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Laikraštininkų Gildija 

Auga.
Šeštasis Suvažiavimas.
Ką Sako Mūsų Kliubai?
Sūnai ir Posūniai.
Pasaulio Paroda Jūsų

Namuose.
Rašo R. Mizara

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Nepaisant visokių skerspai- 
\ nių ir sunkumų, Amerikos 

Laikraštininkų Gildija (CIO) 
auga ir stiprėja. Vis daugiau 
ir daugiau laikraščių šią uni
ją pripažįsta. Ateis laikas, 
kad ir toki dienraščiai, kaip 

v New Yorko “Times” ir “Tri
bune” turės tą patį padaryti.

Liepos mėn. 31 d. prasidės 
šeštasis metinis Laikraštininkų 
Gildijos suvažiavimas San 
Franciscoj. Tai bus padarytas 
dar vienas žingsnis pirmyn.

—o—
Stipriausias Gildijos skyrius 

yra New Yorke. Nuėjęs i na
rių susirinkimus žmogus gali 
smagiai apsidžiaugti: šimtai 
laikraštininkų, šimtai žymių 
žmonių, kurie kasdien užpildo 
savo raštais didžiuosius laik
raščius, atydžiai ir rimtai 
svarsto savo reikalus, kaipo 

, ‘ unijistai.
Kiekvienam newyorkiškių 

gildijiečių susirinkime esti pa
kviestas koks nors žymus na- 
cionaliai asmuo pasakyti kal
bą. Pereitą antradienį įvyku
siam tokiam mitinge Commo
dore viešbutyj kalbėjo miesto 
majoras LaGuardia. Be jokių 
svyravimų šis liberalas pasisa
kė už gildijiečius, prieš tuos 
laikraščius, kurie atsisako Gil
diją pripažinti.

—o—
Vis daugiau ir daugiau 

žmonių pareiškia savo pagei
davimus, kad prezidentas Roo- 
seveltas kandidatuotų trečia
jam terminui.

Dar kartą tenka paklausti: 
ką gi daro Amerikos lietuvių 
piliečių kliubai? Kodėl jie 
tyli? Kodėl jie nepriima re- 

- zoliucijų, reiškiančių preziden-
* tui tuos pačius pageidavimus?

Atsiminkim, kad lašas prie 
lašo sudaro jūrą, žodis prie 
žodžio gali sudaryti tokį ga
lingą balsą, kurio prezidentas 
paklausys ir apsiims dar ket- 
verienhs metams papreziden- 
tauti. j

“Lietuvos žinios” rašo:
“Kalbama apie realią vie

nybę bei srovių lygybę, ir vy
riausybė savo deklaracijoje 
yra tai pasakiusi, o tuo tar
pu vienos pakraipos žmonės 
turi savo organizaciją, kitos 
lygiai, kaip trečios visai netu
ri. Tai liečia politinę organi
zaciją. Ideologinėje srity taip 
gi nėra ir nematyti, kad būtų M 7
siekiama vienybės. Pav., viena 
srovė turi savo jaunimo orga
nizaciją, kita srovė turi, o tre
čiai ligšiol vis dar neleidžiama 
turėti savo organizacijos.”

Vadinasi, liaudininkų laik
raštis aiškiai pasako, kad nau
joji vyriausybė, nors ji vadi
nasi “vieningojo darbo” vy
riausybe, dar vis nelaiko visų 
piliečių lygiais. Tautininkams 
ji leidžia organizuotis ir pa
laikyti savo tautininkų partiją, 
o katalikams ir liaudininkams 
-—ne! Neleidžiama, žinoma, ir 

Kl social-demokratams ir kilniu- E i* ■ nistams.
Dar daugiau: apie 500 po

litinių kaliniu anti-fašistų te-
♦ besėdi kalėjimuose ir jiems 

nepaskelbiama amnestija.
Vadinasi, gen. Černiaus vy

riausybė turėtų kuoveikiausiai 
panaikinti tą nelygybę, kurią 
jvedė tautininkų režimas. Te
būva visi Lietuvos piliečiai ly
gūs: tenebūva sūnų ir posū
nių!

—o—
Už dienos kitos išeis iš 

spaudos Pasaulio Parodos Al
bumas, kurį leidžia “Laisvė.” 
kurie lankysis Parodoj ir ku
rie nesilankys, turėtų Šį albu
mą įsigyti, nes tai bus labai 
turiningas ir įdomus.

♦
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LaGUARDIJOS PLANAS 
UŽBAIGT WPA 

STREIKAMS
USA Majorai ir Darbo Fede

racija Ragina Gerint Pa
dėti WPA Darbuose♦

Washington. —New Yor
ko miesto majoras LaGuar
dia pasiūlė planą suvažiavi
mui Amerikos miesto majo
rų, kaip galima būtų baigt 
streikus pašalpinių WPA 
darbininkų visoje salyje. — 
Tie darbininkai streikuoja, 
kad dabar, pagal kongreso 
išleistą įstatymą-Woodrum 
bilių, yra naikinamos vidu
tinės unijinės algos WPA 
darbininkam.

Jungtinių Valstijų majo
rai užgyrė LaGuardijos pa
siūlymą. — Šiuos žodžius 
berašant, dar nėra paskelb
ta visas turinys to pasiūly
mo. Bet yra žinoma, jog 
majoras LaGuardia reika
lauja laisviau aiškint Wood
rumo įstatymą, taikant jis 
pašalpiniam WPA darbinin
kam; taip antai, pirm to 
įstatymo pradėtuose dar
buose palaikyt tas pačias 
darbo valandas ir unijines 
algas, kaip ir pirmiau; akių 
plotu nepaleidinėt bedarbių 
iš WPA darbij tik todėl, 
kad tie žmonės išdirbo 18 
mėnesių ar dąugiau šiuose 
darbuose, ir t.t.

Majorų delegacija, vado
vaujama LaGuardijos, at
silankė tuo reikalu pas WP 
A darbų administratorių 
pulk. Harringtona. O Har- 
ringtonas, be kitko, sakė, 
kad viena didžiausių kliū
čių Woodrum įstatyme tai 
ta, jog įstatymas reikalau
ja. kad miestai ir valstijos 
prisidėtu su 25 procentais 
lėšų viešiem WPA darbam. 
O tų lėšų daugelis neturi.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Wm. 
Green atsilankė pas prezid. 
Rooseveltą. Jis ragino Roo- 
seveltą ypač dėt pastangų, 
kad būtu sugrąžintos vidu
tinės unijinės algos WPA 
darbininkam. Rooseveltas 
žadėjo “ištirt” visą dalyką.

Pasikalbėjime su laikraš
čių reporteriais, tačiaus, 
prez. Rooseveltas ve kaip 
atsiliepė apie WPA darbi
ninkų streikus: “Jūs negali
te streikuot prieš valdžią.”

Berlin. — Naziai mažina 
siuntimą metalinių karo 
reikmenų Japonijai. Sako, 
tie daiktai būsią labiau rei
kalingi pačiai Vokietijai.

Popiera brangi, spauda gra
ži : gausiai iliustruotas. Kiek
vieno svarbesnio pavilijono pa
veikslas čia telpa. ,

O kaina, palyginti, labai pi
gi : tik 25c viena kopija.

Taigi pasiskubiifkit, duokit 
užsakymus tuojau.

Turėdami šį albumą, jūs tu
rėsite Pasaulio Parodą savo 
namuose!
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VVPA darbininkai išėję j streikų, prieš Woodrumo biliumi nukapojimų, algų; šitie darbininkai dirbo 
airporte, kurj gamina New Yorko miestas North Beach, L. I., N. Y. Virš matome pikietuotojus.

Milionai Japonu Šėlo 
Prieš Anglijos Atsto
vybę ir Konsulatus 
Tokio. — 50 tūkstančių 

japonų kerštingai apgulė 
Anglijos atstovybę Tokio, 
Japonijos sostinėje; ataka
vo atstovybės rūmą akme
nimis, pagaliais ir plytomis; 
rėkė: “Išbombarduot Angli
ją iš Azijos!” Tūkstantis 
japonų policijos “saugojo” 
Anglų atstovybę.

Panašios demonstracijos 
įvyko prieš Anglijos konsu
latus įvairiuose miestuose. 
Pasak Japonijos laikraščių, 
tai vien liepos 14 d. visoje 
šalyje demonstravę “15,- 
000,000” japonų prieš An
gliją, šaukdami: “Muškime 
Anglijai į snukį!” ir pana
šiai. (Juos, suprantama, 
sukurstė pati Japonijos val
džia.
Japonai Bombardavo An

glijos Konsulatą
Shanghai, Chinija. — 

“Nežinia kas” metė dvi ran
kines bombas į Anglijos 
konsulatą Tsingtao mieste. 
Bombos išnešė langus ir ap
ardė konsulato butą.

(Tie “nežinia kas,” aišku, 
buvo japonai arba jų įran
kiai.)

Tai jau trečias japonų pa
darytas užpuolimas ant šio 
Anglijos konsulato per vie
ną savaitę.

Hong Kong. — Anglija 
įveda verstiną karo tarny
bą šioj kolonijoj’visiems sa
vo piliečiams vyrams nuo 
18 iki 55 metų amžiaus, tik 
apart chinų. 

-> —
Lenkija Nesideri su Naziais 

Dėl Danzigo
Varšava. — Buvo paskli

dę girdai, būk Lenkijos val
džia vedanti derybas su na
ziais kas liečia Danzigą, iš
spręst Danzigo klausimą su 
nuolaidomis iš Lenkijos ir 
Vokietijos pusės.

Dabar Lenkų valdžia vie
šai pareiškia, kad ji neveda 
jokių derybų su naziais dėl 
Danzigo. Lenkijos valdinin
kai tuo pačiu laiku sako, 
jog padėtis Danzige gana 
bloga.

300,000 GREIT NETEKSIĄ 
WPA DARBŲ

Washington. — WPA vie
šų darbų administratorius 
pulkininkas Harrington sa
ko, kad pagal Woodrumo 
bilių turės būt iki rugpjū
čio 1 d. pašalinta 300 tūks
tančių bedarbių iš tų darbų, 

i

Kasyklos Eksplozijoj Žuvo 
19 Mainieriy

Providence, Kentucky — 
Per eksploziją .Dpvin ang- 
liakasykloj tapo užmušta 19 
mainierių. Devyni kiti dar 
neišimti iš kasyklos. Jie 
randasi 200-250 pėdų gilu
moj.

Degančioji kasykla akli
nai dabar uždaryta iš vir
šaus, idant sustabdyt gais
rą. Todėl, jei tie devyni 
mainieriai dar nežuvo, tai 
užtrokš, kaip sako žinovai.

Mussolinis Veja iš “Itališko” 
Tyrolio Visus Vokiečius 

į Vokietiją

Roma. — Jau persiųsta 
10,000 vokiečių iš “itališko” 
Tyrolio į Vokietiją. Pagal 
Mussolinio susitarimą su 
Hitleriu, visi vokiečiai iš 
Tyrolio būsią išgabenti į 
Vokietiją. Jų paliekamą ne
kilnojamą turtą Mussolinis 
priimsiąs į nazių skolų at
mokė j imą. —- Vokietija sko
linga Italijai 500,000,000 li
rų.

Nuskendo Lėktuvas, Prigėrė 
2 Lakūnai ir Ligonis

New York. — Valdžios 
ligoninis vanden-lektuvas 
V-164 paėmė vieną ligonį 
nuo laivo ’’Atlantis,” už 150 
mylių į pietų rytus nuo 
New Yorko, ir gabeno ligo
nį į Marininkų Hospitalį; 
bet greit, dėl nežinomos 
priežasties, lėktuvas nukri
to į jūrą ir nuskendo. Su 
lėktuvu žuvo du lakūnai ir 
pats ligonis vardu Priest.

Penki kiti lėktuvo įgulos 
nariai sužeisti, bet išgelbė
ti.

ORAS. — Giedra.

Minu. Policija Nušovė 
WPA Streiko Pikielą 
ir Daugelį Sužeidė 
Minneapolis, M i nnesota. 

—Policija ir šerifai su aša
rinėmis bombomis, šautu
vais ir šarvuotais automo
biliais užpuolė darbininkus 
ir darbininkes, kurie pikie- 
tavo užstreikuotą WPA siu
vyklą. Užpuolikai nušovė 
vieną vyrą, Emilių A. Ber- 
gstromą ir sužeidė apie de- 
sėtką. kitų streiko pikieti- 
ninkį, vyrų ir moterų. 
Tarp sužeistų yra ir 14 me
tų vaikas.

Policininkai ir pagelbiniai 
šerifai atakavo darbinin
kus, kuomet šie mėgino su
laikyt streiklaužes moteris. 
Policininkai pro pikietinin- 
kų eiles lydėjo jas į siu- 
vykią.

Užpulti pikietininkai gy
nėsi akmenimis, plytomis ir 
pagaliais. Susikirtime tapo 
sužeistas ir vienas polici
ninkas; o trys kiti polici
ninkai aptroško dujomis iš 
ašarinių bombų, kuriomis 
jie bombardavo streiko pi- 
kietininkus.

Per susikirtimą su strei- 
kieriais praeitą pirmadienį 
policininkas J. P. Gearty 
taip susijaudino ir įnirto, 
kad sustojo jo širdis; dėl to 
jis ir mirė.

ĮKALINTAS ŠVEICARI
JOS HITLERIUKAS

Zurich, Šveicarija. — 
Daktaras Alfred Zander, 
nazių vadas, čia tapo nu
teistas kalėj iman pusant- 
riem metam kaip Vokietijos 
šnipas. Teisme pasirodė, 
kad jis buvo galva šveica
riškų nazių, kurie varinėjo 
sąmokslus nuverst demo
kratinę Šveicarijos valdžią 
ir įvest nazišką diktatūrą.

—o—
Berlin. — Pagal slapto 

teismo sprendimą, naziai 
nukirto galvas Karlui Jur- 
thui ir Alfonsui Luedkei 
kaip “šnipams” prieš Vo
kietiją.

Praga. — Hitlerininkai 
tebedaro daugmeniškas 
kratas pas čechus-slovakus; 
įieško ginklų ir prieš-naziš- 
kos literatūros.

PREZ. ROOSEVELTAS REIKALAUJA 
PAKEIST “BEPUSIŠKUMO” (STATĄ, 

TARNAUJANTĮ UŽPUOLIKAMS 
----------------------------------------------------B ________

Angly Premjeras, Žaislu 
Fabrikantas, Ardys Na-

Berlin. —Vokietijos spau
da pyksta, kad Anglijos 
ministeris pirmininkas N. 
Chamberlain pagamina tiek 
daug visokių žaislų savo 
dirbtuvėse.

Pirmiau Vokietija par
duodavo didelius kiekius sa
vo žaislų Anglijai. Dabar 
vis daugiau anglai perka sa
vo vaikams žaislus iš prem
jero Chamberlaino dirbtu
vių.

CHOLERA JAPONŲ UŽ
IMTAME MIESTE

Hankow, Chinija. — Šia
me japonų užimtame Chini- 
jos mieste mirė nuo chole
ros 157 žmonės praeitą mė
nesį; jąja serga dar 279.

Šaukia Miliciją ir Armiją 
Prieš WPA Streiką

Minneapolis, Minn.—Val
stijos gubernatorius Stas
sen rengiasi siųst miliciją 
prieš WPA streikierius. O 
Minneapolio miesto majo
ras Leach žada šauktis ir 
reguliarės armijos prieš 
juos.

Italija Išveja 210,000 
Vokiečiy pas Hitlerį

Roma. — Iš “itališko” 
Tyrolio bus iškraustyta į 
Vokietiją visi 210,000 vokie
čių, senų tos vietos gyven
tojų. Nes jie nenorėjo tapt 
šimtaprocentiniais Italijos 
fašistais. '

Tūkstančiai Naziu Karo 
Specialistų Libijoje

Washington. — Čia gauta 
pranešimai iš Europos poli
tinių centrų, kad Vokietija 
jau yra nusiuntus tris tūks
tančius savo karinių inži
nierių, lakūnų ir kitų tech
nikų į Italijos koloniją Li
biją, šiaurinėj Afrikoj. — 
Libija yra tarp Franci jos 
kolonijos Tunisijos ir An
glijos pusiau-kolonijos E- 
gipto. 1

Vokietijos karo orlaiviai 
ir dabar vis daugiau gabe
na karinių specialistų į Li
biją, padėt Italijai ten sta
tyt tvirtoves ir prisirengt 
karui ypač prieš Franci jos 
Tunisiją.

Mexico City. — Jokia 
meksikietė nepagimdė pen
kių kūdikių vienu pradėji
mu, kaip kad buvo praneš
ta kelios dienos atgal. Tas 
pranešimas buvo 
Meksikos laikraštuko 
skleistas išmislas.

vieno
pa-

Ministeris Hull Parodo, Kaip 
Šis (statymas Veikia 

Prieš Silpnas Šalis
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas 
kreipė į šalies 
kad pataisytų 
“bepusiškumo”

•t» iraštu atsi- 
kongresą, 
vadinamą 

(neu trata
mo) įstatymą. Prezidentas 
ragina tatai pataisyt dabar
tinėje kongreso sesijoje. Jis 
sako, kad turėtų būt iš
braukta iš “bepusiškumo” 
įstatymo ypač tas punktas, 
kuris įpareigoja prezidentą 
uždraust ginklų ir amunici
jos praleidimą iš Amerikos 
lygiai visoms šalims, tarp 
kurių būna karo stovis. 
Rooseveltas nurodo kongre
sui, jog tokia “lygybė” (už
puolikam su užpultaisiais) 
kenkia Amerikai palaikyt 
pasaulinę taiką ir gręsia 
pačios šios šalies saugumui.

Prez. Rooseveltas’ pilnai 
užgyrė pirmesnįjį valstybės 
ministerio C. Hull^areiš- 
kimą-atsišaukirhą i’ 
są.

Hull tame savb^pilrt^^^^ 
me nurodė, Jog'*- 
Amerikos “bepusiškum™1^ 
įstatymas tarnauja užpuo
likams (fašistiniams kraš
tams) prieš silpnesnes šalis. 
Nes užpuolikai turi išvystę 
savo ginklų ir amunicijos 
fabrikus, o jų užpuolamos 
šalys yra silpnai ginkluo
tos, ir neturi savo pramo
nių, kur galėtų pasigamint 
ginklų ir amunicijos, kiek 
reikia arba kokių reikia. 
Tad jeigu Amerika sustab
do pardavinėjimą ginklų ir 
amunicijos užpultom šalim 
lygiai kaip ir agresoriams- 
užpuolikams, tai silpnesnėm 
šalim sunku gaut apsigyni
mo pabūklų; o fašistiniai 
užpuolikai gali prisidirbt 
sau ir namie ginklų ir amu
nicijos.

Ministeris Hull, todėl, rei
kalauja, kad kongresas duo
tų prezidentui teisę spręst 
apie ginklų ir amunicijos 
p a r d a vinėjimą kariaujan- 
Čiom šalim, kaip preziden
to vykdomoji valdžia atras 
naudingiau Amerikai ir tai
kos palaikymui.

