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Puvėsiai.
Retenybė.
Lietuvos Verslininkams: 
Veiksmams.
Prisižiūrėkit Jūs Ameri

kiečių.
Padėkit Savo Krašto Žmo

nėms Iš Skurdo Išbrist. 
Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoškimės prie va
sarinių p a r e n g imu 
“L a i s ves” paramai. 
Jie yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Paskutinėmis dienomis iš 
Maskvos buvo pranešta, kad 
ten tūli kriminalistai įsiveržė 
į vienos žymios aktorės apart- 
mentą, ją nužudė ir paskui 
apiplėšė. Gal būt tie patys ele
mentai buvo apvogę ir vieną 
Amerikos laikraščių korespon
dentą. Kriminalistai jau suim
ti ir jie, aišku, bus atatinka
mai nubausti.

Tai vis liekanos, puvėsiai se
nojo buržuazinio režimo. Bet 
jie negalės sugadinti jauno ir 
stipraus socialistinio kūno. Jie 
patys greit žlugs. Socialistinė 
visuomenė moka nuo jų apsi
valyti ir neims daug laiko, kai 
apie tokius kriminalistus pasi
liks tik nejaukus žmonėse pri
siminimas.

Jau tik tas faktas, kad N. 
Y. “Times’o” korespondentas 

į apie tokius Maskvoje įvykius 
siunčia savo laikraščiui net 
kablegramines žinias, rodo, 
jog Sovietų Sąjungoj toki da
lykai yra labai reti. Sakysim, 
tokiame New Yorke krimina- 
lysčių kasdien įvyksta šimtai 
ir apie juos plačiam pasauliui 
niekas nepraneša, čia, mat, 
tokis dalykas yra kasdieninis 
ir labai paprastas. Bet ateis 
laikas, kai ir čia apie krimina- 
lybes pasiliks tik nemalonūs 
atsiminimai!

Iš Lietuvos atvyko biznierių 
(verslininkų) grupė susipažin
ti su Amerikos biznieriais ir 
bendrai su mūsų kraštu. Tai 
■geras dalykas. Tegu jie pažįs-

< ta garbingą Washington© že
mę. Kai sugrįžš Lietuvon, bus 
gudresni.

Ta proga tebūva man leista 
pasakyti jiems keli žodžiai.

Lietuvos verslininkai dažnai 
skundžiasi, būk jiems sunku 
verstis, nes, girdi, lietuviai jų 
nepatronizuoją, o * einą pas 
svetimtaučius biznierius. Daž
nai jie kaltina dėl to žydus.

O man rodosi, kad dėl to 
kaltinti savo tautiečius bei ki
tataučius biznierius yra labai 
neetiška ir neteisinga.

Tegu šitie ponai verslinin
kai prisižiūri, kaip Amerikos 
lietuviai biznieriai daro biznį. 

' Apskaičiuojama, kad Di- 
1 džiąjam New Yorke yra virš 

400 lietuviškų saliūnų ir kur 
kas daugiau negu tiek yra 
groserninkų, bučerninkų ir ki
tokių biznierių.

Čikagoje yra arti tūk
stantis lietuviškų saliūnų ir 
daug kitokių lietuvių 
biznierių. Vadinasi, šitie du 
didmiesčiai smulkių lietuvių 
biznierių turi daugiau, negu jų 
yra visoj Lietuvoj.

Amerikos lietuviai biznieriai 
atvyko į šį kraštą daugumoj 
beraščiai arba labai mažai 
prasilavinę. Iš pradžių jie sun
kiai dirbo fabrikuos, o paskui 
įsisteigė biznius. Ir šiuo metu 

'* surasime daug tokių, kuriems 
stokuoja anglų kalbos ir pla
tesnio raštiškumo. Betgi labai 
daug jų daro biznį ne iš lie
tuvių, o iš kitataučių! Ir jie 
daro tokį biznį, kokį Lietuvos 
verslininkas retai temato!

Kodėl ? Lietuvos verslinin
kai daugiau prasilavinę, ar 
ne? Jie gyvena tarpe savo 
tautiečių, savo gimtoj šalyj. . .

Amerikiečiams, kurie lankė
si Lietuvoj, atrodo, kad Lietu
vos verslininkai labai greit su- 
ponėja, pilni “panaberijos,” 

J atsiskiria nuo paprastų žmo
nelių, iš kurių, jie biznį daro. 
Todėl “paprasti žmoneliai” 
perka ne pas juos, bet eina
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23 SENATORIAI REIKALAUJA TUOJ
PATAISYT WOODRUM WPA ĮSTATĄ

Po 50 Akrų Žemės Kiekvienai Meksikos 
Kaimiečių Šeimai, Žada Prez. Cardenas

VOKIETIJA TIKISI GAUT DANZIGĄ 
BE KARO, SU ANGLIJOS PAGELBA 
---------------------------------------------------------------- g) _________

Jau Privertė Senato Ko
mitetą Paskirt Komisiją

Svarstyt Pataisymus
Washington. — Senato

rius Murray, pažangus de
mokratas, reikalauja, kad 
šalies kongresas dar dabar
tinėje sesijoje pataisytų 
Woodrumo įstatymą, ypač, 
kad pakeltų WPA pašalpi- 
niams darbininkams algas, 
kurios yra skardžiai nu
skaldytos pagal Woodrumo 
įstatymą.

Senatoriaus Murray rei
kalavimą remia bent 22 kiti 
senatoriai. Jie jau privertė 
senatinį lėšų komitetą pa
skirt pagelbinę komisiją, 
kuri perkratinės Woodru
mo įstatymą. Ši komisija 
galės duot kongresui įneši
mus taisyt Woodrumo įsta
tymą.

Senatorius Wagner įteikė 
sumanymą, kad kongresas 
atgaivintų federalį WPA 
teatrų projektą, bedar
biams aktoriams.

Anglija Duoda Japonijai 
Visą Valią prieš Chinus
Tokio. — Anglija prižada 

daugiau nieku nekenkt Ja
ponijos armijai kariaut 
prieš Chiniją. Japonų val
džia labai džiaugiasi.

Shanghajuj Gauja Nužudė
Amerikietį ir 3 Chinus

Shanghai, C h i n i j a. — 
Gauja teroristų su šautu
vais ir bombomis šturmavo 
čia leidyklas dviejų chiniš- 
kų laikraščių, nes šie laik
raščiai remia Chinijos val
džią. Vienas tų laikraščių 
priklauso amerikiečiui H. 
Stuckgoldui.
Užpuolikai nušovė ameri

kietį A. Wilsoną ir tris chi
nus. Sužeista 20 asmenų.

Užpuolikai, sakoma, buvo 
japonam pasidavę chinai.

Pragaištinga Sausra Ryti
nėse Valstijose

New York. — “Rekordi- 
nė” sausra sunaikino dau
gybę javų ir daržovių šiau
rinėj dalyj New Yorko val
stijos, taipgi New Jersey, 
Vermonte ir Mass, valsti
joj. Daugelyj vietų dega 
miškai.

ten, kur jie jaučiasi smagiau.
Taigi jūs, ponai svečiai, pri- 

sistebėkit gerai Amerikos lie
tuviams biznieriams ir, sugrįžę 
Lietuvon, taikykite gyvenimui 
tas priemones, kurias ameri
kiečiai biznieriai taiko.

Tuomet nereikės griebtis už 
anti-semitizmo.

Tuomet tik jus žmonės 
gerbs ir mylės, kai jūs gerbsi
te ir mylėsite savo krašto žmo-į 
nes ir padėsite jiems kovoti t 
prieš skurdą ir priespaudą. i

Anglą Lėktuvas Nešiąs 
Po 150 Keleivią

London. — Daro skraidy
mo bandymus naujas di
džiausias Anglijos lėktuvas. 
Jis nešiąs po 150 keleivių iš 
Anglijos į Ameriką ir atgal, 
neskaitant lakūnų ir kitų 
įgulos narių.

Lenkija Stipriai Užprotes
tavo, kad Nazis Nušovė 

Lenką Sienos Sargą
Varšava. — Lenkijos ko- 

misionierius M. Chodackis 
Danzige stipriai užprotesta
vo tenaitinei vokiečių-nazių 
valdžiai, kad Danzigo sie
nos sargas nušovė Lenkų 
rubežiaus sargą Vytautą 
Bodzevičių.

Naziai iš pradžios pasa
kojo, būk tas Lenkijos ka
reivis “pirmas per sieną šo
vęs j Danzigo pusę,” tai 
Danzigo nazis tik “apsigy
nimui” paleidęs kulką į jį.

Paskui Danzigo vyriau
sybė ėmė šnekėt, kad Lenkų 
kareivis nušautas “Danzigo 
žemėj.” Bet čia jau peraiš- 
kus melas. Nes nušauto V. 
Bodzevičiaus kūnas buvo 
rastas Lenkijos pusėje. -s

Kuomet Danzigo naziai 
mėgino šitaip teisintis, tuo 
pačiu laiku Danzigo senatas 
atsiprašė Lenkiją. O tai sa- 
vaimi yra prisipažinimas, 
kad nazis iš Danzigo pusės 
nušovė tą Lenkų kareivį.

Pasinaujino Susikirtimai 
Japoną su Mongolais

Tokio. — Vėl kertasi ja
ponai su Išlaukinės Mongo
lijos ir Sovietų kariuomene 
palei Manchukuo sieną.

Japonai pasakoja, būk 
oro kovoj penktadienį jie 
“nukirtę žemyn 39 sovieti
nius lėktuvus” ties Bor eže
ru.

Milionieraitė Automobiliu 
Sužeidė Du Berniuku ir 

Paliko ant Kelio

Putnam, Conn. — Milib- 
nieraitė Audrey Gray, pleš
kėdama automobiliu, pavo
jingai sužeidė du berniu
kus, 10 ir 14 metų, ir visai 
neapsistodama paliko juos 
ant kelio. Už tai buvo areš
tuota, bet tuoj aus ir vėl pa
leista tiktai už pusantro 
tūkstančio dolerių užstato 
(belos).

