 
Brooklyn, N. Y,

HENRY SCHLAKE 
Brooklyn, N. Y.

ADELE
434 Evergreen Ave.,

EVA BELSKY, • Admx.
116 Hooper St., Brooklyn, N.

Control I,aw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

__ Beverage Control Law at 
6th Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

MATTEO TEDONE
Ave., Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

PETRAS PUSNIKAS 
6th St., Brooklyn, N. Y<

Control Law at 
Borough of Brooklyn,

Beverage Control Law at 
Island Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

ARCHIBALD 
Brooklyn,

SOL HOROWITZ
276 E. 23rd St„ Brooklyn. N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ANGELINO
Brooklyn, N. Y.

Beverage Control
Avenue, 
Kings, to be consumed off

JOHN PHILBIN
Ave., Brooklyn. N.

W. A. CARNEY
Ave., Brooklyn, N.

JACOB GEIMAN
Ave., Brooklyn, N.

ANGELO RUSSO
437 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

LOUIS WEISMAN
St., Brooklyn, N. Y.

BERCHIOLLT
Brooklyn, N.

_ Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn.

HENRY G. BRASE
Island Ave., Brooklyn, N. Y.

MAX LASHER
374 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

FRED CORDES
2916 Avenue I, Brooklyn, N. Y.

HINCK 
Brooklyn, N. Y.

BARRETT
Brooklyn, N. Y.

NICK GAN1ARTS 
DEMETRIOS MELACHRINOS 

4418 — 4th Ave., Brooklyn, N.

FRANK DeVITO 
Homewood Bar & Grill

1701 — 78th St., Brooklyn, N. Y.

JAMES T.
1917 Church Ave.,

'he Alcoholic 
1817 Avenuo U, 
Countv of Kings, 
premises.

SANDERS
Brooklyn, N. Y

LENA
1817 Avenue U,

Beverage Control 
Avenue, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off

Beverage Control 
Street, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 4696 has been issued to the undersigned 
to sell bear at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
74 Ralph

Alcoholic Beverage Control
— 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on

i .aw 
Brooklyn, 

the

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off

Beverage Control Tjiw «♦ 
Street. Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed off the

County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN F. STEILEN, Inc.
503 Church Ave., Brooklyn, N.

County of Kings, to be consumed off 
premises.

EDWARD ASSENATTO
421 Wythe Ave., Brooklyn, N.

Uw at 
Brooklyn, 

' ‘ the

LOUIS BONELLI
St., Brooklyn, N.

Control T 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

A. GOTTFRIED ERICSON
74 Ralph Ave., Brooklyn, N.

McKINNEY
Brooklyn, N. Y.

premises.
FRANK

3523 Avenue S,

County of Kings, to premises.
NICOLA

379 Columbia St.,

&

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4893 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Ralph 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

GB^S? hLhK by; tbaČ LlcenR« No.
Jlii v bpen i8sued t0 the undersigned 

♦£« It bteri- at Jetail under Section 75 of 
o-o on. cobo io. Beverage Control Law at 
CounTv o°fP vAvenue; B°r°t>*h of Brooklyn 
premises f KlnKR’ tO be consumed off the
-too mg- ĄIMA WINKLER372 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

CBT<1497 h hereby given that License No. 
GB 9497 has been issued to the undersigned 
he Aln^er Rt Jelai* uPder Section

428 a Beverage Control Law at(kiunt? doffrKin?t«e"( BPrough of Brooklyn^ 
premises. ’ tO be con8unie<l off the
498 nedc WILLIAM FIXSEN428 Bedford Ave^, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1006 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Weirfield St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. Į 
GB 4606 has been issued to, the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby ’ given that License No. 
GB 4466 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
760 Macon 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4902 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
87 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 5354 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
572 Coney 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1179 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9508 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY GEFFKEN
9508 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 765 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4418 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that' License No. 
EB 2556 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
♦he Alcoholic Beverage Control Uw at 
416 Hooper St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 847 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 — 39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE J. SATTLER 
St. ' Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
398 Manhattan Ave., 
Countv of Kings, to 
premises.

GIUSEPPE 
398 Manhattan Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1367 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
64' Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BLUESTEIN DELICATESSEN,- Inc. 
64 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1198 has been issued to the undersigned 
to Fell beer at retail under Section 76 of 
♦ he Alcoholic Beverage - • - -
1701 — 78th Street.
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
'ho Alcoholic Beverage Control Law at 
2916 Avenue I, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1092 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
♦be Alcoholic Beverage Control T.nw a* 
360 Sumner Avenue, Borough, of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES FRANCES BROLLEY
360 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1194 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
♦he Alcoholic Beverage Control Taw at 
281 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS BAROFSKY
281 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1328 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
lhe Alcoholic Beverage Control a*
303 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

YETTA DUBINSKY
303 Sumner Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 1095 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
328 Tomnkins Ave., 
Countv of Kings, to 
premises.