Hull taip pat nurodė, jog 
dabartinis “bepusiškumo” 
įstatymas yra nelogiškas. 
Pav., šis įstatymas leidžia 
laisvai pardavinėt tokias’ 
būtinas karui medžiagas, 
kaip plienas, varis, medvil
nė, gazolinas ir kt. ir už
draudžia tik gatavus - karo 
pabūklus.

Varšava 
atvyko į Danzigą dar šim
tas Gestapo narių. Gestapo 
tai slaptoji Hitlerio polici
ja.

Naziai Danzige smarkiai 
sumušė vieną lenką pašto 
valdininką.
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Šaulių Diena Kaune
(Nuo Mūsų Specialio Korespondento)

“Draugui” 30 Metų
Pereita savaitę (liep. 12 d.) Chica

gos liet, katalikų dienraštis “Draugas” 
minėjo savo 30 metų amžiaus sukaktį.

“Draugas” pradėjo eiti savaitraščiu 
1909 metais Wilkes-Barre, Pa. Paskui, 
1912 metais, įsikėlė į Chicaga, kur 1916 
metais pradėjo išeidinėti dienraščiu.

“Nuo 1920 m. visa dienraščio išlai
kymo našta,” rašo pati “Draugo redak
cija, “sugulė ant Tėvų Marijonų pečių. 
Jie ‘Draugų’ išgelbėjo nuo užsidarymo, 
jį išlaikė, nes nesigailėjo jam pasišvęsti, 
nesigailėjo ir lėšų. Jų pečiai dienraščio 
išlaikymo našta laikys ir toliau, nes ge
rai supranta, kaip didelį vaidmenį jis 
vaidina mūsų visuomenės gyvenime...”

Nėra abejonės, kad ir šiuo metu 
“Draugo” medžiaginė būklė nėra rožė
mis klota (kip ir visų lietuvių laikraš
čių), tačiau jam tuo geriau, kad turi ba- 
gotų rėmėjų—kunigų, kuriems šimtinė 
arba ir tūkstantinė numesti savo dien
raščiui išlaikyti yra tik juokas. Tiesa, 
“Draugas” neturi savo pusėje darbinin
kų veikėjų, o jei ir turi, tai labai mažai. 

?Kaį,|ik jo skaitytojas darbininkas pra- 
?4Slkrap§to akis, tuojau jis jieško ko nors 
.-tttik^tesnio, ko nors pažangesnio ir tokis 
^žmogus dažnai patampa mūsų spaudos 
" skaitytoj as. “Draugas”, mat, gan nuo
bodus ir neįdomus. Be to, jo politine pa
kraipa nėra pažangi, nors tūlais atžvil
giais pažangesnė už “Darbininko” pa
kraipų. Pastarasis — pats dešiniausias 
liet, katalikų laikraštis.

Prieškomunistinio turinio raštams 
“Draugas” visuomet suras vietos, nepai
sant iš kokio jie šaltinio; tas erzina jo 
skaitytojus. Tuo pačiu sykiu, kai pažan
gesnieji katalikai jau ne kartų pasmer
kė kun. Coughlina kaipo fašistų, tai 
“Draugas” nesurado pilietinės drųsos 
tarti prieš tų fašistų nei vieno žodelio!

Kuris Kurį Pralenks?
Per ilgų laika didžiausiu komunistų 

plūdiku buvo Chicagos socialistų dien
raštis. Bet pastaruoju metu So. Bostono 
“Darbininkas,” matyt, nusitarė eiti toj 
srityj su “Naujienomis” lenktynių. Todėl 
jis pradėjo taip atkariai, taip besųžiniš- 
kai kimšti į savo špaltas visokį brudą, 
kuris tik yra nukreiptas prieš komunis
tus.

Taigi žiūrėsime, kuris iš tų laikraščių 
kurį “subytins.” Viena jie abu turi žino-' 
ti: tokiais argumentais, kokius naudoja 
“Naujienos” ir “Darbininkas” komuniz
mo nesunaikins, o tik labiau suerzins 
tuos žmones, kurie tuodu laikraščiu skai
to.

Mongolija
' Mongolijos Liaudies Respublika, kuri 

su pagalba Sovietų Sųjungos ginasi nuo 
Japonijos užpuolimų, šiomis dienomis 
minėjo savo nepriklausomybės sukaktį.

Mongolija didelė žemės plotu, bet la
bai retai apgyventa. Jos gyventojų svar
biausias užsiėmimas—gyvulių, dažniau
siai kupranugarių, avių ir arklių augi
nimas.

Japonijos imperialistai jau 1919 me
tais bandė jų pavergti. Kada Kolčakas 
buvo sumuštas, tai rusų baltagvardiečiai • 
susigrūdo į Mongolijų ir išvien su japo
nais siekė tų kraštų pavergti. 1920 me
tais mongolams į pagalbų atėjo Sovietų 
Sųjungos Raudonoji Armija, sumušė ru
sus baltagvardiečius ir japonus. Raudo
noji Armija Mongolijoj išbuvo iki 1925 
metų. 1 f *

Pirmiau Mongolijoj nebuvo nei vieno 
fabriko ir dirbtuvės. Dabar jau yra pra
vesta nemažai plentų, įsteigta anglies 
kasyklos, kelios elektros gaminimo van-

Japonai Užblokaduosią An
glų Fabrikus Shanghai u j

Japonų vyriausybė žada 
apvest elektrizuotomis tvo
romis spygliuotų vielų tris 
anglų fabrikus Shanghajuj. 
Sako, kad tatai reikalinga, 
idant per tų fabrikų plotus

dens stotys, mašinų taisymo fabrikas, du 
vilnų mazgojimo fabrikai, kelios plyt- 
nyčios ir nemažai medžių apdirbimo fa
brikų. Mongolijos sostinėj Ulan-Batore 
yra mėsos kombinatas. Steigiamos pra
dinės ir aukštesnės mokyklos. Sovietų 
Sąjungą daug duoda Mongolijai pagal
bos.

Mongolijos Liaudies Respublikos armi
ja turi tankų pulkus, orlaivių eskadriles, 
artilerijos, pėstininkų, bet svarbiausia 
atydų kreipia į raitarija, kurios, sako
ma, gali pastatyti iki 150,000. Mongoli
jos raitarija labai vikri. Mongolijoj vei
siasi savo rūšies nedideli, labai greiti ir 
ištvermingi arkliai. Ši raitarija gali pa
daryti labai daug rūpesčio japonams 
Mandžūrijos kalnuose ir miškuose.

Mongolija nori ramiai gyventi, plėsti 
savo kultūrų ir gerinti žmonių gyveni
mų. Bet jeigu Japonijos imperialistai ja 
puls, tai ji visomis jėgomis su Sovietų 
Sąjungos pagalba ginsis.

Mussolinis Surado Šnipą
Italijos fašistai smarkiai sujudo. Jie 

atidengė, kad Tyrolyj, ypatingai Bolza
no apskrityj, kuris rubežiuojasi su bu
vusia Austrija, dabar pavergta Vokie
tijos fašistų, yra daug šnipų. Pagal Ita
lijos pranešimus, tie šnipai dirba “kai
myniškai valstybei,” reiškia, Vokietijai.

Itališkas Tyrelis prieš pasaulinį karų 
priklausė Austrijai. Ten gyvena- apie 
300,000 vokiečių. Naziai jau senai ten 
veda propaganda, kad tas kraštas turėtų 
būti grąžinamas Vokietijai.

Itališkas Tyrolis turi daug svarbos, 
nes iš jo yra du perėjimai per Alpų kal
nus—Brenner Pass į Austrija ir Adige 
Pass į Šveicarija. Tik per šiuos perėji
mus galima sėkmingai užpulti Italijų iš 
Vokietijos ir Šveicarijos. Matyti, kad 
Hitleris rūpinasi pačiupti juos į savo 
rankas, kad reikalui esant galėtų rūsčiau 
pakalbėti su Mussoliniu.

Prieš kiek laiko tarpe Hitlerio ir Mus- 
solinio susitarta, kad Tyrolyj gyvenan
tieji vokiečiai, jeigu jie nori, gali kraus
tytis į Vokietijų. Mussolinis sutiko juos 
išleisti. Bet tuojaus po to Bolzano aps
krityj prasidėjo prieš Mussolinį sukili
mai ir Italijos fašistai atidengė šnipų 
suokalbius.

Kaip matome, tai fašistų tarpe “bro
liškumas” viešpatauja tik bendram ant 
kitų šalių užpuolimui, bet tuo pat kartu 
jie kasasi vienas po kito pamatais.

Amerikos Orlaiviai
Jungtinių Valstijų valdžia siekia pasi

gaminti iki 9,000 karo orlaivių armijai 
ir laivynui. Bet dar svarbiau, - kad iš 
Washingtono pranešė, jog po trijų metų 
bandymų pavyko išrasti naujų orlai
viams motorų, kuris duos galimybę mū
šio lėktuvams daryti per 500 mylių per 
valandų, o bombnešiams .per 400 mylių. 
Dabar Amerikos mūšio lėktuvai daro iki 
275 mylių, o bombnešiai apie 300 mylių. 
Vokietijos mūšio orlaiviai daro apie 
350 mylių, o bombnešiai apie 300. Jeigu 
tai tiesa, tai Amerikos lėktuvai bus.grei- 
čiausi ir todėl geriausi.

negalėtų įeit į patį miestų 
priešingi japonams elemen
tai.

Tientsine japonai vis nuo
gai nurenginėja anglus, iš
einančius iš tenaitinės An
glų koncesijos bei einančius 
į jų. Krėsdami tuos anglus, 
japonai visaip juos įžeidi
nėja.

Išlaisvina Tulus Franci jos 
Streikierius

Paryžius. — Franci jos 
ministerių kabinetas nutarė 
atleisti bausmes kai kuriem 
darbininkam, įkalintiem už 
d a 1 y v a v imu visuotiname 
streike pernai rudenį.

Lietuvos Šaulių Sąjungos vyri; gimnastika Kaune, Vytauto Parke.

išvaizdos, nors ir uniforma, 
regis, tokia pat...

Garsiakalbis charakteri
zuoja kiekvienų praeinančia 
rinktinę, pasakoja jos isto
rijų ir pasižymėjimus. Bet 
nė karto diktorius nepa
mini šaulių pasižymėjimų 
Suvalkijos įvykiuose. Nepa
mini, kad buvo duotas įsa
kymas nuginkluoti visus 
šaulius, nes jie ėmė šaudyti 
Smetonos policijų, seniūnus 
ir viršaičius... Taip, šaulių 
sąjunga gimė, kaip siauro 
klasinio viešpatavimo įran
kis, šaulius siuntė daryti 
kratų, saugoti vieškelius ir 
gaudyti atsišaukimų platin
tojus prieš gegužės pirmų
jų... šiandienų toji sąjun
gą sukarinta, šauliai—be
veik kareiviai, jie priklauso 
karo komendantams, juos 
net baudžia karo komen
dantas ir teisia kariuome
nės teismai. Pensijų ir gy
dymo žvilgsniu jie prilygin
ti kariam. Šiandiena į šau
lių sąjungų šaukia stoti net 
komunistų partija. Šaulių 
sąjunga neprivalo palikti 
vienos klasės gynimo nuo 
biednuomenės įrankiu, bet 
turi virsti visos tautos gin
kluota pajėga Lietuvos lais
vei ir nepriklausomybei gin
ti.

Ar Darbininkai Lojalūs 
Piliečiai?

Masės nori pasipriešinti 
užpuolikams, bet ar norės 
to viršūnės? Patriotinio są
jūdžio dienomis buvo šauk
tasi į visus gyventojus sto
ti šaulių sųjungon. Buvo 
pasiūlyta steigt atskiri dar
bininkų būriai prie darbo 
rūmų kultūros kliubų. Bet 
kai darbininkai parodė, jog 
tikrai nori eiti į tuos bū
rius, parėdymas buvo at
šauktas. Dabar darbininkų 
nesiskubina priiminėti į 
šaulių sąjungą, ilgai laiko 
paduotus pareiškimus ir il
gai vilkina priėmimų, rinkr 
damiesi, bijodami per dide
lio aktingumo.

Kodėl? Mat, tarp darbi
ninkų daug ^komunistų, o 
jei ne komunistų, tai bent 
simpatizuojančių komunis
tams. Na, tai kas? Argi 
k o m u n i s tai nepasižadėjo 
ginti Lietuvos nuo užpuoli
kų? Taip, jie pasižadėjo 
ginti, jei ..puls vokiečiai, jei 
puls lenkai, bet jei pūls SS 
RS? Juk jie nuo Sovietų ne
gins Lietuvos,—sako gene
rolas Skučas, vidaus reika

Nuskambėjo maršai Kau
no gatvėse. Nuskambėjo 
“būgnai ir litaurai,” nu
skambėjo orkestro dūdų va
ris ir alinių bokalų stiklas. 
Nuskambėjo ir nutilo. 20,- 
000 šaulių vyrų ir moterų 
išvyko, iš kur buvo atvykę.

Šaulių diena tikrumoje 
truko tris dienas. Buvo 
šaudymų varžybos, sporto, 
dainų ir šokių varžybos. 
Buvo vaišės. Buvo, pagaliau 
didysis paradas. Visa tai 
surengta šaulių sąjungos 20 
metų sukaktuvėms paminė
ti. Iškilmės baigėsi didžiuo
ju paradu karo aerodrome.

Paradų priėmė... Smeto
na ir gen. Raštikis. Tru
putį juokinga matyti tai. 
Visų keikiamas ir niekina
mas, priima paradų, sako 
kalba, įteikia vėliavų, ragi
na dirbti tautai ir tėvy
nei. ..

Pro garbės svečių tribū
na marširuoja visa eilė 
“rinktinių,” (taip vadina
mi šaulių organizacijos ba
talionai.) Visų vienodos ka
riškos uniformos, vienodi 
ginklai. Visi vienodai mar
širuoja, rodos, nėra ir nie
kad nebuvo jokių skirtumų, 
jokių priešingumų tarp tų 
vyrų. Eina mėsininkai, ma
lūnininkai, tarnautojai, val
dininkai, eina policininkai 
ir sekliai ir kalėjimų prižiū
rėtojai. Pirmoje rinktinėje 
šalia vėliavos, garbingoje 
vietoje einantį, mačiau ka
lėjimo sargų, riebų apsivil
kusį gražiai, ne prasčiau už 
atsargos karininkus, kurie 
ėjo kolonos priešakyje. Aš 
jį pažįstu, kaip didelį suk
čių ir vagį, kuriam pačiam 
reikėtų sėdėti kalėjime, ku
rį jis saugo, bet tokia jau 
likimo ironija: nėra Lietu
voje nei vieno kalėjimo vir
šininko, kuris nebūtų apsi
vogęs. Niekas čia nežiūri 
smulkių kasdienybės nuodė
mių. Šventė! Saulė šviečia. 
Dangus giedras. Aerodro- 

- mo laukas žaliuoja. Taip 
lengva ir paprasta kilnoti 
kojas, maršui griežiant... 
Štai žygiuoja malūnininkas, 
o šalia-jb bernas, štai “ūki
ninkas” . (su dvaro centru) 
rinktinėj priešakyje, o ry- 
kiuotėjej-jo samdiniai, štai 
“Maisto” darbininkai, o 
garbės . tribūnoje—jų fabri
ko akcininkai, jų ponai. Kai 
prieina darbininkų ir vals
tiečių eilės, vaizdas keičia
si : nei pilvų, nei sprandų, 
nugaros kuprotos,, pečiai 
palinkę, drabužis visai be 

lų ministeris: Koks gi čia 
lojalumas?

Atsakymas jarą labai aiš
kus: SSRS nepuls Lietuvos, 
SSRS negrasina Lietuvos 
laisvei ir nepriklausomybei. 
Lietuvos liaudžiai nėra pa
vojaus iš SSRS. Pavojus at
eina iš Hitlerio Vokietijos. 
Tol, kol Lietuvos vyriausy
bė gins Lietuvą nuo priešo, 
nuo Hitlerio, tol Lietuvos 
darbininkai rems jų, tol jie 
bus jai lojalūs. O Lietuvai 
darbininkai ir valstiečiai vi
suomet lojalūs, nes Lietuva 
tai jie, Lietuva—tai Lietu
vos liaudis. Lojalumas Lie
tuvai, tai dar nėra lojalu
mas Smetonai, nėra lojalu
mas Voldemarui ir Hitlerio 
agentams Lietuvoje.

Tadas Blinda.

Šis ir Tas
Leistina už Kainų...t

Kai vieni žmonės jieško 
žmoniškumo ir neradę jo, 
dejuoja, tai kiti žmonišku
mų parduoda, o treti jų 
veiksmų smerkia ir... vėl 
leidžia.

Pavyzdžiui, vienas “Ame
rikos Lietu vo” bendradar
bis teigia: “Daug yra žmo
nių, kurie išsižada giminių 
ir savųjų, parduodami sa
ve kokiam egoizmui... Ta
čiau neverta nustoti žmo
niškumo tokia pigia kaina.”

Reiškia, žmoniškumo nu
stoti galima, parduoti gali
ma,—tai vis pateisinama, 
jei tik bus gera kaina’ gau
ta už tai. Surūgtum su sa
vo išvadomis... Ir dar dė
damasi žmoniškumo skelbė
jais ! ’
“Politika Pykina žmones.”

“Naujienų” r e d a ktorius 
Grigaitis grąžino Skeber- 
dytei korespondenciją. Ne
dėjo jos laikraštin, nes jo
je yra politinių punktų, o 
politika pykina vienus žmo
nes su kitais. “Naujienų” 
vedėjai nusistatę neleisti 
politikos į jų skyrių pa
švęsta moterims. Išrodo, 
kad “N.” vedėjai moterims 
teskiria tik vien tai, kas 
telpa moterų skyriuje, o ki
tos visos laikraščio dalys— 
ne moterims skaityti, nes 
jose būna politikos tiek ir 
tiek.

Gerai būtų ir taip, jei 
taip būtų. Jei politika py
kina žmones, tai kaip gi ta
da su vyrais-? Ar jiems leis
tina skaityti ir kalbėti poli
tiniais klausimais? Jei poli
tika veda į pyktį, o “N.” ve
dėjai linki savo skaityto
jams taikingumo, tai jie tu
rėtų ir iš viso laikraščio pa

šalinti politikų. Bet juk neit’ 
jie šalino, nei šalins. Nelau
kit!

Juokai ima, kuomet “N.” »
moterų skyriuje leidžiama 
dėstyti šitokie “perlai:” 
“Kai ateis ta valanda, kada 
ta nematoma ranka ir mus 
išplėš iš šio pasaulio, tai ti
kime, kad mes visi susitik
sime ir būsime vėl links
mi,” rašo Onytė, “N.” lai
doj birž. 15 d. Reiškia, 
skelbti nesųmones ir jomis 
vaišinti savo skaitytojas— 
ir leistina, ir tinkama, ir 
gražu, ir išmintinga. r

Bet juk kiekvienas klau
simas turi dvi pusi. Jei 
Onytė tiki, kad ji po mirties 
susitiks su draugėmis ir 
vėl linksminsis, tai Barbu
tė gali tikėti kaip tik prie
šingai. Ir savos nuomonės 
patvirtinimui pastaroji gali 
paimti tų paprasčiausį fak
tą, kad numirėliai nebe- 
vaikščioja, kad jie būna lai
dojami atskirai vienas nuo 
kito—ir jie nei sueis, nei 
linksminsis. Jei Onytė dar 
bandytų savo mintis tvir
tinti bent kokiomis išvado
mis, jųdviejų ginčas gali 
baigtis ne tik pykčiu, bet ir 
susikibimu į plaukus.