Nukirto Galvą Nazių šni
pui Franci joj

Nancy, Franci j a. — Ka
rinio teismo sprendimu, ta
po nukirsta galva kalviui 
L. L. Franckui, kaip Vo
kietijos šnipui. Du kiti na- 
zių šnipai nuteisti kalėt iki 
gyvos galvos.

Mexico City. — Meksikos 
prezidentas L. Cardenas 
prižadėjo kiekvienai šeimy
nai Meksikos kaimiečių po 
50 akrų žemės. Ta žeme bus 
atimta iš dvarų ir paskirs
tyta bežemiams ir mažaže
miams valstiečiams.

Prie prezidento Cardena- 
so valdžios, per penkerius 
metus jau padalinta 37 mi- 
lionai akrų dvarų žemes 
tarp kaimiečių.

K a Ibėdamas susirinkime 
darbininkų ir valstiečių Vil
toj Union, prezidentas Car

SOVIETU SUBMARINAI UŽIMA PIRMA VIETA 
PASAULYJ; JV KARO LAIVAI NEUŽSI- 
LEIS NAUJAUSIEM KITŲ ŠALIŲ LAIVAM

Maskva. — Sovietai jau 
turi pasistatę didelį daugį 
sumbarinų (narlaivių). ‘Šie 
submarinai pilnai prilygsta 
naujiesiems s u ih b arinams 
bile kurios šalies, o tūlais 
atžvilgiais sovietiniai sub
marinai net viršija naujo- 
viškiausius kitų kraštų sub- 
marinus. Dabar gi Sovietai 
visais garais statosi di
džiuosius karo laivus, ir jo
kios šalies kariniai didlai- 
viai neviršys šių sovietinių 
laivų. Taip viešai pareiškė 
laivų statybos komisaras 
Ivan T. Tevosyan.

S o v i e tiniai laivastačiai, 
budavodami prekinius lai
vus laike Pirmosios Penk- 
metės Plano, išmoko ir 
technikos, kuri reikalinga 

' statybai karinių laivų. Tai 
ir galima bus sėkmingai 
vykdyt obalsis, kad Sovietų 
laivynas nepasiliktų nuo jo

Japonija Karo Laivais 
Grūmoja Sovietam Sa

chaline ir Sibire
Tokio. — Japonija siun

čia vis daugiau karo laivų 
į vandenis Sibiro ir Sacha
lino salos. — Šiaurinė Sa
chalino pusė priklauso So
vietam.

Japonų valdžia grūmoja, 
kad jinai jau yra prirengus 
savo karo laivus prieš So
vietus, jeigu Sovietai mė
gins atimt iš japonų konce
sijas — pirmiau duotus ja
ponams leidimus naudot 
angliakasyklas ir žibalo- 
aliejaus šaltinius sovietinė
je Sachalino dalyje.

(Japonai laužė sutartį su 
Sovietais kas liečia išnau
dojimą kasyklų ir žibalo 
šaltinių sovietinėje Sachali
no dalyje. Jie ypač skriau
dė ir vijo laukan sovietinius 
darbininkus iš tų darbų. So
vietų teismas dėl to uždėjo 
japonam per $100,000 pa
baudos, kaip sutarties lau
žytojams. Japonai gi atsisa
kė mokėt pabaudą, ir jų 

denas taip pat sakė, kad 
valdžia padės kaimiečiams 
įsigyt n a u j o v i š k us ūkio 
įrankius, praves vandenį 
laukam drėkint ir duos pa
skolų kolektyviams ūkinin
kams, idant privačiai “go
dūs skolintojai - tarpinin
kai neužgrobtų derlių už 
skolas.”

Sykiu prez. Cardenas 
šaukė visus Meksikos dar
bininkus laikytis vienybės 
ii; liktis savo organizacijų 
eilėse.

kios kitos šalies karinio lai
vyno pasaulyje, sako Tevo
syan, ir priduria, jog sovie
tinis laivynas statomas pa
gal planą ir tiesioginėje 
Stalino vadovybėje.

Sovietai dabar turi galin
gus submarinų būrius Bal
tijoj, Baltojoj (Jūroj ir Juo
dojoj Jūroj; bet ypač daug 
sovietinių submarinų su
telkta Tolimųjų Rytų van
denyse, apsaugai nuo už
puolimo iš Japonijos pusės, 
kaip pareiškė komisaras Te
vosyan.

Dabar stat/niieji Sovietų 
karo laivai nieku neužsileis 
net naujoviškiausiam kari
niam Anglijos didlaiviui 
“King George V.”

Visi Sovietų kariniai lai
vai yra būdavo j ami pagal 
pačių sovietinių inžinierių 
planus ir savose laivasta- 
tyklose.

Anglijos Valdžia Daro 
Japonijai Nusileidimy 

Prieš Chinijy
Tokio. — Japonų valdžios 

atstovas sakė koresponden
tams svetimų šalių laikraš
čių, kad Anglija jau daro 
“svarbių nusileidimų Japo
nijai” prieš Chiniją.

London. — Anglų vyriau
sybė iki šiol rėmė Chiniją 
paskolomis ir ginklais. Bet 
dabar Anglijos valdovai 
rengiasi daryt Japonijai 
nuolaidų prieš Chiniją.

Anglų valdžia pirmiau 
buvo žadėjus savo pinigais 
stiprint Chinijos popieri
nius pinigus. Bet dabar jau 
atmeta Chinijos atsišauki
mus, prašančius tokių pas
tiprinimų.

valdžia dar “ultimatiškai” 
protestuoja prieš Sovietus. 
Sykiu Japonija bijo, kad 
Sovietai galės išvyt japonus 
iš koncesijų sovietinėje 
Sachalino dalyje, jeigu ja
ponai nesumokės priteistos 
pabaudos.)

Sėkmingi Sovietą Karo Laivą 
Manevrai Baltijoj

Maskva. — Sovietu karo 
ląivynas užbaigė manevrus 
Baltijos Jūroj. Dalyvavo 50 
laivų įvairių rūšių. Manev
rai parodė Sovietų laivyno 
gabumą apsigint nuo nazių 
karo laivyno toj jūroj.

Koncentracijos Stovykloj 
Numarintas Protestoną 
Kunigas, Nazią Priešas
Berlin. — Mirė protesto- 

nų kunigas Schneider kon
centracijos stovykloj Bu- 
chenwalde. Jis ten išbuvo 
įkalintas daugiau kaip dve
jus metus už tai, kad ko
vojo prieš hitlerininkų dik
tatūrą bažnytiniuose daly
kuose.

Naziai be jokio paaiškini- 
nimo atsiuntė kun. Schnei- 
derio kūną jo našlei. Į pa
maldas už jį suėjo per 3,000 
žmonių į Dahlemo bažny
čią. Šios protestonų bažny
čios kleboną M. Niemoellerį 
naziai taip pat laiko kon
centracijos stovykloj jau 
daugiau kaip dveji metai. 
Jis irgi baudžiamas kaip 
priešas Hitlerio diktatūros 
tikybiniuose reikaluose.

Numirė Brooklynietis 
Alfonsas Maželis

Pereitą šeštadieni (liepos 
22 d.) numirė brooldynietis 
Alfonsas Maželis, 57 metų 
amžiaus, gyvenęs po num. 
743 Empire Boulevard, 
Brooklyne. Antradienį ve
lioniui buvo padaryta ope
racija del patrūkimo (rup
ture) ir tas priskubino 
draugui Maželiui mirtį. Kū
nas pašarvotas graboriaus 
Levandauško koplyčioj ir 
bus palaidotas sekantį an
tradienį, liepos 25 d. End- 
glewood, N. J.

Draugas Alf. Maželis pri
klausė darbininkiškom or
ganizacijom ir buvo nuo
latinis “Laisvės” skaityto
jas. Draugė Maželienė daug 
veikia mūsų organizacijose.

“Laisvės” redakcija reiš
kia gilią užuojautą miru
siojo šeimai ir giminėms.

Varšava.— Lenkų valdžia 
įsakė savo sienos sargams 
šaut kiekvieną, kas tik ne
teisėtai eis iš Danzigo kraš
to ar iš Vokietijos per sie
ną į Lenkiją.

Maskva.—Jau kelios' die
nos, kai Vokietijos atsto
vai čia veda derybos dėl 
prekybos sutarties su So
vietais.

ORAS
Šį pirmadienį po pietų 

būsią lietaus su perkūnija.

Daugelis Anglą Bijo, Kad 
Chamberlainas Neap

leistą Lenkijos
Berlin. — Nazių valdžia 

oficialiai pareiškė, jog jinai 
“visu šimtu procentų tiki, 
kad Danzigas be karo bū
siąs sugrąžintas Vokieti
jai.” . '.

Vienas įgaliotas Hitlerio 
valdžios atstovas užreiškė 
korespondentam užsieninių 
laikraščių: “Kuri nors ša
lis šiurkščiai pašauks Len
kų šovinistus prie tvarkos, 
ir pasakys jiems, kad nėra 
verta dėl Danzigo eit į pa
saulinį karą.”

Vokietijos valdovai su
pranta, jog tai Anglija “pa
šauks Lenkiją prie tvarkos” 
—pripažint Hitleriui Danzi
gą.

Bet toliau klausinėjamas 
naziu valdžios atstovas at
sakė korespondentam, kad 
“gal ir ginklais teks spręst- 
Danzigo klausimą.”

—Ar ilgai Vokietija 
lauks? ar metus & r WMMft 
sius, kol Danzigo.?
bus išrištas?