ARTHUR
328 Tompkins Ave.,
NOTICE is hereby given that Lliense No. 
GB 8R7R has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
♦he Alcoholic Beverage Control T,aw at 
796 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off 
premises.

PHILIP GROSS 
dlbla Philips Footl Stores

796į Franklin Ave., Brooklyn, N.
VCITTCE is hereby given that License 
GB 5324 has been isaued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control T,»w nt 
701 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ' to be consumed off the 
nrcmisos.
ISRAEL BEGUN* BERNARD SILVERMAN 

Parkside Busy Bee
201 Parksidp Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License Nn. 
GB 5140 has been issued to the undersigned 
♦o sell beer at retail under Section 75 of 
♦he Alcoholic Be ver a "e Control Law at 
517 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMALIA SPIIJOTES 
Purity Delicatessen

517 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
GB 4059 has been issued to the undersigned 
♦o sell beer at retail under Section 75 of 
♦he Alcoholic Bevera"® Control T,aw «♦ 
508 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8835 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Tinder Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
421 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn ... . - the

NOTICE is hereby given that License 
GB 10110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
1917 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4473 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
462 Union Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 
462 Union
NOTICE is hereby given that License No. 
C 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Lav/ 
118 Cook Street, Borough of -----
County of Kings, to be consumed off 
premises. MQRRTS jj^DENBAUM 

<Vb-a Lindenbaum Distributors 
118 Cook St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License — n. 
GB 10076 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
♦ he Alcoholic Beverage Control Law at 
981 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises. MILTON GREENFIELD
981 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 af 
♦ be Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

GREENFIELD'S FOOD STORES
73 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4694 has been issued to the undersigned 
♦ o sell beer at retail under Section 75 of 

Bev rage Control T.nw at 
Borough of 
to be consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 4285 has been issued to the undersigned 
to, sell beer at retail under Section 75 of 
♦he Alcoholin 
603 Grand 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5203 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

Beverage Control I aw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

♦be Alcobo'ic 
7816 — 3rd Avenue, 
Countv of Kings, to 
premises.

JENS HANSEN & 
7816—3rd Ave.,
NOTICE is hereby given that License N» 
GB 4437 has been issued to th» undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Bevera>re Control T.«w at 
406 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

' ISRAEL BLITSTEIN
406 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that license No 
GB 4390 has been issued to the undersigned 
fo sell beer at retail under Section 75 of 
♦ he Alcoholic Beverage Control T.»w at 
344 Tomnkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH EBEL
344 Tompkins Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10231 has been issued to the undersigned 
♦o sell beer at retail under Section 75 of 
♦be Alcoholic Beverage 
280 Tomnkins Avenue, 
Countv of Kings, to 
premises.

SEYMOUR 
280 Tompkins Ave.,
NOTICE is hereby given that license Nn 
GB 5178 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
♦ he AienhoHe Beverage Control T.aw at 
9f)6 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to 'be consumed of£ the 
premises. /

JOHN BUDZAK
296 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given thnt license No. 
GB 4532 has been issued tn the undersigned 
to selj. beer at retail under Section 75 of 

Beverage Control Uw at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

‘ " ’’ the

♦ he Alcoholic
639 Franklin _______ ____
Countv of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK WYETZNER
639 Franklin Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License i;„. 
GB 8726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
♦he Alcoholic Beverage Control i-aw at 
279 Columbia Street. Borough of Brooklyn, z. ... -.r,  .. con8Urne(j off the

DeFONTE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4652 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control T<iw at 
724 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH EIDEN
724 Franklin Ave.. Brooklyn, N. Y.

J® bereb-v «iven that License No. GB 8853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
♦he Alcoholi'’ Beverage Control T^w at 
835 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the premises.
HARRY ZABITZ & LEO ROGENSTEIN 

Washington Butter an Fgg Market .
335 Eastern Parkway, Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2905 has been issued to the undersigned 
♦o sell beer at retail under Section 76 of 
♦he Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is Hereby given that License No. 
EB 754 has been isstied to the undersigned 
fo sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beveran-e Control Law ‘af 
331 Tompkins Ave., Borough of Brooklvn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY MEERKATZ
331 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2911 has been issued to the1 undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

’ ALBERT WECHSLER 
& JACOB RAPPAPORT

1620 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1243 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
124 North 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
EB 676 •’■>* been issued to the •’ndersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
693 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES & WILLIAM BARTHAU 
693 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 843 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4908 — “
County of 
premises.