Ot, ir išsergėkit savo 
skaitytojas nuo susipyki
mo !

O Kaip šitie žiūrės?
Martynas Jankus atbėgo 

Lietuvon — Kaunan. Jis 
sakosi, Bitėnuose pasilikti 
negalėjęs, nes į jį vokiečiai 
niekuomet geromis akimis 
nežiūrėję, o dabar turėtų 
progos jam kenkti, keršyti. 
Apie Klaipėdos kraštų jis 
vengia kalbėti, nenori pasa
koti, kas kaltas dėl Klaipė
dos krašto netekimo. Bet" 

, jis ii4 vengdamas kalbėti, 4 ' 
pasako, nes: “jeigu klaipė
diečius būtume mokėję prie 
savęs pritraukti, tai jie ne
būtų kvietę Hitlerį ir ne
prašę paimti į savo glo
bų...”

Aišku, aišku. Bet kaip 
Kauno ponai žiūrės į Jan
kų, kuomet jis šitokią nuo- 
monę, kad ir vengdamas sa
kyti, o pasako? Juk ir jie 
gali pradėti žiūrėti į Jankų 
“negeromis akimis.” Kur 
tada jam reikėtų bėgt?

Josephus.

$500,000 Anglijos Propa-f 
gandai Užsieniuose

London. — Anglijos val
džia ruošiasi įsteigti “infor
macijų” ministerijų; tai bū
tų propagandos ministerija 
kelt Anglijos vardų įvairio
se užsienių ’ šalyse, ypač 
naudot radio, spaudą ir kal
bėto j us-prelegentus prieš 
hitlerininkus ir Italijos fa
šistus.

Tokiai propagandai An
glų valdžia dabar paskyrė 
virš pusės miliono dolerių.

Baronaitė Sako, kad Ame
rikos Lietuviai Mėgsta■»

Tautinius šokius

New York. — P-lė M. Ba- * 
ronaitė, tautinių šokių mo
kytoja, grįžo iš Chicagos ir 
Pittsburgho su geriausiais 
įspūdžiais. Visur lietuviai 
ją nuoširdžiai priėmę ir vi- , 
sur parodę susidomėjimą 
tautiniais šokiais.

Liepos 10 d. Baronaitė iš- 
v y ko į Water 
į Hartfordą, New 
ir Bridgeportą, Conn.

■ ■■
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Ir Visuomenei Ateina Laikas 
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Sąlygos, privedusios prie vyriausybės deklaracijoj, 
vyriausybės pasikeitimo, ir,Taigi, natūraliai kyla klau- 
pats to pasikeitimo faktas,! simas, kad jei taip dalykai 
be abejonės sudavė smarkų 
smūgį tautininkų partijai. 
Gal niekad taip ryškiai mū
sų liaudis nematė tautinin
kų partijos bankroto, kaip 
per paskutinius metus. Fa- 
šistų-tautininkų partija ga
lėjo vieningai valdyti tautą 
žiauriausio teroro priemo
nėmis. Bet ji negalėjo mo
bilizuoti tautos Lietuvos ne
priklausomybei ginti, kai 
Lietuvai susidarė sunkios 
tarptautinės sąlygos ir ne
galėjo mobilizuoti ne tik 
dėl to, kad bendrai teroro 
priemonėmis negali būt 
stiprinta tautos valia, 
pasiryžimas, bet ir dėl 
kad tautininkų partijos 
keltas “vadas” Smetona
gali parduot Lietuvą, kaip 
ją buvo pardavęs vokiečių 
imperializmui 1918 m. Štai i 
dėl ko tautininkų partijos 
bazė siaurėjo, štai dėl ko 
plačiausi tautos sluoksniai 
pasiryžo viešai pareikšti 
savo nepasitenkinimą tauti
ninkų diktatūra, kas neiš
vengiamai turėjo privesti 
bent prie pasikeitimo tau
tininkų diktatūros sudary
tos vyriausybės.

Visuomenė su entuziaz
mu sutiko naujos vyriausy
bės ryžtingą pasižadėjimą 
ginti Lietuvos nepriklauso
mybę ir jos pasižadėjimą 
įvykdyti tikrą tautos vieny
bę. Tą entuziazmą visuome
nė pademonstravo per skai
tlingus susirinkimus ir tas 
entuziazmas visur siejosi su 
bęsiveržiančia giliausia ne
apykanta tautininkų parti
jai, jis kiekvienam 
tautininkų partijos 
bankrotą.

R-eikia pažymėti 
nūs tų žmonių iš 
menės tarpo, kurie 
čiau dirbo tautininkų reži
mo sąlygose, bet kurie, vi
suomenės judėjimui augant, 
ėjo prie vyriausybės pakei
timo prieš tautininkų par
tijos norą, bendradarbiau
dami su seniau buvusiomis 
opozicinėmis srovėmis. Ta
čiau dabar vis labiau ryškė
ja tas faktas, kad kai ku
riems iš šitų žmonių labiau 
rūpi išsaugoti fašistų-tau- 
tininkų sukurtą politinį re
žimą ir jo visą teroristinį 
aparatą, negu įvykdinti ti
krą tautos vienybę. Šitos 
pastangos matyti jau vy
riausybės deklaracijoj, o 
antra— dabar pasireiškian
čiuose reakcijos žingsniuo
se.

Žalinga Lietuvai tautinin
kų partija, kurią iš karto 
vyriausybė iš pradžių neva _ tai dvasinis stiprumas, 
žadėjo pažaboti, ir toliau 
tebestiprina savo įtaką į 
valstybės gyvenimą. Nepa
prasto meto įstatymas ne 
tik neliečia tautininkų par
tijos, bet jis faktinai lieka 
jos rankose ginklu prieš 
kitas politines sroves. Vi
suomenę mobilizuojantieji 
susirinkimai vis labiau pa- 
žabojami, dar gi ministerių 
kalbos cenzūruojamos. Vi
sos Lietuvos reikalaujamos 
amnestijos politiniams kali
niams ne tik neduodama, 
bet dar grąsinama atkutu- 
siai liaudžiai naujais api- 
nasriais. Nutolstama dargi 
nuo to, kas buvo skelbiama1 ma

'klosis ir toliau, tai ar liau
dininkai, krikščionys demo
kratai neliks priedanga be- 
sibankrutijusiam tautinin
kų režimui atstatyti.

Nestebėtina, užtat, kad 
tautos mobilizivamas nepri
klausomybei ginti, pasireiš
kęs pirmu po vyriausybės 
pasikeitimo metu, dabar 
kaip ir nepažengęs iš vie
tos. Plačioji liaudis gausiai 
dalyvavo rinkime aukų gin
klų fondui, Šaulių Sąjungos 
ir kariuomenės stiprinime. 
Bet visuomenė pradeda nu
sivilti, kad vyriausybė ima 
išsižadėti savo atsisakymo 
dalinti piliečius į “sūnus ir 
posūnius,” kada pradedama 
rūpintis tautininkų partijos 
likimu, o ne tautos vieniji
mu nepriklausomybei ginti. 
Ji pradeda nusivilti, kada 
vyriausybė nemaža savo 
naudingų Lietuvai prižadų 
paliko prižadais 'ir nevykdo 
gyvenimam Ir tai visiškai 
suprantama, nes Lietuvos 
liaudis — šita vienintelė ko
votoja dėl Lietuvos nepri
klausomybės gynimo — jau
čia, kad jos apgynimui ne

i pažadai reikalingi, o tuč 
tuojau įvykdyti visas tam 
reikalingas priemones.

Taigi visuomenė iš vy
riausybės kol kas susilaukė 
tik pažadų suvienyti visą 
tautą nepriklausomybei 
ginti ir tikrų faktų — re
akcijos stiprinime. Tai turi 
versti ir ilgainiui privers 
visuomene apsispręsti. Sa
vosios šalies Lietuvos liau
dis neatiduos be kovos ne 1 

parodė , svetišaliam okupantam, 
bet ir stiprėjančiai dabar 
reakcijai, turinčiai tikslą : 
silpninti pasireikusį vieniu- ; 
gą tautos judėjimą.

Vyri ausybei pasikeitus ' 
mūsų partija aiškiai pasa
kė, kad ji skaito, jog Lie
tuvos apgynimui reikalinga 
tokia valdžia, kuri būtų tie
sioginiai tautos pastatyta, 
besiremianti tauta ir sutei
kianti jai laisvių mčbilizuot 
savo jėgas. Bet šitose 
krečiose sąlygose, kai 
tuvai tiesiog gręsia 
pači ja, mūsų partija 
reikalingu remti tuos 
dariusios vyriausybės žing
snius. kurie eitų nepriklau
somybės gynimo stiprini
mui.

TVIŪsų partija ir šiandien 
nusistačiusi remti tokius 
vyriausybės žingsnius. Bet 
ji visiškai aiškiai supranta, 
kad ne nuogi ginklai gali 
apginti nepriklausomybę. 
Svarbiausias tautos ginklas

visiška v

kariuo- 
anks-

kon- 
Lie- 
oku- 
rado 
susi-

prie judėjimo valdemarinin- 
kus — šitą seną Hitlerio 
agentūrą.

Nors dėl Sovietų Sąjun
gos griežtos pozicijos, ap
saugoti mažąsias tautas 
nuo agresorių, Lietuvos 
tarptautinė padėtis sustip
rėjo, bet fašistinė agresija 
nenuleidžia rankų, taigi ka
ro atveju Lietuva gali tap
ti viena pirmųjų agresijos 
aukų. Be to, antiagresijos 
fronto sąvoka savaime yra 
ta, kad ir pačios . užguitos 
tautos, nors ir mažos jos 
bebūtų, stotų ginti savo 
kraštą. Ir jei tokiose sąly
gose vieton tautos vieniji- j 
mo mes matome iš vyriau-1 
sybės pusės reakcijos žings
nius prieš tautą, tai aišku, 
kad turi ateiti laikas ir vi
suomenei apsispręsti vy
riausybės atžvilgiu.
Ne Surogatas, O Visuotinė 
Amnestija Politkaliniams
Nors plačioji visuomenė 

reikalauja visuotinės am
nestijos politkaliniams, vy
riausybė dar iki šiai dienai 
aiškiai nepasisakė tuo klau
simu. Vyriausybė dar šian
dien nėra pasirįžusi paliuo- 
suot politkalinius — Lietu
vos nepriklausomybės gynė
jus. Vienam pasikalbėjime 
su spaudos atstovais Teisin
gumo ministeris pareiškė, 
kad amnestijos greit negali
ma duot dėl tarptautinės 
padėties. Plačioji visuome
nė, žinoma, tokį argumen
tą prieš amnestijos paskel
bimą neranda rimtu, ir dar 
garsiau reikalauja amnesti
jos. Tuomet seka antras 
Teisingumo ministerio pa
reiškimas 
vams, kad 
nusistatyta 
amnestijos, 
mos žinios apie įvairias po- 
Itines grupes.* Tame pa
reiškime jau kaip ir matyt 
žingsnis pirmyn amnestijos 
klausime, bet jame vis dar 
nėra aiškaus pasisakymo 
tuo reikalu. Ir kartu tas 
antrasis pareiškimas kelia 
nerimą ar vyriausybė nesi
rengia paskelbti amnestijos 
surogatą vieton visuotinės 
amnestijos. Tam įtarimui 
duoda pagrindo ir spaudoj 
nasirodžiusi žinutė, kad 
Teisingumo ministeris esąs 
išsiuntinėjęs aplinkraštį ka
lėjimų viršininkams, kad 

1 pastarieji prisiųstų žinias

spaudos atsto- 
esą vyriausybės 

teigiamai dėl 
ir kad renka-

kalinius: jų skaičių, sveika
tos stovį, kiek ilgai sėdi, 
kiek dar laiko liko sėdėti ir

Tuo tarpu tautininkų pra-, 
dėtoji reakcija prieš Lietu
vos tautą silpnina tą mūsų 
svarbiausią ginklą.

Štai dėl ko šiandien visa 
tauta vardan savo geresnės ( 
ateities turi griežtai protes- ( 
tuoti prieš mėginamus vy
riausybės reakcinius žings
nius. Visa tauta turi reika
lauti leisti kurtis jos pačios | 
iškeltam patriotiniam fron
tui, ir nieko nežiūrint jį 
kurti šiandien. Ji turi rei
kalauti tuč tuojau įvykdy
ti vyriausybės duotus paža
dus. Ir tą kovą ji turi vesti 
vieningai, tačiau atmesda- 

į šalį besišliejančius

t.t. Kam tas aplinkraštis ir 
panašios žinios, jei būtų pa- 
sirįžimas paskelbti visuoti
nę amnestiją? Juk tat gali
ma padaryti visai papras
tai: išleisti įstatymą, ku
riuo paliuosuojami visi po
litiniai kaliniai, išskyrus: 
šnipus ir valstybės išdavi
kus.

Kaip matyti iš aukščiau 
pasakyto yra pagrindo įtar
ti, kad vyriausybė nepakiš- 
tų visuomenei amnestijos 
surogato, tai yra, kad gali,nV pareikalavimas 
amnestuot tik mažą skaičių ..........
nesveikų, arba turinčių ma
žai sėdėt ar panašiai.

Jei vyriausybė ištikrųjų

Eltos Žinios iš Lietuvos

eitų prie tokio surogato, I praėjusiais metais per tą patį 
tai tas kalbėtų tik prieš ją, 
nes tai aiškiai parodytų, 
kad ji nė kiek nesiskaito su 
plačiausia visuomene. Vy
riausybės nariai lankydami 
provincijas patys gerai įsi
tikino, kad visa Lietuva 
reikalauja visuotinės am
nestijos politkaliniams, iš
skyrus šnipus 
išdavikus.

Vyriausybė 
kad visuotinės 
poli tikaliniams reikalauja 
Kaunas, Šiauliai, Panevė
žys, Ukmergė, Utena, Tel
šiai ir kt. miestai, to reika
lauja kaimas. Surinkta ma-

ir valstybes

gerai žino, 
amnestijos

Kaunas. — Per Lietuvos mo reikalu į Lenkiją išvyksta 
šaulių Sąjungos 20 metų su*. Lietuvos Rašytojų Draugijos 

I kakties šventę kino kronikos I atstovas. 
Igamintojai nufilmavo daugiau 
kaip 1,000 m. įvairių vaizdų, 

i iš kurių sudarytos atskiros fil- 
mos. Viena 100 m. filmą šiomis 
dienomis išsiunčiama į Jungti
nes Amerikos Valstybes, Pran
cūziją, Angliją ir kt.

Kaunas. — Šiais metais že
mės ūkio ir pramoninių maši- 

; palyginti 
su praėjusių metų pirmuoju 
pusmečiu, žymiai padidėjo. Iš 
viso šiais metais ligi birželio 
15 d. parduota įvairių maši
nų už 5 mil. litų, tuo tarpu

laiką buvo teparduota už 2,5 
mil. litų. Ypač šiais metais 
yra padidėjęs variklių ir ku
liamųjų mašinų pareikalavi- 
m as.

Kaunas. — 
nas Gudžiūnų 
ruožu praėjo 
dra su ledais, 
tamečiai seneliai 
Virto it degtukų dėžutės sti
prūs triobesiai, kurių sugriau
ta apie 15. Medžiai linko prie 
žemės, laukuose ledų mušami 
staugė gyvuliai bėgdami į 
krūmus. Apie 5 minutes krito 
laukinio obuoliuko didumo le
dai, su žeme sumaišydami vi
sus pasėlius, išdaužydami lan
gus. Po audros buvo tiek le
dų, jog rogėmis galima buvo

Kaunas. — Vidaus Reikalų 
Ministerijos administracijos 
departmentas kasdien gauna 
daug prašymų, kad būtų ‘iš
duodami pažymėjimai dėl pa
vardžių atlietuvinimo. Tokių 
pažymėjimų kasdien išduoda
ma nuo 40 iki 50. Piliečiai’ ga
vę pažymėjimus kreipiasi j 
vietos miestų bei valsčių sa
vivaldybes, kur jiems iškreip
tos pavardės atlietuvinamos. 
Ištaisyti pavardes prašo daug 
ūkininkų, prekybininkų, dar
bininkų ir kito verslo žmonės. 
Inteligentų dauguma jau sa
vo pavardes atlietuvino.

jos ir Estijos miestų atstovų 
kongresas, kuriam bus svars
tomi miestų žemės politikos ir 
su ja susieję miestų statybos 
ir planavimo' klausimai.

Kaunas. —Lietuvos preky
bos su Lenkija balansui pasi
rodžius pasyviam, laikinai su
silaikoma nuo naujų leidimų 
išdavimo prekėms iš Lenkijos 
įvežti.

■

Prieš kelias die- 
valsč., neplačiu 
nepaprasta au- 
kokios net šim- 

nepamena.

Kaunas. — Draugija Užsie
nio Liet. Remti šiais metais 
rengia užsienyje gyvenančių 
lietuvių vaikų stovyklą, į ku
rią jau atvyko vaikai iš Lat
vijos. Draugija laukia atvyks
tant vaikų j šią stovyklą ir iš 
kitų kraštų. Stovyklautojai 
bus supažindinami su krašto 
gražesnėmis vietomis ir pada
rys keletą ekskursijų.

Nežmoniškas Išnaudojimas
Baisogala. — Miestelyj ir 

apylinkėj daug darbininkų ir 
bežemių valstiečių, b beveik 
vienintelė vieta, kur galima 
gaut darbo, tai Komaro dva
ras ir bravoras. Dvarininkas 
tuo naudojasi ir nežmoniškai 
išnaudoja darbininkus. Jis te
moka 1.50 lito dienai. Dirbti 
verčia nuo tamsos iki tamsos 
ir dar varinėja “greičiau”. 
Aišku, kad nepasitenkinimas 
darbininkų tarpe didelis, bet 
jie labai bijo dvarininko, ku
ris meta iš darbo ryžtinges- 
nius darbininkus. Net ir į lais-

- vamanių organizaciją jis ne
leidžia įstoti. Sako, “man be
dievių nereikia.” Tuo tarpu 
savo bravore jis pats verčia 
darbininkus dirbti šventadie
niais. Mat, kai bedievybė jam 
neša pelno, jis nieko prieš ją 
neturi. Jam tik svarbu, kad 
darbininkai būtų tamsūs ir ne
organizuoti.

Kaunas.—1940 m. Tallinne 
įvyks platus Lietuvos, Latvi

t

žiausiai 25,000 parašų, į vy- važinėtis ir išsilaikė nesutirpę 
riausybę tuo klausimu krei- net visą parą. Nuo ledų sutino 
piasi įvairios organizacijos, net gyvuliai, o laukuose ran- 
gausios delegacijos ir visuo- dama užmuštų paukščių. Ke- 
menės veikėjų grupės. Tad lių ūkininku išversti triobesiai
jei vyriausybe į tai nekreips V®JO išnešioti, o vieno ūkinin-
dėmesio ir duos tik amnes->

tijos surogatą, tai tuo ji 
sukels prieš save visuome
nės nepasitenkinimą. Ir tai 
bus visiškai suprantama. 
Nes kas šiandien galvoja 
apie surogatą, o ne apie vi
suotinę amnestiją, tas ne
priklausomybės gynimu rū
pinasi tik žodžiais, o ne 
darbais. Nes dargi tokia ša
lis, kaip Latvija, kurios fa
šistinis režimas nei kiek ne
pasikeitė, paskelbė amnesti
ja.