V . .... • gEaOPVŽužsieniniai korespOWjMO^
-^-Ne, ne metus, be^Ošf 

būt, mėnesius, — atsakė tas 
Hitlerio atstovas.
Sutartis Su Sovietais Kenk

tų Gaut Danzigą
Naziai tikisi, kad Angli

jos valdžia pasidarbuos dė
lei Danzigo prijungimo prie 
Vokietijos ypatingai tokia
me atsitikime, jeigu nebus 
padaryta Anglijos - Fran
ci jos bendro apsigynimo 
sutartis su Sovietais.

Pažangesni Anglai Bijo 
“Naujo Municho”

London. — Anglų valdžia 
pakartojo laikraščių kores
pondentam, kad jeigu Len
kija gins “nepriklausomąjį” 
kraštą Danzigą nuo Vokie
tijos, tai, sako, Anglija 
taip pat gins jį.

Bet darbieciai ir daugelis 
kitų demokratinių Anglų 
seimo atstovų nepasitiki 
dabartine premjero Cham- 
berlaino valdžia. Jie nužiū
ri, kad Chamberlainas, var
dan “taikos,” gali suruošt 
“naują Munichą,” ir paau- 
kot Danzigą Vokietijai.

Žuvo 4 Anglijos Karo Lėk
tuvai su 8 Lakūnais

London. — Per dieną 
įvyko trys oro nelaimės An
glijoj: vienas į antrą susi
kūlė ore ir sudužo du dideli 
kariniai lėktuvai; trečias 
pats nukrito ir su tiško; ket
virtas, nukrito į jūrą ir nu
skendo. Su šiais orlaiviais 
žuvo 8 kariniai lakūnai.

Nuo šių metų pradžios 
nelaimėse karinių Anglijos 
lėktuvų žuvo jau 164 orlai- 
vininkai.
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Chinijos Armija
Minint Chinijos dviejų metų karo su

kaktuves Sovietų Sąjungos spauda daug 
rašė ir pateikė faktų. G. Michailov, karo 
specialistas, rašė “Krasnaja Zvezda,” 
Raudonosios Armijos organe:

“Chinijos armija kovose prieš Japoni
jos armiją užsitarnavo didelės pagarbos. 
Per du metus karo Chinijos liaudies ar
mija išaugo, sutvirtėjo, užsiartavojo, įga
vo didelį karinį patyrimą. Mūšių eigoje 
jos organizacijos formos, kovos būdai, 
taktika ir strategija pamatiniai pasikei- ’ 
tė.” 1

Chinija prieš šį karą turėjo disorga- 
nizuotą armiją. Centralinę armiją suda
rė Nankingo valdžios divizijos. Provin
cijų gubernatoriai turėjo savo armijas 
ir jų generolai elgėsi, kaip jie norėjo. 
Daugelis tų generolų buvo parsidavę už
sienio imperialistams, turėjo ryšius su 
japonais ir jiems tarnavo. Taip chinų ge
nerolai išdavė Peipingą, Cantoną ir ki
tus miestus.

Karo eigoj tie generolai atsisijojo, tūli 
" pabėgo pas-japonus, tūlus chinų liaudies

• kovotojai^ areštavo ir sušaudė. Chinijos 
p armija centralizavosi, organizavosi į
vieningą, gerai apjungtą ir vieno centro 
vadovaujamą. Dviejų metų kova iškėlė 
visą eilę sugabių karvedžių. Daug atydos 
kreipta į armijos apginklavimą, aprengi
mą, išmokinimą. Dabar chinų armija 
yra gerai organizuota, apginkluota ir jo
je politinis apšvietos darbas gerai pasta
tytas. Tam pasitarnavo buvusį Sovietų 
Chinijos Raudonoji Armija kaipo ge
riausias pavyzdis, kuri paversta į Ket
virtą ir Aštuntą armijas, kurios puikiau
siai kovoja prieš japonus nuo pat karo 
pradžios,

Karo pradžioj Japonijos generolai ma-
• nė, kad jiems karas su Chinija, bus tik 

piknikas. Į kelias savaites jie išvaikys, 
sumuš, suims Chinijos armiją ir viešpa
taus, kaip namie. Daugelis ir užsienyj 
karo specialistų ir taip žmonių manė, 
kad Chinijos pasipriešinimas veltui, kad 
Japonijos galinga armija greitai ją nu
galės.

Bet gyvenime įvyko “stebuklas/’ kurį 
numatė Sovietų Sąjungos karo specia
listai. Kaip tik Chinijos liaudis apsijun
gė, bendrai ir vieningai stojo kovon, 
taip Chinijoj atsirado neįveikiamos jė
gos. Visos japonų pastangos apsupti 
Chinijos armiją ir sunaikinti nuėjo nie
kais. Chinų armija pasidarė neįveikiama 
ir nesugaunama. Chinai didvyriškai ko
vėsi. Japonų karo mašina tik po didelių 
ir ilgų mūšių galėjo paimti miestus ir 
geležinkelių centrus. Bet kas svarbiau
siai, kad ji negalėjo apsupti ir sunaikin
ti Chinijos armiją. Chinai tarytum išsi
mokė iš rusų maršalo Kutuzovo, kuris 
1812 metais traukdamasis prieš galin
gesnę Napoleono armiją, palikdamas Ru
sijos sostinę Maskvą Napoleonui sakė: 
“Kol /mūsų armija yra, tol ir Rusija 
yra!”

Taip ir chinai. Jie neteko Šanghajaus, 
Nankingo, Swatowo, Hankowo, bet jie 
išgelbėjo savo armiją. Jie nei kiek ne
mažiau padarydami japonams nuostolių 
mušėsi ir kada reikėjo, pasekmingai, 
tvarkoj, su visais ginklais, traukėsi at
gal.

Ir tai nėra kokis pripuolamas dalykas. 
Chinai laikosi rusų maršalo Kutuzovo

plano, kuris kaip tik taip kariavo: mu
šėsi su Napoleono armija, silpnino jo 
jėgas, tvirtino savo jėgas, traukė jį vis 
giliau ir giliau, kol galų gale patsai per
ėjo prie užpuolimo ir ne tik Napoleoną 
išvarė iš Rusijos, bet mušė Europoj, 
nusivijo Franci j on ir net Paryžių pa
ėmė.

Chinijos liudis apsivienijo, ir tai di
džiausias atsiekimas. Chinijos armija 
nuolatos stiprėja ir ji žino prie ko ruo
šiasi. Chinijos Komunistų Partijos Cen
tro Komiteto plenume, kuris įvyko lap
kričio mėnesį, 1938 metais, draugas Mao 
Tse-tung pareiškė:

“Chinijos ir Japonijos karas pergy
vens tris laikotarpius. Pirmas—Chinijos 
armija turėjo trauktis prieš galingesnę 
Japonijos karo mašiną, kad išlaimėt! lai
ką sutvirtinimui savo jėgų; antras—tai 
bus daug maž sulyginimas abiejų pusių 
jėgų, kada nei viena, nei kita pusė nega
lės daryti didelio progreso. Ir trečias, 
tai yra, paskutinis etapas, kada Chinijos 
armija pereis į užpuolimą, sumuš inter- 
ventus japonus ir išgrūs juos laukan iš 
Chinijos.”

Kaip matome, tai draugo Mao Tse- 
tung dėsniai pildosi. Pirmiausiai chinai 
buvo priversti trauktis. Dabar karas yra 
antrame laikotarpyj, kada nei chinai, nei 
japonai negali daryti didelio progreso. 
Greitai susilauksim ir trečio laikotarpio.

Anglijos Išdavystės
Aišku, kad Anglija lošia išdavikės ir 

fašistinių agresorių pataikūnės rolę. 
Ji visomis jėgomis stiprino Vokietijos 
karo jėgas. Ji padėjo Hitleriui laužyti 
vieną po kito Versailles Sutarties punk
tą. Ji 1935 metais slapta susiderėjo su 
Hitlerio pasiuntiniu dėl karo laivyno, 
suteikė Hitleriui laisvę budavoti įvai
riausius karo laivus, kas buvo uždraus
ta Versailles sutartyje. Ji, kaip piliulę 
prarijo, kada šiemet Hitleris nusispjo
vė ant tos sutarties ir pareiškė, kad jis 
budavos tiek ir tokių karo laivų, kiek jis 
nori, visai nepaisydamas Anglijos. An
glija išdavė Ethiopijos kraštą Mussoli- 
niui nepaisant to, kad tuo patim pasta
tė pavojun tūlas savo Afrikos kolonijas. 
Anglija su savo kleiva ir veidmainiška 
politika pridengė Italijos ir Vokietijos 
fašistų karo intervenciją Ispanijoj, o pa
skui ir pati padėjo fašistams, nors tuom 
pastatė pavo j un Franci j ą ir savo vandens 
vartus Gibraltarą. Anglija pereitais me
tais suvaidino svarbiausią išdavikės ro
lę Muniche, kur buvo Čechoslovakija su
draskyta ir šiemet galutinai pavergta. 
Anglijos pardavikiškų lordų valdžia at
liko ir dar visą eilę kitų išdavysčių, ku
rios žalingos net ir pačiai Anglijai.

Paskutiniu laiku kiekvienas gali ma
tyti Anglijos niekšiškus žygius derybose 
su Sovietų Sąjunga. Anglijos politikai 
neva siunčia savo naujus atstovus Mas
kvon, naujas jiems instrukcijas, bet aiš
kiai matosi, kad jie viską daro, kad tik 
Sovietų Sąjunga negalėtų priimti jai 
statomų sąlygų, kad ardžius bendrą anti- 
agresorių frontą.