NOTICE 
EB 1102 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

NOTICE 's lieceby given that License __
EB 900 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

G. FREDERICK MULLER
608 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

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

P. and S. Delicatessen
61 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
900 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS FEIMAN
900 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
DB12 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
103 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR RAY
103 Stuyvesant Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
C48 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
674-6 Pacific Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

CINCINNATI BEERS & ALES, 
674-6 Pacific St. Brooklyn,
NOTICE is hereby given that License No. 
C692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
466 Kosciusko St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE, 
466 Kosciusko St. Brooklyn,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4321 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
3002 Avenue K, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ERHARDT NORBY 
3002 Avenue K. Brooklyn, N.

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic
563 Wilson .. _ .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALPHONS LORBĖR
563 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given thnt License No. 
GB 5412 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Evergreen Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License Nn. 
GB 5461 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FELDSTEIN, Inc.
241 Driggs Avė., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4551 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
58 Steuben St., Borough of Brooklyn.
County of Kings, to be consumed off the|fj 
premises.-

MAURO D’AMBRA
58 Steuben St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
DB It has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
276 E. 23rd Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 978 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONRAD WOLF as Adm. 
Estate of Laura Wolf

382 Stagg St.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2981 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Montrose Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ANTONINA CRIMAUDO 
. Montrose Beer Garden

93 Montrose Ave., Brooklyn,
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1119 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law' at^ 
636 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DANIEL HUGHES 
Prospect Bar & Rest.

636 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2903 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MOLOD & ZUCKERMAN 
7112 Bay Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1005 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
241 Bushwick Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE’S LUNCH 
241 Bushwiek Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 769 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
82 Ten Kyck Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER KAPISKAS WAS
82 Ten Eyck Stį, Brooklyn, N, Y«



Septintas puslapisLAISVI

Springfield, III
Mirė Senutė

Estate ofCHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

PRANEŠIMAI iŠ KITUR

bių reikalų, knygų peržiūrėjimo ko
misija išduos raportą. Nariai, kurie 
dar neužsimokėjote 'duoklių, malonė
kite dalyvauti šiame susirinkime ir 
užsimokėkite, nes liksite susispenda- 
vę. Atsiveskite ir naujų narių. — 
Prot. Sokr. (164-165)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 7 v. v., liepos 17 d., pas 
M. Norbutą, 210 Hazle St. Visi na
riai pribūkite, nes bus svarbu išgir
sti iš pereito pikniko rengėjų rapor
tą. Apart to, bus ir daugiau svar-

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VEST1E E. DAVIS 

Licensed Mgr.

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

• v

Birželio 25 d. mirė močiutė 
Lagūnienė, 94 metu amžiaus. 
Pirmą ir paskutinį kartą savo 
amžiuje buvo ligonbutyj.

Močiutė turėjo geras akis, 
kad siūlą į adatą įsiverdavo ir 
skudurėlius susisiūdavo. Mat, 
močiutės numylėtas darbas 
buvo: senus skudurius suplė
šydavo, susiūdavo ir į kamuo
lius suvyniodavo, o po tam 
ausdavo regsų takus ir gerą 
darbą atlikdavo. Aplinkinės 
moterys pirkdavo tuos takus.

Toks užsiėmimas močiutei 
buvo į sveikatą. Mat, praleis
davo laiką savo senatvės ne
nuobodžiai. O dabar, kaip 
sirgo mirties liga, tai jau ne
norėdavo ilgiau gyvent. Kas 
atlankė sergančią, ta; visiem 
sakė savo troškimą, “kad 
greičiau tik mirčiau, gyvent 
nenoriu.”

Tapo palaidota laisvose ka
pinėse amžinai ilsėtis Ameri
kos laisvoj žemelėj, tuose gra
žiuose kapuose, kur ilsisi ir 
Abrahomas Lincolnas.

—o—
Liepos 5 d. mirė Glaveckas, 

65 metų. Buvo sunkaus darbo 
žmogus. Per visą čia gyveni
mo laiką dirbo anglies kasy
klose. Tapo palaidotas 
bažnytinėmis apeigomis 1 
iikų kapuose.

—o---
Senatvės Pensija

Mūsų mieste valstybės 
melyje nutarė dar pridėt 
prie $30 buvusio įstatymo se
nų žmonių pensijos. Pensiją 
•gaus sulaukę 65 metų am
žiaus piliečiai. Girdi, negali
ma išgyvent su $30 mėnesį 
laiko.

