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Bet Ne Prieš Melus. 
Piktadariai.
Rytoj.
Prieštarauja.

Rašo A. B.

Vienas žmogus jau kelintu 
sykiu mus erzina. Girdi, ko
dėl jūs neargurrtentuojate su 
mumis? Kodėl neinate į disku
sijas su “gen. Krivitskiu” ? Jo 
faktų jūs bijote?

Bet nieko panašaus nėra. 
Prieš rimtus užmetimus mums 
mes visados atsakome rimtais 
argumentais.

Kas kita su melais. Prieš 
melą nėra ir negali būti jokių 
argumentų. Pavyzdžiui, Japo
nija giriasi, kad jos orlaiviai 
šaudo Sovietų orlaivius, kaip 
vištas. Bet juk tai grynas me
las. Ir kaip tu prieš jį argu
mentuosi ?

Arba, pavyzdžiui, kas nors 
išgalvos ir pradės taukšti, kad 
tas pats mokytas vyras Lietu
voje pavogė seną kumelę. Me
las, bet kaip tu su juo argu
mentuosi, kaip tu jį faktais at- 
muši ? Pagaliau, kaip tu jam 
burną uždarysi?

Tiesa, už tai jį čia galima 
teisman patraukti. Tegul jis 

’ įrodys, arba eis kalėjiman.
• Bet daug blogiau su politi

niu melagiumi, kuris politiniai 
meluoja, politiniai žmones ar
ba įstaigas, arba judėjimus 
šmeižia. Už tai jo teisman ne
patrauksi.

O tokie “gen. Krivitskiai” ir 
jų politiniai promotoriai kaip 
tik ir yra tokiais politiniais 
melagiais, bliuznėrstvomis.

Dar vienas pavyzdys. Dvide
šimt metų tam atgal melagiai 
skelbė, buk Sovietų Sąjungoje 
moterys esančios sunacionali- 
zuotos. Dabar tie patys mela
giai skelbia, buk socializmo 
žemėje merginos esančios par- 

4 davinėjamos ir pirkinėjamos.

Piktos valios žmonių visur 
nestinga, štai pranešama, kad 
liepos 16 d. “Laisvės” naudai 
ruošiamą Wilkes-Barre pikni
ką piktadariai apskundė vals
tijos policijai. Rengėjams pa
daryta daug nesmagumo, 
dienraščiui finansinio nuosto
lio.

Su tokiomis piktomis dva
siomis lietuviškoje visuomenė
je reikia griežtai kovoti. Jos 
daro gėdą toms srovėms, ku
rioms jos priklauso.

Rytoj, liepos 23 d., ryte 
prieš devynias, didelė brookly- 

. nieČių ir jų kaimynų armija 
trauks traukiniu į “L.” po- 
kilį prie garsaus ežero Hopat
cong. Pasimatysime, pasikal
bėsime, pajuokausime ir pa
dainuosime.

Pažmonys bus didelis ir 
smagus, kaip ir visos dienraš
čio “Laisvės“ iškilmės.

“Vienybės“ redaktorius ra
šo: “Tikybinių ar idėjinių gru
pių interesus statyti virš ben
drų valstybės reikalų, yra ne 
patriotiška ir ne valstybiška.“ 

Tai šventa tiesa, bet ne į 
tašką taikyta ir pataikyta. Ji 
taikoma toms Lietuvos parti
joms ir srovėms, kurios viešai, 
atvirai, legališkai darbuotis 

"neturi jokių teisių. Jos bara- 
f mos, kam jos netyli, kam jos 

tų teisių reikalauja.

Šitas “Vienybės“ red. pa
mokslas labai tiktų Lietuvos 
tautininkams, kurie jau senai 
savo grupės interesus pastatė 
aukščiau bendrų valstybės ir 
tautos interesų.

Deja, ‘‘V.“ red. yra jų plau
ko ir dvasios žmogus. Jis prieš 
juos be kepurės vaikštinėja, o 
kitų Lietuvos srovių žmonėms 
rūsčiais pamokslais grūmoja.
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No. 170 Telefonas

Kongreso Atžagarei
viai Nutarė Darkyt

Šalies Darbo Įstatą

Japonai Užėmė Chiny Prie
plauką, o Kitur Atmušami

Hong Kong, liep. 21. — 
Japonai lėktuvais ir karo 
laivais bombardavo ir už
ėmė Chinijos prieplauką 
Swabue, Kwantungo pro
vincijoj.

Chun gking, Chinija. — 
Chinai desperatiškomis 
kontr-atakomis Shansi pro
vincijoj atrėmė 120,000 ja
ponų, kurie briaujasi užimt 
Tsinghengą, Kaopingą ir 
Tsingchengą.

VOKIETIJOS VYRIAUSIAS 
GENEROLAS AŠTRIAI 
PERSERGĖJA LENKIJA
Tannenberg, Vokietija.— 

Čia kalbėdamas, generolas 
Brauchitsch, vyriausias ko- 
mandierius Vokietijos ar
mijos, persergėjo Lenkiją, 
kad “visa Rytų Prūsija yra 
Vokietijos žemė.” “Visa” 
reiškė sykiu Danzigą ir Po- 
morzę—Lenkų Koridorių.
Savinasi Visus Rytprūsius

Šis nazių karo vadas ne
tvirtino, kad Rytų Prūsijos 
gyventojai nuo pat pradžios 
buvę vokiečiai; bet jis 
tvirtino, kad tie žmonės 
“per tūkstantį metų” esą 
istoriniai susirišę su Vo
kietija ir persiėmę vokiš
kais papročiais, ir “mąstą 
vokiškai.” Todėl, girdi, vi
sas tas kraštas turįs pri
klausyt Vokietijai. O jeigu 
Lenkija mėgins pasisavint 
ar pasilaikyt bet kokį skly
pą tos žemės, tai, esą, Vo
kietija atsakys “kareiviš
kai, ne žodžiais, bet veiks
mais.”

Angly Kanuolės Sudaužo 
Radio Vairuojamus Tankus

London. — Anglija turi 
tam tikrą skaičių tankų, 
kurie, radio vairuojami iš 
tolo, važiuoja ir šaudo taip, 
kaip jie “įsakoma” per ra
dio. Šie tankai veikia be jo
kio kareivio juose.

Dabar anglai išbandė 
naujausias savo prieš-tan- 
kines kanuolės ant tokių 
tankų, šios kanuolės šaudė 
į penkis angliškus radio 
tankus už mylios tolio, ir 
greitai tris tankus sunaiki
no, o du nepataisomai su
žeidė,.

Naujosios prieš-tankinės 
kanuolės muša po 15 šovi
nių per minutę. Kiekvienas 
šovinys sveria po du svaru. 
Anglų karininkai tvirtina, 
kad jų armija dabar turi 
geriausias kanuolės kovai 
prieš tankus.

Bolzano, liep. 17. — Vo
kiečiai žemės savininkai 
“itališkame” Tyrolyje grąsi- 
na ' ginklais kovot prieš 
Mussolinio - Hitlerio įsaky
mą, kad jie turi persikelt į 
Vokietiją, palikdami savo 
nekilnojamą turtą Italijos 
ribose.
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Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas, republikonai su at
žagareiviais demokratais iš 
pietinių valstijų, nutarė 
242 balsais prieš 133 “tyri
nėt” valdišką komisiją, vyk
dančią Šalies Darbo Santi
kių Įstatymą. Sykiu tie 
kongresmanai įsteigė “tyri
nėjimų”. komisiją ir davė 
jai teisę įnešt sumanymus 
“taisymui” paties Darbo 
Santikių Įstatymo. O visi iš 
to šaltinio plaukiantieji su
manymai reikalauja dau
giau teisių fabrikantam- 
samdytojam ir muša uniji
nes darbininkų teises.

Wm. Green ir kiti aukš
tieji Amerikos Darbo Fede-

Lenkija Nepatenkinta, 
Bet Gal Priims Aprėžtą

Paskolą iš Anglą i
London. — Vėl įvyko ne

malonūs pasikalbėjimai 
tarp Lenkijos atstovybės ir 
Anglijos valdžios kas liečia 
25 milionų dolerių paskolą 
Lenkijai. Lenkų ambasado
rius Račynskis ir specialis 
pasiunti nys pulkininkas 
Adam Koc reikalavo, kad 
Anglija duotų paskolą tik
tai auksu ir paliktų Lenki
jai teisę pirkt už tuos pini
gus, ką ir kur jinai nori.

Anglijos iždo ministerija, 
iš savo pusės, siūlė Lenkijai 
paskolą tiktai popieriniais 
pinigais, svarais sterlingu, 
ir reikalavo, kad Lenkija 
visus juos prapirktų Angli
joj. Pagaliau, Anglų minis
terial piršo sudaryt bendrą 
komisiją iš Anglijos ir Len
kijos atstovų, kad ši komi
sija kontroliuotų vartojimą 
paskolintų Lenkijai pinigų.

Lenkų atstovybė su įsi
žeidimu atmetė tokius pas
kolos suvaržymus, o pulki
ninkas Koc taip supyko, jog 
du kartu grąsino pamot 
ranka ant viso Anglų pasiū
lymo ir lėkt atgal į Varša- 
vą. Bet pasikalbėjęs per 
telefoną su Lenkijos užsie
niniu ministeriu J. Becku, 
pulkininkas Koc dar pasili
ko Londone. Tai Anglų val
džia tikisi, kad, galų gale, 
Lenkija vis tiek priims pa
skolą tokiomis sąlygomis, 
kokias Anglija teigia.

“Nauji” Anglijos-Francijos 
Siūlymai Sovietams

Paryžius. — Franci jos 
diplomatai per telefoną kal
bėjosi su Anglijos diploma
tais siūlyt Sovietam vėl 
“naujas” sąlygas dėlei ben- 

(dro apsigynimo sutarties 
tarp Anglijos-Francijos ir 
Sovietų.

*
| racijos valdovai taipgi kal
tina valdišką komisiją, pri
žiūrinčią vykdomą to įsta
tymo; jie šneka, būk ši ko
misija remianti CIO unijas 
prieš federacines unijas. 
Tie Federacijos bosai taip
gi bruka savo sumanymus, 
einančius naudai samdytojų 
prieš darbininkus.

Bet trys žymūs D. Fede
racijos “eilinių narių vadai” 
iš pietinių valstijų atvyko į 
senatorių komisiją darbo 
reikalais ir ragino tuos se
natorius nutart palikt visą 
Šalies Darbo Santikių įsta
tymą taip, kaip jis iki šiol 
buvo. Jie sako, kad siūlo
mieji to įstatymo “taisy
mai” yra tik gadinimai.

Japonai, Gerai Gavę į 
Kailį, Jau Norėtų Derė

tis su Sovietais
Hsinking, Mąnchukuo. — 

Japonų valdžios.- įkvėpti, 
laikraščiai Mąnchukuo kra
šte rašo, kad Japonija su
tiktų eit į derybas su So
vietais—tartis apie “ginči
jamą rubežių” tarp liaudiš
kos Išlaukinės Mongolijos ir 
japonų valdomo Manchu- 
kuo.

Sovietiniai mongolų lėk
tuvai, kaip dabar pasirodo, 
vėl du kartu bombardavo 
karinį ir gelžkelinį japonų 
centrą Halunarshaną, Man- 
chukuo krašte, už 125 my
lių nuo Išlaukinės Mongo
lijos rubežiaus. Tuomi jie 
atsiteisė už Japonų užpuo
limus prieš Mongolijos ru
bežių palei Chalkos upę.

Visi įsibriovėliai japonai 
buvo išmušti laukan, ir pa
gal dabartinius pranešimus 
iš paties Mąnchukuo, išlau
kiniai mongolai laikosi po- 
z i c i j o s e rytinėje pusėje 
Chalkos upės, nors japonai 
savinasi tas vietas.

Japony Kareiviai Išniekino 
Amerikos Vėliavą

Hankow, Chinija. — Ja
ponijos kareiviai nuplėšė 
Jungtinių Valstijų vėliavą 
nuo Standard Oil Kompa
nijos namo Chenglingki; 
sudraskė ir numetė vėliavą. 
Paskui japonai įsiveržė vi
dun, išvijo chinus kompani
jos tarnautojus ir išdaužė 
įvairius įrengimus.

Madrid, liepos 21. — Gen. 
Franco pavarė iš tarnybas 
generolą^ Q. de Llano kaip 
negana ištikimą fašistam.