Dar aiškesni dalykai Tolimuose Ry
tuose. Japonijos imperialistai užėmė 
Cantoną ir eilę pietinių Chinijos prie- 1 
plaukų, kurios buvo anglų kontrolėj. 
Anglija nutylėjo. Japonai pradėjo an
glus blokaduoti jų Tientsin koncesijose. 
Anglija vėl nusileidžia. Anglijos atsto
vas ponas Robert Leslie Craigie Tokio 
mieste, Japonijoj, ruošia Chinijos išda
vystę, kaip Chamberlainas paruošė Mu
niche Čechoslovakijos išdavystę. Tas dar 
kartą patvirtina, kad teisingai d. Žda- 
novas apibūdino jos pojitiką, kaipo išda
vikišką, nesąžinišką ir neteisingą. Labai 
teisingai jis apibūdino, kad Anglija ve
da su Sovietais derybas tik tam, kad ap- 
gavus savo šalies mases ir paruošus nau
ją Municho išdavystę. Ponas Craigie jau 
pripažįsta “iš principo,” kad Japonija 
“gali elgtis kaip nori Chinijoj, kur rei
kalauja jos karo strategija.”

Anglijos galutinas kapituliavimas Chi
nijoj prieš Japoniją bus jos prestižui 
naujas smūgis. Tas kiek apsunkins Chi
nijos liaudies kovas. Bet vis vien Chini
jos likimas nepriklauso nuo Anglijos po
litikos. Jei tik Chinija vieningai laiky
sis, tai ji ir laimės!

Pasakėčia Apie Gulbę, 
Lydeką Ir Vėžį

(Pabaiga)

Koks Gi Vidaus Politikos 
Kursas?

Amnestijos įstatymo, nė
ra. Vienu laiku jau buvo su- 
bruzdę, buvo pažadėję pa
leisti politinius kalinius, 
pradedant ligoniais ir ilgai 
kalinčiais... Net ir įstaty
mą tam tikslui ištraukė iš 
caro archyvų: nubaustie
siems sunkiųjų darbų kalė
jimu priverstinai nustatyti 
gyvenamą vietą penkių me-i 
tų bėgyje, o paprastu kalėji
mu nubaustiems nustatyti— 
trims metams. Mat, valdžia 
pasiruošė tuč tuojau išsiun
tinėti visus išėjusius iš ka
lėjimo. .. Bet ir taip pabijo
jo išleisti. Aiškinasi, kad 
Vokietija kliudo, Hitleris 
kišasi, esą, į Lietuvos vi
daus politiką ir neduoda pa
leisti komunistų iš kalėjimo. 
Menkas tai argumentas. 
Daug kas iš pačių dabarti
nės valdžios žmonių kalbė
jo: — Jei norės paspausti 
Lietuvą, visados suras prie
žastį; politinių kalinių am
nestija Lietuvoje negali su
kelti nei Lietuvos aneksijos, 
nei pasaulinio karo. Tuščios 
kalbos, Vokietija tik prie
danga. Svarbiausia, kad pa
ti buržuazija bijo. Be to, 
tautininkai nenori jokiu bū
du, kad naujoji valdžia įsi
gytų visuotinę simpatiją. 
Jai reikia tokios pat keikia
mos valdžios, kokia lig šiol 
buvo tautininkų valdžia. 
Dar reikia pabrėžti, kad mi- 
nisterio asmuo taip pat kai 
ką gali paveikti. O toks mi- 
nisteris, kaip Tamošaitis, 
kuris dabartiniame ’ kabine
te atsirado be liaudininkų 
sutikimo, dargi prieš jų no
rą, labai mažai duoda nau
dos liaudininkams kaipo 
partijai. Tamošaitis visai 
netoli nuo tautininkų bė
gęs. Laukti iš jo kokių nors 
aktingesnių veiksmų neten
ka. Net ir civilinės metrika
cijos įstatymą jis, pats gero
kai vilkinęs, dabar perdavė 
vilkinti valstybės tarybai. 
Tas įstatymas (kuriam pri
tarė net katalikai!) vis dėl
to negali išeiti iš tos nelem
tos valstybinio aparato ma
šinos.

Liaudininkai atsidūrė la
bai juokingoje padėtyje. 
Tautininkai veikia, jų jau-
nimas veikia, krikščionys 
veikia, jų jaunimas - pava-

sarininkai veikia, o liaudi
ninkai neveikia ir jų jau
nimui neleidžiama veikti. 
Vidaus ministeris — Sku
čas neduoda atgaivinti jau
nimo sąjungos, neduoda 
veikti nei Kultūros būreliu 
draugijoje. Galiausiai liau
dininkai suplanavo įsteigti 
“Ūkininkų profesinę drau
giją.” Kodėl ūkininkų ir ko
dėl profesinę? — paklausit 
jūs. Štai čia ir yra visas' 
reikalas: ūkininkų todėl, 
kad ne darbininkų ir todėl 
profesinę, kad tikrai būtų 
ūkininkų, kad darbininkai 
negalėtų j on stoti. Tai prie
monė apsiginti nuo proleta- 
riškų miesto elementų. Ga
limas dalykas, kad tautinin
kai ir krikščionys ne taip 
bijos liaudininkų, jei tie su
siorganizuos be miesto ele
mentų priemaišos.
Kokias Teises Turi Miesto 

Darbininkai
Jiems pastatyti darbo rū

mai, kultūros kliubai ir... 
kalėjimai.

Stovi d a r b i n i n kai ant 
gatvės kampo. Pažįstami. 
Prieinu.

—Sveiki!
—Sveiki.
—Kas gero?
—Nieko gero.
Ištikrųjų nieko, gero: iš 

Klaipėdos suvažiavę pabė
gėliai numušė uždarbius, 
užėmė butus. Namų savi
ninkai nejiik brangiai ima, 
bet tiesiog plėšia, su šeimo
mis neįsileidžia, bedarbių 
neįsileidžia, reikalauja iš 
kalno apmokėti bent už ke
lius mėnesius už * butą. Ar 
darbininkai gali turėti tiek 
pinigų ?

Darbo rūmai formaliai 
p r i p a ž į s ta darbininkams 
teisę organizuotis į įvairias 
sekcijas, bet kai darbinin
kai subruzdo, —rūmai ėmė 
tas sekcijas varžyti, neduo
da susirinkti. Buvo subruz- 
dę spaustuvininkai, medžio 
apdirbimo ir įvairių kitų 
šakų darbininkai. Medžio 
pramonės šakos darbininkai 
išrinko gerą, veiklią valdy
bą. Toji valdyba aplankė 
kelias įstaigas, iškėlė klau
simą apie tos šakos darbi
ninkų padėtį, nuėjo pas vi
daus ministerį Skučą, o tas 
liepė valdybą areštuoti ir 
palaikė kelias paras.

Areštai ir Kratos Nesiliovė
Šiomis dienomis Kaune 

buvo padaryta daug kratų. 
Suimta apie 10-15 žymes
nių darbininkų, apkaltintų 
už komunistinį veikimą. 
Tuos žmones išlaikė vieną 
parą daboklėje, ėmė tardyt 
ir po to staiga paskubomis 
išleido. Kaltinimai buvo la
bai neaiškūs ir tardydami, 
žvalgybininkai, patys neži
nodami ko klausti, statė vi
sai pripuolamus klausimus: 
ar jūs veikiat prieš darbo 
rūmus? ir kit.

Po to ir vėl buvo kratų, 
Maironio gatvėje suimta 
mergina su 7,000 įvairių at
sišaukimų.—Skučas veikia: 
šeši darbininkai, kurie buvo 
pas jį nuvykę, kaip medžio 
pramonės sekcijos valdyba, 
pakalbėti apie darbininkų 
reikalus, šiandien jau skal
do akmenis Dimitravos pri
verstino darbo stovykloje: 
jie nubausti po pusę metų, 
nors tuoj po pirmo arešto 
buvo paleisti.

Darbininkai dabar žiūri į 
šaukiamus prie darbo rū
mų sekcijų susirinkimus su 
dideliu nepasitikėjimu: 
“Sušaukia, duoda išrinkti 
valdybą, o paskui ją suareš
tuoja... Tai jums organi
zacijų laisvė!”...

Tadas Blindą.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiamieji: Gal jūs pa
aiškinsite, kaip būtų geriau 
dėl Lietuvos: Ar kad visos 
partijos, ir tautininkų par
tija, būtų uždarytos, ar kad 
joms būtų sugrąžinta teisė 
viešai gyvuoti ir darbuotis? 
Kaip dabar yra, tai tikra 
kiaulystė. Visos kitos par
tijos uždarytos, o fašistinė 
partija viena naudojasi vi
somis legalumo privilegijo
mis. Aš stačiai nesuprantu, 
kaip naujojoje vyriausybėje 
liaudininkų ir krikščionių 
demokratų žmonės tokią si
tuaciją toleruoja.

Draugiškai,
P. S.

Atsakymas
Padėtis iš tikrųjų keista 

ir liūdna. Ta partija, kuri 
tiek daug žalos padarė Lie
tuvai, tiek daug jai nuosto
lių ir skriaudų atnešė, šian
dien gyvuoja viešai, o visos 
kitos partijos uždarytos. 
Mes, -žinoma, irgi negalime 
suprasti, kaip liaudininkų 
ir krikščionių demokratų 
atstovai vyriausybėje tokią 
padėtį toleruoja.

Mūsų supratimu, Lietu
vai būtų daug sveikiau, jei
gu būtų leista visoms par
tijoms, kaip Amerikoje, vie
šai gyvuoti ir veikti. Lietu
vos visuomenė yra pasida
linus į klases. Partijos maž
daug atstovauja tų klasių 
interesus. Tuo būdu vienos 
kurios partijos viešpatavi
mas reiškia viešpatavimą 
vienos klasės. Tą ir reiškė 
tautininkų diktatūra.