Tas gerai ir net pagirtina. 
Bet klausimas, ar daug senių 
gaus tą pilną $40 pensiją į 
mėnesį ? Gal vienas kitas ti
krą .anjerikoną ir gaus. O 
ateiviai piliečiai bus laimingi, 
kas gaus pusę—$20 į mėnesį.

Mat, iki šiol irgi buvo įsta
tymas $30. į mėnesį seneliam. 
Bet maža dalis gavo savo pil
ną pensiją. Su lietuviais man 
teko įsišnekėt ir sužinot, kiek 
kas gauna pensijos. Tai nera
dau nei vieno tokio laimingo, 
kad būtų gavęs $30 į mėnesį. 
Ot, 20, 18, 15 doolerių ir dar 
mažiau. Tad nėra didelio 
džiaugsmo iš tokių kreivų 
pensijos įstatymų. Kas turi 
savo šiokį tokį namelį, vadi
namą pastogę, turi pats taisyt, 
taksus mokėt, inšiūriną ir vis
ką užlaikyt iš tų kelių dole
rių pensijos. Valgis, drabu
žiai ir viskas. Tai ir gyvenk, 
vargdieni, iš tos nepilnos pen
sijos. A. Čekanauskas.

NAZIAI GRŪMOJA TUR
KIJAI

Berlin. — Vokietijos val
diški laikraščiai persergėjo 
Turkiją, kad jinai “nesi- 
šiauštų” prieš Italiją. Na- 
ziai tyčiojasi iš Tūriai val
džios, kad jinai pasitiki An
glija. Pasak nazių spaudos, 
tai Anglija esanti “labai 
nupuolus” tarptautinėje po
litikoje. Hitlerininkai per
spėja Turkiją, kad jinai tu
ri būt Italijos drauge, jei 
nori, kad Vokietija būtų 
Turkijos “drauge.”

; su 
kata-

sei- 
$10

mūsų tėvynė 
ir taip to- 
vistiek nenu- 
pamatyti —

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

pas' draugus Praleikus, 401 Electric 
St., antradienį, 18 d. liepos, 7 v. v. 
Nariai dalyvaukite susirinkime, nes 
turime daug svarbių reikalų apsvar
styti. (164-165)

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

Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI

Ant Išmokėjimo, Jei Norima

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

mą Ispanijos kare, primeta 
mums ir šį drakoniškų įsta
tymą, kurį išleido 1937 m. 
prieš lietuvius, gyvenančius 
emigracijoje, kad neregis
travęs per du metu užsienių 
pasą nustoji Liet, piliety
bės, o mes gi, būdami Ispa
nijoje virš du metus, nega
lėjom tos pareigos atlikti, 
nes čia nei Liet, konsulo ne
buvo, o dauguma laike mū
šių ir dokumentus pametė, 
tai ką gi ir kur registruoti? 
Į prašymus gauti užsienių 
pasus, kai kurie iš mūsų 
jau gavo atsakymą iš Liet, 
konsulo Paryžiuj, su pažy
mėjimu: Tamsta jau nusto
jo! Lietuvos pilietybės,” ki
tam: “Jumis 
nepageidauja” 
liau. Bet mes 
stojam vilties
grįžti į savo tėviškę. Tiki
mės, kad platus masinis ju
dėjimas už amnestiją polit
kaliniams - išris ir mūsų 
klausimą teigiamai, privers 
reakcionierius skaitytis su 
visuomenės valia. O taip 
pat gal ir kitų šalių reakcio
nierius privers nusileisti 
platus tarptautinis judėji
mas už gelbėjimą pabėgėlių 
nuo fašizmo.

Šalia tos didelės proble
mos kovos už teisę pabėgė
liams apsigyventi demokra
tiniuose kraštuose, — dar 
viena ne mažesnė našta už
guls ant antifašistinių or
ganizacijų, tai sukėlimas 
reikalingos sumos kelionei, 
kur nors išvažiuoti, kuomet 
bus leidžiama, nes ne abejo
tina, kad nei viena šalis, su
tikusi priimti tam tikrą 
skaičių Pabėgėlių, nesutiks 
apmokėti jiems kelionės, 
kaip jau yra daroma, kad 
važiuojanti bile į kurią šalį, 
išskiriant SSSR (kur veža
mi be jokių sąlygų pirmoje 
eilėje invalidai), turi patys 
apsimokėti kelio išlaidas. 
Bet mes neabejojame, kad ir 
šis klausimas bus išrištas 
kuogreičiausia, kaip tik 
gausim teisę kur nors išva
žiuoti, nes plačioji visuome
nė, kuri rėmė prieš fašisti
nę Ispanijos kovą, neužmirš 
ir jos kovotojų, nukentėju
sių nuo fašizmo. S. Talalis.