Visuomenė reikalauja vi
suotinės amnestijos politka
liniams ne dėl to, kad ju rei
kia pasigailėti, bet dėl to, 
kad jie ne tik kad nepavo
jingi valstybės saugumui, , 
bet naudingi jai. Kuomet 
valstybė šauks, jie stos pir
mieji su ginklu rankose gin- ■ 
ti Lietuvos nepriklausomy- ; 
bę. Apie tai sako ir tvirtas 
politkalinių balsas.

(Iš “Tiesos.”) ;

ko vežimas buvo permestas 
per kelią su pilnomis 2 stati
nėmis vandens. Padaryti labai 
dideli nuostoliai.

Suvalkų Kalvarijos valse, 
taip pat krito riešuto didumo 
ledai, kurie apkapojo daržus, 
laukus, išdaužė langus, o vie
tomis vėtra išnešė langus net 
su rėmais ir sugriovė keletą 
kluonų ir tvartų, soduose iš
vartė daug obelų ir kt. didelių 
medžių. Jurbarko apylinkėje 
perkūnija pridarė daug nuo
stolių, sudegino kelis ūkius ir 
užmušė daug gyvulių. Šiaulių 
valse, daugiausia nukentėjo 
Bridų, Keblių, Jaugeliškių, 
Sneigių, Rekyvos ir kt. kai
mai. —Birželio 28 d. Šilalės 
miestelyje kilo didelis gaisras. 
Sudegė , apie 20 gyvenamų ir 
tiek pat negyvenamų triobe- 
sių. Esant vėjui ir sausrai, ug
nis nepaprastai greit plėtėsi ir 
gyventojai vos spėjo patys pa
sprukti. —Birželio 29 d. kilo 
gaisras Kulių miestelyje, Kre
tingos apskr., tirštai apgyven-1 
toje medinio triobesio dalyje. 
Sudegė 10 gyvenamų ir 10 ne
gyvenamų triobesių. Be pasto
gės liko apie 70 gyventojų.

Ii būt gyvi dangaus ra-

Puerto Rico. — 70 
tančių Puerto Rico 
demonstrantų pasiuntė pre- 
zid. Rooseveltui prašymą, 
kad jis kandidatuotų tre
čiai prezidento tarnybai.

tūks- 
salos Kaunas. — Rašytojo Jono 

Biliūno palaikus iš Zakopa
nės numatoma perkelti į Lie
tuvą rugsėjo pradžioje. Laido
tuvės anykščiuose numatomos 
rugsėjo 10 d. Palaikų perkėli-

i

Streilcieriai laukia savo eiles pikietuoti General Motors kompanijos fabriką 
Detroite. Streiką vadovauja automobilistų unija (CIO).

r
? s

Viešoji šaipoko Išpažintis
Gaila, kad aš ne raitelis, 

o manieji jausmai ne ark
lys,—jų negaliu pažaboti.

Šiuo momentu Šaipokas 
jaučiasi prislėgtu labiau, 
negu lietuviškas sūris. Dan
tys sukąsti, lūpos kietai su
čiauptos, o nosis—gerokai 
pailgėjusi... M a r k a t na! 
Markatna, nors kelių kai
mynų radijušai iš skirtingų 
stočių sykiu perduoda pro
gramas, tarpkiemiuos jiems 
pritariant kačių niauty- 
nėms...

Tokioje nuotaikoje Šaipo
kas čia dėsto savo praeities 
atsiminimus. Ypač nekaltos 
kūdikystės laikus, kuomet 
jį ir gaidys įmušdavo, ir žą
sinas įpešdavo, ir kieme pa
sirodęs svetimas šuo baimės 
įvarydavo...

Prisiminimai slenka vie
nas palei kitą. Štai va, ro
dos, ir matau, ir girdžiu, 
kaip mano mamė sakydavo:

—Žinai, vaikeli, kas skai
to ir rašo—duonos neprašo! 
Sėsk palei mane ant kėdu
tės ir- skaityk elementorėlį.

Klausydavau jos: būdavo 
švepluodamas siliabizuoda- 
vau iki burna išdžiūdavo. 
Duonos neprašydavau... 

, Kartą gerai praalkau be
skaitydamas. O mamė vis 
dar už ratelio, traukė siūlą 
iš kuodelio. Man labai pra
ilgo. Sustojau skaitęs...

Sustojo ir mamė skubiai 
mynus pakojėlę, pašius li
nų kuodą. Tur būt supra
to, kodėl aš sustojau skai-

sa...
Po metų kitų, mamė ma

ne išleido buožei tarnaut.
Kartą, dienos šviesai be

simerkiant, parginiau galvi
jus, uždarinėjau ir ėjau 
pirkion, kad pradžiovinti 
lietaus suplaktus drabužius. 
Tik spėjau įeit vidun, pri
sistatė buožienė ir sako:

—Šaipokėli, tu vistiek jau 
šlapias,—nueik malkų at
nešti !

Atnešiau.
—Tu šlapias, tai atnešk 

viedrą vandenio.
Atnešiau ir vandenio.
—Ar dar lyja?—ji klau

sia.
—Lyja,—sakau.
—Na, tai dar vieną vied

rą vandens atvilk... Tu 
vistiek jau šlapias...

Aš sustulpėjau. Kas-žin 
kas užvirė krūtinėj... Ne- 
pasijutau, kaip griebęs vie
drą vandenio, ją perpyliau 
ir pareiškiau:

—Dabar ir tu šlapia— 
vilk vandenį!...

Ji suriko ne savo balsu ir 
puolėsi prie kočėlo. Aš iš
bėgau laukan.

Lauke buvo tamsu. Vėjas 
su lietum šiureno ten pat 
stovėjusio seno ąžuolo la
pus, kurie virpėdami, tary
tum pakuždomis, man sakė: 
“Už-ž-mušš...”

Pasileidau tamson. Bėgau 
per kluoną, per nupjautą 
rugių lauką. Bėgau mamei 
pasakyti...

Aptilo kaimynų radijušai, 
kieme katės baigė niautis ir 
tuom pačiu sykiu mano įky
rūs atsiminimai nutrūko...

Taškas.
šaipokas.

I

Tylėjau. Nedrįsau duo
nos prašyti, tai pradėjau jai 
veblėti:

—Mam-ma, mažum bul
vių pašutinsi ?...

Ji nusišypsojo, ir išpildė 
mano prašymą.

Nuo tada įsitikinau, kad 
ir tie, ką skaito-rašo, nega-

Atgaleivis Advokatų Vadas 
Atakuoja USA Vyriausią 

Teismą
San Francisco, Calif. ...

Amerikos Advokatų Sąjun
gos suvažiavimo pirminin
kas Fr. J. Hogan smerkė 
šalies Vyriausią Teismą, 
būk šis teismas jau neginąs 
Amerikos konstitucijos. — 
Mat, Vyriausias 'Į'eismas 
padarė kelis sprendimus, 
kur parėmė darbininkų tei
ses ir Naująją Dalybą.
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Tarnagalos Miško Tragedija
(Raportažas)

®------------------------------------------- Rašo Julmis --------------------------- ----- -
žemiau talpiname Ispanijoj žuvusio lie

tuvio kovotojo-rašytojo Julmio “Tarnaga
los Miško Tragediją.” šį rašinį Julmis ra
šė 1936 m.; dėl visos eilės dalykų jis buvo 
iki šiol mūsų archyve.—“Laisvės” Red.

“Geresnio paminklo didvyriams nebus, 
kaip vykdymas jų idealo!”—Julius Janonis.

1
Nuleiskite vėliavas, kalbėsiu apie žu

vusius revoliucijos kareivius! Draugai! 
’ Kalbėsiu ne apie tuos, kuriuos jau de

šimtis kartų minėjom. Kalbėsiu ne apie 
tuos, kurių vardai kovojančios liaudies 
lūpomis banguoja nuo vandenynų ligi 
vandenynų. Kalbėsiu ne apie Rožę Liuks- 
emburgę, Karolį Liebnechtą, Leo Jo- 
chickes. Kalbėsiu ne apie Karolį Požėlą, 
Greifenbergį ir kt. Kalbėsiu apie tuos, 
kurių vardų neradome dar darbininkijos 
laikraščiuose, kurių vardai dar į jokį 
plakatą neįrašyti. Kalbėsiu apie tuos, 
kurie žuvo lygiai prieš septynioliką me
tų miškuose, pelkėse, pakelėse. Šių žu
vusiųjų vardus per septynioliką metų 
baigia pamiršti ir jų draugai, ir jų bu- 

. deliai. Taigi todėl ir kalbėsiu, kad jų 
užmiršti negalima; neturim pamiršti ne
žinomųjų revoliucijos kareivių, tų be
vardžių kankinių—nes jų rankos varo 
pasaulį pirmyn; jie savo darbu, kartais 
net menku darbu kur nors priemiesty, 
užgiryje, laukuose sukuria, tuos didžius 
dalykus, kurie vadinami žmonijos istori
ja. Jie, tie pilkieji didvyriai sustabdė 
pasaulinį karą; jie nugriovė ne vieną 
despotą. Jie sukūrė revoliuciją—darbi
ninkijos ir visos žmonijos pavasarį.

Draugai! Aš nesirengiu pasakoti isto
rijos. Istoriją daro ir kuria milionai. Is
torijos knygas rašo tyrinėtojai, dešimtys 
tyrinėtojų. Aš tik rengiuos priminti ne
žinomų revoliucijos kareivių vardus.
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■> Draugai! Kas beatsimena vardus tų, 
kurie krito devynioliktais metais žemai- 

' čiuose? Kas beatsimena vardus tų, kurie 
ankstų pavasarį žuvo Žagarės laukuose 
begindami miestą nuo vokiečių ir baltųjų 
lietuvių? Niekas jų vardų neatmins; nie
kas jų kapų nesuras, nes laukuose ištaš
kė juos granatos: vienur galvą rado, ki
tur tik kruviną batą.

Visi pamiršo vardą to, kuris žuvo prie 
Latvijos sienos, kur Šiaulių apskritis per 
Skaistgirio valsčių susiduria su Latvijos 
siena. Jis buvo rastas sekmadienio rytą 
pasienio krūmuose nuogas, išretintas 
kulkomis, su kinžalo skyle krūtinėje: jis 
vadinosi Kostas Žlabys.

Ar žinote vardus tų, kurie vokiečių ir 
baltųjų lietuvių buvo suimti Gruzdžių 
miestely, pavaryti kiek į laukus ir sušau
dyti? Ar žinote, kad Gruzdžių laukuose 
yra kapeliai, o juose jau septyniolika 
metų guli Kibildis? Jis buvo nudėtas tais 
pačiais metais. Jį nudėjo už tai, kad 
vadovavo išsilaisvinusiai iš vokiečių oku
pantų Gruzdžių liaudžiai.

Pamiršote vardus tų, kurie šešiolika 
kilometrų už Panevėžio Naujadvario 
dvare buvo sušaudyti pakeliui į Nau
jamiestį.. . O jiedu vardus turėjo: Stan
kevičius Antanas ir Kirklys. Šiedu dva- , 
ro bernai žuvo už tai, kad panorėję išsi
laisvinti iš dvarininkų jungo stojo į re
voliucijos kareivių eiles.

Pamirštas jau ir Žeko vardas, kuris 
sušaudytas baltųjų lietuvių prie pat Pa
nevėžio pamišky. Nepamiršti tik jo pas
kutiniai žodžiai: “Nenusiminkite, drau
gai! Teneišgązdina jus mirtis!...”

Ar žinote, l$ad už Panevėžio Upytės 
pavieškelyj yra Tarnagalos miškas? Ta-.

- me miške 1919 m. balandžio 7 d., bandi
tai, kurie dabar skelbiasi tautos gelbėto
jais ir vadais, kultūros nešėjais ir kurie 
batlaižiavo Lietuvos šalies okupantui— 
nužudė vieną tų kovotojų, kuris masėje, 
bevardis revoliucijos kareivis išdrįso sto
ti net 1903 m. kovon prieš galingąjį rusų 
carizmą.

Jis buvo rastas pakelyj sugrąžytas 
kulkų kinžalo smūgių, nulupinėtais na
gais, suskaldytom tarpupirštėm, perkirs
ta ąusimi.

Kas besuskaitys, kiek jų tais metais 
žuvo?! Jie yra nežinomieji revoliucijos

kareiviai. Tad, draugai, nuleiskit vėlia
vas! t
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Ankstyvą rytą į Panevėžio laukus kri

to gabalais paskutinis balandžio sniegas. 
Rytuose už Panevėžio aidėjo šūviai: Ko
vėsi pavergtieji ir pavergėjai. Nuo Pa
nevėžio vakarų pusėn tolinosi būrelis 
žmonių. Paskučiausia jojo penki raite
liai, jie nuolat dairės ir tikrino, ar šau
tuvuose yra šovinių. Raitelių priešaky 
penki kareiviai vilko ant pečių šautuvus 
ir granatas prie diržų. O kareivių prie- ! 
šaky ėjo trylika vyrų. Netolima kelionė, 
rodos, nebūtų galėjusi jų nuvarginti, bet 
vyrai kažkodėl ėjo svirduliuodami, vos 
vos vilkdami kojas. Trys ėjo nuleidę 
galvas, buvo nusiminę, netekę vilties: 
apie nieką nebemąsto. Keli rusai žings
niavo abejingai: daug ugnies ir audrų 
jie buvo matę savajame krašte, taigi, ir 
svetur jų niekas nebegalėjo sukrėsti. Du 
bailiai pasidairydavo į šalis, jų širdyse 
sužibėdavo dar vilties kibirkštis: o kad 
taip pabėgus... Bet žvilgterėję per petį 
į šautuvų plieno blizgesį, nurimdavo. Ke
turi ėjo iškėlę galvas. Ėjo drąsiai. Jie 
žinojosi žengią kovos keliu, o kovotojui 
tenka ne tik laimėti, bet ir pralaimėti, 
ne tik už laisvę grumtis, bet ir belaisviu 
būti. Pakeltos galvos negalėjo išlaikyti 
tik vienas vyras visų užpakaly. Jis šlu
bavo. Medinė koja slidinėjo, klimpo, jis 
įsispyręs žiūrėjo . į žemę: akimis kietos 
žemės ieškojo...

Tylus būrys prisiartino prie Vešėtos 
upeliūkščio pelkės.

—Stasy, gal padėti tau? Neatsilik!— 
Motekaitis nori padėti vos bepašlubuo- 
jančiam draugui, bet kariai surėkia, 
švilpteli nagaika.

—Neatsiliksiu.. . — atsako vyras šlu
buodamas užpakaly, nagaikos kirtis jo 
nė nesuvirpina. Bet jis atsilieka. Medi
ne koja įklimpsta į valkų pelkės dugną, 
jis išgriūva iš kelio, bando rankomis at
siremti į sąmanas, bet tuojau suvaitoja: 
jo rankos kruvinos nuo pat Upytės baž
nytkaimio, nugara sutinus, nuo naujų 
nagaikos kirčių ji nebeskauda, ji tik de
ga. ..

Raiteliai stabteli. Krintant baltom šla
piom snaigėm jie seka belaisvių žings
nius per pelkę. Panevėžio pusėj smar
kiau sutrata šūviai. Raiteliai ima šnibž
dėtis:

—Na, Dirke, tu tvarkyk. Žiūrėk, kad 
nepasprūktų.

Dirkė suspaudžia pentinais arklį. 
Skrieja į belaisvius. Jį seka dar du rai
teliai.

—Kelkis, raudonoji gyvate!
Nagaikos kirčiai priverčia vyrą pa

šokti. Jis šlubuoja per kauburius, slysta 
tižioje pavasario žemėje ir vėl griūva. 
Iš naujo supliaukši nagaikos kirčiai: Na
gaikos kapoja ne tik šlubuojantį vyrą, 
jos kapoja ir tuos, kurie jau išsimurdė 
iš pelkės, kapoja ir arklius, ant kurių 
jojama. Kiek tų smūgių visi jie gavo— 
viena Vešeta gal kada pasakys.

Niūrus būrys pasiekia pelkės krantą. 
Šlubasis vyras vos, vos bepaeina: jis net 
nebeprotestuoja...

Motekaitis nori gerti, bet kareiviai ne
leidžia. Jie artinasi į pušyną Tarnaga
los kaimo laukuos.

Buvo gal antra valanda po pietų. Miš
ke ant vieškelio kranto šlubį pasodina. 
Dirkė prijoja prie rusų, einančių belais
vių būrio priešaky ir prisilenkęs jiems 
pasiūlo: “Chotite byt svobodnymi? Ras- 
treliaite etovo.” Bet rusai papurto gal
vomis, sukeikia ir nusisukę įbedžia akis 
į tolumas. Dirkė zovada grįžta į karei
vių būrį. Vienam iš pėstininkų įsako: 

—Antanas Masiliūnas liksi su manim! 
O kiti veskite būrį toliau!

Tyliai šlama miškas, tyliai šnabžda 
snaigės, birdamos žemyn per pušų šakas, 
paskutinės snaigės. Ant belaisvio veido 
tirpsta kelios snaigės, būrys nueina, prie 
belaisvio lieka Dirkė ir Masiliūnas; o 
snaigės vis krenta į veidą ir tirpsta.

O paskui? Paskui snaigės nebetylėjo ir 
nebetirpo. Jos ir ne baltos buvo, o rau
donos. Vienas Tarnagalos miškas težino, 
kiek tą dieną suaidėjo šūvių. Šūviai‘su
krėtė mišką ir pamiškes, šūvių aidas pa-

sakė kažką ir belaisvių būriui, baigian
čiam eiti iš miško: belaisviai suprato. 
Suprato ir miškas: .įėjo 13-ka, išėjo 12- 
ka. Bet belaisviai tylėjo ir ėjo. Lygiai 
abejingi tebežygiavo rusai, lygiai pakel
ta galva ėjo Motekaitis, tik jo vienoje 
akyje spindėjo ištirpusios snaigės lašas. 
Ne, tai ne lašas—akyje spindėjo didelė 
didelė ašara...

Neužilgo praeiviai rado Tarnagalos 
miške negyvą žmogų. Žmogus turėjo me
dinę koją. Žmogus ant veido turėjo snai
gių,—bet jos nebetirpo, žmogus turėjo 
skylių krūtinėj, žmogus nebeturėjo na
gų; jie buvo nulupinėti. To žmogaus tar- 
pūpirštės buvo suskaldytos ligi niešo. 
Bet žmonės tą žmogų pažino: jie nega
lėjo nepažinti, jis kartu su jais gyveno, 
vargą vargo, prieš jungą kovojo. Ir jie 
pažino—Stasį Lukšį.
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Stasiui Lukšiui gyventi lemta nebuvo. 