Ir Lietuvos spaudoje,

Vaizdas iŠ jūreivių unijos—National Maritime Union (CIO) suvažiavime New 
Orleans; matomi delegatai — didžiųjų ežerų jūreivių atstovai.

nors labai nedrąsiai kol kas, 
r e i š k iamas nepasitenkini
mas dabartine situacija. 
Pav., liaudininkų krypties 
laikraštis “Lietuvos Žinios” 
jau keliais atvejais išsireiš
kė, kad dabartinė padėtis 4 
nepakenčiama. Paskutiniais * 
laikais skundžiamasi dar ir 
kitu klausimu, būtent, nau
joji vyriausybė leidžia gy
vuoti kai kurioms kultūri
nėms krikšč. demokratų 
organizacijoms, tuo tarpu 
nei pasirodyt neleidžia net 
ir liaudininkiškos krypties 
k u 11 ū r i n ėms organizaci
joms, nors liaudininkų 
du vyru įeina į vyriausybę!

Vokietijos Valdžia 
Neisianti į Jokias 
Derybas dėl Danzigo *
Berlin. — Vokietijos val

džia užginčija pasklidusius 
girdus, kad jinai vedanti 
derybas su Lenkija išspręst 
Danzigo klausimą su nusi
leidimais iš abiejų pusių.

Vienas aukštas nazių val
dovas užreiškė, kad Danzi- 
gas “tikrai” būsiąs prijung
tas prie Vokietijos, nepai
sant Anglijos kišimosi ar 
tarpininkavimo šiuom klau
simu.

Nazių spauda netiki, kad 
Anglija gintų Danzigą nuo x 
Vokietijos.

Sudarysią Bendrą Karinę 
Komisiją Lenkijos, Ang

lijos ir Francijos
Varšava. — Atvykęs An

glijos pasiuntinys generolas 
Edmund Ironside veda de
rybas su maršalu Smigly- 
Rydzu, vyriausiu vadu Len- 

i kijos karo jėgų.
Planuojama sudaryt pas

tovi bendra karinė komisi
ja iš Lenkijos, Anglijos ir 
Francijos atstovų.

Varšavos Protestas prieš 
Danzigo Narius

Varšava. — Danzigo na- 
ziai išmetė iš darbo kelis 
šimtus lenkų laivakrovių. 
Naziai nuolat trukdo veiki
mą Lenkijos muitinių val
dininkų. Jie sulaiko žuvį, 
gabenamą iš Danzigo į Len
kiją, nors pagal sutartį žu
vis, pagaunama Danzigo pi
liečių, gali būt be muitų 
siunčiama į Lenkiją.

Lenkų valdžia užprotes
tavo Danzigo senatui prieš 
tokius nazių išsišokimus. v
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Sulaikąs Kraujo Bėgimą Vitaminas Soviety Sibiro Gamtinis Skarbas
T ū k s tančiai naujagimių 

kūdikių ir suaugusių žmo
nių iki šiol kasmet mirdavo 
tik todėl, kad sykį pratru
kęs bėgti kraujas negalėda
vo sustoti. Dabar tie tūks
tančiai gyvybių jau galima 
bus išgelbėti. O jas išgelbės 
jau daugmeniškai gamina
mas vitaminas K.

Pas tokius asmenis krau
jas nesustodamas bėga to
dėl, kad jis negali sukrekė
ti. O jis nesukreka todėl, 
kad jame nėra arba tik la
bai mažai tėra medžiagos 
vadinamos p r o t h r o mbin. 
Šios gi medžiagos trūksta 
tiem žmonėm ir gyvuliam, 
kuriem stokuoja vitamino

K atras-

au- 
au- 

ir 
tik

Kaip pigiai ir daugme
niškai dirbt šį vitaminą, iš
rado amerikiečiai 
ninkai keturiose 
vienu kartu. Jų 
buvo paskelbtas 
savaitę.

Pats vitaminas 
tas Holandijos mokslininko 
H. Damo apie 6 metai at
gal; ir buvo patirta, kad 
pačioj gamtoj daugiausia 
šio vitamino turi daržovė 
špinakas (spinach) ir 
galas alfalfa, gyvuliam 
ginamas pašaras. Bet 
šiuose augaluose tėra 
maži kiekiai vitamino 
Be to, sunku ištraukt vita
miną K iš špinako ir alfal- 
fų, perbrangiai lėšuoja, ir 
daugelyje vaistinių visai jo 
nebuvo.

Daugmenišką, pigų gami
nimą vitamino K dabar iš
rado septyni chemikai Har
vardo Universiteto ir trys 
mokslininkai Northwestern 
Universiteto, kartu veikda
mi; du chemikai Californi- 
jos Universiteto sykiu; trys 
mokslininkai Squibb Insti
tuto Medikaliams Tyrinėji
mams New Jersey ir penki 
chemikai St. Louis Univer
siteto medicinos1 skyriaus. 
Merck Tyrinėjimų Labora- 

moksli-1 
įstaigose 

išradimas 
užpraeitą

prie šio išradimo.
Tos mokslininkų grupės 

darbavosi paskirai, bet- 
kiekviena atrado tą patį, — 
kad cheminės medžiagos, 
v a d i n a m os naphthoquin
ones, stabdo kraują taip, 
kaip ir vitaminas K. Visi 
šie mokslininkai tad padarė 
išvadą, jog vitaminas K 
tarnauja kaip kraujo stab
dytojas todėl, kad jis pats 
turi savyje naphthoquino- 
nų.

Sėkmingiausi šiame dar
be pasirodė daktarai S. 
Ansbacher ir Erhard Fern- 
holz, nariai Squibbo Medi- 
kalių Tyrinėjimų Instituto. 
Daugiausia vartodami “ak
meninės” anglies smalos 
dirbinį methyl naphthaleną, “nykštukais žvaigždėmis”!
jiedu pagamino kelis sva- yra 50,000 kartų sunkės- keleivius. Su keleiviais ir 

chemikalo nė, negu būtų tiek pat van-1 kroviniu jo įtalpa bus tik 
2-methyl-1.4-naph- dens. O ir tos žvaigždės su- 45 tonai.- Jis važios kelei- 

O išmėginda- sidaro iš dujų-gesų. Tai juo vius tarp Soči' ir Suchumo 
mi šią medžiagą ant gyvu- labiau stebėtinas toks jų prieplaukų, sustodamas Ga
lių, jie patikrino, kad jinai sunkumas. Negalima net.gruose. Jis atliks tą van- 
keturis sykius geriau veikia įsivaizduot, kaip smarkiai ’ dens kelionę į dvi valandas 
kaip kraujo stabdytojas,. dujos susispaudusios tose ir pusę, kurią dabar laivai

rus sudėtinio 
vardu “ 
thoquinone.”

_— „j stabdytojas, dujos susispaudusios tose ir pusę, kurią dabar laivai 
negu gamtinis vitaminas K. | žvaigždėse. jūromis, o busai sausžemiu

turi di- 
ypač gim- 
gimusiem 

gemantiem

Labai Svarbus Išradimas 
Kūdikiams

Šis išradimas 
džiausią svarbą 
domiem, ką tik 
ir pirm laiko 
kūdikiam.

Begimdant dažnai susi
spaudžia kūdikio galvutė, o 
jeigu kūdikiui trūksta vita
mino K, tai jo kraujas pa
sileidžia į smagenis, nesu
laikomai bėga, ir dėl to dau
gelis kūdikių greitai mirš
ta. Panašiai gali kūdikio 
kraujas pratrūkt ir almėt 
taipgi nuo įvairių kitų su
žeidimu laike gimdymo.

Čia reikia pastebėt, kad 
ir visai sveikų-normalių gi
musių kūdikių kraujas per 
kelias dienas lėčiau sukre
ka, negu suaugusio sveiko 
žmogaus. O ir abelnai kūdi
kio kraujas iki vienų metų 
amžiaus neturi tiek gabumo 
sukrekėt, kaip suaugusio 
asmens.

P a s t i p r i nt gi kūdikio 
kraują tuom atžvilgiu gali
ma dviem būdais. Galima 
motinai duot vitamino K 
per kelias savaites pirm 
gimdymo arba galima jo 
duot naujagimiui kūdikiui.
Vitaminas K Tarnauja Ope- 

ruojamiem Ligoniam
Kita vitamino K nauda 

tai ligoniams, kuriem daro
ma operacijos. Davus jiem 
šio vitamino nuryti, kur 
kas mažiau kraujo teišbėga 
per operaciją bei po jos.

Sustabdyt kraujo bėgi
mą suaugusiam žmogui už
tenka vieno miligramo šio 
dirbtinio vitamino. K, kaip 
atrado dr. Ansbacher. O 
miligramas tai tokia mažy
tė kruopelė, kaip kad jeigu 
padalintum svarą beveik į 
pusę miliono dalelių. Kūdi
kiui gi užtenka ir pusės mi
ligramo per dieną.

Vitaminas K yra ištirpi
namas aliejuje ir taip leng
vai nuryjamas.

Pagaliaus, yra ir vienas 
keistas vitamino K (-2) šal
tinis gamtoj. Tai pūvanti 
žuvis. Išėmus jį iš žuvies ir . abi viršuje sujungtos pora 
apvalius, jis atrodo kaip | aukštų, šio laivo ypatybė- 
krištoliukai. Pasirodo, jog ta, kad jis turi ne vien van
tai bakterijos, kurios supū-'denyj sparnelius, bet ir ore 
do žuvį, tuo pačiu laiku pa- propelerius. Sparneliai van- 
gamina ir palieka ten dide- denyj varo jį pirmyn, o ke
lius kiekius vitamino K (-2) ;, turi orlaiviniai “M-34” 
ir jis taipgi tarnauja kaip ’ motorai po 675 arklių jėgos 
bėgančio kraujo - krekinto- į kiekvienas traukia propele- 
/ \ ‘ riais pirmyn. Todėl šis lai-

____________L vas yra labai greitas. Ban
dymuose jis darė po 90 ki
lometrų (60 mylių) į valan
dą. Antra ypatybė ta, 'kad 
būdamas iš dviejų valčių 
gretimai, jis mažai supasi 
ant vandens.