Pietų Afrikos mokslinin
kai sako atradę, kad esą 
“gyvų augalų” ant planetos 
Marso.

Naziai Apstumdė Afganis
tano Karininką

Praga. — Atvyko vienas 
Afganistano armijos oficie- 
rius užsakyt savo kraštui 
ginklų iš Skodos fabrikų 
(Čechijoj), kuriuos jau na
ziai valdo. Tuo tarpu jis 
nuėjo pasimaudyt viešoj 
maudykloj.

Naziam atrodė, kad tas 
afganas tai “žydas,” ir to
dėl jie keikdami ir stumdy
dami išgrūdo tą oficierių, 
savo kostumerį, iš maudyk
los.

ANGLIJOS VALDŽIA SU
TIKTŲ DUOT NAZIAMS 

DIDŽIULĘ PASKOLA?
London. — Tarp Londo

no laikraštininkų pasklido 
gandai, kad Anglijos val
džia svarsto duot Vokieti
jai kokių 5-kių bilionų do
lerių paskolą, jeigu Hitleris 
sutiktų mažint ginklavimą
si ir naudot tą paskolą rei
kalam pramonės ir ūkio.

Taip pat eina girdai, jog 
Anglija ruošiasi siūlyt Vo
kietijai derybas apie apri
bojimą ginklavimosi abiejo
se šalyse.

Nubaustas USA Naziy Galva, 
Girtuoklis Keiksnys

vokie- 
(sąry- 
girtas 
Sulai-

Webster, Mass. — Praei
tą sekmadienį čia buvo su
imtas Fritz Kuhn, vyriau
sias galva Amerikos 
čių - nazių Bundo 
šio), už tai, kad jis 
automobiliu važiavo.
kytas, tada Kuhn dar iškei
kė, išplūdo policiją.

Dabar teisme, kad ir la
bai nenoromis, Kuhn turė
jo prisipažint kaltu, kaipo 
girtas automobilio vairuo
tojas ir keikūnas. Už tai jis 
tapo nubaustas 5 doleriais.

Su Kuhnu tada važiavo 
ir rusų caristų - fašistų va
das Amerikoj Vonsiatskis.

Sliekai ir Kiaulės Esą 
Influenzos Priežastis

Chicago, Ill. — Žymus 
daktaras R. E. Shope rašo 
Amerikos Gydytojų Susi
vienijimo Žurnale, jog gali
mas daiktas, kad tokios li
gos, kaip ispaniškoji influ
enza ir kūdikių paralyžius, 
pasiskleidžia per kiaules ir 
sliekus.

Sliekai ryja kiaušinėlius 
kirmėlaičių, kurios veišia- 
si plaučiuose tūlų kiaulių; 
tų kirmėlaičių perai paskui 
sliekuose dasivysto iki tam 
tikro laipsnio, o šie perai 
paskui sugrįžta į kiaules, 
kuomet jos ryja sliekus. 
Anot daktaro Shope, tai 
jau esą faktų, rodančių, 
kad tuo būdu iš kiaulienos 
gali žmogus užsikrėst inf
luenza bei kūdikių paraly
žium.

Metai XXIX, Dienraščio XXI

Valdžios Atstovas
Stabdo Tuščias Zau
nas prieš H. Bridgesą

Mussolinis Sako, kad Ispa
nija “Susijungus” su Italija’

Roma. — Mussolinis savo 
sveikini muose generolui 
Franco’ui pabrėžė, kad da
bar “politiniai ir dvasiniai 
ryšiai sujungia dvi mūsų 
tautas” (Italiją ir Ispani- 
ją)-

Mussolinis Nusileidžiąs Ky- 
lantiem Kaimiečiam

Roma. — Mussolinis (no
rėdamas nuramint mažaže
mius ir bežemius kaimie
čius) ketina išparceliuot di
džiuosius Sicilijos salos dva
rus ir paverst juos ūkiais 
kaimiečiams.

EXTRA
JAPONŲ KARO LAIVY

NAS GRŪMOJA 
SOVIETAM

Tokio, liep. 21. — Japo
nija siunčia būrį karo laivų 
į sovietinio Sibiro ir Sacha
lino pakraščius.

t

(Japonai laužė sutartį, 
pagal kurią Sovietai leido 
jiem išnaudot aliejaus-žiba- 
lo šaltinius šiaurinėje, so
vietinėje pusėje Sachalino 
salos. Sovietų teismas už tai 
nusprendė, kad japonai turi 
sumokėt virš $100,000 pa

baudos. Japonija dėl to “ul- 
Itimatiškai” pareikalavo at- 
šaukt tą sprendimą. Kai ku
rie Japonijos valdininkai 
grūmoja kariniais laivais 
“ginti japonų teises” sovie
tinėje Sachalino dalyje.)

Roosevelt Giria Jieškančius 
žydam Prieglaudos

London. — Prezidentas 
Rooseveltas atsiuntė pagy
rimą tarpvalstybinei komi
sijai, kuri, posėdžiaudama 
Londone, stengiasi surast 
gyvenimo vietas žydams 
tremtiniams iš fašistinių ša
lių.

Keturios Žydės Tremtinės 
“Gyvena” Miške

Varsa va. — Praeitą ket
virtadienį slaptoji Vokieti
jos policija pervijo 150 žy
dų per sieną į Lenkiją. Len
kų policija tuojau išgrūdo 
juos atgal į Vokietiją, apart 
keturių moterų. Nes jos 
buvo taip silpnos, kad ne
galėjo eit. Viena šių moterų 
yra 75-kių metų senelė. Tai 
šios keturios tremtinės ir 
pasiliko miške tarp Lenki
jos ir Vokietijos, vadina
moj “niekeno žemėj” ties 
Knoczyz.

Jos ten ir “gyvena.” Mė
gina pasilaikyt gyvos miš
kinėmis uogomis ir šakni
mis.

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

San Francisco, Calif. — 
Advokatas A. Sapiro, iš Los 
Angeles, pliauškė, kas jam 
papuolė, reikalaudamas de- 
portuot Harry Bridgesą, 
CIO unijų vadą, atgal į 
Australiją kaipo komunis
tą, kuris nėra Amerikos pi
lietis.

Federalės valdžios atsiųs
tas tyrinėtojas, profesorius 
James M. Landis, galva 
Harvardo Universiteto ad
vokatų kolegijos, sustabdė 
advokatą Sapirą ir patvar
kė, kad jis neturi brukt pa
šalinių dalykų. Sako, duok 
tik tokius parodymus, pa
gal kuriuos reikėtų depor- 
tuot H. Bridgesą.

Bridgeso advokatai paro
dė, jog Sapiro veikia kaip 
agentas tų kapitalistų, ku
rie nori nusikratyt Bridge- 

, so todėl, kad jis yra toks 
veiklus ir teisingas darbo 
unijų vadas. Bridgeso advo
katai užklausė Sapirą, ar 
jis asmeniškai (šnipiškai) — 
skundė Bridgesą tūliem val
dininkam Amerikos darbo 
ministerijos. Advokatas Sa
piro nedavė atsakymo į šį 
klausima.

Kiti klausimai parodė, 
jog Sapiro siūlėsi į liūdi- 
ninkus kongresinei Dieso 
komisijai. O ta komisija 
faktinai hitlerininkus, šni
pus prieš Ameriką nubalti
no. Dieso komisija iki šiol 
pro pirštus žiūrėjo į fašis
tus ir šturmavo tik “raudo
nuosius.”
^ Bridgeso advokatai da

bar išreikalavo teismiškai 
pašaukt liudyt kapitoną C. 
G. Bakesy, kuris laike pa
saulinio karo tarnavo kaip 
slaptas Amerikos agentas. 
Sako, jog tas kapitonas tu
ri įrodymų, kokiais kreivais 
būdais tapo pagaminti ne
va “liudininkai” prieš Brid
gesą, kaip komunistą parti- 
jietį. Bet iki šiol tie “sviet- 
kai” nieko tikro negalėjo 
parodyt, o tik pasakojo, kad 
“mes girdėjome, kaip tokie 
ir tokie žmonės sakė, kad 
Bridges komunistas, arba 
kad jie sakė, kad Bridges 
sakęs, kad jis esąs, galbūt, 
ir komunistas.”

Jeruzalė. — Arabai pa
grobė vieną amerikietį mi
sionierių. Reikalauja $5,000 
už jo paleidimą.

Bucharest, liep. 21.—Ru
munija užpirko iš Vokieti
jos ir Italijos ginklų ir 
amunicijos už $16,000,000. 
Rumunija už tai atsimokės 
kviečiais.

Viena. — Nuo to laiko, 
kai Hitleris užėmė Austri
ją, jau 99,672 žydai tapo 
“legaliai” išguiti iš to kraš
to.
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Darbininkai Skursta, o 
Turčiai Lobsta
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Vaizdas iš Harlano, Kentukej: šerifai ir milicijantai varo būrį streikuojančių 
mainierių į kalėjimą “del kėlimo riauši y,.” kaip jie sako, bet iš tikrųjų dėlto, 

kad jie pikietuoja kasyklas, kur angliakasiai paskelbė streiką.

šeštadienis, Liepos 22, 1939.

pasielgei su Jonu, jam duo
damas su keliu. Juk tu jo

Naujas Pasimojimas ant 
Darbininkų

Prezidentas Rooseveltas paskelbė, kad 
pono Barden pataisymas prie algų-va- 
landų įstatymo yra niekas kitas, kaip ' 
pasikėsinimas ant darbininkų sąlygų.

Republikonas Cox karštai gina prieš- 
darbininkišką Barden pataisymą tvirtin
damas, jog 25 arba 30 centų darbininkui 
į valandą algos “pilnai pakanka.” Jeigu 
tas Barden pataisymas būtų priimtas, tai 
jis paliestų kelis milionus darbininkų/

Vienok, jau apie du metus gyvuojąs 
Wage-Hour Law įstatymas yra supras
tas milionų darbininkų ir jų organizaci
jų. Jie privalo per savo organizacijas ir 
patys pavieniai reikalauti iš kongreso 
Darbo Komiteto, kad tas reakcinis ir ža
lingas Bardeno pataisymas būtų at
mestas ! ;

Cenzūra “Tėvynėj” — Kas ; 
. Norima Nuslėpti?

Pastarajam “Tėvynės” numery j telpa 
redakcijos šitokis pareiškimas:

“Einant šiam Tėvynės numeriui į 
spaudą, Tėvynės redaktorius gavo iš 
SLA sekretoriaus M. J. Viniko griežtą 
reikalavimą, kad Kontrolės Komisijos 
raportas nebūtų talpinamas, taipgi tele
fonu iš Philadelphijos gavo SLA Kon
trolės Komisijos pirmininko Jono Gri
niaus pareiškimą, kad redaktorius ne
turi teisės Kontrolės Komisijos raporto 
su jo parašu talpinti.

“Redaktorius todėl yra priverstas pa
skutinėje minutėje išimti SLA Kontro
lės Komisijos raportą iš šio Tėvynės nu
merio. Gal būt su Pildomosios Tarybos 
pritarimu SLA nariai galės tą raportą 
matyti Tėvynėje kada nors vėliau.

“Tuščia vieta pasilieka čia, kaipo cen
zūros pėdsakas, tik todėl, kad redakto
rius nenori sulaikyti Tėvynės išėjimo, 
o ant greitųjų negali kuo kitu tos vie
tos užpildyti.”

Pasirodo, kad klausimas ėjo dėl SLA 
kontrolės komisijos raporto apie “Vie
nybės” namo taisymą. Tasai raportas, 
matyt, meta ne kokią šviesą ant tam 
tikrų asmenų, surištų su namo taisymu 
ir dėlto tūli kontrolės komisijos nariai 
atsisako jį talpinti organan.

Ten pat telpa SLA sekretoriaus M. 
J. Viniko pareiškimas, kur jis skelbia, 
jog “raportas apie Vienybės namo tai
symu nėra talpinamas šiame Tėvynės 
numery todėl, kad šio reikalo tyrinėji
mas nėra dar baigtas ir todėl, kad 
SLA Kontrolės Komisija įteikdama savo 
raportą nustatė aiškią sąlygą, kad ra
portas yra įteikiamas tik Pildomąja! Ta
rybai, o ne spaudai...” Esą, Pild. Tar. 
yra specialiai išrinkusi komisiją, kuri tą 
raportą “dabar tyrinėja ir savo darbų

• pasekmes suteiks sekamam Pildomosios 
Tarybos suvažiavimui.”