Jam buvo lemta kovoti. Gimė jis dvaro 
darbininkų šeimoje; paūgėjęs keliolika 
metų pats tampa dvaro darbininku. Ir 
štai jį dar visai jaunutį vergijos pančiai 
pradeda raižyti po gabalėlį. Dvaro dar
bininkai tad dar nežinojo ne tik, kas yra 
8 vai. darbo diena, bet net iš viso, kas 
yra ribota darbo dienia. Vieną vidurnak
tį šį vaikiūkštį išvarė varinėti arklių 
prie akselinės mašinos. Sušalęs mieguis
tas Stasys patenka į mašiną—nutraukia 
jam koją. Dvarų darbininkai nežinojo, 
kas yra kompensacijos. Nė neatsilyginęs 
už'pražudytą sveikatą dvarininkas Aid
rigas išmeta Stasį Lukšį iš dvaro, kaip 
nebetinkamą darbui.

Tai buvo laikai, kai Rusijoj viešpata
vo nevaržomai dvarininkiškas carizmas;

dvarininkas savo apylinkėj buvo mažas 
carukas, o tas carukas buvo galingas, 
nes su juo ranka rankon prieš dvarų 
darbininkus ir valstiečius ėjo caro val
džia. Tai buvo laikai, kai valstiečiai tebe
mokė jo sunkius 49-nių metų mokesčius 
už paleidimą iš baudžiavos, kai dvarų 
darbininkai nežinojo sutarčių, ribotos 
darbo dienos, draudimo ir visados pra
lošdavo keldami dvarininkams bylas.

Stasio Lukšio pirmasis- -engėjas buvo 
dvarininkas Aidrigas. Kartą Aidrigas 
sumanė paglemžti vieno dvaro Kerno— 
Motiejaus žmoną. Reikėjo tik pašalinti 
Motiejų. Dvarininkas Aidrigas Motiejų 
ir jo žmoną nusivežė į miestą. Grįžtant 
iš turgaus Aidrigas įsakė Motiejui grįžti 
į jo dvarą kito dvarininko, Aidrigo kai
myno, arkliais. Dvarininkas, jo kaimy
nas ir Motiejienė liko mieste. Vos tik 
Motiejui išvažiavus, visi trys pasikvietę 
“uredniką”—ėmė vytis Motiejų. Motie
jus buvo pusiaukely pavytas, apkaltintas 
pavogęs dvejetą kaimyno dvarininko ar
klių ir suimtas. Aidrigas už degtinę su
rinko kelioliką parašų iš valstiečių tarpo, 
kad Motiejus, kaip arkliavagis, būtų iš
tremtas. Tada dar tebeveikė teisė, kad 
apylinkės gyventojai gali padaryti nuta
rimą—ištremti iš savo apylinkės žmogų. 
Motiejų keliems metams ištrėmė, o jo 
žmona tapo dvarininko sugulove. Po įdė
lių metų iš gilumos Rusijos Motiejus vis- 
tik grįžo pas savo buvusią žmoną. Dva
rininkas vėl pakartotinai pasistengė jį 
ištremti dvejiems metams; Antrą kartą 
grįžęs iš, ištrėmimo, Motiejus pareikala
vo iš dvarininko Aidrigo pinigų. Gavęs 
2000 rublių atsiperkamu jų pinigų už 
žmoną—Motiejus kažkur išvažiavo ir 
daugiau nebesugrįžo.

(13us daugiau)

Angly-FrancūzŲ Planai 
Dėl Bendro Apsigyni
mo Nepatenkina SSRS
Maskva. — Anglijos ir 

F r a n c i jos amabasadoriai 
Į vėl trejetą valandų derėjo
si su Sovietų užsieniniu ko
misaru, premjeru V. Molo
tovu apie bendro apsigyni
mo sutartį tarp tų trijų ša
lių; bet ir šios derybos “ne
davė jokių tikrų vaisių,” 
kaip rašo sovietinė spauda.

Neva “naujieji” Anglijos 
pasiūlymai dėlei apsigyni
mo sutarties nepatenkina 
Sovietų.

Sovietai reikalauja, kad 
Anglija ir Francija sykiu 
su Sovietais užtikrintų Lat
viją, Estiją ir Finiją dve
jopai—nuo kariško užpuoli
mo iš Hitlerio pusės ir nuo 
“netiesioginio užpuolimo” įš 
vidaus.

(Ž o d ž i ais “netiesioginis 
užpuolimas” yra .supranta
ma toks atsitikimas, kur 
hitlerininkai, veikdami iš
vien su Latvių, Estų ir Fi
nų fašistais, padarytų per
versmus tose trijose mažo
se šalyse ir įvestų ten na- 
ziškas valdžias.)

Anglijos ir Francijos val
dovai ypač išsisukinėja nuo 
pagelbos Latvijai, Estijai ir 
Finijai prieš vidujinį, “ne
tiesioginį užpuolimą.”
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PASAUUNES ŽINIOS

Gen. Franco Statys Tvirto
ves prieš Franciją

San Sebastian, Ispanija. 
—Generolas Franco su at
silankiusiu Italijos užsieni
niu ministeriu Ciano apva
žinėjo vietas Francijos pa
sienyj, kur Ispanijos fašis
tai planuoja, su Italijos ir 
Vokietijos pagelba, statyt 
tvirtumas prieš Francija.

Gaisras Menkai Pažeidė USA 
Karini Laivų “Ranger’į”

“neatsar- 
su baisiai 
(welding) 

gazoliną

Norfolk, Virginia. — Bu
vo kaltinamas vienas darbi
ninkas, kad jis, 
giai dirbdamas” 
karštu lydymo 
švyturiu padegęs 
kariniame laive
kuris yra orlaivių išvažio-j 
toj as. !

I

Bet dabar karo laivyno! 
komisija, ištyrus kilusį ta-1 
me laive gaisrą, išteisino tą 
darbininką. Komisija sako, 
jog kas nors netyčia pade
gė gazoliną, numesdamas 
nurūkyto papiroso galiuką.

Gaisras padarė tik treje
tą tūkstančių dolerių nuos
tolių.

Pats laivas, karinių lėk
tuvų išvažiotojas, “Ranger” 
lėšuoja 30 milionų dolerių.

Hitlerio Šnipus
Zurich, Šveicarija.—Pra

sidėjo teismas prieš keturis 
veikėjus šveicariškų nazių 
ir prieš du kitus asmenis, 
kaip kariškus Vokietijos 
šnipus, veikusius prieš Švei
cariją. Tie keturi yra na
riai šveicarų nazių organi
zacijos, vadinamos “ištiki
mųjų Talkininkų Sąjunga.” 
Visi šeši yra biznieriai bei 
profesionalai, kurie kaip 
gydytojai, laikraštininkai ir 
kt., darbavosi Hitlerio nau
dai prieš Šveicariją.

—-

Stambi Anglijos Paskola 
Rumunijai ir Graikijai

užpult Danzigą ir Lenkų 
Koridorių, esantį tarp di
džiosios Vokietijos ir Rytų 
Prūsijos.

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

1
London. — Anglų valdžia 

duoda Rumunijai paskolos- 
kredito 25 milionus dolerių 
tuomi supratimu, kad Ru
munija bargan pirks iš An
glijos ginklus ir amuniciją 
už tą pinigų sumą. Angli
ja priima 200 tūkstančių to
nų Rumunijos kviečių kaip 
dalį paskolos atmokėjimo.

Anglija taipgi davė virš 
10 milionų dolerių kredito- 
paskolos Graikijai. Graiki
ja irgi negauna pinigų, o 
gauna tik teisę bargan 
pirkt įvairius Anglijos dir
binius už daugiau kaip $10,- 
000,000.

Baltijos Kraštų Valdovai 
Džiugina Hitleriečius

Berlin. — Naziai džiau- 
■ giasi, kad valdovai Latvi
jos, Estijos ir Finijos prie
šinasi Sovietų pasiūlymui 
dėlei tų trijų mažų šalių gy
nimo.

Sovietai siūlo, kad į svar
stomąją Anglijos-Francijos 
ir Sovietų bendro apsigyni
mo sutartį būtų įrašyta, jog 
tos trys didžiosios valstybės 
išvien gins ir Latyiją, Esti
ją ir Finiją nuo Hitlerio, 
vis tiek, ar jis tiesioginiai 
užpultų šias Baltijos šale
les ar mėgintų per viduji
nius perversmus Latvijoj, 
Estijoj ar Finijoj paimt jas 
į Vokietijos globą.

Varsa va. — Lenkijos lai
kraščiai skelbia, kad Hitle
rio planai prieš Danzigą 
“jau suardyti.” Jie išreiškia 
viltį, kad Anglija padėtų 
Lenkijai apgint Danzigą, 
kąip “laisvą” miestą, nuo 
nazių..

Bet atsakomingLLenkijos 
valdininkai bijo, kad Hitle
ris, nežiūrint Anglijos pri
žadų Lenkijai, vis tiek gali

I

i.vieta yra garsiuose Catskill kalnuo
se, Up State New York, kuri yra 
sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 
geriausias ir sveikiausias klimatas.

Puiki Vieta Vakacijom
Ant Aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui,* puikiausios rūšies valgiai.

TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS
Burdas $12 į savaitę; Vaikam $6.00. '

Box 240 R. F. D. 2 Cauterskill Road
CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4
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Kai pastarasis SLA sei
mas išrinko “Tėvynės” re
daktorium brolį Kl. Jurge- 
lionį, tai aš maniau, kad da-^ 
bar tai iš tikrųjų turėsime 
gerą SLA organo redakto
rių. Aš maniau, kad jis yra 
liberalas (niekad nemaniau 
jį socialistu esant) ir “Tė
vynę” padarys SLA nariam 
skaitomu laikraščiu.

Deja, aš ir kiti SLA na
riai didžiai nusivylėme. Pa
sirodo, kad brolis Jurgelio
nis laikosi įsikibęs už P. 
Grigaičio padalkų. Kodėl? 
Nežinau. Jam rūpi Grigai
tis garbinti. Jau porą kar
tų brolis Kl. Jurgelionis 
nesigėdino pastatyti P. Gri
gaitį tokiu genijum, kokio 
ant žemės paviršiaus nėra. 
Sykį “Tėvynės” redaktorius 
paskelbė, kad Grigaitis ati
darė visiems SLA Pild. Ta
rybos nariams akis, pasaky
damas, jog SLA Pild. Tary
bos nariai turi atsiminti, 
kad jie valdo ne savo pini
gus, ale organizacijos! Man 
patiko tuo klausimu “Lais
vės” redakcijos straipsnis. 
Teisingai tuomet “L.” pa
stebėjo, kad brolis Jurge
lionis, šitaip išgirdamas 
Grigaitį, pasmerkia adv. 
Bagočių, adv. Gugį, brolį 
Mažiukną, Dr. Viniką ir ki
tus, nes jie yra padaromi 
kūdikiais, mulkiais, nesu
prantančiais savo organi
zacijos reikalų. (Gal būt jis 
tai darė tiksliai, kad juos 
nunakinti.)

Kitą kartą mūsų brolis

Jurgelionis padarė iš Gri
gaičio “genijų,” kuris vis
ką suprantąs; žinąs, kaip 
steigti socializmą (“Nau
jienose”!).

Beveik kiekvieną kartą, 
kai brolis Jurgelionis rašo 
apie pasaulinę padėtį, jei
gu jam prisieina sakyti žo
dis apie fašistines šalis, tai 
jis būtinai turi prie jų pri
kergti ir Sovietų Sąjungą. 
Jei jis to nedarytų, tai, aiš
ku, ant jo supyktų P. Gri
gaitis. 0 ką tuomet darytų 
brolis Jurgelionis?!

Andai brolis Jurgelionis 
pasigyrė, kad jis išvertęs į 
lietuvių kalbą poterius ge
riau negu arkivyskupas 
Skvireckis. Matot, broliai 
SLA nariai, kokį mes turi
me redaktorių!

Taigi aš didžiai 
liau mūsų organo 
rium. Žinau, kad 
ir kiti mūsų nariai

Brolis Jurgelionis labai 
mėgsta blofinti apie save. O 
su perkėlimu SLA centro į 
Pittsburghą jis visiškai nu- 
sinakino SLA narių akyse. 
Jis tiek daug 
daug aiškino, o 
sirodė, kad pats 
tai nenusimano, 
nizaciją beveik
ir dabar apie tai nesako nei 
žodelio.

Taigi, SLA nariai, ką mes 
darysime su mūsų biednu 
redaktorium, kuris taip nu
žemintai, pildo valią lietuvių 
visuomenės akyse nusinaki- 
nusio žmogaus Chicagoje!

SLA Narys K.

nusivy- 
redakto- 
nusivylė

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1368 has been issued to the undersigned 
to sell ’beer at retail under Section 76 of 
tho 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 hereby given that License fr{o. 
GB 482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at' retail under Section '76' of 
the . Alcoholic Beverage Control Law' at 
8906 — 3rd Avenue, 'Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMENICO CIFARELLI
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.890'6

C-5 9

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 
2213 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.
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 beer 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.586

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2664 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage 
2007 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

Control
Borough of 
to be consumed on

Law at
Brooklyn, 

the

O AK
2007 Avenue U,

DINER, Inc.
Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1133 has been issued to the undersigned 
to sell beer i 
the Alcoholic 
2001 Avenue U 
County of King: 
premises.

at retail under Section 76 of 
Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

Control
Borough of 

to be consumed on

KARL 
Karl’s 

Avenue U,

REICHBACII
Delicatessen

Brooklyn, N.

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

the

651

NATHAN PEICHMAN
R. & T. Delicatessen and Rest.

Manhattan Ave., Brooklyn, N.

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 Beveragę Control Law at 
169 Calyet " St’., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW SCHELLE
169 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
GB 8689 bps been issued to the 
ta sell beer at retail under St . 
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 4645 has been issued to the undersigned 
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 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
708-a Fulton St., 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 <5f Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

14 Stone
ANNIE ROBKOFF

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 4926 .... ___  ____ ___
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.,

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KEMLER
Brooklyn, N. Y.

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.

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

MORRIS NATHANSON
650 Coney Island 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 4482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the ' Alcoholic Beverage Control Law at 
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.

MARION YASKIN
1021 Rutland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1267 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

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

878 Sutter 
County of 
premises.
878 Sutter

CHARLES ZELDES
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4939 has been issued to the undersigned 
to sell bėer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1508 Sheepshead Bay Rd., Botough 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 
premises.

the
JOE WEIN1GER

524 Graham Ave., Brooklyn, N.

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

... _____  j Control Law at
Stree't, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

262 Hoyt
JERRY SPORTIELLO

Jerry's Groceries
St., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9895 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1011 cortelyou Rd., Borough ot' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

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

1

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4741 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section* 76 of 
the Alcoholic Beverage Control at
4517 Avenue L, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4724 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4349 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 ot 
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.4617

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8746 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 78 of 
the Alcoholic Beverage Control -Law at 
215 Knickerbocker Ave., Borougn .of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS HALLER
215 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N, Y.

Y.2001
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the
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50 Henry St.,

tho the

Y. Y.

1603No. No.

the

332 Foster

No.

638 Bay

is hereby given that License No.
the

No. 233 Smith

be consumed on the

407 Marcy
6206—5th

349 Smith

No.

319 Smith

No.

the

1505 E.
No.

394 Etna

the
the

239 Reid2.663 W.žmones.
438—6th1301 WestNo.

No.

Kings', to be consumed off

781 Marcy
! No.

325 Lewis

Italijos valdžia

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8813 has been issued to the undersigned

Street,

L.
750 Court St.,

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

RUBY 
Ave.,

I •

Street,
Rings, to be consumed off

fl

GEORGE 
Ave?,

Ave., 
Kings,

ANNA C.
Ridge Ave.,

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

SECKLER
Brooklyn, N. Y.

Alcoholic 
Smith 

County of 
premises.

319 Smith 
County of 
premises.

FANNIE KELLER
Standard Dairy

St. Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off

Control 
of 

be consumed on
ERICH

132 Highlawn Ave.,

__ Beverage Control Law at 
7th Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

MORRIS S.
Nostrand Ave.,

■

I8EA ABDALLA
1621 Avenue U, Brooklyn, N. Y

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to

IRVING KRAMER
St . Brooklyn, N.

JOHN GMELCH
Ave., Brooklyn, N.

TIETJEN
Brooklyn, N. Y.

HUNSICKER
Brooklyn, N. Y.

SEUTHE V.
Brooklyn, N. Y.

CORNO
Brooklyn, N. Y.

CARL BIEGEL
St., Brooklyn, N.

HARRY BARR
Ave., Brooklyn, N.

JULIO GARCIA
119 Montague St., Brooklyn, N. Y,

JORDAN
Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 75 of
Beverage Control Law at 

Johns Pl., Borough of Brooklyn,

ROEDER
' Brooklyn, N. Y.

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

Alcoholic Beverage Control Law at

NICHOLAUS PEPE
7th St, Brooklyn, N. Y.

BEN KUNOFSKY
92nd St., Brooklyn, N.

20 Central

JOSEPH HAGEN
1112 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

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

n issued to the undersigned 
retail under Section 75 of 

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off n issued to the undersigned 
retai 1 under Section 75 of 

Control JLaw at 
Borough of Brooklyn.

394 Etna 
County of 
premises.

LILLIAN DROGOWITZ 
37th St., Brooklyn, N

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

*' the

Law 
Brooklyn, 

the

:s hereby given that License 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5037 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section H ot 
tho Alcoholic Beverage Control Law . at 
506 Wilson Ave., Borough of Brooklyn,

750 Court Street, 
County of Kings, 
premises.

vienos vietos

PETER W. KARSTEN
2- , Brooklyn, N. Y.

LOUIS HOLZSCHLAG
Ave., Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

OTTO
506 Wilson Ave.,

JOSEPH KRAMAR 
St., Brooklyn, N

ISIDORE
Radin’s

Avenue U,

Control __ _ ___
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

RADIN 
Rest.

Brooklyn, N.

332 Foster 
County of 
premises.

MAIDANICK
Brooklyn, N.

rašė, tiek

MAX HERMAN 
433-135 St. Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

PHILIP STEINER
Ave., Brooklyn, N.

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

■■ ■ «

So. Boston, Mass.
Kas yra gerai, tai mes visi 

labai įvertiname. Mūsų drau
gas akių gydytojas J. F. Bori
sas labai puikiai aprašė Pa
saulinę Parodų. Rodosi, kad 
toks didelis karštis, kuris mus 
visus varo į pajūrį atvėsti, at
sigauti ir užmiršti viskų, kas 
gera ar bloga ir nieko nepa
matyti. Tačiau taip nėra. Kiek 
teko patirti šiam jūsų kores
pondentui, tai turbūt jokia 
kita korespondencija taip pub
likos neužinteresavo, kaip 
kad drg. J. F. Boriso. Kur tik 
nesusidūriau su draugais, vi
si jų giria. Sako, kad jis taip 
įdomiai šių korespondencijų 
apie Pasaulinę Parodų parašė, 
kad norisi dabar važiuoti į 
New Yorkų ir persitikrinti.

Drg. Borisas ne tankiai'ra
šo, bet kaip kad jis rašo, tai 
jo raštai yra giliai įvertinti 
mūsų apylinkės žmonių, nes 
jis turi tokį gerų karakterį, 
kad su juo veik negalima susi
pykti.

nieko apie 
kad orga- 

įklampdino

Harrison, N. J
Čionai prie 

randasi net trys miestukai, 
būtent, Harrison, E. Newark 
ir Kearny. Juose visuose lietu
viai yra vienas kitam žinomi, 
žmonių yra visokių pažiūrų.