“Ekspres” galės vežti 125 
Su keleiviais ir

jas ir stabdy to jas. —N. M.

Baisus Svoris žvaigždžių 
“Nykštukių”

Medžiaga kai kurių ma
žųjų žvaigždžių, vadinamų

Lenkijos orlaivininkai sėdi į vieną didžiųjų bomberių, paruoštų gint Lenkijos 
nepriklausomybe, jei Hitleris kėsinsis ant jos gyvybės.

Lietuviški” Papročiai Indijoj
Indijoj, taipgi kaimyniš

kame jai krašte Hinduku- 
še, žmonės turi panašių pa
pročių kaip Lietuvoje. Jų 
vestuvėse taip pat apdai
nuojama jaunamartės išlei
dimas, svočia ir kt. Jauni
kis raitas atjoja. Kiauši
nius ir juostas indėnai mar
gina panašiai kaip lietuviai. 
Jų dievaičių koplytėlės pa
statytos su pagražinimais, 
primenančiais Lietuvos ko- 
plytinius kryžius.

Hindokušo gyventojai va
dina kiaušinį “kiauta,” o 
margintų kiaušinių mušimą 
—“kiautaduža.”

Pavasario šventėje indė
nai ir kaimyniško Hinduku- 
šo gyventojai taip pat mar
gina kiaušinius, kaip lietu
viai Velykoms; ir išmargin
ti kiaušiniai pas juos vadi-

NAUJAS SOVIETU PASIEKIMAS TECHNIKOJE
Soči prieplaukoj šiltoje 

Užkaukazijoj, ant Juodųjų 
Jūrų nuleistas naujas ke
leivinis laivelis “Ekspres.” 
Įdomu yra tas, kad tai nau
ja revoliucija jūrų laivų 
technikoj. Laivas pastaty
tas pagal inžinieriaus V. A. 
Gartvigo planą. Tai dvi 
valtys po 78 pėdas ilgio. Jos 

M

narni “margiki” arba “mur- 
giki.”

Tai stebėtini panašumai, 
atsimenant, jog Lietuva 
randasi už ketverto tūks
tančių mylių nuo Indijos.

Kiaušiniai ir jų dažymas 
Velykom nėra krikščioniš
kas paprotys; jis užsilikęs 
Lietuvoj ir kituose Europos 
kraštuose nuo “pagoniškos” 
senovės. Tada kiaušinis 
žmonėm primindavo štai 
ką: po žiemos taip ateina 
pavasaris, kaip gyvybė išsi
rita iš kiaušinio nuo šilu
mos.

Kitas stebėtinas dalykas, 
tai kad Indijos gyventojai 
taip švenčia pavasario šven
tę. Nes Indijoj nėra jaučia
ma skirtumo tarp žiemos, 
pavasario, vasaros ir ru
dens. Ten visada vasara.

atlieka tik į 8 valandas lai
ko.

“Ekspres” apie 20 dienu 
bus bandomas, o paskui 
pradės važioti keleivius. Tai

SAUGOKITĖS VIENU SY
KIU PERDAUG JDEGT
Perdaug iš sykio įdegti 

saule yra nesveika. Silpnes
ni ir senesni žmonės gauna 
net plaučių ligas nuo per- 
staigaus įdegimo. Kada 
žmogus vienu pradėjimu 
taip įdega, kad jam “skūra” 
lupasi, tuom jis iš tikrųjų 
suserga. Paviršium tada iš
siplečia kraujagyslės ir pri
plūsta baltųjų kraujakūnių 
gelbėti žmogaus sveikatą, 
gydyti jį.

Geriausiai dalyką ištyrę, 
gydytojai pataria švitintis 

Į saule iš pradžios tik 5 ar 
10 minučių; kitą dieną pri
dėt penketą minučių dau
giau, trečią dieną dar tiek 
pat daugiau.

Taip laipsniškai galima 
pripratint kūną ir tris ke
turias valandas kaitintis 
prieš saulę. Bet pirmu ar 
antru kartu imt tokią ilgą 
“saulės vonią” tai nesveika 
ir net pavojinga. —J.

Šventimas pavasario pra
džios Indijoj reiškia tik gi
lios senovės palaiką, kuo
met indėnai gyveno šaltuo
se ir vidutinės temperatū
ros kraštuose. Jų seniausi 
raštai Vedos kalba net apie 
trijų mėnesių nuolatinę die
ną ir apie tokio pat ilgio 
nuolatinę naktį. Tie raštai 
rodo, jog kokie 6,000 metų 
atgal pirmtakūnai šiandie
ninių “indo-arijų” gyveno 
tolimoje Europos šiaurėje, 
nekalbant jau apie vidurinį 
Europos ruožą.

Sykiu su šiuom savaimi 
statosi klausimas: ar lietu
viai ir kitos europinės tau
tos atvyko iš Indijos ir kai
myniškų jai kraštų, ar pa
tys indėnai persikraustė iš 
Europos j Indiją tūkstan
čiai metų atgal? —N.

pirmas tos rūšies - laivelis 
pasauly. Aišku, kad bus ir 
daugiau jų budavojama. Tai 
naujas atsiekimas Sovietų 
inžinierių. —š.

Augalo Sultys—Lyties 
“Eleksiras” Vyrams

Profesoriai Ducca Uni
versiteto, M. C. Nath ir T. 
N. Sen Gupta, Indijoj, pa
gamino vyriškos lyties sul
tis iš augalo, kuris vadina
mas “rytų Indijos vasaros 
vaisium” arba moksliškai 
artocarpus integrifolia.

Šios sultys smarkiai pa
kelia vyro lyties veiklumą. 
Tai naujas vaistas lytiškai 
apleipusiem vyram.

Perkūnas Sunaikino 5 Ka
rinius Anglijos Baliūnus 
London. — Perkūnas nu

trenkė penkis aukštai iški
lusius kariniu^ baliūnus su 
kabančiais nuo jų tinklais 
geležinių vielų.

Buvo daroma bandymai, 
kaip tokiais baliūnais ap- 
supt visą Londoną aplin
kui, kad per jų tinklus ne
galėtų priešo orlaiviai pra- 
skrist į Londoną ir bom- 
barduot miestą.

su medžiotojai turėjo pasi- 

Sovietų Sibire yra nuos-! palapinėje, tempdamas savo 
tabi savivaldiška sritis Oi- nugara visus medžioklės 
rotija—kalnai, taigos (di- įrankius ir maistą. Dažnai 
džiuliai pelkėti miškai),: tokie medžiotojai sušaldavo 
sraunios upės, uolėti kran- Sibiro ‘ pusnynuose. Pana- 
tai, nepaprastai gražūs j šiai kaip Džeko Londono 
kriokliai. aprašytieji nuotikių jieško;

Į šį žemės kampą, todėl,. tojai, prieškarinių laikų ru- 
kasmet suplaukia dešimtys'
tūkstančių svečių - turistų, kliautį tik savo ištverme ir 
daugelis ir iš vakarų Euro- drąsa. Atsiskyręs nuo pa- 
pos. Dažniausia jie atvyks- šaulio, jis vienišas jieškoda- 
ta i miestą Oskatą, o iš čia 
keliauja į Teleką, žavinčio 
grožio kalnų ežerą.

“O i r o t i ją, pasižyminčią 
savo gamtos turtų įvairu
mu, galima laikyti nuosta
biausiu žemės rutulio kam
peliu, — rašo ‘Lietuvos Ži
nios’.—Neveltui ją vadina 
‘Sibiro lobynu’ (turtų san
dėliu).

Gamta iš tikrųjų nepa
šykštėjo turtų šiam, paly
ginti mažam, kraštui. Upės: 
Biją, Katunj, Čaryš, Čemal 
derlingos auksu. Šen ir ten 
keleivis sutiks aukso kasė
jų brigadas. Taigoje išaugo 
patogūs, radiofikuoti, nu
šviesti elektra aukso kasė
jų kaimeliai. Neseniai Ko- 
lyčako plovykloje atrastas 
vientisas aukso gabalas, 
sveri ąs beveik 10 svarų.

Toli gražu, Oirotija dar 
nėra pakankamai ištirta. 
Tačiau jau žinoma, kad jos 
žemėse slepiasi šimtai me
talų rūšių. Kalnų gyvento
jai, neperdėdami pasakytu- 
mėm, — vaikšto tiesiok 
marmuru. Ir kokie tie mar
murai! Visų spalvų: balkš
vi. rožiniai, juosvi, juodi, 
pilki, pilkšvi ir tt. Vietos 
marmuru didele dalimi bus 
pagražinti ir garsieji, da
bar statomi, Sovietų Rūmai 
Maskvoje.

Oirotijoj atrasti ir bran
giausių volframu ir molib- 
denos sluoksniai. Rasta 
taip pat ir gyvsidabrio, o 
be to, labai reto, drėgnų la
šų pavidale, gyvsidabrio. 
Tokios rūšies gyvsidabris 
iki šiol iškasama tik vienoje 
pasaulio vietoje — Ispanijo
je.

Vis dėlto didžiausias Oi
rotijos turtas ir lobis—kai- 

i liai. Taigoje k n i bždėte 
knibžda voverys, zuja vil
kų gaujos, lokiai (meškos) 
ir tt Pradedant lapkričio 
1 d. medžiotojai išsiruošia 
dideliam 3-4 mėnesių dar
bui. Tai vietos kolchozinin- 
kai (kolektyviai ūkininkai), 
pripratę prie šaltų, speigių 
žiemų, suaugę su slidėmis, 
nenukamuojami bėgikai, 
puikūs šauliai.