C. de Gurs, France.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių kongreso vietinio 

riaus, mėnesinis susirinkimas 
bus liepos 18 kaip pusė po septynių 
vakare, 29 Endicott St., Draugijų 
atstovai dalyvauki! susirinkime, tu
rim svarbių dalykų apkalbėti. — 
Organizatorius. (164-165)

sky- 
atsi-

PHILADELPHIA, PA.
Ekskursijos Klausimu.

Visi draugai ir draugės, kurie tu
rite paėmę tikietų ekskursijos į 
Wildwood, N. J., liepos 23 d., pasi- 
stengkite, kad kaip nors daugiau tų 
tikietų išparduoti, nes jau yra trum
pas laikas ir tuoj reikės grąžinti ti- 
kietus ar pinigus. Tikietų tvarkyto
jas, J. Bender. (164-165)

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

J

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.

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

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdlrbysčlų šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausi šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 j mėnesi. Pamąstykit! 

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

Tuojau šaukite E V. 7-6111 
4-6562

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

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES "LAISVĖJE

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

I

Namų Rakandų Krautuve
■, ....../ .—-—          ■ ■■■ —

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 Barberini

A. WEITZNER
VERTEIVIS

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

venamajam, ir valgomajam kambariam.

Šios Savaitės Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Uevves elevelterio stoties

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

i ILietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)EVergreen 7-6673

VARPO KEPTUVE

Special Rates per Week

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

WORLD’S 

FAIR

Managed by

TEITELBAUM

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

Sun. all day and night

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

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį speciali pasiūlymą 

301 Grand Street Telefonas: 
Brooklyn, N. Y.

SMBMK

Nykus, Skurdus Gyvenimas 
Lageryje, Rašo Vienas Tų, 

Ką Ten Sėdi
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

kias maldaknyges ar 
šventųjų laikraštį bei 
nalą. Bet mes visiems šir
dingai dėkingi už solidaru
mą, nors ir neviskuo pasi
naudojame, bet iš to jaučia
me platų susidomėjimą mū
sų padėčia.

Išsliuosavimo problema 
eina labai lėtai. Demokrati
nių šalių piliečiai po biskį 
išvažinėja-grįžta į savo ša
lis. Nesenai mūsų kaimynų 
estų grupė gavo teisę grįžti 
namo ir jau sugrįžo. Rašo 
jie, kad labai entuziastiškai 
buvo sutikti 'ir dabar visur 
kur labai mylimi, gerbiami, 
kaip jiems ir pridera. Gi 
fašistinių arba pusiau fa
šistinių šalių piliečiams kol 
kas dar nėra aiškios per
spektyvos, kada ir kur galės 
prisiglausti.

Mes iš tėviškės Lietuvos 
dar vis negaunam atsaky
mo, ką mano Lietuvos ponai 
apie mus. Matoma, kad 
prie bausmės už dalyvavi-

kokį 
žur-

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

LIETUVIU 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

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

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

m —"•j

Kliudė 
ite tikros 
i e t aviškos 
degUm®5' 

algiu ir go-

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, sus.e.ti savo gimmes ir senus pažibamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

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

Kllubo Gaspadorlus
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672

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

RHEA

Open Day and Night

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

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

f - • \ J ” 11 11  : * 111 »» r1—  

. vincas J. Daunora - ,
>• ------ . APTI.EKORluę. ‘ ‘ '

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

priežasties slogos—šalčio r 
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

‘B E O 
MPĄSjHORJ-H.

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

Telefonai EVergreen 7-1661

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.

Siunėlamo duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Mokytojų Unija Prieš 
Algų Kapojimą

Dariui-Girėnui Minėt 
Programa

MOKYTOJAI PRAŠO 
MAJORO TALKOS

i įsigykite “Pasportus” 
Ekskursijai Laivu

| ATIDĖJO REZOLIUCIJA 
WPA REIKALAIS

Dariaus-Girėno mirties pa
minėjimui specialė programa 
bus girdima liepos 15 d. (šį 
rytą), nuo 9 iki 9:45 ryto, iš 
stoties WBNX, 1350 kc., va
dovaujant visiems gerai žino
mam V. Matusevičiui, kuris 
jau 8 metai užlaiko lietuvių 
Radio Valandą.

Virš minėtoj programoj kal
bės ir R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius.

Mokytojų unija savo laiške 
majorui 
sušaukti mokytojų atstovų ir 
mokyklų administratorių kon
ferenciją, kuri išdirbtų pro
gramą išrišt blogą padėtį, su
darytą republikonų kontro
liuojamo seimelio nukirtimu 
$10,000,000 švietimo pinigų.