Čionai gyvuoja Lietuvių Li
teratūros Draugija, kuri sklei
džia apšvietų tarpe lietuvių ir 
kviečia visus prie 
Tik susivieniję ir
galėsime pagerinti darbininkų 
padėtį.

vienybes.
susipratę

NOTICE is hereby given that License 
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.

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 Brooklyn, 
County of Kings, to be consume* on 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License 
EB 1299 has been issued to the undersigned 
to sell beer al 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 

1 premises.

Dabar žodis kitas kas link 
atsibuvusio “Laisvės” pikniko 
liepos 2 d. Tai buvo ne tik me
tinis, bet ir dienraščio dvide
šimties metų jubilėjinis. Todėl 
Litei^,tūros Draugijos kuopa 
net prieš mėnesį nutarė-ma- 
siniai dalyvauti ir išrinko ko
misijų organizuoti privatines 
mašinas važiavimui. O kurie 
neturės mašinų, tiems reikės 
nusamdyti busus. Komisija 
darbavosi ir laukė, kad grei
čiau ateitų liepos 2 d., nes visi 
rengėsi važiuoti į piknikų.

žinoma, ne visi mes galėsi
me nuvykti į New Yorka ir 
savo akimis persitikrinti, to
dėl ir pasidaro įdomu perskai
tyti mūsų draugų aprašymai 
laikraščiuose * apie “rytojaus 
pasaulį.” Tie, kurie galėsime 
nuvykti į New Yorkų, tai bū
tinai turėtume pasekti drg. 
Borisų ir pagalvoti, prisižiūrė
ti, koks bus rytojus. Iš So. 
Bostono turbūt vyks daug lie
tuvių. Didžiuma iš mūsų mies
to žmonių rengiasi važiuoti 
rugsėjo mėnesyje, kuomet į- 
vyks lietuvių diena. Būt labai 
gerai, kad mūsų draugai ir 
draugės, kurie galės nuvykti į 
Pasaulinę Parodų, pasektų 
mūsų drg. Borisų ir rimtai pa
galvotų apie šiandieninę tvar
kų ir bedarbę, kuri šluoja mus 
yisus į nedateklių, - į skurdų, 
kuomet kapitalistai visko turi 
perdaug, čia yra rimtas mūsų 
Visų klausimas, su kuriuo mes 
susiduriame kasdien

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4536 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
20 Central 
County of 
premises.

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.

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 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4406 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4493 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License 
GB 8859 has bean issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
lb8 E. 32nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

AVEDIS MELKONIAN & 
STEVE MELKONIAN

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

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 Law at 
132 Highlawn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ■ (

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5327 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6906 Colonia) 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 issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Devoe Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premi.- cs.

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 boor ; 
tho Alcoholic 
433-435 St.
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4590 has been issued to tho 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.

NOTICE
GB 4717 , ___
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho 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.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Idiw at 
29 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. LOUIS LOMBARDI
29 Kingsland Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 49 74 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic! Beverage Control Law at 

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

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, Bprough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 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 retail under Section 76 of 
(he Alcoholic Beverage Control Law at 
1925 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •

EDWARD ZEIGER
1925 Fulton St., 1 - 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
4521 Church Ave., Brooklyn, N
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 soli 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 the 
premises.

JOHN KOSTOPOULOS 
d-b-a Benson Cafeteria

2211—86th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE, is hereby giyen 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' at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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 
1Q07 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 givea that License No. 
EB 1189 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Reverage Control Law at 
168 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be, consumed on the 
premises.

LITHUANIAN ATHLE’TIC CLUB, Inc. 
168 MArcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
ED 784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail-.under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Ditnias 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. 
EB 1310s has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Marcy 
County of 
premises.

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 Ute 
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 undei' Section 76 of 
thp Alcoholic Beverage Control Law at 
4102 Avenue V, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
prcinlses.

JOHN DeHART
4102 Aveiuc V, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SB $95 has been issued to the undersigned

i sell beer 'at retail under Section 76 of 
the Alcphqlic BeVerage Control Law at 
473 JJętįf.en Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to' be consumed on the 
^ " BERGEN BURE FOOD, Inc.
473 Bergen St., 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 Biooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS MELKONIAN & 
STEVE MELKONIAN

Cortelyou Rd., Brooklyn, 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 Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 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 be 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 the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
349 Smith 
County of 
premises.

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 Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
the

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 z Beverage Control Law at 
1595 E. 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4686 has been issued to the unden* 
to sell beer at 
the Alcoholic Beverage 
50 Henry Street, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby ghen that License No. 
<GB 5067 has been issued to the undersigned 
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 WlNKELMANN
196 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

-------------------------- ------ . .
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 cf 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 itsued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section Io of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
688 Bay Ridge AVe., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE _____ ____  ____________
GB 4839 has been issued to the undersigned 
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 undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3602 Clarendcn 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 beer at 1__ 11 _
the Alcoholic Beverage 
1762 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANDREW 
1762 Nostrand Ave.,

reikės 
garsino, 
Ne war-

Bet kuomet atėjo ta diena, 
tai pasirodė, kad tarp grūdų Į 
esama^ir pelų. Vieni atsisakė 
važiuoti, kad perdaug nenu- 
vargtų, nes panedėlį 
dirbti. Kiti tiksliai 
kad bušai eisią iš E. 
ko, idant suklaidinti
Dar kiti patys nevažiavo ir 
kitus atkalbinėjo nevažiuoti, 
sakydami, kad nedėlioj turės 
dirbti, e

Visi tokie žmonės verti 
smarkios kritikos. Ateityje 
mes būsime atsargesni ir žinn. 
sime, su kuomi tunmė reikalų. 
Vieiies iš Bušų Organizatorių.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic • Beverage Control Law at 
2663 West' 37th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE
GB 8760
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
781 Marcy 
County of 
premises.

Naziai Nenori Popiežiaus 
’ Tarpininkystės 

Roma
pritaria popiežiaus planui 
taikyt Lenkiją su Vokietija 
kas liečia Danzigą,ir Lenkų 
Koridorių. Bet Hitleris ne
nori popiežiaus tarpinin
kystės.

NOTICE is hereby given that License __
GB 10056 has been issued to the undersigned- 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. \

ELSIE BOGNER Admx. 
Est. of Herman Bogner

155 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
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, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed .off the 
premises. .

DOMINICK C. C ARI STI , 
1819 Avenue U, 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 Law 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 
1301. West- 
County of 
premise's.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 Brooklyn, 
County of Kings,' to bo consumed off tho 
premises.

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 JANNĄCE
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 Alcdholic Beverąge Control Law at 
239 Reid AvertUe, Boroughi of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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 Kiugs, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby givcii that License No. 
GB 9495 has been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY J. STEEN
306 Reid' Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4749 has been issued to ihe undersigned 
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 oft the 
premises.
LOUIS, 

118 Bay

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 Control 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 
premises. ,

NOTICE 
GB 9496 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beveri 
2611 E. 12th Street, 
County of Kings, to 
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
.19 Montague St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING & ĄARON BRATSKĘIft 
Ridge Ave., Brooklyn, N? Y.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

under Section 75 Of 
je Control - Lav 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is 'hereby given that License No. 
EB 1029 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control ' Law at 
GO Woodbine Street,' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. . "

JESSE B. KULP
60 Woqdbine St., Brooklyn, N. Y/<' •------------- --------- -------
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 29Q3 has been issued to tfie .undersigned 
to sell beer pt •retail upder Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ■ ■ -

MOLOt) & ZUCKERMAN
7112 Bay Parjcway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
QB 8707 has bęen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcohoflc Beverage Control Law at 
1205 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.
OTTO D.. BUCK & HENRY G. WOLBERN 
1205 Liberty Ave., Brooklyn, N? Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1004 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE
EB 1091 . . . .... ________ rr.
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.
NOTICE is hereby given that License No. 
J3B 2869 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 <jf 
the Alcoholic Beverage \Contrql Law at 
804 — 43rd Street, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to ' be Consumed on the 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N, Inc. 
804—48rd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 674 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt rpt»il upder Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law pt 
177 J) wight Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHWENDTNER
177 Dwight St., “ Brooklyn, N. Y.

to spll beer at retail upder Section 75 of 
the Alcoholic Beverage' Control Law at 
1620 Newkirk Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cpnęumęd off Jthe 
picmi^es. ARyHUR H DeBOER

Arthur’^ Delicatessen and Grocery
1620 Newkirk Ave.,* Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4394 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law . at 

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

CHRISTIAN SCHMEIDER
382 DeKalb Ave., Brooklyn, l^T. Y.

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 Bevel age Control Law at 
1151 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM GOLDELT
1151 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby givdn that License No. 
GB 4310 has been issued to the undersigned 
to cell 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 Law at 
266 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bę consumed off the 
premises.

HENNRJETTA BAHRENBURG 
266 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
<B 4982 has been issued to the undersigned' 

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control L« 
■25 Lewis Avenue, Borough of Bn 
County of 
premises.

Kings, to be consumed ol
BELLA HELLER

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
jB 459 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 
593—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED THAENS
I 593—3rd Ave., ' Brooklyn, N. Y
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LAISVE

Cleveland, Ohio
Iš Atsibuvusio LDS 44 Kuopos 

Susirinkimo Liepos 7 dieną 
Iš priežasties karšto oro susi

rinkimas buvo nedidelis. Vienok 
šiame susirinkime buvo svarsto
ma keli svarbesni Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo reikalai. 
Mūsų kuopai LDS Centro Val
dyba paskyrė kvotą 20 naujų 
narių prirašyti į LDS laike va
jaus iki 1940 m.

Kai kurie kuopos nariai išsi
reiškė, kad šiai kuopai perdi- 
delė kvota. Man gi rodos, kad 
44 kuopos ribose galima gauti 
20 naujų narių. Bet tam reik 
atydžiai padirbėti ir įrodyti, 
kad LDS 44 kuopoj priklausy
damas ne vien gausi pašalpą, 
bet ši kuopa ir šiaip paremia 
darbininkų reikalus.

nuo kiekvieno parengimo likusio 
pelno dešimtą nuošimtį. Mato
te, LDS 4 Apskr. ribose lie
tuviai plačiu plotu rengiasi da
lyvauti Lietuvių Dienoj 1940
m. LDS kuopos, atrodo, labai 
gerai atsiliepė į 4-to Apskričio 
sumanymą, bet pradėtą darbą 
reik varyti pirmyn, kad būtų 
įvykintas gyvenimam

Dabar vėl grįžtant prie LDS 
vajaus narių rekrutavimo. Man 
rodos, jei mes galėtumėm kiek
vienas senas narys perstatyti 
tinkamai LDS organizacijos ge
rus darbus, kaip pašalpos gavi
mą priklausančiam, taip ir ap- 
švietos ir .kultūros reikalus, ku
riuos LDS atlieka tarpe tūks
tančių lietuvių, tai ne tik žmo
gus įstotų į LDS organizaciją, 
bet pats mielai darbuotųsi del 
LDS gerovės.
Kuopos Korespondentas J. A. V.

Baltimore, Md
Svarbus Mitingas
iviu komunistu susirin

kimas įvyks trečią 
nį šio mėnesio, tai 
20 d., Lietuvių 
7:30 va], vakare, 
n ėsi te

ketvirtadie- 
yra, liepos 
Svetainėje, 
Visi malo-

susirinkti laiku. Mes 
turime svarbiu reikalų aptari
mui.

J susirinkimą taipgi kviečia
me ir partijos simpatizatorius 
ir simpatizatores. Dalyvaukite 
sykiu su mumis ir 
mums rišti mūsų 
b en drąsias p rob ] e m as.

padėkite 
judėjimo

Newark N. J

aukavo 10 centų. Iš viso su 
aukota $3.30.

Labai ačiū svečiams už au

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

JACOB GĖIMAN
132 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

CR^RfiR^ hLh£fbyc «?lv«n4tb»t License No. 
GB 8687 has bet>n issued to the undersigned 
? BeAiHerr at JetRil under 75 of
į-S Alcoholic Beverage Control Law at 
..<2 Throop Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off premises. 0,1

™ £1MA WTNKLfcR
372 Throop Ave., Brooklyn, N

the

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

JOSEPH WACHTER

New York. — Bedarbių 
šeimynos New Yorke vidu
tiniai gauna po $55 tiesio
ginės pašalpos per mėnesį. 
Bėt daugelis WPA darbi
ninkų dabar, apkapojus 
jiem algas pagal Woodru- 
mo bilių, negauna nė tiek.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
243 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

vS h,ereby that License NoGB 9497 has been issued to the undersigned 
Seli b^er., at retail tinker Section 75 of 

d28 .Beveraye Control Law at428 Bedford Avp., Borough of Brooklvn 
premises.0^ K ngfi’ to be conRUmed off the

n Ar 'WILLIAM FIXSEN
428 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

378

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8835 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at retail hinder Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
421 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

, r EDWARD ASSENATTO
421 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 679 han been issued to the undersigned 
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 
prem isos.

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 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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.

Beverage Control
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

760 Macon
LOUIS BONELLI
St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10110 has been issued to the undersigned 
to sell bter at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
1917 Church Avenue, 
County of Kings, 
premises.

JAMES 
1917 Church Ave.,

4908—3rd
W. A. CARNEY

Ave., Brooklyn, N. Y.

to
T.

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

Brooklyn, N. Y.

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

A. L. Kongreso skyriaus de
legatas raportavo, kad komite
tas pagamino blankas rinkimui 
aukų dėl pabėgėlių iš Klaipėdos 
krašto Lietuvoje. Po apkalbėji
mo Klaipėdos krašto pabėgėlių 
nuo hitlerinių fašistų, kuopa pa
siėmė vieną blanką rinkimui au
kų ir vieną dolerį paaukavo iš 
iždo pabėgėlių reikalams.

LDS 4-to Apskričio delegatas 
raportavo, kad apskričio valdy
ba ragino visas LDS kuopas 
rengtis prie lietuvių dienos 
1940 metais. Taip pat prašo vi
sų LDS kuopų prisidėti finan
siniai prie parėmimo Lyros 
Choro, taip, kad visas choras 
galėtų dalyvauti kitais metais 
Lietuvių Dienoj pasaulinėj pa
rodoj. LDS 44 kuopa nutarė pa
remti Lyros Chorą, mokant

žydai Protestuoja Prieš Jų 
Ateivybes Uždraudimą į 

Palestiną

Pramogėle
Liepos 8 d., po num. 71 Van 

Buren St., įvyko šauni pramo
gėlė, kurią surengė tėveliai 
Stankai ir seserys atžymėjimui 
Z i g. Stankaus vardodienio. 
Svečių dalyvavo nemažai.

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

Jeruzalė. — Palestinos 
žydų spauda karčiai protes
tuoja, kad Anglijos valdžia 
nutarė per šešis mėnesius 
neįleist jokių svetimšalių 
žydų į Palestiną.

Berlin. — Vokietijos žy
dų Sionistų organizacija 
smerkia Anglų valdovus, 
kad jie pusei metų suspen
davo įleidimą žydų į Pales
tiną.

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

LAISVĖS’ EKSKURSIJA
Traukiniu Ekskursija į laukus, į puikius miškus

Ant Kranto Hopatcong Ežero
NEW JERSEY

Tuojau įsigykit ekskursijos tikietus. Kelione trau
kiniu tik' $1.00 j abi pusi. Į paUką įžangos nėra.

Ta šauni Ekskursija Bus

Liepos 23 July
Būtinai iš anksto reikia įsigyti bilietus, nes reiks 
iš anksto žinoti, kiek bus ekskursantų, reikia žino
ti priruošimui traukinio.

Gros Gera Orkestrą Šokiams
■X Prie pat ežero yra graži platforma
♦J šokiam, tad bus vėsu ir
\ malonu pasišokti.

MAUDYNES ir LAIVAIS

PASIVAŽINĖJIMAS

Tas ežeras yra labai didelis. 
Mūsų piknikas bus

NOLAN’S POINT PARK

Maudynės su savo siūtais, samdytis tik per
sirengimui kambarį . ........................

Maudynės samdytis siūtą ir persirengimui 
kambarį ................................................

Kurie turės savo siūtus ir nenorės persiren
gimui kambario, ale tik maudynės įžanga 10c

Važiuosime Central Railroad of New Jersey
Traukinis išeis žemiau nurodytu laiku:

Liberty St., N. Y., 8:45 A. M. (Day Light Saving Time).
Brooklyniečiams geriausia privažiuot Jamaica Line 

traukiniu, išlipt ant Broad St. stoties, Downtown, ir nuo 
stoties iki Liberty St. bus apie 4-5 blokai.

Jersey City Terminai, traukinys išeis 9:00 A. M.
East 22nd St., Bayonne, N. J., traukinys išeis 9:15 A. M.
Elizabethport, N. J., traukinys išeis 9:20 A. M.
Elizabeth, N. J., traukinys išeis 9:25 A. M.
Newark, N. J. (Broad St.) traukinys išeis 9:00 A. M.
(Newarkiečiai persikeis ant ekskursinio traukinio Elizabethe.) 

' Grįžtant atgal, traukinys apleis parką 8 vai. vakaro.

prakal belos. Nepa- 
ir Lietuvos politiniai

Besilinksminant prie stalo 
svečiai pasakė įspūdingas lin
kėjimo 
miršta
kaliniai. Draugams Maršalai 
ir Zilionienei pakalbėjus pla
čiau apie Lietuvos politinių 
kalinių padėtį, svečiai suprato 
savo pareigą ir paaukojo tam 
tikslui.

Aukavo šie draugai: Po 50 
centų P. Maršalas ir M. Zilio- 
nienė; 
centus; 
mickas 
centus,
lionis, Z. Stankus, M. Stumas 
ir O. Stukienė; P. Nemanienė

•J. Turacis aukavo 35 
po 30 centų K. Kuz- 
ir B. Russell; po 25 
M. Maršalienė, J. Zi-

iaPBICE
SALE
pattern-retiring from active

1847 ROGERS BROS,
AMERICA'S FINEST SUVERPIATE

, 50 PIECE
SERVICE FOR EIGHT

Open Stock Price $58.69

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Aves.
Tel.: Stagg 2-2178 

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

JONAS
Marion St.

grupių ir
Iš senų 

. lūs i r 
L n a u jus 
■ sudarau 
■rikoniškais. 
■kalui esant ir 
M p a didinu tokio 
» dydžio, kokio pa- 
f geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

,, kamp. Broadway512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way Ir Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glemnore 5-6191

NOTTCE 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 Ijt'v nt 
.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 Nc 
EB 1172 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage " 
154 Montgomery St., 
County of Kings, to 
premises.

PATRICK J. 
154 Montgomery St..

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

No.NOTICE is hereby given that License __
GB 4696 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off

NOTICE
EB 1102 ___  _____ _____ ________ _
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8523 Avenue S, Borough of Brooklyn, 

the

No.

McCORMACK
Brooklyn, N.

NOT’CE is hereby given that License No. 
ĖB 1050 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
1he Alcoholic Beverage Control Law at 
566 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on 
premises.