Prieškarinis taikos gro
buonis buvo vienišas me
džiotojas, šaudęs rečiausius 
ir brangiausius žvėris, ka
da tik jam patikdavo. Tokio 
tipo medžiotojai visai išny
ko iš Sovietų Oirotijos. Jį 
pakeitė kolchozininkų bri
gados. Kiekvienas kolcho
zas (kolektyvis ūkis) turi 
savo planą. Medžioklės ka
lendorius paruoštas visiems 
metams.

Sunku būtų dabar pažinti 
taigos medžiotoją, palygi
nus jį su buvusiu. Pirma 
jis gyveno savo suregztoje

vo laimės...
Dabar kolchozų medžioto

jai susirenka erdvuose na
meliuose, kurie iš anksto 
jiems pastatyti. Ten pat 
jiems paruošta visam sezo
nui ir maisto, kuro/drabu
žių atsargos. Tokiuose na
meliuose rasi visai padorų 
knygynėlį, o ant stogo ty
sančią radijo anteną.

Per paskutinius penke
rius metus Oirotijos taigoje 
pastatyta 250 tokių namu
kų. Daugelyje jų įruošta 
pirtys, “raudonieji kampe
liai” ir tt. Kitais metais 
medžiotojai gaus savo nau
dojimui dar 20 tokių namų, 
pastatytu sunkiausiai priei
namose krašto vietose.

Lapkričio 1 d. prasideda 
“voveriavimas” — voverių 
medžioklė. Geresniais me
tais šių žvėrelių derlius pa
siekia tikrai milžiniškų 
skaičių. įvairioms priežas
tims veikiant, kartais'vove- — 
rių kaimenės keliasi gyvent 
į naujas vietas. Tuomet ^ie 
gražūs, švelniaodžiai žvėre
liai keliauja per kaimus 
tūkstančiu tūkstančiais. Su
tikę. pakely upes, jas per
plaukia, o dalis ir paskęsta.

Anksčiau vasaros metu 
medžioklė apmirdavo. Da
bar gi “švelniavilnis auk
sas” gaunamas ištisus, me
tus. Vasaros mėnesiais me
džiotojai ininka medžioti 
žemės ūkio kenkėjus—grau
žikus: kurmius, starus ir 
tt. Atrodo, kad šitokie 
smulkūs žvėrpalaikiai men
kai tesuteikia naudos?! O 
vis dėlto graužikų medžio
klė — ne tik žemės ūkio pa
razitų naikinimas, bet ir 
pelningas verslas.

Anksčiau niekuomet me
džioklėj nedalyvaudavo mo
terys. Dabar moteris — 
žvėries pėdsakų sekėja pui
kiai įgudusi .savo darbe. Te- 
neka Mainokova, iš Budio- 
no vardo kolektyvio ūkio, 
vienerių metų būvyje, neat
sitraukdama nuo tiesioginio 
darbo ūkyje, medžiokle už
dirbo 3,000 rublių. O ko
kius puikius žmones užau- . t 
gino taiga!

A. J. Morozovas iš to 
paties kolchozo užsibrėžė 
sau tikslą: naikinti vilkus. 
Vilkai — atkakliausi Oiro
tijos gyvulininkystės ūkio 
priešai. J. Morozovas per 
paskutiniuosius dvejus me
tus nušovė 150 vilkų. Ji da
bar visi praminė “Vilkų 
mirtimi.”

Ypatingą įdomumą kelia 
Oirotijos elnių-maralų vei
simo kolektyviai ūkiai. Iš 
viso tokių ūkių šiame kraš
te tik šešetas. Elnias-ma- 
ralas išlikęs tik Sovietų Są-

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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LAISVI Pirmai, Liepos 24, 1939

Haverhill, Mass
Iš Susirinkimo

588—7th

Ig-

127—6th

Y.

ĮVAIRUMAI
pasi-

210 Court

109—5ththe
No.

6109—3rd Y.
is hereby given that License No.

N.

o. the

7117—3rd Y.
is hereby given that License No.

the

Karpich, 9 j gana teigiamų vaisių 1172 t- E.
the

520 Van

the
Y.208

the
41 Lewis Y.No.

No. No. 535 Marcy-
No.

the

Y.Y.
No.

4702

No.
292 Stagg

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersignedBorough of Brooklyn, 

be consumed off the

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MORRIS 
Ave.,

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

MARTIN 
Ave.,

NOTICE
GB 4334

at
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

at
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GARFINKEL 
Airy & Groc.

Brooklyn, N.

J. JOYCE 
Grocery & Del.

Brooklyn, N.

ASBATE
' A Brooklyn, N. Y.

BODO
22 Rockaway Ave.,

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

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

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

Beverage Control
Borough of

Kings, to be consumed off

LOUIS
307 Tompkins Ave,,

Law ac 
Brooklyn, 

on the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

THIELE
Brooklyn, N. Y.

HENRY RUDOLF
227 Wilson Ave., Broklyn, N.

5311—,5 th

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

OTTO HAASE
Ave., Brooklyn, N.

RATHJE
Brooklyn, N. Y.

STEINKE
Brooklyn, N. Y.

•' PAUL
5711—3rd AveJ’"’ •

BOY KETELSEN
1821 Church Ave., Brooklyn, N. .Y

Law 
Brooklyn, 

the

WIESE 
•Brooklyn, N. Y.

MICHAEL FAZIO
40 Lewis Avfe., z Brooklyn, N. Y.

JOSEPH STARK 
New Deal Food Stores <

220 Prospect Park West, Ęrooklyp, N. Y.

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

JOHN MISUUA
Avė., •4' ■ .Brooklyn, N. Y.

Ketvirtas puslapis

Liepos 12 ci. Amerikos Lie
tuvių Kongreso vietinis sky
rius turėjo susirinkimą LPG 
Kliubo kambaryje, 324 River 
St. Valdybos nariams išdavus 
raportus, buvo duodami ko
misijų raportai.

Komisija surengimui pikni
ko raportavo, kad rengtą pik
niką birželio 25 d. nebuvo ga
lima jvykdinti, kadangi lietus 
lyjo beveik per visą dieną. 
Komisijai pasitarus, pikniko 
rengimas buvo' nukeltas ant 
liepos 2 d. ir buvo įvykdintas 
su pusėtinai gerom pasekmėm. 
Klaipėdiečių pabėgėlių sušel- 
pimui liko pelno $54.07. Ko
misijos raportas priimtas su 
pagyrimu.

Draugai S. Dzingelevičius, 
J. Saulėnas, S. Benkus ir J. 
Masevičius yra liuosnoriai 
siėmę pereiti stuba nuo 
bos ir parinkti aukų tam 
čiam tikslui. Jie duodami 
portą pažymėjo, kad jau 
surinkę apie $46. Jų raportas 
likos priimtas ir jie pasižadė
jo dar daugiau parinkti aukų. 
Iš to pasirodo, kad darbas dar 
nėra baigtas, o jau turim su
kėlę geram tikslui virš $100.

Pas visus dalyvius susirinki
me buvo mintys tokios, kad iki 
sekančio susirinkimo, kuris 
įvyks rugpjūčio 9 d., turi bū
ti aukų rinkimas užbaigtas. Ir 
kad sudėjus į daiktą surinkąs 
aukas ir pikniko pelną, pasiųs
ti kam yra skirta.

Turiu pažymėti ir tai, kad

pikniko pasekmingumas daug 
priklausė ir nuo to,, kad ne- 
kurie draugai, biznieriai ir or
ganizacijos, gausiai prisidėjo 
su aukomis. Kaip tai: LPG 
Kliubas davė nemokamai pik
nikui parką (samdant būtų 
reikėję pamokėti $15), J. ir 
E. Kvedaravičiai aukavo kei- 
ką ir sūrį, E. Finenkienė (iš 
Floridos) aukavo pora, dailių 
rankšluosčių, 5 
barzdaSkutyklės
bonką kvepalų, John Rutkaus
kas Dry Good Store, ant stalo 
uždangalų. ir “nepkines, ”
Cohen Bros. Clothiers, sukne
lę, Garshon Furniture Co. 
elektrikinį veidrodį, J. Šilans
kas, valgomų, daiktų krautu
vės savininkas, 10 svarų deš- 
rukių (frankfurters) ir S. 
Benkus—$2.

ŠlaičiunaS;
savininkas

Beach St., Haverhill, Mass., 
No. 194.

Piknike dirbo su pilna ener
gija šie darbininkai: T. Gru- 
dinskienė, M. Uždavinienė, J. 
Saulėnas, J. 
Kancevičius, 
Aidikonis, P. 
Gumauskas, 
Kvedaravičius 
L. Karpičienė, 
nė, M. Yacumskienė ir O. De- 
gesiuniūtė. Pikniko gaspado- 
riais buvo A. J. Navickas ir 
A. P. Dambrauskas.

Proletaro Sūnus.

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

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

ap- 
stu-
pa- 
ra- 

turi

Kadangi buvo skirta prie 
pikniko laimėjimo tikietų 3 
“praisai” pinigais, tai tikietai 
buvo pardavinėjami iš kalno. 
Tikietų pardavinėjimui
darbavo šie draugai ir drau
gės : D. Povilauskas, T. Gru- 
dinskienė, L. Karpičienė, S. 
Dzingelevičius, J. Saulėnas, 
Ig. Aidikonis, J. Kvedaravi
čius, J. Masevičius, J. Karpa- 
vičienė, J. Glaveckas, A. 
Navickas, B. Gumauskas, 
Benkus, M. Yocumskienė, 
Degesiuniūtė ir A. Večkys.