LaGuardijai prašo
ir

Antradienį Pasaulio Paro
doj pas majorą LaGuardia 
lankėsi 5 Francijos Atstovų 
Buto nariai.

Kabėjusiems Parašiū 
te Negręsęs Pavojus Pageidauja Roosevelto

Trečiam Terminui
George P. Smith, J r., sau

gumo inžinierius Pas. Parodoj, 
sako, kad ponų Rathborne 
prietikis pasivažinėjant para
šiutu kaip tik parodo, jog pa
rašiutai saugūs. Nukrist jie 
niekaip nebūtų galėję, tinklai 
buvę užtiesti tik dėl viso ko, 
sustiprint kabėjusių dvasią. 
Sėdynė, tiesa, pakrypo, bet 
nepavojingai, ir toliau krypt 
negalėjus, nes kabeliai, ku
riais ji keliauja, toliau krypt 
nedaleistų.

Saugumą ir juomi žmonių 
pasitikėjimą, sako inžinierius, 
rodo ir tas faktas, kad kabė
jusiųjų gelbėjimo laiku virš 
300 žmonių smagiai žaidė li
kusiomis linijomis. Buvęs prie
tikis galįs atsitikt vienas per 
milioną važiavimų, tačiau ir 
tas esąs užtikrintai saugus.

New Yorko 12-me kongre
siniame distrikte kongresma- 
nas Kennedy apklausė 1,092 
balsuotojus, parinktus taip 
sau, be atydos į jų nusistaty
mą bei politinius ryšius. Atsa
kymus gavo nuo 1,051, kas 
skaitoma nepaprastai aukštu 
nuošimčiu, rodančiu didelį su
sidomėjimą sekamais rinki
mais. Iš jų 68 nuošimčiai sto
jo už trečią terminą Roosevel- 
tui.

Jau tik trys savaitės teliko 
iki rugpjūčio 5-tos, tai ragi
name tuos draugus, kurie dar 
neturi tikietų dėl ekskursijos 
laivu, rengiamos Metropolitan 
LDS Jaunimo Kuopų Tarybos, 
tuojaus juos įsigyti. Mat, tu
rime apribotą skaičių tikietų, 
o visi bus parduoti iš kalno.

Visi būsite patenkinti, nes 
tai ne vien tik pasivažinėjimas 
laivu, bet sykiu ir vakarėlis. 
Bus gera muzika šokiams, pro
grama, užkandžių ir alaus.

Laivas S. S. Islander iš
plauks nuo North River prie
plaukos num. 1 
Place), subatoj, 
d., lygiai 7:30 
Laivas niekur 
plauks Hudson 
prie tos pačios
vai. ryto. Kaina tik $1.

Gerbiamieji New Yorko ir 
New Jersey lietuviai! Daly
vaukite šioje 
tuomi padėkite 
jaunimui šiame 
darbe.

(ties Battery 
rugpjūčio 5 
vai. vakare, 
nesustos — 

upe ir sugrįš 
prieplaukos 1

Rezoliucija, raginanti kon
gresą pataisyt WPA bilių, 
nepraėjo Sąmatų Taryboj dėl 
stokos 3 balsų. Ją įteikė 
Bronx prez. Lyons, kuris po
ra savaičių atgal, kada Wood- 
rumo bilius tebebuvo svarsto
mas, padėjo sulaikyt Manhat
tan prezidento Isaacs rezoliu
ciją, reikalaujančią Woodrum 
bilių atmest. Isaacs, tačiau, 
balsavo už Lyonso rezoliu
ciją, nors ji ir mažiau reikš
minga už buvusią jo paties 
įteiktąją.

Už balsavo Isaacs, McGa- 
han, Morris; prieš—Ingersoll 
ir Halleran, kuris atstovavo 
Harvey. McGoldrick ir Alle- 
son, atstovaująs Paima, susi
laikė.

Tarybos nariai turi po skir
tingą skaičių balsų sulyg už
imamos vietos.

Mokytojų Unija griežtai pa
sisakė prieš bile kokį algų 
kapojimą pasekmėj republi- 
konų kontroliuojamo seimelio 
n u kapojimo paskyrų valstijos, 
o sykiu ir N. Y. Miesto švie
timo darbams. Reakcininkai 
siūlo taupyt nukapojimu al
gų mokytojams.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Domicėlė Lukoševičienė, pa- 

jieškau mano vyro (Mamarto Luko
ševičiaus), pusseserės Stasės Svieka- 
tienės. Per ilgus metus gyveno New 
York City, N. Y. Kas žinot apie ją 
arba jos pačios prašau atsišaukti se
kamu antrašu: Eva Domicela Luko
ševičienė, 80 Sheldon St., Hartford, 
Conn.