Keista tvarka tame SLA. Kontrolės 
Komisija tyrinėjo dalyką, o paskui Pild., 
Tarybos komisija tyrinėja kontrolės ko
misijos tyrinėjimą. Vadinasi, tyrinėji
mas ant tyrinėjimo. Paskui Pild. Taryba 
gal tyrinės abiejų komisijų tyrinėjimus

H o o v e r i o ir Gar nerio šalininkai 
kongrese pravarė rezoliucijas, pagal ku
rias buvo sumažinti viešų darbų (WPA) 
pinigų fondai ir išmetama iš darbo 650,- 
000 WPA darbininkų. Jie tą atliko po 
priedanga, kad nereikia valstybei eikvoti 
WPA darbams pinigus, kad reikia duoti 
progų privatiniams kapitalistams sam
dytis tuos darbininkus. Taip, tas jiems 
pavyko, bet 650,000 WPA darbininkų at
sidūrę be darbo negauna ir negaus dar
bų pas privatinius kapitalistus, nes pri
vatiniai turčiai viską daro, kad suma
žinus darbininkų skaičių, kad įvedus di
desnę paskubą, kad daugiau padarius ga
minių su mažesnių darbininkų skaičium, 
nes tada jų turtai daugiau augs.

Hooveriečiai ir garneriečiai argumen
tavo, kad WPA darbai apsunkina priva
tinius kapitalistus, kad taksai sumažina 
jų pelnus, ir tt. Bet gyvenime yra kas 
kita. Štai tik kelių didelių kapitalistinių 
kompaniją pelnų palyginimas už 1938 ir 
1939 metų pirmus šešis mėnesius, tai yra, 
sausį-birželį:

PELNAS
Vardas kompanijos 1938 ' 1939

Du Pont (chemikalų ir parako) $17,000,000 $41,000,000
A. T. & T. (telefonų) 
General Food (maisto) 
Southern Pacific (gelžkclių) 
Union Pacific (gelžkelių) 
Westinghouse (elektros reikm.) 
National Biscuit (valgio) 
National Steel (plieno)

74,681,000 
6,193,000 

26,000 
3,853,000 
4,500,000 
5,645,000 
2,094,000

89,399,000 
7,574,000 
9,095,000 
4,490,000 
6,338,000 
5,854,000 
3,431,000

Na, kaip matome, tai šiemet per pir
mus šešis mėnesius visos suminėtos kom
panijos pasidarė daugiau pelno. Ir čia jų 
pelnai skelbiami po to, kai buvo atmokėti 
nuošimčiai ir taksai.

Iš paskelbtų faktų bus kiekvienam aiš
ku, kaip neteisingai skelbiama, būk Roo
se velto Naujos Dalybos politika kapita
listus į bankrutą varanti. Kapitalistai ir 
dabar darosi milžiniškus pelnus. Bet jų 
atstovai kongrese sumažino WPA fon
dus, kad turčiai dar daugiau pasidarytų 
pelno. Liaudis turi reikalauti iš kongre
so skirti daugiau pinigų WPA reika
lams.

Chinijos Orlaivynas ir Jo Kovos
Chinija savo orlaivyną pradėjo stip

rinti jau tada, kada ant jos užpuolė Ja
ponijos imperialistai. Karo pradžioj Chi- 
nija turėjo apie 300 tinkamų karo orly- 
vių, o Japonija apie 2,000. Karo pradžioj 
Japonija į Chiniją pasiuntė 200 lėktuvų. 
Japonija buvo priversta didinti karo lėk-' 
tuvų skaičių, nes stiprėjo Chinijos armi
jos pasipriešinimas ir jos orlaivynas.

Chinijos lakūnai pasirodė gabesni už 
japonus. Mūšiuose prie Wuchang japo
nai turėjo per 400 karo lėktuvų, chinai 
tris kartus mažiau, o vienok chiniečiai 
numušė kelis desėtkus japonų orlaivių 
ir bombardavo jų laivus Yangtze upėj. 
Buvo- ir daugiau panašių atsitikimų.

Apskaitliuojama, kad vien chinų karo 
orlaiviai (neskaitant to, kiek japonams 
žalos padarė chinų priešlėktuvinės ka- 
nuolės) Yangtze upėj nuskandino 40 ja
ponų laivų ir 154 sugadino. Taipgi jie 
numušė 464 japonų lėktuvus nuo karo 
pradžios iki šiol. Jaunutis Chinijos or
laivynas, lyginant jį su Japonijos, nuo
latos stiprėja, darosi veiklesnis ir nar
sesnis kovoje už Chinijos tautinės lais
vės apgynimą.

Pasakėčia Apie Gulbę, 
Lydeką Ir Vėžį

širdį užgavai!—skundžiasi ** 
duktė dėl savo išvaryto my
limojo.

—O ar aš galėjau žinoti, 
kad jo širdis ten yra...

Neužmirštamas Dalykas
Plaukius sėdi restorane.

Jis geria vis po vieną. Pri
ėjusiam veiteriui jis, lyg pa
siteisindamas, taria:

—Ar manai, kad aš iš pa
mėgimo taip geriu. Ne, vi
sai ne. Noriu pamiršti vie
ną dalyką.

—Ar tik ne sąskaitą ap
mokėti?—klausia veiteris.

(Mūsų Specialio Korespondento)

Liūdni dalykai “šventoje 
Lietuvoj”: valdžios vežimas 
taip nenoromis rieda, kad 
regis: štai-štai jau suby
rės ... Ir vis dėlto nebyra.

Liaudininkų ministras 
Krikščiūnas jau sykį grasi
no atsistatydinti dėl linų 
monopolio, vis dėlto neatsi
statydino : verslininkai-mo- 
nopolistai sumažino savo 
apetitus. Verslininkai tai 
stambi reakcijos jėga, tai 
daugumoj tautininkai, • anti
semitai, žmonės, kurie “ver
čiasi” eksploatuodami: jie 
turi dirbtuves, kokias nors 
autobusų koncesijas, preky
bines įmones ir tt. “Verstis” 
jiems ypač patinka su val
džios pinigais. Jei atsimenat 
Pasaulinį Lietuvių Kongre
są, tai be vargo prisiminsit, 
kokių gražių kalbų prikal
bėjo tautininkų šulai-ekono- 
mistai apie pusiau-valstybi- 
nes bendroves, kurioms val
stybė duoda pinigų verstis 
ir monopolio teisės, o versli
ninkai — “gyvųjų jėgų,” 
kurioms reikia pasipelnyti. 
Na, ir lupa kailį darbo žmo
nėms tos tariamai valstybi
nės įmonės! “Lietcukrus,” 
kurio akcininkų tarpe yra 
garsioji Tubelienė ir kiti 
aukšti ponai, turi cukraus 
monopolį; cukrui, atveža
mam iš užsienio, uždedami 
tokie muitai, kad valstie
čiams reikia pirkti sachari
ną, kaip vokiečių okupacijos 
laikais. Užtat “Lietcuk-
raus” bendroves akcininkai
turi milioninį pelną, pasi
statė net antrą fabriką! La
penas iš pusiau-valstybinio 
“Maisto” bendrovės pasista
tė didžiausią visame Kaune 
namą, prisipirko dvarų, bu
vo apkaltintas, nuteistas, še
dėjo kalėjime, ir galiausia 
išteisintas prieš pat mirtį. 
Vadinasi, su švaria sąžine 
nuėjo į dangų... Bet ką čia 
liesti mirusius, imkimės gy
vųjų Gyvieji dar tebelu- 
pa kailį darbo žmonėms. 
“Lietūkis” yra neva koope
ratyvų sąjunga, o valdžia 
dalyvauja jo operacijose, 
skiria savo žmogų, tautinin
ką direkcijom “Lietūkis” 
sumanė įvesti linų supirki
mo monopolį, kad valstie
čiai galėtų pardavinėti li
nus tik “Lietūkio” punk
tams, vadinasi, tam. tikro
mis nustatytomis kainomis. 
O tų kainų valstiečiai bijo, 
kaip botago: “Maistas” jau 
gerokai prisiplėšė iš jų įvai-

riais būdais, prisiplėšė ir 
“Lietcukrus,” supirkinėda
mas ir rūšiuodamas runke
lius. Dėl linų monopolio iš
kilo didelis skandalas Že
mės ūkio rūmuose. Monopo
lio klausimas atidėtas.

Oi ir “šildė Rankas” 
“Tautininkai...

Tautininkai atėję į val
džią 1927 m. sudarė “Pa
žangos” akcinę bendrovę ir 
patys išpirko jos akcijas. 
Toji bendrovė perėmė ofi
ciozą, tai yra pradėjo leisti 
savo laikraštį “Lietuvos Ai
dą,” o valdžia savo organą 
“Lietuvą” uždarė. Oficio
zas gaudavo visus valdiš
kus skelbimus, naudojosi 
įvairiomis privilegijomis, 
buvo prievartos būdu plati
namas valdininkams ir val
stybės tarnautojams, prie
varta didino savo tiražą ir 
“Pažangos” bendrovei teikė 
gražių pajamų; akcininkai 
turėjo gero pelno. Jie pasi
statė didžiulius rūmus sa
vo klubui, susirinkimams, 
redakcijoms, išnuomavo pa
talpas valstybinėms įstai
goms, vėl pelnas jiems; ak
cininkai - tautininkai trina 
delnus — šyla rankos,..

Nesenai Kaune įsisteigė 
vieno latvio vardu importo 
bendrovė, kuri įvairius au
tomobilius pristatydavo val
diškoms įstaigoms. Šiomis 
dienomis paaiškėjo, kad 
jos akcininkais buvo stam
būs tautininkai: Aukštuo
lis, Kaminskas, . Vincas Ra
stenis, Digrys ir kiti. Visi 
tie ponai pristatinėjo auto
mobilius ministerijoms ir 
įstaigoms, už “tarpininka
vimą” gaudami po kelis 
tūkstančius belgų frankų... 
Galiausiai latvis iškrėtė
avantiūrą ir su pinigais pa
bėgo, dabar viskas iškilo 
viešumon, bet tautininkai 
dėl to nerausta...

Seimas Išsiskirstė
Ką padarė seimas per tą 

sesiją? Uždėjo naujus mo
kesčius, — o daugiau nieko 
apčiuopiamo šalis iš jo ne- 
jturi. Buvo pradėjęs seimas 
rodyti gyvumo: G. Čaplikas, 
buv. vidaus reikalų minis
teris, pramintas Muravjo- 
vu-koriku už labai žiaurų 
Suvalkijos judėjimo ir Kau
no birželio 17 d. malšinimą, 
ėmė kritikuoti savo kolegą 
—generolą Skučą už libera
lizmą. Girdi, Lietuvoj grįž
ta liberalinės demokratijos

laikai, netvarka, reikia pri
spaust, kad nekeltų galvų! 
Nuostabu: bežadis, nebylu
sis seimas, kuris tylėjo tiek 
daug metų, staiga prabilo! 
Tautiškame, vieningame 
seime atsirado , opozicija! 
Nieko nepadarysi:, tautinin
kai' dabar turi rodyti opozi
cijos “dantis,” jie turi kri
tikuoti. Kai Bistras iškėlė 
projektą paremti privačias 
mokyklas, tai yra pirmu
čiausia katalikų išlaikomas 
mokyklas, gimnazijas ir 
kat. universitetą, — tauti
ninkai griežtai pasipriešino. 
Vienintelis katalikų atsto
vas seime — kunigas Lau
kaitis išrėžė labai smarkią 
kalbą, šaukdamas: “Tauti
ninkų vergija daugiau ne
grįš !... ” Gyvasis lavonas, 
kūnas be dvasios — tauti
ninkų seimas sukrutėjo! 
Kokios to pasekmės? — 
Slaptame posėdyje pasakyta 
generolo Černiaus kalba 
apie vidaus ir užsienio poli
tika.

Trumpai -sakant, gen. 
Černius pasakė tik vieną: 
“Ša!”

Ministeris pirmininkas 
liepė visiems tylėti. Jis pa
sakė, kad ateityje nebeleis 
fiei tautininkams pulti vy
riausybę ir buvusią opozici
ją, nei buvusiai opozicijai 
neleis pulti tautininkus, nei 
voldemarininkams neleis 
pulti ir tuos ir tuos.