SHIP AHOY RESTAURANT 
MARIE DUNCAN

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 745 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY GEORGE BI,HEMER & 
Mrs. ELIZABETH BLUEMER

As Exec, for Est. of G"orge W. Bluemer 
(Sandwich King)

280 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.
MOFCE is hereby giv^n that License Nn. 
EB 8°5 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control T.nw nt 
120 Fulton Street, Borough of Brooklyn', 
Cou”*v of Kings, to be consumed on the 
promises.

ANNA MURRAY & BARNEY TURNER 
120 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given thnt License No. 
EB 2388 has been issued to the undersigned 
tn sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
271-27-3 Jay Street, Borough of Brooklvn, 
Cou"‘v of Kings, to be consumed on 
premises.

•TOSEBH RICA 
The Park Tavern

271-273 Jay St., Brooklyn, N.

the

Y.
NoNOTICE is hereby given thnt License .....

EB 1986 has been issued to the undersigned 
to sell h«nr at retail under Section 76 of 
the AirrhoHc Bevera'm Control T«w 
230 Willougl'bv Ave.. Borough of Brooklvn, 
Countv of Kings, to be consumed on theCountv of Kings, to be consumed 
premises.

TOUTS C. GTANNONE 
<l-''-n WPinnghbv Rest. nr<l lunch 

330 Willoughby Ave. Brooklyn,
Rar 
N.

Nr>TTHE is hereby riv^n thnt License No 
EB 801 hits been issued to the undersigned 
to še" Imer at retail under Section 76 of 
♦he Alcoholic Beverage Uonfrol Law n»
868 Broadwav. Borough of Brooklvn,
Countv of Kings, to be consumed on 
premises.

LOUIS SOMEPMAN 
868 Broadway, Brooklyn, N.

the

■mottCE >s hereby given th«t license. ___ Nn
EB 1117 has been issued to the undersigned 
tn sell bner at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
864 Nostrand Ave.. Borough of Brooklvn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS 'RADJN
864 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTtCE is hereby given thnt License No. 
EB 2946 has been issued to the undersigned 
tn sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Taw at 
284 Avenue X, Borough of Brooklvn, 
Countv of Kings, to bo consumed on 
premises.

the

284

NICOLA POTACCO 
d-b-a Welcome R»staurant& 

Pizzeria Napolitana
Avenue X, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 5976 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
874 Broadwav, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off 
premises.

HARRY NADEL 
874 Broadway, Brooklyn, N.

No

the

NOTTCE is hereby given that License No. 
GB 4469 has been issued to the undėrslgnėd 
to sell beer at retail under Section 75 of 
♦ he .Alcoholic Beverage Control T-aw at 
1900 Broadway, Borough of Brooklyn, 
Counjv of Kings, to be consumed off 
premises.

EMANUEL BULOS 
1000 Broadway, Brooklyn, N.
ntatioe is -hereby given thnt License

the

wr>TrGE is -hereby given that License No 
GB 4’58 has been issued to tho undersigned 
to sell beer • at retail under Section 75 of 
*h<-> Alcoholic Beverti "0 Control Trw nt 
?.72 Hancock Street, Borough .of Brooklvn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING WEINSTEIN 
Weinstein Dairy

872 Hancock St., 'Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 4809 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
♦ ho Alcoholic Beverage Control T.aw at 
854 Nostrand Ave., Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP GOLUB. LUDWIG GOLUB & 
------------- SCHRIER

Brooklyn, N. Y.
ABRAHAM

854 Nostrand Ave.,

premises.
A.

the
GOTTFRIED ERICSON 

74 Ralph Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4902 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
87 Ralph 
County of 
premises.

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

87 Ralph
JOHN PHILBIN

Ave., Brooklyn. N.
No.NOTICE is hereby given thnt License 

GB 5354 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY G. BRASE
572 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE 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.
NOTTCE is hereby given that License No. 
EB 765 has been issued to the undersigned 
to sdll 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.

NICK GANTARTS 
DEMETRIOS MELACHRINOS

4418 — 4th Ave.,' Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
EB 2556 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
416 Hooper St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVA BELSKY, Admx.
116 Hooper St., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
EB 847 has lieen 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 
40—39th St. Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
EB 1)85 haft been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv ' of Kings, to be consumed on the 
premises.

“GIUSEPPE ANGELING
398 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE 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. Tt?e. 
64 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
ER 1198 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
♦ lie Alcoholic Beverace Control Law at 
1701 — 78th Street, Borough pf Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DeVITO 
Homewood Bar & Grill

1701 — 78th St., Brooklyn, N.
NOTTCE is hereby given that License No. 
EB 673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
♦he Alcoholic Beverage Control Law at 
2916 Avenue I, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises, 

’ FRED CORDES
2916 Avenue I, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1092 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law n* 
360 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on 
premises.

■ JAMES FRANCES BROLLEY 
360 Sumner Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that LicenseNOTICE is hereby given thnt License No. 
EB 1194 has been issued- to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 o( 
the 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.
MOTTCE is hereby given that License .No. 
EB 1328 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Taw at 
303 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on theCounty of Kings, to be consumed on 
premises.

YETTA DUBINSKY
303 Sumner Ave., Brooklyn, N.

NoNOTICE is hereby given that License _ 
EB 1095 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
♦he Alcoholic Beverage 
328 Tomnkins Ave.. 
Countv of Kings, to 
premises.

ARTHUR 
328 Tompkins Ave.,

Control I .aw «♦ 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the
BARRETT

Brooklyn, hL Y.
NOTICE is hereby given thnt License No. 
GB 8878 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
♦he Alcoholic Beverage Control Law at 
7’6 Franklin Ave., Borough of Brooklvn, 
Countv of Kings, to be consumed off theCountv of Kings, to be consumed off 
premises.

PHILIP GROSS 
dlbla Philips Food Storas

796 Franklin Ave., Brooklyn, N.
MOTTOE is hereby given thni; Licanso No. 
GB 5324 has been issued tn the undersigned 
to sell beer at retail und«r Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control t*w nt 
’91 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
n varo Isas.
ISRAEL BEGUN* BERNARD SILVERMAN 

Parkside Busy Bee .
201 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given thnt License No. 
GB 5140 has been issued to the undersigned 
♦ o sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
517 Nostrand Ave., Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AMALIA SPILTOTES 
Purity Delicatessen

517 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.N.
NOTTCE Is hereby given that License No. 
GB 4869 has been issued to the undersigned 
tn sell beer at retail under Section 75 of 
♦he Alcoholic Beverage Control T,nw nt 
K03 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 

the,County of Kings, to be consumed 
premises. k 1

JOHN F. STElLEN, Inc.
503 Church Ave., Brooklyn,

off

N.

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 at 
462 Union Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. MATTEO TEDONE
462 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE 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 E----
County of Kings, to be consumed off 
premises.

Law at 
Brooklyn, 

F the

MORRIS LINDENBAUM 
d-b-a Lindenbaum Distributors

118 Cook St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License —i. 
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 be consumed off the 
premises.

MILTON GREENFIELD
981 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby give* that License No. 
GB 10055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
♦ he 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.
NOTTCE is hereby given that License No. 
GB 4694 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

Beverage Control Law at 
Brooklyn, 

the
♦ he Alcoholic 
1817 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

LENA 
1817 Avenue U.

Control
Borough of 
to be consumed off
BERCHIOLLT

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

GB 4285 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of

AJcoholi" 
603 Grand 
County of 
premises. t 
603 Grand

B“ver°gc Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the
LOUIS WEISMAN

St., Brooklyn, N. Y.
■NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5203 has been issued to the undersigned 
to sell bear at retail under Section 75 of 
the Alcoho'ic Beverage 
7816 — 3rd Avenue, 
Countv of Kings, to 
promises.

.TENS HANSEN 
7816—3rd Ave.,

Control T jiv.’ at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& HENRY 9CHLAKE 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 4437 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 nf 
the Alcoholic Beverage Control T<aw at 
406 Stunner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL BLITSTETN
406 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4290 has been issued to the undersigned 
tn sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control I .aw at 
344 Tnmnkins Avenue, Borough of Brooklvn, 
Countv of Kings, to be consumed off theCountv of Kings, to 
premises.

ERICH
344 Tompkins Ave.,

EBEL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thnt License No. 
GB 10231 has been issued to th« undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverav^ Control Jew at 
280 Tomnkins Avenue, 
Countv of Kings, to 
Premises.

SEYMOUR
280 Tompkins Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
SANDERS

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given thnt license No. 
GB 5178 has been is«ued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Airobolic Beverage Control T.aw at 
296 Willoughbv Ave., Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BUDZAK
296 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
MOTION is hereby given that TiceriRp No 
GB 4532 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
♦he Alcoholic Beverage Control T>aw at 
R39 Franklin Ave.. Borough of Brooklyn; 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK WYETZNER
639 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
■Mr>TTGE is hereby given thnt License No. 
GB 8726 has been issued to the undersigned
♦ o sell beer at retail under Section 75 of
♦ he Alcoholic Beverage Control 
379 Columbin Street. 
Countv of Kings, to 
premises.

NICOLA
379 Columbia St.,

I aw at 
Borough of Brooklvn, 
be consumed 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 
♦he Alcoholic Revere "e Control Tflv, „f 
724 Franklin Ave.. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH EIDEN
724 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
WOTTCE is hereby given that License No. 
GB 8853 has been issued to the undersigned 
♦o. sell beer, at retail under Section 75 of 
‘he Alcoholi" Beveraeo Control I.aw at 
385 Eastern Parkway, Borough of Brooklvn. 
Coun’v of Kings, to be consumed off the •wernises.
HARRY ZABITZ * TEO ROGENSTEIN 

Washington Butter an Fgg Market-
335 Eastern Parkway, Brooklyn. N. Y.
NOTrGE is h»rebv given th"t licr-ns^ No. 
EB 2905 has been issued to the undersigned 
♦o sell xbe8r at retail under Section 76 of 
the Alcoholic — - ■”
4 37 Marcv 
County of 
premises.

Beverage Control Taw at 
Avenue, Borough of Brooklvn, 

Kings, to be consumed on the

437 Marcy
ANGELO RUSSO

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 754 has been issued tn the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
.331 Tompkins Ave., Borough of. Brooklvn, 
Countv of Kings, to b<? 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 the 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 the 
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.

124 North

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

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

3523 Avenue S, Borough of Bruu' 
County of Kings, to be consumed oh 
premises.

FRANK ARCHIBALD
3523 Avenue S, Brooklyn, N

NOTICE !s hereby given that License __
EB 900 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undef 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 Uw 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 Uw 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, io 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,

off the
Inc.
N. Y.

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 off the 
premises.

BERLIN BEVERAGE SERVICE, Inc. 
466 Kosciusko St. Brooklyn, N. Y.
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 at 
3002 Avenue K, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ERHARDT NORBY 
3002 Avenue K, Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

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

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

563 Wilson
ALPHONS LORBER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 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 be consumed off the 
premises.

ADELE
434 Evergreen Ave.,

HINCK 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE 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 -Jbe consumed off the 
premises. x *

MAURO D' AM BRA
58 Steuben St., Brooklyn, N. Y. /
NOTICE is hereby given that License No. 
DB 11 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ,75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
276 E. 23rd Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

332 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2931 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 on the 
premises. .

ANTONINA GRIMAUDO 
Montrose Beer Garden

93 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.
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.
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 Control Law at 
241 Bushwlck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE’S LUNCH (HELEN NAGER) 
241 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.
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 
32 Ten Eyck Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER KAPISKA8
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. T

HH
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pieną į Anglų koncesiją, 
kurią japonai blokaduoja 
visais kitais atžvilgiais.

Pagerbė Jauną Profesionalą I daug kiaulių ir avių, kurias pas- 
t *--------n ........ i— — kui turėjo nušauti. Nuostolių

padaryta už kelius šimtus tūks
tančių dolerių. Iš žmonių niekas 
nesužeista. Nelaimė atsitiko ant 
Baltimore-Ohio geležinkelio.

D. P. Lekavičius.

Liepos 9 d. vakare įvyko pa- 
rengimas-bankietas pagerbimui 
jauno Dr. Alexandro Jankaus, 
pittsburghiečio. Jankus yra už
augęs North Sidėje. Jis dieno
mis dirbdavo, o vakarais lanky
davo mokyklą ir taip baigė 
Pittsburgh© Universitetą. ' Po 
tam išvažiavo Chicagon ir įstojo 
į Loyola medicinos universitetą. 
Per keletą metų mokinosi ir už
baigė medicinos ir chirurgijos 
mokslą 1938 metais. Paskui in
ternatu buvo St. Bernard Hos
pital.

Dabar Dr. Jankus žii 
cagoj atidaryti savo ofisą ir 
praktikuoti savo profesiją. Jis 
vedė penki metai tam atgal su 
drg. Karčausko dukterimi. Tai 
jo uošviai ir moteris yra pri
sidėję prie užbaigimo profesi
jos. Taipgi jo tėveliai ir sesutes 
dėjo pastangas padėti jam baig
ti mokslą.

į vakarienę susirinko apie 50 
žmonių ir visi vėlino daktarui 
geriausio pasisekimo jo profesi
joje. Dalyviai pageidavo, kad 
jis apsigyventų Pittsburghe. 
Vakarienė buvo labai graži. 
Daktaro sesutė Marijona pa
kvietė J. Mažukną pakalbėti 
apie Alexandro pasiektą tikslą. 
Buvo pakviesta ir daugiau iš 
publikos pakalbėti. Po tam 
nas Zenevičius pagriežė 
koncertinkos, paskui tęsėsi 
kiai iki vidurnakčių.

Antradienį Dr. Jankus, 
žmona, uošvienė ir motina išva
žiavo į Chicagą.

Pasimirė

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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-

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. Sekr. (164-165)

Rochester, N. Y

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, liepos 19 d., 8 v. v., LDP 
Kliube, 
būkite 
reikalų 
narių.

408 Court St. Visi nariai 
laiku, nes yra daug svarbių 
aptarti. Atsiveskite ir naujų

P. Poškus, Sekr. 
(165-166)

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

Estate of

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Liepos 30 dieną rochesterie- 
chiai turėsime didelį pažmonį, 
arba pikniką. Jį rengia net ke
turios lietuvių organizacijos, 
būtent/ L.S.D. Draugija, L.D.P. 

lp.a d1.*’ I Kliubas, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 11 kuopa ir Gede- 
mino Draugija.

Piknikas įvyks visiems gerai 
žinomoj vietoj pas draugus 
Markevičius ant Ogden Road, 
North Chili, N.- Y. Piknike bus 
įvairiausių žaislų, o šokiams 
grieš puiki orkestrą. Todėl visi 
galės smagiai laiką praleisti 
visi yra kviečiami dalyvauti.

Rep.

NEWARK. N. J.
Sietyno Choro narių susirinkimas 

įvyks antradienį, 18 d., Šv. Jurgio 
Svetainėj, 180 New York Avė., 8 
vai. vakare. Prašome visų narių da
lyvauti šiame susirinkime.

I*. Casper, Sekr.
(.165-166)

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 IA
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MEŠLAŽARNES 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

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Jo- 
ant 
šo-

jo

Dvi savaitės tam atgal pasi
mirė Robertas Jakas. Mirė Pitt
sburgh© Municipal Hospitalyje. 
Tapo palaidotas ant tautiškų 
kapinių, Jono Lekavičiaus lote, 
laisvai. Velionis priklausė prie 
virėjų ir patarnautojų unijos, 
todėl unija jo karstą nešė ir 
visas palaidojimo išlaidas pa
dengė.

R. Jakas paėjo iš Suvalkų'rė- 
dybos, gimęs Šakių miestelyje. 
Mirė sulaukęs 59 metus am
žiaus. Lietuvoje buvo baigęs 
Veiverių kursus ir mokėjo net 
šešias kalbas gerai. Tėvas jį 
norėjo išleisti į kunigus, bet 
Robertas nenorėjo ir atvyko 
Amerikon, čionai išmoko virėjo 
amatą ir dirbo per 39 metus po 
kotelius ii’ kliubus. Bet per pa
skutinius keletą metų jau sirgi- 
nėjo dusuliu, negalėjo visados 
dirbti, tik ant ekstra kai kada 
padirbėdavo.

Robertas čia gyvenadamas 
neužsiimdinėdavo su lietuviais. 
Visą savo laiką praleido su vo
kiečiais ir francūzais. Neprigu
lėjo jokioj lietuviškoj draugijoj. 
Gyveno pas lenkus. Buvo neve
dęs.

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintom Kainom)

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

langinė dėžė.

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

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausi šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 į mėnesį. Parnąstykit!

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

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

11

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

(IŠTYRIMAS VELTUI)WORCESTER, MASS.
Lietuvių kongreso vietinio sky- 

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

11’ riaus,

Veja Svetimšalius Laukan 
Iš “Itališko” Tyrolio

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

SKELBKITES “LAISVĖJE

Roma. — Italijos vidaus 
reikalų ministeris įsakė ke
liem tuzinam francūzų, an
glų, holandų ir šveicarų per 
48 valandas išsinešdint iš 
“itališko” Tyrolio.

Dauguma to Tyrolio gy
ventojų yra austriški vo
kiečiai. Daugelis jų nepa
tenkinti Italijos fašistų 
“tvarka.” Tai Mussolinio 
valdžia paskutiniu laiku lie
pė jiems pasirinkt vieną iš i 
dviejų: galite važiuot sau į 
Vokietiją, o jei norite pasi
likt Italijos ribose, tai tu
rite būt tikrai “gerais” ita
liškais fašistais.

Ko Japonija Reikalauja 
Iš Anglį; Chinijoje

Tokio. — Jeigu Anglija 
nori, kad Japonija nuimtų 
blokadą nuo Anglų koncesi
jos Tientsine, tai Anglija 
turi patenkint sekamus rei
kalavimus, kaip rašo japo
nų laikraščiai:

Anglija turi daugiau ne
duot jokios paramos Chini- 
jai; pervest Japonijai milio- 
nus dolerių Chinijos sida
bro, kuris laikomas Anglų 
koncesijoj Tientsine, ir ben
dradarbiaut politiniai ir ek
onominiai su japonais Tien
tsine.

Japonai jau praleidžia

PHILADELPHIA, PA.
Ekskursijos Klausimu.

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

‘‘Gaukite “Laisvei' Naujų 
Skaitytom.

LIETUVIŲ ATLETŲ 
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

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

JJ

Namų Rakandų Krautuve
A. WEITZNER

VERTEIVIS

I livonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy- 

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaitės Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98
Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį speciali pasiūlymą

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Vlateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilcwes eleveiterio stoties

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

I

Lietuviy Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTE1LRRAFT OIL BURNERS
f JŪSŲ SENĄ AR .jNAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

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

% Telefonai* EVergreen 7-1661

I

WMF O KEPTUVEOpen Day and Night

V

SERGA

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODA

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

kojomis paeiti. Iš prie- 
ligos uždarė savo mėsi-

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

arti Corona entrance j ferus.

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

Susitaikė
susitaikė darbininkai su
Chendler elektros kom-

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

Duonkepyklos savininkas Pe
tras Pivariūnas labai serga vi
durių liga. Jau antra savaitė 
guli savo namuose.

Taipgi Plukis, bučeris, serga, 
negali 
žasties 
nyčią.