REIKALAVIMAI
Reikalinga žarnų atrinkėjų (cas

ing selectors). Atsišaukite tiktai pa
tyrusios.
Sayer & Company, 356 W. 11 th St., 

New York City, N. Y.
(163-165)

7-0

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Parodoj Pagerbs Lakūnu
Sekmadienį, 3 vai. po pie

tų, ruošiama Dariaus-Girėno 
minėjimo iškilmės Lietuvos 
Pavilijone Pasaulio Parodoj.

Prašome Nesivėluoti
Paskutinis Pranešimas

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.
Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

pramogoje ir 
LDS lietuvių 
užsibrėžtame

Komisija.

Mirė Povilas Grabauskas
šiomis dienomis brooklynie- 

tis Petras Grabauskas, lošėjas 
ir veikėjas, gavo laišką iš Lie
tuvos, pranešantį, kad numi
rė jo tėvas, Povilas Grabaus
kas. Jis turėjo 75 metus 
žiaus. Gyveno Pakirsnių 
me, Rudaminos parapijos, 
rijampolės apskrityj.

“Laisvės” reiškia draugui 
Grabauskui nuoširdžią užuo
jautą šitoj jo liūdesio valan
doj.

am- 
kai- 
Ma-

Skubi Konferencija Ateivių 
Reikalais

Liepos 25-tos vakaro 8-tą 
vai., Central Brooklyne, šau
kiama konferencija skubiais 
ateivių klausimais, kad pasto
ti kelią kaikuriems labai ža
lingiems biliams, dabar esa
miems kongrese ir valstijos 
seimelyje. Visoms organizaci
joms svarbu turėt delegatus ar 
atstovus. ' Konferencija 
Plaza Hali, 350 Rlatbush 
Ext.

a—

bus 
Avė.

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminių Palty

Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas ir audimai 
bus brangesni šį rudenį.

štai kai kurios mūsų kainos! , rn
Siūtai ar Overkautai vertės $20.00, dabar.. . ipl/rtdv

Siūtai ar O verkautai vertės $22.50, dabar. .

Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

S16.50
$18.50

Visi, kurie važiuosite Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
busais į Fort Salongą, Mas- 
petho Vaikų Kempę, rytoj— 
susirinkite pas Kliubą ne vė
liau 9:30 ryto. Kas pasiliksi
te vėliau paskirto laiko, tai 
būsite pasilikę, nepaisant, kad 
ir tikietas bus nupirktas. Tad 
prašome nesivėluoti!

Kas norėsite važiuoti savais i 
automobiliais — čia paduoda-Į 
me kelrodį: Važiuokite keliu 
25A iki skerskelio prie Sun
ken Meadow State Park. Su
kitės po dešinei. Važiuokite 
ant Kaplan Rd. iki pat galo. 
Jeigu bus reikalinga, klauski
te, kur randasi Maspetho Vai
kų Kempė.

Piliečių Kliubas.

ir Kriaučių Neprigulmingo 
Kliubo Piknikas

Šiandien, 15 d. liepos, Dex
ter Parke, įvyksta lietuvių 
kriaučių ir Neprigulmingo 
Kriaučių Kliubo piknikas, kur 
bus galima linksmai laiką pra
leisti ir prie puikios muzikos 
smagiai pasišokti. V. Retike- 
vičiaus orkestrą grieš lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 

I Todėl kviečiame visus daly- 
Įžanga ypatai 25c.

J. Kairys.

J. Mulligan, 10 metų 
niukas, išplaukė Harlem 
savo pasidaryta pervaža. Men
kai sujungtus pagalius vilnys 
bematant išskirstė ir vaikas 
prigėrė.

va uti.

“Džiūrė” pripažino 1-mo 
laipsnio plėšikais St. Wallace, 
J. Kress ir T. Quinn už šar- 
vuotvežimio apiplėšimą 1934 
metais. Buvo pagrobta $427,- 
950.

ber-
Upe

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Mine/ Gaminam valgius ir 
iii $ t u r im e Amerikos 
■■ULc Y išdirbimo ir Impor- 

tuotų degtinių, vi-
,. \šokių vynų ir gero
lUąuor# alaus-

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St , cor. Manhattan Avė

Brooklyn, N. Y.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

Majoras Šaltai Sutiko 
Reakcininką

Samdys Sulyg Tinkamumo, 
Ne Sulyg Politikos

Gaisrams Gesint Būsią 
Orlaiviai

Įteikimo policijos depart- 
mentui dviejų naujų orlaivių 
ceremonijose Bennett Orporte, 
pereitą trečiadienį, majoras 
LaGuardia pasakė, jog nebe
toli tas laikas, kuomet ir gais- 
ragesių departmentas turės 
orlaivius.