(Bus daugiau)

Liege, Belgija, liep. 20.— 
Per gaisrą Limburg-Meuse 
angliakasy kloję buvo už
strigę, 1,200 mainierių gi
lumoje puspenkto tūkstan
čio pėdų. Bet visi tapo iš
gelbėti.

Advokatiškai
—Pasakykite, pone advo- * 

kate, kas per žmogus iš tik- • 
rųjų yra šitas liudininkas? 
Ar jį pažįstate?

—Neturiu jokio suprati
mo apie jį, bet man jis at
rodo įtartinas.

—Kodėl?
—Kai jis tik įėjo į teis

mo salę, tuoj buvo besėdąs 
į kaltinamųjų suolą.

Neįtikės...
Jonas blogos nuotaikos. 

Jonas šaukia savo žmonai:
—Aš tuoj įrodysiu, kas 

čia namuose yra šeiminin
kas!

—Nešauk taip smarkiai, x 
—taria jam žmona,—juk 
vaikai jau yra dideli ir ne
patikės, nes patys mato, 
kaip'ištikrųjų yra.

—o—
Moderninė Dailė

Jonas su Ona lanko pa
veikslų parodą. Prie vieno 
paveikslo Ona stabtelėja il
giau.

—Pažiūrėk, Jonai!
—Kurgi?
—Į šį paveikslą. Ką jis 

reiškia ?
Paveiksle buvo atvaiz- \ 

duotas tuščias stalas.
Jonas sklaido katalogą ir' 

randa paveikslo numerį. 4
—P a v e i k s 1 as vadinasi 

“Alaus gėrėjas,”—perskaito 
jis.

—O kur čia alus?
—Žmogus jį išgėrė.
—O kur tasai žmogus?
Jonas juokdamasis pridu

ria:
—Išėjo sau! Ką jis čia, 

išgėręs alų, daugiau dary
tų?

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gal ir man paaiškinsite. 
Kai aš skaitau kelius lietu
viškus laikraščius, tai dau
gelis žodžių mane suklaidi
na. Vieni laikraščiai rašo 
vienaip, kiti kitaip. Pavyz
džiui, kaip geriau: veikimas 
ar veikla, atyda ar dėmėsis, 
vaikas ar kūdikis? Dar ga
lėčiau paduoti visą virtinę 
panašių žodžių, bet užteks 
šių kelių.

Skaitytojas.
Atsakymas

da neprisilaiko vienodos f 
kalbos ir vienodų pavadini- * 
mų. Vartojamos ir leisti
nos vartoti abi formos: 
veikimas ir veikla, atyda ir 
dėmėsis.

Kas liečia vaiką ir kū
dikį, tai jau skirtinga pro
blema. Kūdikiu priimta va
dinti visai mažą berniuką 
bei mergaitę. Gi vaiku va
diname jau paaugusį. Be to, 
tėvams jų sūnus arba duk
tė pasilieka vaiku iki jų gy
vos galvos, nors tas 
kas” būtų jau

Tas tiesa, kad mūsų spau- pražilęs taipgi.
pasenęs

“vai- 
ir
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Gyvenimo Vilties ir 
Kovos Keliais

Pamylau erdves ir platų pasaulį: 
Gamtą, gyvybę, grožį, 
Gyvenimą, viltį, džiaugsmą, 
Ir žmogų, tą darbo visagalį.
Esu sūnus Lietuvos,
Jos vargų ir skausmų išaugintas:
Dėl laimės ryto siekti,
Naują gyvenimą kurti.
Nekartą tu, motina Lietuva,
Glaudei mane prie šaltos krūtinės, 
Glaudei surakintą, nukamuotą, 
Be džiaugsmo, be laimės.
Mylėjai savo sūnų varguose, 
Kuris myli ir tave.
Kaip širdis man skaudėjo,
Kaip šaltos vėtros iš tavęs lydėjo.
Išvykau vienas į ten,
Kur mūsų klasės broliai šiandien, 
Grumiasi su priešu karo griausmuose, 
Kad mūsų pasaulis nebūtų liepsnose.

I

Nebuvo verksmų, skaudžių dejonių, 
Neturėjau to širdies poeto, 
Kas verktų, kas gero linkėtų, 
Kas kovoje jautrumu padėtų.
Pareiga, jausmas žmogaus, 
Ir tas didis žmonijos idealas. 
Gyvenimo viltys ir vargo kraštas 
Tuomet tyliai pergalei išlydėjo.
Keliais erškėčių nuklotais,
Per audras, per kliūčių takus, 
Už laisvę, už tiesą kovoti,
Kad žmonėms gyvenimas būtų, gražus.
Sunku ir šalta apkasuose lindėti, 
Priglaudus šautuvą prie peties, 
Gi dainą apie viltį, laisvę 
Užtraukdavau ir kartais dėl savęs.
Aptilus patrankų griausmams, 
Neskraidant ir plieno arams, 
Naktį vėlai tarnyboje, 
Prisimindavau ir savo vargb tėvynę.
Ar aria kas pano dirvonus?
Ar žino kas mano takus?
Kas dirbtų žmonijai?
Kas austų tuos didžius laikus?
Gilių minčių nakties siluetai 
Nubėgdavo toli, toli visur, 
Bestebint priešą,
Kad šauti žinočiau kur.

DRAMOS REPERTUARAS

R. M.
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Draugija Sovietų Kul
tūrai Pažinti

Lietuvoj veikia Draugija Sovietų Kultūrai 
pažinti. Jos pirmininku yra proL- Vincas 
Krėvė-Mickevičius. Birželio mėnesio gale
ši draugija išrinko naują valdybą, kurion 
įeina: pirm.—prof. V. Krėvė-Mickevičius, 
vice-pirm.—žurnalistas J. Paleckis, sekret.— 
adv. L. Šmulkštys, ižd.—rašytojas P. Cvirka, 
knygininkas — prof. If. Jonynas.
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Kovos rytui prašvitus
Po nakties retkarčių šūvių,
Be miego, nuvargęs,
Iš apkaso prie šautuvo į priešą žiūriu.
Saulė kaitri, ar lietus šiurpus, 
Mylėti gyvenimą ir čia tikiu.
Apkase prieš priešą žmonijos 
Reik kautis, kol dar galiu.
Jei gyvas ir sveikas išlikčiau
Šios kovos vulkanų audroj, 
Kelią į laimę, gyvenimą žinočiau, 
Į saulę betekančią rytoj.
Žmonijos progreso vėliavą kelčiau aukštyn, 
Pergalės vainikų laurais.
Dainą gerovės dainuosiu,
Karžygius kritusius atminsiu amžinai.
Bet jeigu pranyksiu kovoj 
Už laisvę, gerovę žmonėms, 
Žinoki, kad ne pirmas iš tų, 
Kurie krito kovoje dėl kitų.

Pasaulis mūsų prie gaisro šiandien
Šaukia mus kovoti kasdien.
Ir aš, ir tu, ir jūs visi, -
Kovoki su fašizmu, kol dar gali. f\ 

Nastaras.
Red. Pastaba, šį eilėraštį parašė liet, ko

votojas už demokratiją Ispanijoj 1938 me
tais. Dabar d. Nastaras (slapyvardis) yra 
Francijoj, koncentracijos stovykloj.
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Lietuvos šaulės, minint 20 metų šaulių Sąjungos sukaktuvių jubilėjų, šoka liaudiškus šokius 
sporto aikštėje, Kaune.

Valstybės Teatro Reper
tuaras Sekančiam 

Sezonui
Valstybės Teatro (Kaune) direktorius dr. 

Juška patiekė spaudos atstovams informaci
jų apie sekančio sezono repertuarą. Pasak jo:

Repertuaro komisija jau baigė svarstyti at
einančiųjų teatro darbo metų repertuarą ir 
jį nustatė visiškai iš naujo, nuo kai kurių ank
sčiau priimtų veikalų visiškai atsisakydama.

Repertuaro priešakyje stovi lietuvių rašy
tojų veikalai, čia turime pirmiausia jau prieš 
keliolika metų ėjusią, dabar naujai išleistą, 
V. Krėvės Mickevičiaus'dramą—SKIRGAILA. 
Ją pastatyti nori akt. A. Jakševičius. Toliau, 
Teatro paprašytas, pagal tam tikrą susitari
mą dramą rašo K. Binkis. Galimas dalykas, 
.kad toji dar nebaigtoji ir todėl komisijos ne- 
svastytoji drama taip pat eis ateinančiame se
zone. Ligi sezono pradžios yra pasiryžęs baigti 
provizoriškai Teatrui įteiktą ,ir jau svarstytą 
pjesę ir mūsiškis Liudas Dovydėnas. Ši pjesė 
vadinsis MŪSŲ MIESTO ŽMOGUS. Naują 
scenos veikalą baigia rašyti ir Petras Vaičiū
nas. Kitų autorių įteikti veikalai rasti, deja, 
nepatenkinamais. Be paminėtųjų veikalų atei
nantį sezoną dar eis šį sezoną jau galutinai 
parengtoji K. Vinvos pjesė—GERAS BIZ
NIS.

Repertuaro komisija pakartotinai svarstė 
A. Mickevičiaus inscenizuotų VĖLINIŲ (Dzia- 
dy) pastatymo klausimą ir jį teigiamai iš
sprendė, tačiau pripažino reikalą parūpinti 
naują lietuvišką vertimą ir inscenizavimą. 
Tam darbui atlikti pakviestas K. Binkis.

Iš verstinių veikalų priimti Sofoklio—OIDI- 
PAS KOLONE, W. Šekspyro—ATKAKLIO
SIOS RAMDYMAS, Hauptmano — PRIEŠ 
SAULĖLYDĮ, M. Gorkio—MIESČIONYS ir 
Pagujolio—TOPAZAS. Pirmąjį, antrąjį ir ket- 
virtąjį režisuos B. Dauguvietis, trečiąjį ir 
penktąjį—R. Juknevičius. Jaunimui B. Luko
šius baigia rengti Smirnovos inscenizuotas 
ANDERSENO PASAKAS.

Be naujų veikalų, nusistatyta dar kai kurie 
atnaujinti, kaip antai: Čiurlionienės—12 BRO
LIŲ JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ; Do- 
manto-Sakalausko—PŪKIO PINIGAI; sveti
mų autorių—PAŽADĖTOJI ŽEMĖ, VILAKAI, 
GARBĖS SPEKULIANTAI ir OLIVERAS 
TVISTAS. Taip pat nustatytas ir visas dra
mos einamasis repertuaras.

OPEROS REPERTUARAS
Opera savo naująjį sezoną pradės jau šį 

sezoną beveik baigta rengti Massenet opera— 
MANON. Ją diriguoja V. Marijošius ir reži
suoja P. Oleka. Sezone darbo centre Teatras' 
turės žinomąją italų kompozitoriaus Ponch.ielli 
operą — LIETUVIAI, kurią padovanęjo mūsų 
Teatrui Italijos vyriausybė ir .kurios libretto 
sudarytas pagal A. Mickevičiaus KONRADĄ

’ LAISVA Trečias puslapis

VALENRODĄ, šią operą taip pat diriguos V. 
Marijošius. Jos premjeros galima laukti vasa
rio mėn. 16 dieną. Sezono antroje pusėje tu
rėsime dar vieną Rimskio-Korsakovo operą 
GEGUŽĖS NAKTIS. Ją diriguos J. Tall at-. 
Kelpša.

Šiomis trimis operomis Teatras ateinantį se
zoną pasitenkins, nes be jų numatyta atnau
jinti dar J. Karnavičiaus operą GRAŽINĄ, 
ir A. Rubinšteino—DEMONĄ. J. Karnavičius 
savo operos kai kuriuos veiksmus yra visiškai 
perdirbęs—peb.kūręs. GRAŽINA bus ir sceniš
kai perdirbta, tokiu būdu į šį lietuviškos ope
ros pastatymą bus galima žiūrėti kaip ir pu
siau naują.

Svarstytas dar kartą ir J. Navakausko ope
ros ŽVAIGŽDŽIŲ DUKTĖ klausimas. Komisi
ja pripažino reikalą tą operą dar žymiai pato
bulinti ir todėl ją grąžino autoriui.

Tiek dramos, tiek ir operos einamasis sezo
no repertuaras taip pat jau'nustatytas, ir jis 
bus paskelbtas vėliau.