Jau 
Almor 
panija. Gavo pakelti mokestį po 
keletą centų ant valandos ir 
“closed shop” tapo pripažinta. 
. Taipgi visokių žaislų dirbtuvė 
Wolverin pradėjo dirbti po aš- 
tuonių savaičių. Darbininkai 
laimėjo pakelti mokestį po du 
centu ant valandos, ir unijos 
pripažinimą. Darbininkai pri
klauso prie CIO unijos.

Pasibaigė pikietas prie vais- 
tinyčios Sun. Buvo pikietuoja- 
ma per porą mėnesių.

Nelaimė
Dvi savaitės atgal už Finley- 

villės įvyko didelis tavorinio 
traukinio susidaužymas. Trau
kinys gabeno gyvulius iš vaka
rų. Tnžinas nuo bėgių nušoko ir 
<apsivirto. Daug vagonų nutrau
kė nuo bėgių. Sužeidė labai

Lietuvių Įstaiga prie
Pasaulinių Fėrų

Fairview Restaurant & Bar

AND

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave. 

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

RHEA
Managed hy

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
GENTS* DAYS

Wed., Thurs., Frl., Sat. and 
Sun. all day and night

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

0

Ak , Vincas J. Daunora ■z 
— APT IEKO R|US —  ■, j,

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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

Siunčiame duoną per paštą I kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| Ir kalnas.

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

Smagioji Ekskursija 
Jau Šį Sekmadienį

Liepos 23-čią, brooklynie- 
Čiai ir apylinkių gyventojai 
skaito didele diena, nes jo su
laukę, čiela eile vagonu, dai
nuodami patrauks prie Hopat
cong Ežero, čia bus smagus, 
newjersiečių rengiamas “Lais
vės” naudai piknikas, čion 
yra puikios maudynės, ir sma
gūs Šokiai, o kas norės, galės 
ir laiveliais važinėti. Visa die
na smagaus pažmonio tyram 
ore, gražioj aplinkumoj. Ne
stebėtina, kad žmonės perkasi 
bilietus ištisoms šeimynoms.

Traukinio bilietai visiems 
reikia nusipirkt iš anksto. Jų 
kaina $1. į parką jokios įžan
gos nebus.

Traukinys išeis nuo Liberty 
St., N. Y., 8:45 ryto, o va
kare parką apleis 8 vai.

Negrų Konferencija
Šio mėnesio 19-tą iki 23-čiai 

Harleme įvyks tarptautinė 
konferencija visų afrikoniško 
paėjimo žmonių atstovų. Lau
kiama atvykstant delegatų iš 
Jamaica, Vakarų Afrikos, 
Cristobal, Nigeria, Sierra Le
one ir kitur. Buvęs Ethiopi- 
jos valdonas Haile Selassie tu
rėsiąs asmenišką atstovą.

Dodd, buvęs J. V. ambasa
dorius Vokietijai, sveiksta.

WPA PIKIETAI IR 
DEMONSTRACIJA

Liepos 20-tą, New Yorko 
WPA projektų darbininkai, 
kaip nurodo Willis R. Mor
gan, Workers Alliance prezi
dentas, susirinks prie savo 
projektų, bet nesiregistruos 
darbui, per kelias valandas 
pikietuos projektus. Paskui 
suvažiuos masiniam pikietui 
prie centralinės WPA rašti
nės, 70 Columbus Ave., N. Y.

Paminėti Darius ir Girėnas per Vinco 
Matusevičiaus Radijo Programą

i
Pereitą šeštadienį per Lietu-|ir jo svarbą, kalbėtojas užbaigė 

vių Radijo Valandą (WBNX), 
kurią veda brooklyniečiams ge
rai žinomas radijo vedėjas V. 
Matusevičius ištisa penkiolika 
minučių buvo paaukota Dariui 
ir Girėnui paminėti. Tą dieną, 
liepos 15 d., sukanka, mat, šeše- 
ri metai, kai jiedu 
Atlantiką į Lietuvą, 
d., 1933 jiedu buvo 
“Lituanica” žuvę 
miškuose.

Be dainų ir Dariaus ir Girė- su Lietuvos žmonėmis, jiems 
no testamento (iš plokštelės), padėti, kad Lietuva gyvuotų ne
kalbėjo “Laisvės” redaktorius priklausoma, kad ji būtų laisva, 
R. Mizara. Nupiešė jųjų žygį demokratinė!”

išlėkė per 
O liepos 17 
surasti su 
Vokietijos

Central Brooklyn
Kuopų Darbuotė

Trečiadienį, liepos 12 d., 
’ LDS 46 kp. turėjo savo susi- 
! rinkimą, 
i dutiniai.

Narių dalyvavo vi- 
l.š kuopos komiteto 

raportų pasirodė, kad kuopos 
visi nariai yra gerame stovy
je.

Plačiai apkalbėta dabar ei
namo vajaus reikalas, kad iš
pildžius Centro skirtą mūsų 
kuopai kvotą. Buvo atsilankęs 

i nuo mūsų apskričio atstovas 
drg. G. Klimas, jisai kartu da
lyvavo apkalbėjime vajaus 
reikalo. Buvo gana sunku 

įgauti vajininkų, mat, daugelis 
kuopos narių jau persikėlę į 
kitas miesto dalis, tokiu būdu 
neparanku darbuotis, bet vė
liaus apsiėmė drg. J. Juška. 
Visi draugai pasižadėjo dar
buotis gavime kandidatų, o J. 
Weiss apsiėmė visiem pagel
bėti, kur reikės platesnio pa
aiškinimo apie organizaciją 
naujiem kandidatam. Keletas 
narių pasiėmė tikietų platini
mui būsiančio apskričio pikni
ko, kuris įvyks rugpjūčio 27 
d., Cranford, N. J.

Pranešta, kad serga mūsų
lltZo, iv VVIUIlĮUUd nvtL, 1 n . l.i .
Po to įvyks masinis mitingas i&eras k popietis drg. Mockevi-
prie Columbus Circle.

Tai bus dalis visoj šalyj bū
simo stapičiaus protestui prieš 
nukapojimą WPA algų per to
rius ir anti-naujadalybinius 
demokratus.

Paklaustas, kaip į tai atsi
lieps prokuroro Murphy pa
reiškimas, kad “neturėtų būt 
streikų prieš valdžią,” Morgan 
atsakė:

“Tai nėra streikas prieš val
džią. Tai yra protestas prieš 
veiklą reakcinio kongreso. 
Mes tik panaudojame savo 
konstitucinę teisę peticijos 
(atsišaukimo, reikalavimo).”

Ar Visi Laikraščiai 
Paduoda Žinias?

Pamišęs Coughlinietis 
Prigirdė Moteriškę

Sam Wiseman, Workers Al
liance fin. sekretorius, pareiš
kė, kad WA griežtai ir sti
priai kovos už pašalpą WPA 
darbininkams, išmestiems iš 
projektų pasekmėj streiko 
prieš algų kapojimą.

Sis
IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

savo kalbų sekamais žodžiais:
“Minėdami šias 6 metų liūd

nas sukaktuves nuo tragiško 
Dariaus ir Girėno mirties, kiek
vienas lietuvis, pagerbdamas 
juos, susikaupęs, privalo jungtis 
į bendras eiles, vienytis, ir 
gelbėti savo broliams Lietuvoj 
nepriklausomybę ginti. Kaip 
Darius ir Girėnas drąsiai skrido 
per Atlantiką, taip mes, lietu
viai, drąsiai privalome stovėti 
su Lietuvos žmonėmis, jiems

Plaukimas-Šokiai
Su tokia programa įvyks 

vakaras liepos 22-rą, Lido 
Ballroom. Gabūs atletai per
statys narstymo, plaukimo pa
rodą paminėjimui pirmos su
kakties, kada šimtai amerikie
čių Ispanijoj perplaukė Ebro 
Upę, užatakavo fašistus, vėl 
perplaukė Ebro ir laimingai 
sugrįžo pas lojalistus.

Visas pramogos pelnas eis 
paramai nepagydomai sužeis
tų ir kitų dar tebegydomų ve
teranų, taipgi gelbėjimui 17- 
kos esančių Franco kalėjimuo
se ir 95-kių laukiančių Fran- 
cijoj ir Kuboj.

Walter Ferguson, 45 m., 
kunigo Coughlino pasekėjas ir 
streiklaužys, įvilko senyvą 
moteriškę kaiminką El. Schnei
der savo apartmentan, 328 
Henry St., ir prigirdė maudy
nėj iki policija spėjo išlaužt 
duris. Ir policijai jis iškėlė 
bataliją, bet neužilgo krito ne
gyvas nuo .širdies ligos.

Ferguson,-atvykęs -iš Detro
ito pora metų atgal, buvęs fa
natiškas Coughlino pasekėjas 
ir kaimynus “mokindavęs” 
coughlinizmo. Devyni mėne
siai atgal streiklaužiavęs East 
Side .popierinėj ir susikirtime 
buvęs sužeistas, nuo ko dar 
labiau sukvailiojęs ir šūkau
davęs. Jam šumijant, mote
riškė pabeldus į duris jį stab
dyti, jis ir įtraukęs ją apart
mentan. Tai matęs kaimynas 
pašaukė policiją.

Mažiau Susirgimų
Pereitą savaitę .brooklynie- 

čiai buvę liuosesni nuo susir
gimų įvairiom viens 
perduodamom ligom, 
žiau susirgo difterija, 
tina, tymais, plaučių 
mu; tik kokliušu 
padaugėjo.

Mirimų per savaitę buvo 
418, iš tų 3 žuvo auto nelai
mėse. Nuo pradžios metų iki 
šio laiko jau žuvo 124.

Gimė per savaitę 766.

kitam 
Po ma- 
škarla- 
uždegi-

susirgimai

Queens Kolegijoj vienas ko
ridorius pavadintas Whitman 
Hall atminčiai mirusio poeto.

“L” Pikniko Komisijai
“Laisvės” pikniko komisijos 

susirinkimas bus šį antradienį, 
18 d. liepos, “Laisvės” ofise, 
7:30 vai. vakare. Visi komi
sijos nariai ir dirbusieji prie 
tikietų pardavinėjimo prašo-

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
mi susirinkti.

“L.” Administracija.

Muzikos Mylėtojams

Reikalinga žarnų atrinkėjų (cas
ing selectors). Atsišaukite tiktai pa
tyrusios.
Sayer & Company, 356 W. 11th St., 

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

WPA FORMANAS NUŠOKO 
PO TRAUKINIU

Sį

s s

i

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandelis.

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

MMimiAiMMiniMWWWiniintMWWMMWintwMinuniinttnuniwMtniyMMWWM

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvų ir Žieminių Palty

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

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
bus brangesni šį rudenį, 

štai kai kurios mūsų kainos!
Siūtai ar Overkautai vertės $20.00, dabar...

ir audimai

Siūtai ar Over.kautai vertės $22.50, dabar. .

Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
Liepos 17-tą, 10:30 ryto, 

Prospect Plaza Muzikos Cen
tre, 912 Union St., bus aiški
nama ir perstatoma liaudies 
šokiai. Gi 11 :30 bus prelek- 
cija apie operos pradžią.

Liepos 18-tą, 11:30, toj pat 
vietoj dėstys apie modernines 
įtakas francūztp muzikoj. Vi
soms virš minėtoms prelekci- 
joms įžanga nemokama, 
duoda WPA artistai.

SKELBKITES “LAISVĖJE

KABARETAS

5

L

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

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

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

alaus.'
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS ,
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

I

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnąvimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą. ' »

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842 ,

i

Parsiduoda restauracija su 
pilnom gėrimų (degtine, vy
nai ir i alaus) laisnėm. Puiki 
sale (Hali) tinkama baliam, 
vestuvėm ir visokiom parėm. 
Salėje kliubai laiko mitingus 
po 2 kartu į mėnesį. Randą 

įveik 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 Brooklyn© 
apylinkėje, apie 10 minučių 
mašina važiuojama nuo Pa
saulinės Parodos. Vieta apgy
venta įvairiom tautom, keturi 
metai kaip tas pats savininkas 
daro bizni su pilnu pasiseki
mu. Kreipkitės į “Laisvės” 
ofisą, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. . (161-167)

Virš pora desėtkų žmonių 
matė prastokai apsirengusį vy
rą nušokant ant bėgių Inde
pendent linijos 23rd St. stętyj, 
kuomet jau girdėjosi dundė
jimas ateinančio traukinio. 
Jie ėmė šaukt, bet nušokusia 
nekreipė domės, ėjo bėgiais 
prieš traukinį. Už kelių se
kundų jie matė, kaip trauki
nys jį parmušė ir spiegdamas 
sustojo.

Nelaimingasis perpjautas 
per pusę. Iš dokumentų suži
nojo, kad jis yra „Adrian Foy, 
28 m., 54 New York Avė., 
dirbęs formanu WPA sandė
ly j Greenpoihtėj. Paliko žmo
na ir du kūdikius, žmona ne
numatanti jo žudymosi prie
žasties. ■

Radio Programa

Jas
VIENATINIS LIETUVIŠKAS

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N

Prie R. K. O. Republic Teatro

čius, nekurie draugai pasiža
dėjo sergantį draugą aplanky
ti.

Liepos 12 d. LLD 24 
atlaikė savo susirinkimą, 
vo diskusuojama vajaus 
kalas, keletas draugų pasiža
dėjo gauti naujų narių. Už 
šiuos metus jau pasimokėję 15 
narių. Kurie dar nepasimo- 
kėję ir retai lanko susirinki
mus, tai draugai apsiėmė juos 
aplankyti ir iškolektuoti duo
kles.

Instruktuota jau pirmiaus 
išrinktoji komisija, kad dar
buotųsi paruošimui išlaimėji- 
mo daiktų ir pagaminimui ti- 
kietų. Draugė G. Paršonienė,'šuo, paskiau neteko darbo, o 
kuri gana tankiai mūsų reika- dabar prasišalino jo žmona su 

” . Aną dieną gavo laiš- 
To 

jam buvę perdaug. Jis para
šęs atsisveikinimo notas ir 
šeimininkei atsiprašymą už 
gasą, atsisuko jį. Po to, ma
tomai, kokia šviesesnė mintis 
jam atėjo — gasą užsukęs ir 
paėjęs link durų, kurios bu
vo rūpestingai užkamšytos, 
bet išeit nebepajėgė, sudribęs 
kėdėn mirė.

kP. 
Bu
re i-

PERVĖLAI APSIMĄSTĖ 
NENORĮS MIRT

D. McLean, 166 Bergen St., 
turėjęs daug nelaimių: pava
sarį mirė motina, vėliau se-

lam paaukoja, ir dabar paža- sūneliu.
dėjo paaukoti gražiai giedan- ką su pasiūlymu skirtis, 
čią kanarką. Buvo .drauguo
se nuomonė, kad kuopa turė
tų pasveikinti “Laisvę” josios 
20-metiniame jubilėjuje. Ma-Jeigu vaduotis elgesiu “New

Yorko Times,” tai sutiksime, nau, kad taip ir bus, nes cen- 
kad kapitalistiniai laikraščiai 
paduoda tik kapitalistam nau
dingas žinias, o kitos žinios 

štai to pa-

Lietuvių Radio Valandos 
gramoj, vadovaujamoj p. Gin- 
kaus, bus giesmių ir kalbų pro- 
grama, pritaikyta minėjimui 
sukakties Dariaus-Girėno žuvi
mo. Programa bus perduodama 
iš stoties WCNW (1500 kc.), 
liepos 17-tą, dviem atvejais: 
5:15 po pietų ir 8:15 vakaro.

pro-

TEAMSTERIA1 PRAMATO 
LAIMĖJIMĄ bylos

Išvežiotoji) (teamsters) Bro
lijos Lokalas 807 gavo nuo 
generalio prokuroro padėjėjo 
Moses M. Lewis pranešimą, 
kad kaltinimai prieš lokalą 
bus ištraukti einant tam tikra 
sutartimi su federale valdžia. 
Sutartyje unija turi pasižadėt, 
kad ji nevartos neįstatymiškų 
būdų organizuojant užmiestyje 
kursuojančių trokų kompani
jų (Jarbininkus. Gi du lokalo 
biznio agentai Furey ir Camp
bell turi prisipažint kaltais 
laužyme federalio akto prieš 
rakeįaerizmą.

Lokalas kaltinamas leidęs 
kaltinamiems biznio agentams 
tęst nelegalę veiklą, nepatrau
kęs jų atsakomybėn, kitais žo
džiais, reikalaujama, kad na-

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

tralbrooklyniečiai visuomet sa
vus reikalus gausiai paremia.

Koresp.

HHWK

jiems ne žinios, 
vyzd is :

Jau nuo pereito sausio mė
nesio eina paties “Timeso” 
viršininkų kvotimas Nac. Dar
bo Santikių Tarybos priežiū
roj,. prie egzaminieriaus Til
ford E. Dudley, 120 Wall St. 
Abiejų pusių liūdymų prira 
Syta virš 11 tūkstančių pusla
pių, bet “Times” apie tai ne
parašė nei eilutės. Tas paro
do, kaip daug “žino” darbi
ninkas, kuris neskaito savo 
spaudos, o tenkinasi tik tuo, 
ką paduoda kapitalistai.

“Times” yra kaltinamas už 
sulaužymą Wagner Akto, iš
metimą darbininkų iš darbo 
už unijinę veiklą.

Balsuotojų Registracijai 
Raštinės

Lokalai Susikirto dėl 
Algų Skalės

Sandhogs (tunelių, rynoms riai kontroliuotų savo viršinin- 
1 IrnaSl'll'l TTniina T jrV 411 tl a Imo TZ'oo linziin imi liaFiic i i a iv! olų kasėjų) Unijos Lokalas 

60-tas kreipėsi teisman sulai
kyt tos pat unijos lokalą 147- 
tą nuo pikietavimo Westches
ter Apskrityje kasamo Dela- 

Gi 147- 
. tas lokalas kaltina lokalą 60- 

ą dirbant žemiau skalės.
į Abu priklauso vienai AF of L 
unijai. Lokalo 147 nariai sa
vo pikietu sulaikė Queens- 
Midtown tunelio kasimą ir ei
lę kitų darbų.

Niekas negali balsuot rinki-, 
muose, jei nėra anksčiau užsi
registravęs. Reguliarės .regis
tracijos bus spalių 9-tą iki 14 
tos. Tiems, kurie nebus mie. - 
te tuo laiku, atidaryta spec’.-
alės raštinės, kurios veiks iki | ware Vandentiekio. 
31 rugpjūčio (Aug.). Raštine, 
randasi: 400 Broome St., N 
Y.; Municipal Building, Brool - 
lyne; 90-33 Sutphin Blvd, 
Queens; Tremont ir 3rd Avės , 
Bronx,- ir Borough Hall, Sta
ten Islande.

kus. Kas liečia unijistus, jie ir 
nebuvo įsimylėję į tuos virši
ninkus. Jiedu abu buvo rėmė
jais Joseph P. Ryano “Ama- 
tinių Unijų Partijos,” kuri ėjo 
prieš LaG'uardijbs išrinkimą 
1936 m. rinkimuose. Jie bu
vo susidėję su reakcioniškiau- 
siais elementais unijoj.

Nariai tikisi, kad dabar pra
sidės judėjimas atgaut mėnesi
nius narių mitingus, kurių re
akcininkai nedaleisdavo.

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

3L uT

■ • l

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiisko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto 11d Vėlai Vakaro