Majoras sako, kad su ati
darymu North 
kuris dabar 
York o Miestas 
sis komercinės 
tras pasaulyje.

Beach Orporto, 
statoma, New 
būsiąs didžiau- 
orlaivystės cen-

PARDAVIMAI

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
PASAULINE PARODA
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Ferų
Fairview Restaurant & Bar

AND

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

New Yorke ir Pasaulio Pa
rodoj lankėsi generolas Tru
jillo, Dominican Armijos ko- 
mandierius, buvęs per 8 metus 
tos šalies prezidentas, už sa
vo reakcingumą vadinamas 
“dominikonų bučeriu.”

Majoras yra širdingiausiu 
svečių priėmėju, bet šį poną 
priimt jam ėmė ne daugiau 
2 minutų, apsilenkė jis ir fo
tografijų ir judžių traukėjų, 
kuriem jis mielai šypsodavosi 
stovėdamas greta kitų svečių.

Jį čionai atsikvietęs
gresmanas Hamilton Fish 
kiti reakcininkai.

Majoras LaGuardia užgyrė 
Miesto Civilės Tarnybos pa
teiktą planą uždėt 12,000 gat- 
vešlavių ir draiverių į civilių 
tarnautojų sąrašą. Plano re
zoliuciją pateikė ir jau pasi
rašė komisijos prezidentas 
Paul K. Kern.

Senieji departmento darbi
ninkai 
imami 
tikrus 
si bus 
manės
liūdymas būdavo visa kvalifi
kacija. Nuo dabar su Tam- 
manės politikieriais ir pažin
ties neturintieji galės gaut 
darbą, jeigu tik bus jam tikę.

Per metus pasikeičia per 
500 darbininkų, tad apie po 
tiek bus paimama darban kas 
metai sulyg naujų taisyklių.

pasiliks, kaip buvę, bet 
nauji turės pereiti tam 
kvotimus ir tinkamiau- 
priimami. Seniau Tam- 
kliubo lyderio išduotas

kon-
ir

Francijos Diena Parodoj
Penktadienį Pasaulio Paro

doj suruošta iškilmingos ce
remonijos minėt 150 metų su
kaktį nuo puolimo Bastilijos 
laike Francijos Revoliucijos, 
su oficialėm priimtuvėm žy
mių francūzų prie World’s 
Fair Blvd, vartų ir programa 
Taikos Aikštėj 11:30 ryto, su 
gub. Lehmano prakalba 3 
po piet ir su Champagne 
šio perstatymu Francijos 
vilijone 8:30 vakaro.

Parsiduoda restauracija' su 
pilnom gėrimų (degtine, vy
nai ir alaus) laisnėm. Puiki | 
salė (Hali) tinkama baliam, 1 
vestuvėm ir visokiom parėm. 
Salėje kliubai laiko mitingus 
po 2 kartu į mėnesį. Randą 
veik visą apmoka draugijos, 
kurios laiko susirinkimus. Ly- 
są galima pasidaryti ant tiek 
laiko kiek tik norėsite. Par
duosime pigiai, nes savininkas 
dėl nesveikatos šeimoje turi 
greit apleisti šią apylinkę ir 
vykti į sausesni klimatą. Ši 
vieta yra artimoje Brooklyno 
apylinkėje, apie 10 minučių 
mašina važiuojama nuo Pa
saulinės Parodos. Vieta apgy
venta įvairiom tautom, keturi 
metai kaip tas pats savininkas 
daro biznį su pilnu pasiseki
mu. Kreipkitės į ‘‘Laisvės” 
ofisą, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. . (161-167)

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine budinko, 

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

CORONA, L. I., N. Y.
Telephone: Havėmeyer 9-9115

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

(Kampas Roebling St.) fr

Tel. EVorgreen 7-1645 License No. L. 886 fejj ‘

vai. 
mū- 
pa-

Mažiuką Auto Lenktynėm
Pribuvus iš Kalifornijo 

daugeliui mažiukų auto opc 
ratorių, Coney Islande, 
W. 12th St. ir Surf Ave., j 
ta mažiukų auto lenktynės 
sekmadienio vakarą nuo 
45 vai. Joms vadovauja 
Heiserman, Coney 
lodromo lenktynių

Island 
vedėjas.

Sk.

pre 
įver- 

i kr 7
8 -

Bill 
Ve-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus, 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj m

Krautuvėj. <J

Manhattan Liquor Store fcį

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

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

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikus, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pienišku valgiu ir daržovių, virtu ir žaliu.