BALETO REPERTUARAS)

Del laiko stokos ir kai kurių kitų aplinkybių 
Repertuaro Komisija nesuskubo apsvarstyti vi
so baleto repertuaro ir nusistatė sezono pra
džioje athaujinti J. Gruodžio baletą—JŪRA
TĘ IR KASTYTĮ ir B. Dvariono—PIRŠLY
BAS. Tariamasi, kad tuodu baletu būtų papil
dyti lietuvišku trečiuoju ir tuo būdu sudarytų 
vien lietuviško baleto vakarą. Koks naujas ba
letas iš pasaulinio repertuaro bus ateinantį se
zoną parengtas tuo tarpu galutinai dar nenu
spręsta.

Koncertų repertuaro klausimas dar tebėra 
atviras.

Iš kairfės į dešinę: Betty Davis, Cecilia Loftus, Miriam Hopkins, vaidina Brolių 
Warners’u filmoje “Senmergė” (The Old Maid”). Betty Davis, atsimenat, dalyvau-

< ja garsioje filmoje “Juarez,” kaipo imperatorienė...

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovėm

Netikėtai į mano rankas pateko bene pa
ties žymiausiojo lietuvių karikatūristo kūri
nių knyga arba albumas, pavadintas Veidai 
ir Kaukės. Tuo žymiuoju karikatūristu yra 
Stepas Žukas, kurio nemažai darbų tilpo pe
riodinėje Lietuvos spaudoje (“Liet, žiniose,” 
“Kuntaply” ir kt.). Apie pora, berods, jo 
kūrinių savo laiku, beje, tilpo ir “Laisvėje.”

Veidai ir Kaukės—didelio formato, gra
žios popieros 62 puslapių knyga, kurioj iš 
viso telpa apie 60 karikatūrų.

Stepas Žukas—visapusiai prasilavinęs ar
tistas. Be to, kad jis puikiai žino techniką, 
Žukas turi plačią viziją ir puikiai politiniai 
apsitašęs. Jis moka sekti gyvenimą ir su
spėja svarbesniuosius įvykius savo karika
tūromis užakcentuoti taip, kad jie labai il
gai pasilieka stebėtojo galvoje. Juk yra ži
noma, kad gera karikatūra pasako daugiau, 
negu keletas straipsnių.

Dailininkas Žukas tūlais pobūdžiais labai 
panašus žymiajam Amerikos karikatūristui 
Redfieldui, kurio daug karikatūrų telpa 
mūsų dienraščio angliškam skyriuj. Bet Žu
ko darbai dar turi savybių ir kito žymaus 
Amerikos karikatūristo, Elliso. Tik dailinin
kas Žukas gyvena skirtingose sąlygose: jis 
negali pasisakyti viešai taip, kaip pasisako 
Amerikos karikatūristai. Pav., mūsiškiai 
piešia Hitlerį — jį piešia tikrą, su jo viso
mis baisenybėmis ir ant jo kupros dar už
deda, be svastikos, žodį “Hitler.” Lietuvoj 
tas negalima. O vistik dailininkas Žukas su
randa priemones tam apeiti ir pas jį tuo 
būdu karikatūros išeina dar gilesnės ir įdo
mesnės. (Pav., karikatūra: “Dviveidis vers
las.”) Daug “veidų” dail. Žukas atidengia 
ir Lietuvos “veikėjų,” “visuomenininkų.”

Tenka apsidžiaugti, kad ir Lietuvoj atsi
randa sugabių karikatūristų, savo darbais 
jau galinčių lygintis kitų kultūringų tautų 
tos srities dailininkams. Rašydamas “Vei
dams ir Kaukėms’ įžangą, Valys Drazdaus-, 
kas Šitaip apibūdina lietuvišką karikatūrą:

“Lietuviška karikatūra daro tik pirmuo
sius žingsnius. Anksčiau jai trūko rimtumo 
ir savosios paskirties supratimo. Daugeliu 
atvejų tai nebuvo karikatūra, o tik draugiš
kas šaržas. Dar dažniau tai buvo bedantis 
jumoras. Tai tebuvo lyg ‘juokas juokui,’ 
kaip kad yra ‘menas menui.’ Tik pačiu pa
skiausiu laiku lietuviška karikatūra pradeda 
suprasti savo tikrąją paskirtį. Socialiniu at
žvilgiu ji darosi vis turiningesnė. Ji jau 
pasisako ne tik vidaus gyvenimo klausimais, 
bet ir dėl tarptautinių įvykių. Tuo tarpu, 
kai mūs ‘taurioji’ dailė ir literatūra vis dar 
nepajėgia tarti žodžio apie visai žmonijai 
rūpimus dalykus, ir yra parapijinė, lietu
viškoji karikatūra, pirmoji atvirai ir gana 
griežtai pasisako daugeliu klausimų, kurie 
lygiai rūpi visoms tautoms ir dėl kurių sie
lojasi, jaudinasi ir kankinasi mūsų gady
nės kilniausios širdys ir didžiausi protai.”

Būtų gerai, jei Veidai ir Kaukės pasiektų 
„daugiau Amerikos lietuvių.

Norį šį įdomų leidinį įsigyti, tesikreipia: 
Mokytojų Knygynas, Mickevičiaus gatvė 
20b, Kaunas, Lithuania.

Kaina puspenkto lito.

“Gaila man, kad taip 
turėjau susirgti,—ypač dabar, 
kada turim tiek daug LMS 
darbo. Aš dedu visas pastan
gas greitai pasveikti, kad vėl 
stoti darban...”

Mūsų LMS sekretorė ir sirg
dama rūpinasi Lietuvių Meno 
Sąjungos reikalais. C 
pačiu sykiu, daugelis 
apskričių darbuotojų
snuduriuoja. Nuo 1-mo Aps
kričio jau keli mėnesiai, kaip 
nė “gu-gu”...

—o—
LMS IV-tas Apskritys smar

kiai ruošiasi prie savo metinės 
šventės — Dainų Dienos. Ji į- 
vyks rugp. 6 d., 1939 m.,'Lie
tuvių Darže, už Lakewood 
ežero.

Conn, valstijos menininkai 
savo veiklumu sukerta visus 
kitus LMS apskričius!

—o—
Waterburietis d. P. Bokas 

spaudoj paskelbė, kad į LMS 
IV Apskričio Dainų Dieną su- 
skris visos to apskričio meni
nes jėgos. Apart to, esą, Bos
tono merginų dainininkių gru
pė “Harmonija” pribus paį
vairinti tos dienos programą.

—o—
Į to“kius mūsų didžiulius pa

rengimus sutraukiama daug 
pašalinės publikos, kuri prita
ria ir rėmia lietuvių kultūrinę 
veiklą. Manau, tokiuose mūsų 
sąskridžiuose galima būt gau
ti finansinės paramos Lietuvių 
Meno Sąjungos kultūros fon
dui — išleidimui naujų dainų, 
scenos veikalų ir t.p. Šiuomi 
tarpu LMS ištekliai labai men
ki. . .

—o—
Pasitaiko, kad kaikuriose 

mūsų kolonijose LMS chorai, 
dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių, pakrinka, ir nėra vil
ties atgaivinti. Nariai išsiskirs
to, ir viskas užmirštama. »Bet 
taip neturėtų būt. Jeigu jau 
nėra galimybėš choras išlai
kyti, jis likviduojamas, tai tu
rėtų likviduotis taip, kaip pri
dera kultūringai organizacijai.

Pav., jau mirš metai, kaip 
begyvuoja Haverhill (Mass.) 
Laisvės Choras. Darbuotoja 
Stella Paplauskienė pranešė 
LMS Centro Sekretorei, kad 
choro atgaivinimas nėra įma
nomu dalyku. <

Jeigu jau choras negyvuoja 
ir nėra vilties jį atgaivinti, tai 
turėtų būt padaryta formalė 
likvidacija: turėtų būt sužiū
rėtas likusis turtas (gaidos, 
scenos kūriniai, pinigai ir t. 
p.). Juk visuomenei nėra nau
dos iš tų šėpoje trūnijančių 
gaidų, ir kitokių kūrinių, ku
rie randasi haverhilliečių ži
nioje; arba iš tų pinigų, kurie 
randasi kokio nors asmens ki
šenių je!

LMS Konstitucija likvidaci
jos reikale štai kaip sako:

“...Jeigu kuris Vienetas, 
arba apskritys, likviduotųsi, 
tai tokių turtas ir visi doku
mentai turi būt perduoti LMS 
Centro žinion.”

Berods, taip turėtų pasielgti 
ir haverhill’iečiai su mirusio 
Laisvės Choro likučiais.

P. Balsys.



"•r1,1111 1 ,■■■" i. iiįiiiyii.

'iri 588—7th

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

Brooklyn, N. Y.
JOHN MISULIA

Ave., Brooklyn, N. Y.

Ketvirtas puslapis LAISVI šeštadienis, Liepos 22, 1939

0

Tarnagalos Miško Tragedija
(Raportažas)

Rašo Julmis
(Pabaiga)

Taigi, pirmasis tų 13-kos belaisvių 
daužymas įvyko Upytės bažnytkaimy. 
Iš Upytės belaisvius varė toliau. Juos 
lydėjo penki raiteliai ir penki pėstinin
kai—baltieji savanoriai. Tarp jų buvo: 
Vilkapjovių kaimo buožė Dirkė, Šilaga
lio k. Aleliūnas, Antanas Masiliūnas nuo 
Ramygalos (dabar prie Naujamiesčio tu
ri sklypą); Petras Kurlendskas, ir Sta
sio Lukšio giminaitis Lukšys (dabar gy
vena Kėdainių apskr., Surviliškio v., Ka
zokų k.).

Būrį nagaikomis varė per Vėsėtos pel
kę. Daužė visus, kas budeliams pakliuvo 
po ranka. Labiausiai buvo daužomas 
Lukšys, nes jis nebepajėgė eiti ne tik 
per pelkę, bet ir vieškeliu: į klampų pel
kės dugną smigo jo medinė koja; nagai- 
kų kapojamas keldavosi, pagaliau, nagai- 
kų sukapotas šiaip taip persimurdė per 
pelkę ir griovio pakrantėj pargriuvo. 
Raiteliai sustabdė visą būrį, išsiskyręs iš 
kareivių tarpo Dirkė—prijojo prie paim
tų belaisvėn rusų—raudonarmiečių—siū
lė Jaisvę už Lukšio nušovimą. Bet rusai 
griežtai atsisakė.

Šiaip taip būrį nuvarė iki Tarnagalos 
miško. Kareiviai ginčijosi: kaikurie šau
ti nenorėjo. Bet Dirkė privertė pėstinin
ką Masiliūną—jiedu Lukšį pasodino pa
kelėje, kitus areštuotuosius pavedė tolyn 
ir dviese Lukšį nužudė. Tai įvyko 1919 
m; balandžio 7 d.

Ką aš sakau—nužudė ?! Este užėdė

Kai, 
timieji 
našus į žmogų: buvo išmėsinėta mėsų 
krūva! Tarpupirštės apkrekėjusios krau
jais; suskaldytos, nagai—nulupinėti, kū
ne keturiolika kulkų skylių; kumščio 
dydžio skylė krūtinėje, viena ausis per
kirsta, pečiai, nugara, šonai sukapoti na- 
gaikomis, batų smūgiais!

Taip su Lukšiu atsiskaitė tie, kurie 
amžiais nori siuntinėti į Sibirą Motiejų! 
Taip, draugai! Bet mes savo žuvusiųjų 
neužmiršime.

Lukšį

NOTICE is hereby given that License No. 
EB806 has been issued to the undersigned 
to tell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN F. WILLIAMS 
3160 Fulton St. ' Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that Incense 
EB2459 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOL FISHMAN * 
d-b-a Sam’s Tavern

1213 McDonald Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB991 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
869 Eastern Parkwry, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FREDA KLARFELD 
Parkway Delicatessen & Restaurant

869 Eastern Parkway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB2110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 o£ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5304—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO SAGOS & OTTO TURNER 
Coliseum Restaurant

4th Ave. Brooklyn, N. Y.5304
NOTICE is hereby given that License No. 
EB1008 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
471$— 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. '

VIRGINIA M. DENECKE 
d-b-a Crescent Bar & Grill

4718—4th Ave. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB1229 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1054 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises. •

FRANK J.
1054 Bushwick Ave.

be consumed on the
BUCHHEIT

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GOLDSCHLAGER
307 Albany Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CB237 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail urfder Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
439 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ORIGINAL ASS’N OF RUSSIAN 
WORKERS ALLIANCE OF AMERICA 

439 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB2737 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2405 — 86th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

baltiesiems kiek atsitraukus, ar- 
atrado Lukšį—jis nebebuvo pa-

Nedidelis būrys dvaro kumečių ir ar
timųjų palaidojo Lukšį—ore aplinkui 
tratėjo šūviai. Palaidojo Naujamiestyj, 
nedaug tesusirinko: tėvas, brolis, Povi
las Venclavičius, Kazys Žolomskis, Gni- 
žinskis, Antanas Juška ir keli kiti drau
gai ...

—Tylos, draugai! Tarsiu dar tik porą 
žodžių!... Ką? Jūs sakot, kad mus ap
supo policija!

—Na, mielas drauge! Čia yra rankraš
tis... Čia Lukšio fotografija... Tu pri
žadėk, kad viską išneši į saugią vietą. 
Gerai?

—O jūs?...
—Mes? Matai: minia eina puolėjų pa

sitikti. Matai—ji už kiekvieną pėdą gru
mias. Girdi, ji šaukia: “mes einame 
kontratakon!”

Tad, draugai, pakelkit vėliavas!
Kaunas, balandžio 6-12, 1936.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1026 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
208 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

208
TRESA FRUCHTBAUM

Morris Delicatessen and Restaurant
Kogers Ave. Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given 
EBU42 has been 
to sell beer at 
the Alcoholic 
5123 — 4th i 
County of Kings, 
premises.

ROBERT I. 
Veterans 

5123--4th Ave.

i that License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 76 of 
Beverage Control Law at 

, Borough of 
to be consumed on

Law 
Brooklyn, 

the

PORTER POST 986 
of Foreign Wars 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na. 
E 187 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
borough of Brooklyn, County of Kings.

CHARLES CITR1N
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 82 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn, County of Kings.

SOL INGERMAN {
356 Dewitt Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3428 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KUNIGUNDE FRIES
3428 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 4872 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
4511 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
4511 — 3rd Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5160 has b^en issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
588 — 7th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10738 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Prospect Park West, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the
MICHAEL FAZIO

40 Lewis Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4604 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
5711 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

.w at 
Borough* of Brooklyn, 
be consumed off the

No.

PAUL 
5711—3rd Ave.,

WIESE
Brooklyn, N. "Y.

NOTICE 
GB 5328 __________ .. __ _____
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, , 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUiS ASBATE 
307 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

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

JOSEPH STARK 
New Deal Food Stores

220 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10037 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1101 Banner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KRESSE
3442 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5173 has been issued to the undersigned 
Co sell beer at retail under .Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Rogers Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off thė

ANNA ESPOSITO
1101 Banner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4448 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

to sell beer at retail under Section 75 of 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4860 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM VON DOHLEN 
Ave., Brooklyn, N.127—6th

141
THOMAS 

Joyce’s Quality 
Rogers Ave.,

J. JOYCE 
Grocery & Del.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4514 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law <at 
4901 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE WILLINGER 
4901—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

the

22 Rockaway Ave., 
County of Kings, to 
premises.

BODO
22 Rockaway Ave.,

THIELE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9992 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6009 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM JOHN GETTING 
6009—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4649 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6109 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

OTTO HAASE
6109—3rd Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 4605 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage ^Control Law at 
7417 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4925 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
227 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

H. I. WINTER
7417—3rd Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 5065 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5311 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISRAEL S. RAPPAPORT 
Gibraltar Food Stores 

Ave.. Brooklyn, N.5311 -5 th

No.

the

NOTICE 
GB 4334 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
193 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS LIFSCHITZ
193 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4853 has been issued to the undersigned 
to sell beer i 
the Alcoholic 
41 Lewis Avenue, 
County of 
premises.

at retail under Section 75 of
i Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE 
GB 4999 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
405 Vanderbilt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY ALLHUSEN
405 Vanderbilt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4602 hes been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
210 Court 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street,- Boiough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

210 Court
WILLIAM KUMM

St.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4703 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Baltic Streit, Borough ct Biookiyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIETRICH LEIIMKUHL
157 Baltic St., Brcokl/n, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5339 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 E. 96th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PIOTER BIENIOWSKI
1647 E. 96th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4457 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9423 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FOSTER AVENUE MARKET, Inc. 
9423 Foster Ave., Brooklyn, N.

tjie

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10514 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of* 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
520 Van Buren Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
520 Van

MAYER’S DAIRY CORP.
Buren St., Brooklyn, N.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

HENRY RUDOLF
227 Wilson Ave., Broklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 8695 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
419 Myrtle Ave., 
County of Kings, 
premises.

MAX 
419 Myrtle Ave,

Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the
FRIEDMAN 

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5422 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK McHUGH
258 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10632 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
t:i'0 Alcoholic Beverage Control Law at 
523 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings,- to be consumed off the 
premises.

CHRISTIAN C. TONISSEN 
523 Court St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4346 has been issued to the undersigned 
to sell beėr at retail under Section 75 of 
ilia Alcoholic Beverage Control Law at 
4701 Avenue D, Borough of 
County of Kings, to bi 
premises.

HARRY 
4701 Avenue D,

Law 
Borough of Biookiyn, 

>c consumed off the
LACHTERMAN 

Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4223 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the
ISIDORE BALCH

4223 Avenue J, Brooklyn, N.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8745 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at • 
733 Church Avenue, i>orough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN VAN RUSTEN
733 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4929 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE RICKERMANN
189 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that* License No. 
GB 4816 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
109 — 5th Avenue, 
<k>unty of Kings to 
premises.

at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

109—5th
MARTIN 

Ave.,
RATH J E 

Brooklyn, N. Y.
NOTICE 
GB 5034 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

BOY KETELSEN
1821 Church Ave., Brooklyn, N. .Y
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave., Borough of ^Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL JANHSEN
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4891 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
thė Alcoholic Beverage Control Law at 
1172 — E. 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Kings, to be consumed off the

1172 E.
DIEDRICH GRUBE 
92nd St., Brooklyn, N. Y.

*

NOTICE is hereby given that License No. 
EB732 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332-38 Pennsylvania Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NATHAN FEIGELES 
a-k-a 638 Sutter Ave.

332-38 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1239 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic beverage Control Law at 
1638 Pitkin Avenue, borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY, 
1638 Pitkin Ave. Brooklyn,

Section 76 
Law 

Brooklyn, 
on the

Inc.
N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1183 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRANK DOLANSKY
345 Myrtle Ave. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB728 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6» Eldert St. and 1293 Bushwick Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
HOWARD HECTOR and ARCHIE TUTHILL 
68 Eldert St.
1293 Bush wick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB760 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEATRICE HARDASHEWSKI
229 Wythe Ave Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
396 Flatbush Ave. Ext., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
preni’scs.

EXTENSION TOBACCONISTS. Inc. 
396 Flatbush Ave. Ext. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB776 has been issued to the undersigned 
to sell bet,r at retail under Section 76 of 
the 
409 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANN FARBSTEIN. Adm.
409 Bushwick Ave. Brooklyn, N.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Bushwick Ave., Boiough of Brooklyn, 

the

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

JOSEPH 
974 Blake Ave.

Law 
Brooklyn, 

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB2163 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
331 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

CHARLEY’S SELF SERVICE, Inc. 
Charles Weiss

331 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10060 has been issued1 to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1396 Putnam Ave., and 600 Knickerbocker 

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

PAULINE KATZ
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y.

Avenue, 
kings,
1396 Putnam Ave., 
600 Knickerbocker Ave

NOTICE is hereby given that License No. 
EB963 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Grand Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

THEODORE Z A LN E R AITIS 
608 Grand St. Brooklyn, N.

Brooklyn, 
the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1078 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
ju'emises. ;

EMIL HERTWEZK
167 Furman St. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB1104 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1519 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO 
1519 Pitkin Ave. Brooklyn, N.

the

Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

C 153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under. Section 75 
of the Alcoholic Bevarge Control Law at 
1107 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County o‘. Kings, to be consumed off the 
premises.

ATLANTIC BEER DISTRIBUTORS 
1107 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

41 Lewis
NOTICE 
GB 10227

JOSEPH. FITELSON 
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 4467 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic v Beverage 
535 Marcy 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4643 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Windsor Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM C. HINSCH
255 Windsor Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10254 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retrfil under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY EMBUSCH
433 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

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

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1035 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

. JOSEPH HERSHCOPF 
1035 Fulton St, Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 950 7 has. been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 York Stieet, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANASTASY WISNIEWSKI
186 York St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4424 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8703 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
8703 —

ADOLPH SCHWARTZ
3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 4508 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9224 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

9221
ROSE TEPLEY

3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE
GB 5146 ____
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9404 — 3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES KOHLMEYER
9404—3rd Ave., Brooklyn, N.

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

the

Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

GB 8668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
66 — 4th Avenue, E---- — _____
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HARRY 
66—4th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. . 
C 46 has been issued to the undersigned the 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Watkins Street, Borough zof Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PURITAN BEVERAGE CORP.
436 Watkins St., Brooklyn, N.

the

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1129, has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
218 Lee Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn,

RABINOWITZ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
565 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KONSTANTY ZYBERT
565 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5097 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
463 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.
463—5th

THEODORE RECKMANN
Ave., Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off
MORRIS BAUMAN 
Ave., Brooklyn, N.

the

535 Marcy
NOTICE is hereby given that License ___
GB 4838 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN 
d-b-a Rosebud 

408 Central Ave.,

be consumed off
GARFINKEL 
Airy & Groc.

Brooklyn, N.

No.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 4603 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the 
292 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Stagg Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

AUGUST TROGEL
St., Brooklyn, N. Y.292 Stagg

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8850 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
119 Smith 
County of 
premises.

Beverage 
Street, 

Kings, to
Control LaW at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

119 Smith
ROSE B.

St.,
SICKLES

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4985 has been issued to -the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Bevterage Control Law at 
120 Autumn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5078 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

262 Reid
PATRICK J. HESTER
Avenue, Brooklyn, N. Y.
is hereby giyen that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE
GB 8672 ___  ____r .... ______
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP MILANO
d-b-a Paramount Fruit & Vegetable Market 
2917 Avenue I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4468 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HUGO B. LOHSE
253 — 7th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB $221 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
233 — 5th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

___ at
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

N. Y. 233—5th
FRED 

Ave.,
FRICK 

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4630 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GELB
636 Metropolitan Ave., . Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5170 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Ave., Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEO DEEG
901 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5225 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD WINGES
168 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5293 has been issued to • the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1455 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL QUINLIVAN
1455 Bedford Ave., Ęrooktyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4766 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
5417. — 5th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

KARL F. 
5th Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

5417
ENDRESS

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5009 has been issued Io the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
410 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County Of Kings, to be consumed off the
• IV »» llovll ZkVVJIUvi JJUIUUKII J J J UV

County Of Kings, to be consumed off 
premises.

LUDER HEISSENBUTTEL
410 Wilson Ave., Brooidyn, N.

is hereby given that License* No.NOTICE is hereby given that License* No. 
GB 4664 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4702 — 4th Ave., .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRITZ GEHRMANN
4th Ave., Brooklyn, N. Y.4702

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Seeley Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . /

GEORGE GRUENWALD
130 Seeley St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10400 has been issued to the undersigned 
to sell beer at rėtail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4101 -r~ 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County .of Kings, to 
premises.

be consumed off the

4101—3rd
CHARLIE 
Ave.,

HAGENAH 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 10255 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off

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

premises.
170—5th

JOHN 
Ave.,

HEITMANN 
Brooklyn, N.

the

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

No.-NOTICE 
GB 4307 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law* at 
4413 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HORSTMANN
4413 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
959 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
959—4th

MAX HUBER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4591 has been issued to the undersigned 
to sell beer at i’etail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Mrs. BERTHA F. STEINBERG,
128 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4575 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 5061 has been issued tc the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
33 Cedar 
County of 
premises.

Beverage Control 
Street, Borough of 

Kings, to he consumed off

33 Cedar

Law at 
Brooklyn, 

the
HERMAN SPATH

St., Brooklyn, N.

NOTICE
GB 4859 ___ ____
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 — 60th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

462—60th
-OTTO HUBER

St., Brooklyn, N. Y.
NOTICĖ is hereby given that License 
GB 4679 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
425 Hicks 
County of 
premises.

No. NOTICE
GB 4719 _._r___ _________
to' sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5807 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

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

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off thethe218 Lee
NOTICE 425 Hicks

No. No. No.
the

the the the
No.

205 Lee Y. 4724—4th
No.

the

the
101

562 Sutter No. 4606—7th

172 Rogers

No.

be con-

Brooklyn, N. Y.4023

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

KUNOFSKY & 
KUNOFSKY

County of Kings, to be consumed on 
premises.

the .. . ____
870 Crescent Street, 
County of Kings, to 
premises.

314 Tilden Ave.,
334 E. 35th Str,’

OSCAR
307 Vanderbilt St.,

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

.’s hereby given that License No. 
has boeh issued to the undersigned

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

u Control Law at 
■Borough of Broklyn, 
be consumed off the

ADAM
370 Crescent St.,

SAMUEL OCKUN 
Avo . Brooklyn, N.

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn,

the Alcoholic Beverage Control 
172 Rogers Avenue, Borough of 
County of 
premises.

LOUIS,

MAX TOBIAS
22 Rochester Ave., Brooklyn, N.

Borough of 
to be consumed on

MENKE
Brooklyn, N. Y.

BERNHARD KATT 
Ave. Brooklyn, N. Y.

HENRY
5523—3rd Ave.,

FRANK
Brooklyn, N. Y.

DAVID GEDULD
2405—86th St. Brooklyn, N.

META STREICH
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB1359 ha * ...........................

WAGER
Brooklyn, «N. Y.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on

Lhw at

PHILIP & IRVING GROSS 
Gross Bros.

Ave., Brooklyn, N.

HAMERMAN
Brooklyn, N.

PETER PESCE
Ave. Brooklyn, N.

MINA JENSEN
5801 — 5th Ave., Brooklyn,N. Y.

age Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

HENRY BEHRENS
St., Brooklyn, N. Y,

RUDOLF HENKE
2784 Fulton St., Brooklyn, N.

ALEXANDER ROGERS
Ave.i Brooklyn, N. Y.

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

County of Kings, to be consumed on 
premises.

LUDWIG STRUNK
811 Nostrand Ave, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License __
EB1275 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
265 Lee Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1313 has been issued? to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
662 Sutter 
County of 
premises.

__ is hereby given that License No. 
—1359 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
311 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB844 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
540 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BROOK-ROSE CORP.
540 Fulton St -Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given- that License 
EB1271 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FLATBUSH KOSHER DEL., Inc. 
774 Flatbush Ave. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB929 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
075-981 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. X

JOSEPH SPINELLA 
975-981 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1331 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2303—65th Street, V ‘ ____
County of Kings, to be consumed o/i 
premises. / .

RAYMOND REINGOLD 
2303—65th St. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License __
EB1066 has been issued to the ilndersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic I'_
1151 Prospect Ave., __  _ ________
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
EB 912 lias been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6901 — 4th Avbnue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

• RIDGE DINER, Inc.
6901 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 5402 ___  _____ .... ____  ____
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 117 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn, County of Kings.

PAM ALTMAN
260 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
E 267 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn, County of Kings.

JACOB MARKOWITZ
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
E 266 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn, County of Kings.

LOUIS RASK1ND
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5270 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
3414 Tilden Ave. — 334 E. 35th St Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to * 
sumed off tho premises.

ERNEST WALTHER
Brooklyn, N. 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4904 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Lewis Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM 
JEROME 

Bill 
Lewis Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 8736 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Bėveragė Control Law at 
334 E. 4th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM LEVINE
334 E. 4th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given tha£ License No. 
GB 4371 has been issued to the undersigned 
to sell, beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9318 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ’

ELIZABETH GROSS
9318 Avenue K, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the . Alcoholic Beverage Control Law at 
4724 — 4th Aventie, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROCHOLL &
CALANDRINO
& Jerry

Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License __
GB 4300 lias been 'sailed io the undersigned 
to sell beer at retail Under Sectiqp 75 of 
the Alcoholic Beyerage Control Law at 

. .. Brooklyn,
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4610 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
4023 Avenue J, 
County of Kings, 
premises.

HERMAN 
RUBIN 

Avenue J,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5008 has been issued to the undersigned 
to sell beer'* at retail under Section 75 of 
the Alcoholiė Beveragė 
5523 — 3i'd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5089 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 
280 — 7th Avenue, Borough 6f Brooklyn, 
County of Kings, ta be consumed off the 
premises. ■ -

HERMANN DANKER
280—7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10246 has been issued to. the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
ino Alcoholic Beverage Control Law at 
5822 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BARNEY GOLDSTEIN
5822—4th Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8752 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control LAw at 
4606 — 7th Avenue, Borough „ of Brooklyn, 
County or Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 4917 ..... __________ __________
to. Bell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic _ Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License Ho. 
GB 4628 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1988 RoOkawav P’kway, Borough of B’kljn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID SHIFTMAN
1938 Rockaway p’kway Brooklyn, N Y.

NOTICE 
GB 5348 _____________ , ___ _
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010 — 3rd Avenue, "Borough of Brooklyn, 
Contity of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY & JOHN PLATE
7010—8rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4829 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
307 Vunderbilt St., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hėfėby given that License No. 
GB 5014 has bėėn issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoh6lio Beverage Control Law at 
1884 Flatbush Ave.. Borough of Brooklyn. 
County cf Kings, to be corfumed off the 
prėfhisės. .!

DOMENICK CINCOTTA
1884 Flatbush Ave., Brooklyn, N-



Šeštadienis, Liepos 22, 1939 LAISVE Penkias puslapis

Pranešimas Wyoming Klonio Publikai
Amerikos Lietuvių Kongreso Wilkes-Barres Skyriaus buvo 

skelbiama, kad jo piknikas įvyks liepos 30 d., Valley View 
Parke, Inkerman, Pa. Dabar pranešame, kad piknikas neį
vyks, atšaukiamas dėlei tam tikrų priežasčių. Prašome visus 
šitą pranešimą įsitėmyti. Skyr. Sekr. M. Kalauskas.

FREEHOLD, N. J.
A, L. Piliečių Kliubo piknikas 

įvyks liepos 23 d., Jaskos.ūkėj, En
glishtown Rd., pusė mailės nuo Free
hold. Piknikas prasidės 1 vai. po pie
tų ir tęsis iki vėlai nakties. Mano
me, kad bus daug svečių, draugai 
trentoniečiai žada bent su dviem 
busais atvažiuot. Bus gera muzika 
šokiam, turėsime valgių, gėrimų ir 
tt. (169-170)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 23 

d. liepos, 10:30 ryto, 29 Endicott St. 
Visi nariai būkite, čia bus pildoma 
nominacijų blankos dėl Centro Val
dybos ateinantiem metam. Taipgi

prašome užsimokėti duokles. Centras 
praneša, kad knyga jau baigiama 
spausdinti, trūksta pinigų už popie- 
rą,1 todėf reikia visiems nariams už
simokėti už duokles. — J. M. L.

(169-170)

A

WORCESTER, MASS.
Puikiai Pavyko

Lietuvių Komunistų Pirmo 
Distrikto metiniam piknike 
buvo virš tūkstantis gražios 
publikos. Pelno padaryta apie 
$200.

Programa buvo viena iš pui
kiausių, kurią pildė: So. Boston 
Vyrų grupė, vadovybėj drg. M. 
K. Bolio, sudainavo per du at
veju 5 dainas skambiai ir gy
vai. Anna Burlak pasakė puikią 
kalbą. Ignas Kubiliūnas puikiai 
prijuokino publiką su savo ko
miškomis dainomis. Jam pianu 
akompanavo Emma Gittzus iš 
Bedford, Mass. Adelė Mickevi
čiūtė iš Providence, R. L, viena 
iš geriausių Naujojoj Anglijoj 
dainininkių, dainavo tikrai kaip 
operos artistė. Jai pianu akom
panavo Mrs. M. Meškienė iš 
Worcester, Mass.

Visa publika programos daly
vius griausmingai sveikino. Pi
kniko visa nuotaika buvo malo
ni - draugiška, linksminos iki 
vėlai nakties. Reporteris.

Hudson, Mass. Tad ALK 
miestų komitetai pasistengki- 
te atsiųsti savo atstovus į šį 
susirinkimą, nes šis susirinki
mas yra gana svarbus ir geis
tina turėti atstovus iš visų ko
lonijų.

Apskr. Sekr. S. Zavis.

New Y o r k. — Harry 
Young, newyorkietis, plau
kia 14-kos pėdų ilgio valčia 
į Europą, ir jau yra nu
plauk ę s tūkstantį mylių 
nuo New Yorko.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Visų norinčių važiuoti į Naujos 
Anglijos Moterų Sąryšio pikniką, lie
pos 30-tą, prašome palikt vardus 
Lietuvių Svetainėj pas draugus Ki- 
žus ne vėliau trečiadienio vakaro, 
liepos 27-tą. Taipgi, kurie vyksta su 
mašinom ir gali paimti vieną ar dau
giau nuvežimui į pikniką, prašomu 
pranešti draugam Kižam. Komisi
ja. (170-171)

GARDNER, MASS.
Lietuvių Piliečių Kliubas rengia 

didelį pikniką liepos 22 ir 23 dd., W. 
Broadway. Šokiams grieš geros or- 
kestros dvi dienas. Kviečiame visus 
dalyvauti. — M. S. (169-170)

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

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

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

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

H---------------------------------------- .--------- m

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
{į---------------------- ---------------------------0

Boston, Mass. Lietuviams Lankantiems

CHRONIŠKOS
LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MfiŠLAŽARNfiS 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

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

JJ

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Namy Rakau d y Krautuve

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Bostono Apskr. Veikėjų 

Atydai
Liepos 30, 11 vai. iš ryto, 

įvyks ALK miestų komitetų 
atstovų susirinkimas aptari
mui dienotvarkio ir prisirengi
mui prie rengiamo per Labor 
Day šventes pikniko, Vose 
Pavilion, Maynard, Mass.

Susirinkimas įvyks Lietuvių 
Piliečių Kliube, 17 School St.,

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų Z7 AND
uauorA

Fairview Restaurant & Bar

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1071 has been issued to the undersigned 
tc sell beer at retail under Section 76 of 
the Alfcoholic Beverage Control Law at 
1088-90 Flushing Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN COHEN
1088-90 Flushing Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB1042 has bten issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6520 Bay Parkway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

G. & D. DINER, Inc.
6520 Bay Paikway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB1182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Be'erage Control Law at 
305 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY CONA
305 Bend St. Brooklyn. N. Y.

Vailionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyti, ši įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine budinko, 

arti Corona entrance į ferus.

Z' Fairview Restaurant
ft J 110-62 Corona Ave.

zlk lį CORONA, L. I., N. Y.
ILX^BiiKlLniiifca, Telephone: Havemeyer 9-9115

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-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 specialį 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
EBI193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Belmont Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MEYER ANTIN
141 Belmont Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB685 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
698 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

premises.
JAMES PLACATZIS 

THOMAS PARASKEVAS
598 Clarkson Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB872 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. t

MICHAEL NOONE
179 Reid Ave. Brooklyn, N. Y.

KADA BŪSITE NEW YORKE

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

•rtt Central SkvSre, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais/ 
10-12 ryte

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro- 
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į 

Lietuvių Centrą

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

Kliubo Gaspadoriuo f|į EVergreen 4-9672

RHEA

Open Day and Night 
, r , 

Managed by 

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

D’ORAZIO KRAUTUVĖSE
REFRIGERATOR BARGAINS

(šaldytuvai Nužemintam Kainom)

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

langinė dėžė.

BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri 
jums patarnaus, suteiks visas in
formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
gyvenate per toli, tai mūsų repre- 
zentatorius atvažiuos pas jus su 
automobiliu ir atsiveš jus į mūsų 
.1 showroom (parodos kambarį).

Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausi šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 į mėnesj. Pamąstykit! 

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

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

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

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE

Mateušas Simonavičius
Susiejimams ĮstaigaGražiai Įrengta

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

Lietuvių Kuro Komnauij 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL B 
l JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILD 

(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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., 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-^ ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

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 skaniausią 
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 J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina#,

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



šeštas puslapis LAISVĖ šeštadienis, Liepos 22, 1939

NowWko^^^Zinlos
Nac. Jaunimo Administraci

jos darbininkai turės pasi
linksminimą -Sunnyside Gar
dens, 39th Ave. ir 49th St., 
Sunnyside, liepos 26-tą.
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Ekskursiją!
“Laisvės” ekskursija į Nolan’s Point Parką prie Hopatcong 

Ežero įvyks jau rytoj, SEKMADIENĮ, LIEPOS 23-čią, nuo ryto 
iki vėlaus vakaro.

Visiems “Laisvės” draugams vertėtų dalyvauti, nes tai bus 
naudinga “Laisvei” ir patiems. Kurie ten yra buvę, neatsidžiau
gia puikumu apylinkės: didelis ežeras ir jame maudynės ir val
timis pasivažinėjimas; atviro lauko tyras oras ir pavėsis; sma
gūs šokiai ir diena praleista tokioj aplinkumoj bus naudinga 
kiekvieno sveikatai, o tuo patimi pagelbėsit ir “Laisvei” mate
rialiai ir moraliai. Rengėjai parūpins valgių ir gėrimų. Kas no
ri, gali vežtis savo, kaip ir į visus piknikus.

TOLIMI SVEČIAI
Apart skaitlingo būrio dalyvių iš paties Brooklyn© ir apylin

kių, taipgi iš New Jersey miestų ir miestelių, bus svečių iš 
Binghamtono, Bostono, Pittsburgh© ir net tolimosios Chicagos, 
taipgi ir iš eilės kitų vietų. Bus miela susieit.

BILIETAI
Bilieto kaina (round trip) $1 asmeniui. Vaikam iki 5, metų 

veltui, nuo 5 iki 12 metų pusė kainos — 50c. PARKAN ĮŽAN
GOS NĖRA JOKIOS. Maudynėms, kas atvažiuos apsivilkęs kos
tiumu, neis persirengt, tik 10c.

Visi, kuriem galima, prašomi įsigyti traukinio bilietus iš ank
sto. Gaunami “L.” raštinėj ir pas platintojus. Už tokią koopera
ciją rengėjai bus jums labai dėkingi. Tačiau, kurie del vienos ar 
kitos priežasties nebūsit įsigiję bilietų iš anksto, vis vien važiuo
kite stotin. Komisija dės pastangas, kad nei vienas neliktų nenu- 
vežtaš. Stotyje bus VYTAUTAS ZABLACKAS ir WALTER KU
BILIUS, kurie jumis aprūpins bilietais.

NEPAVĖLUOKIT
Visi privalo būt laiku, o ypatingai neturintieji iš anksto bilie

tų prašomi atvažiuoti kiek galint ankstėliau, turėt keletą minučių 
ekstra įsigijimui bilieto, nes traukiniai niekad keleivių nelaukia, 
eina paskirtu laiku.

TRAUKINYS IŠEIS 8:45 RYTO, DABARTINIU NEW YOR- 
KO LAIKU (DS).

IŠ “LAISVĖS” J STOTĮ IŠVAŽIUOS 8 VAL. RYTO.
Kas norite važiuot sykiu, pribūkit “Laisvėn” ne vėliau 8 vai.

KELRODIS
Central Railroad of New Jersey (kuriuo važiuosim) stotis 

randasi New YQrJte prie West ir Liberty Sts. Artimiausia prie 
tos-vietos yra subvių ir elevated linijų Cortlandt Stotis. Išlipus 
ręikia paeiti vftpie 4 nedideli blokai. Nepertoli eit ir nuo Fulton, 
taipgi Chambers St. stočių, New Yorke.

h* * ’ Jersey City Terminal
Traukinys išeis 9 vai. lygiai. Čia draugai iš Jersey City 
pasitiks ekskursantus ir parduos bilietus tiems, kurie ne

iš anksto nusipirkę.turės

EAST 22nd ST. STOTISBAYONNE
Traukinys, išeis 9:15 
pasitiks ekskursantus ir bus galima gauti bilietų pas juos.

vai. ryto, čia taipgi vietos draugai

ELIZABETH PORT, N. J.
Traukinys išeis 9 :20 vai. ryto. Vietos draugai ant stoties 
pasitiks ekskursantus, nurodys traukinį ir parduos bilietus.

NEWARK, N. J., BROAD ST. STOTIS
Traukinys išeis lygiai 9-tą vai. ryto. Ant stoties ekskur
santus pasitiks draugai Kaškiaučius ir Kasparas. Jiedu 
nurodys traukinį ir iš jų bus galima gaut traukinio bilietų.

Atvyko iš Lietuvos Parodos Žinios

Prakalbos su Svečiais 
Kalbėtojais

Liepos 28-tos vakarą, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo salėj, lie
tuviai komunistai rengia įdo
mias prakalbas. Jose kalbės 
du svečiai kalbėtojai: F. Abe
kas ir V. Andrulis, “Vilnies” 
redaktoriai iš Chicagos. Taip
gi kalbės A. Bimba. Jis aiš
kins, dėlko brooklyniečiams 
svarbu išrinkt Peter V. Cacch- 
ione į Miesto Tarybą.

Visi “L.” skaitytojai prašo- 
patys rengtis ir kviesti ki- 
į šias prakalbas.

m i
tus

Teatras- Judžiai
Cameo Teatre, 42nd St.,N. Y., 

dar teberodo Sovietų judį “Le
nin in 1918.”

Windsor Teatre, 48th St., N. 
Y., vaidina paskubusį “Pins 
and Needles, 
metus nepritrūko 
Kainos dabar nuo 
$1.65.

paskilbusį
kuris per virš du 

publikos, j
40c iki

to vengti ir kad atleistieji būsią 
imami atgal, jei Parodos biznis 
pagerėsiąs. Kaip ištikrųjų bus 
su jo pažadais, niekas negalėtų 
užtikrinti, tačiau žinia vienas, 
kad garsus darbo žmonių pasi
reiškimas prieš “ekonomizavi- 
mą” atleidinėjimu darbininkų 
kol neišbandžius kitas galimy
bes pagerint apyvartą, gali pri- 
laikyt nuo atleidinėjimų ateity-

Apsisaugokite Nuo 
Persekiojimo

Aptart veiklai prieš ateivių 
persekiojimui taikomus bilius, 
Brooklyne šaukiama nepaprasta 
konferencija šį antradienį, lie
pos 25-tą, 8 vai. vakaro, 350 
Flatbush Ave. Extension.

Šiomis dienomis kongrese 
svarstys reakcinį Smith bilių. 
Jis norėta nejučiomis, be jokių 
diskusijų pravaryt, bet progre- 
syviškesnieji kongresmanai su
spėjo pastebėt pavojų ir sulai
kyt jo pravarymą be diskusijų. 
Jį svarstys ateinančią savaitę. 
Smarkiai subruzdus veikt, gali
ma būtų paveiki į kongresą. 
Dėlto šaukiama ir ši skubi kon
ferencija.

Organizacijų valdybos ragi
namos pasirūpint pasiųst atsto
vybę.

RANDA VOJ1MA1
KAMBARYS vienam vyrui, šiltas 

vanduo ir garu šildomi kambariai. 
Gera apylinkė ir nebrangi randa. 
Namas randasi 111 t h St., Richmond 
Hill. Kuriam reikia tokio kambario, 
tegul kreipiasi: 86-38 — 1111 h St., 
Richmond Hill, L. I. Valandos: nuo 
5 vai. iki 8 vai. vakare.

(170-171)

Lietuviu Restaurantas
BAR ir GRILL

(Liquor#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Lankėsi “Laisvėje”

E 
S 
E

E 
S

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

E
REPUBLIC BAR & GRILL

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

E 
E

£
Si

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas

*

<

Liepos 21-mos rytą, laivu 
New Amsterdam, atvyko iš Lie
tuvos būrelis ekskursantų. Dalis 
jų prekybininkai - pramoninin
kai, Liet. Verslininkų Sąjungos 
nariai. Kiti šiaip įvairių profe
sijų žmonės. Ekskursantai pa
kelyje buvę nuvykę į Berlyną. 
Jie maną grįžti po Liet. Dienos 
Pasaulio Parodoj.

Majoras Kvietė Visus 
New Yorkan

Kalbėdamas per radio iš sto
ties WJZ, pereitą ketvirtadie
nį, majoras LaGuardia užkvietė 
visos šalies gyventojus atsilan
kyti pamatyt New Yorką ir Pa
saulio Parodą.

Kadangi manoma, jog netu
rinčius pažįstamų New Yorke 
nuo atsilankymo sulaiko bąimė 
negavimo nakvynių prieinamo
mis kainomis. Tad majoras už
tikrino, kad visi svečiai gaus 
prieglaudą kuriame nors iš 57,- 
940 .kambarių, esamų vietos 
viešbučiuose. Jų kainos įvai- 
riuoja, pradedant su apie $1.50 
per naktį.

Pasaulio Parodon įžanga va
karais nupiginta iki 40c, bet 
tik nuo 9:30, kada darbo žmo
gui laikas pradėt praustis ir 
rengtis lovon. Nupiginimas 
pradedamas su šia diena. Tie
sa, šešetadieniais tas gal pagel
bės sutraukt jaunimo.

Apart šio nupiginimo, išlei
džiama 1,000,000 knygelių kom
binacinių bilietų. Knygelėj bus 
5 įžangos bilietai ir 10 koncesi
joms (side shows) pamatyt bi
lietų. Juos pardavinės po visą 
šalį. Kaina knygelei $3.75, ben
dra jos vertė, imant dabar 
esančiomis .kainomis būtų $7.

Didelis nepasitenkinimas yra 
kilęs darbininkuose ir abelnai 
publikoj dėl atleidimo Parodos 
informatorių-palydovų ir kitų 
darbininkų. Nurodinėjama, kad 
tuo keliu Parodai nepatarnau
jama. Geresnis žygis būtų bu
vęs plačiai atidaryt masėms 
Parodos duris numažinant įžan- i 
gą. Iš to būtų didesnė apyvarta Į 
ir geresnis išteklius.

Spaudos atstovų spiriamas į 
atsakyt, ar bus daugiau atleidi- ( 
nėjimų, Parodos prezidentas 
Whalenas aiškino, kad bandysią

Vyry Siūty, Lengvu ir Žieminių Palty
Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

ir audimai

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberini

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
bus brangesni šį rudenį.

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

Ketvirtadienį aplankė “Lais
vės,” taipgi LDS Centro įstaigą 
Arturas Norkus iš Pittsburgh, 
ir Olga Vasiliauskaitė iš Mc
Kees Rocks, Pa. Jauni svečiai 
pasižadėjo dalyvauti “Laisvės” 
ekskursijoj. Artūras yra dar
buotojas muzikos srityje ir LDS 
jaunime.

Pas dd. Depsus vieši Julia ši- 
moliūnaitė, Amelijos Šimoliū- 
nienes duktė iš Binghamton, N. 
Y., darbuotoja tenykščiame 
LDS jaunime.

Iš Lietuvos nesenai atvyko 
Jonas Kalendra, Naktinio ir Si- 
monavičienės giminaitis, gimęs 
Amerikoj, bet užaugęs Kvietkų 
miestelyje, Rokiškio apsk. Jau
nuolis čion apsigyvens.

Lankėsi drg. Lastauskas iš 
Camden, N. J. Apžiūrėjo maši
neriją, nusipirko du Albumus ir 
aukojo $2. Su Lastausku buvo 
ir kitas drg. iš Camden, N. J.

Siūtai ar Overkautai vertės $22.50, dabar. .

Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50
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LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave. 
Brooklyn, N. Y.

TeI 
Ev. 4-8041

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

NAUJOJE VIETOJE
AMERICA'S flNEST SHVEiPUTI

RŪŠIŲ GfiRIMŲDIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

(Kampas Roebling St.)

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

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

mttern-retirimg erom ACTIYI 
1847ROGERS BROS

nu CAirtat OtjriiuAC ra

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite ši skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

V2PRICE
SALE VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

SO PIECE 
SERVICE ECH EIGHT

Open Stock Price $58.69

NOTARY 
PUBLIC

STANLEY MISUNAS
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

Telephone 
STagg 2-5043

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios populiariš- 
kumas padarė naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui 'sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą metų... už 
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 
aptraukimo duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

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

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jtūsų duoną valygyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuve* 

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

laisniuot'as graborius
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

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

Special

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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