Masevičius, 
M. Matonis.
Pečiukonis,
P. Galinis 

, J. Aidikonis, 
. O. Pečiukonie-

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 Ave., 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 76 '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? seif beer- at•"retail <itmder ’ BecttoW'- 
tho •< Alcoholic*” Beverage' Control '_Law 
4611 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises. <

WILLIAM 
4511 — 3rd Ave., .' '

NOTICE is hereby given that License No. 
GB »5160 has-•««■> issued- to. the undersigned 
to ’sell been at "retail' under -Sectioh 4l''-<of 
the "‘Alcoholic leverage 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 the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4604 has been issued to the undersigned 
to’sell' beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
5711 — '3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 5823 ______________
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
807 Tompkins Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Bucharest, Rumunija. — 
Septyni vengrai bombomis 
užmušė majorą miestelio 
Halmi, Rumunijos pusėje, 
arti Vengrijos sienos. Ru
munai dabar teisia žmogžu
džius.

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 No. 
GB 4448 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 
to sell beer at retail under Section -75 of 
22 Rockaway Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8442 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County . of Kings, to be consumed off the 
premises. '

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 the 
premises.

WILLIAM VON DOHLEN 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5173 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 > of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
141 Rogers Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS 
Joyce’s Quality 

141 Rogers Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4614 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. • V

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

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 a«. 
227 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed' off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8745 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
me Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Church Avenue, x>orough of Brooklyn, 
County of Kings, to 'be consumed off the 
premises.

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

GB 4999 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
405 Vanderbilt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. • 1

HENRY ALLHUSEN - 
405 Vanderbilt St., 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 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be oonsumed off the 
premises.

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

NOTICE :s 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 Latfc at 
419 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FRIEDMAN
419 Myrtle Ave, 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 4602 hes been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
210 Court 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the
WILLIAM KUMM

5t., •' 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 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 DeKalb Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK McHUGH
258 DeKalb AVė., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 10632 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
hie 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.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) t 
jungoje. Jis brangus tuo, 
jog nešioja brangiausius ra
gus. Senovės Chinijos-Tibe- 
to medicina tvirtino, kad 
nesutvirtėję elnių - maralų 
ragai turi nepaprastą gy
domąją galią, galį grąžinti 
prarastą jaunystę ir tt.

Vienoje Maskvos labora
torijoje, kuriai vadovauja 
prof. S. M. Pavlenka, pasi
sekė iš maralų ragų gauti 
gerai veikiantį vaistą-sti- 
prylą “pantokriną.” Išban
dytas Maskvos ir Charkovo 
klinikose, šis vaistas davė D

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

NOTICE
GB 4605 lias 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4703 has bejn issued to the undersigned 
to sell! beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Baltic Street, Borough o’. Brooklyn, 
County of Kings, to1 be consumed off the 
premises.

DIETRICH LEHMKUJ1L 
157 Baltic St, Brcokl/n,

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 
109 — 5 th Avehue, 
County of Kings to 
premises.'

NOTICE 
GB 5034 
to: sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Chureh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.NOTICE is hereby given that License No. 

GB 5339 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho 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., Bropklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4346 has been issued to'the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
4701 Avenue D, 
County of Kings, 
premises.

HARRY 
4701 .Avenue D,

the
8703

5304 119 Smith
No. 4101—3rd

the 9221
the1G7 Furman premises.

Brooklyn, N. Y.
170—5th

No.the

262 Reid
No. 5417

the

959—4th

the
565

462—60th

463—5th
Kings, to be consumed on the

218 Lee
2405—86th NOTICE 425 Hicks

No. No.

the the

285 Lee 4724—4th
is hereby given that License No. No.

the

Kings, to be consumed on the
104

562 Sutter No.
No.

the
172 Rogers

N.
NOTICE} is hereby given that License

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

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

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

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

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

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

314 Tilden Ave.
334 E. 85th St

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

County of 
premises.
. LOUIS,

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed "off the

SAMUEL OCKUN 
Ave . Brooklyn, N.

OSCAR WAGER
307 Vanderbilt St., Brooklyn, N. Y.

& Jerry
> ’ Brooklyn, N.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings,' to be consumed ’ off the
ROSE B. SICKLES

St., Brooklyn. N. Y.

FRICK 
' i Brooklyn, N. Y.

Control
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the
BUCHHEIT

Brooklyn, N.

KUNOFSKY & 
KUNOFSKY

Brooklyn, N. Y.

HENRY
5523—3rd Ave.*’ .1

FRANK
Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
92nd St., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed: off the

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

HUGO B. LOHSE
253 — 7th Avej ’• J Brooklyn, N. Y.

LACHTERMAN
Brooklyn, N.

HEITMANN 
Brooklyn, N.

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

JOSEPH 1TTELSON
Ave., Brooklyn, N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Borough of 
to be consumed on

BAUMAN 
Brooklyn, N.

EMIL HERTWEZK
St. Brooklyn, N. Y.

PETER PESCE
Ave. Brooklyn, N.

DAVID GEDULD
St. • Brooklyn, N.

HAMERMAN
• ’• Brooklyn, N.

SAMUEL GELB
636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

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

MAX HUBER
Ave., * z ’ Brooklyn, N. Y.

CHARLIE HAGENAH
Ave., 1 Brooklyn, N. Y.

MAX TOBIAS
22 Rochester ‘*AVe.,-. Brooklyn, N. Y.

ADAM
870 Crescent St., ‘ ’*

OTTO HUBER
St.. Brooklyn, N. Y.

iuu xuin kiliuli, LHUU1

County of Kings’, to be consumed off 
premises.

ANASTASY WISNIEWSKI
186 York St., Brooklyn, N.

Beverage 
Avenue, 

Kings, to

ROSE TEPLEY
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

LEO DEEG
901 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Law at 
Borough of Biooklyn, 

tb be consumed off the

Alcoholic
Stagg Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

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

Law at 
Brooklyn, 

the

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

FRED
233—5th Ave.,

Law a i 
Brooklyn, 

the

Borough Of Brooklyn, 
be consumed off the

'• . - : I "
MENKE
>* Brooklyn, N. Y.

KONSTANTY ZYBERT
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

County of. Kings, to 
premises; ' f

1 DOMENICK 
1834 Flatbush Ave

MAYER’S DAIRY CORP.
Buren St., Brooklyn, N. Y.

AUGUST TROGEL
St., Brooklyn, N. Y.

ALEXANDER ROGERS 
Ave., Brooklyn,. N. Y.

JOHN 
Ave., *

THEODORE RECKMANN
Ave., Brooklyn, N. Y.

BERNHARD KATT
Ave. Brooklyn, N. Y,

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

76 of 
w at 

Brooklyn, 
the

Inc.
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 
1638 Pitkia Avenue, Borough of
County ot Kings, to be consumed 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY, 
1638 Pitkin Ave. Brooklyn,

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 
345 Myrtle Ave., Borough of
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRANK DOLANSKY 
245 Myrtle Ave. Brooklyn, N.

H. I. WINTER
Ave., Brooklyn, N.

Pinigais p vaisus laimėjo šios 
ypatos: pirmą, $2, laimėjo P. 
Pečiukonis, 56 Eudora St., 
Haverhill, Mass., No. 150.

Antrą, $1.50, laimėjo Pelto- 
novich, 25 Watson Road, 
Quincy, Mass., No. 14. Trečią, 
$1, laimėjo

NOTICE
GB 5065 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5311 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL S. RAPPAPORT 
Gibraltar Food Stores 

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

JOHN F. WILLIAMS
3180 Fulton St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB2459 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOL FISHMAN 
>-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 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
860 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. 
EB2H0 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
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.
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 
4718—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
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 
tb sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1064 Bushwick Ave., 
County of Kings, to 
premises.

• FRANK J. 
-1054 Bushwick Ave.
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 
premises.

- DAVID GOLDSCHLAGER 
807 Albany Ave. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
CB237 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 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 ASSN 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 
2406 -r- 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License _ . 
EB1276 has been issued to the undersigned 
to sell b?er 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.

MOTICE „ ____  „___ ___ _____  ....
EB1313 has been issued to the undersigned 
to Boll beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ■ of 
premises.

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 the 
premises.

TRESA FRUCHTBAUM 
Morris Delicatessen and Restaurant 
Rogers Ave. Brooklyn, N.

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 promises.

NATHAN FEIGELES 
a-k-a 638 Sutter Ave.

332-38 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB728 has been issued to the undersigned 
to sell beer ut retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6o 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 Bushwick Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB760 has been issued to the "undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho 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 
premises. ............. ■ 1

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 be.r at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANN FARBSTEIN, Adm.
409 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.
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 
974 Blake Ave., 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH 
974 Blake Ave.
NOTICE is hereby given that License 
EB1271 has been issued to tho 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
975- 981 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH SPINELLA
976- 981 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of 

Beverage Control Law at 
Ave., borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB1142 lias 
to sell beer 
the Alcoholic 
5123 — 4th 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ROBERT I. PORTER POST 986 
Veterans of Foreign Wars

5123—1th Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB2463 has 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 Knickerl>ocker Ave. Brooklyn, N. Yr.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1396 Putnam Ave., and 600 Knickerbocker 
Avenue, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to bo consumed off the premises.

PAULINE KATZ
1396 Putnam Ave., Brooklyn, N. Y.
600 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

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

THEODORE ZALNERAITIS 
608 Grand St. Brooklyn, N.

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 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB1104 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1549 Pitkin 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO
1549 Pitkin Ave. Brooklyn, N.
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 ot Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

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 
premises.

MORRIS LIFSCHITZ
19S DeKalb Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4457 has tyeen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho 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.
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5147 has been issued to the undersigned 
to1 sėli 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 the 
premises. '

ISIDORE BALCH
4223 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 Lewis Avęnue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 10227 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1035 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. ’">f

JOSEPH HERSHCOPF 
1035 Fulton St, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 9507 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 York Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings’, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
GB 4424 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
8703 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH SCHWARTZ
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4508 has been issued to the undersigned 
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.

NOTICE 
GB 5146 
to sell beer at retail under Section. 75 of 
tho 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.
NOTICE is hereby given that License No.( 
GB 8668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
66 — 4th Avenue, Borough of’ Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HARRY RABINOWITZ
66—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 4467 ____
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic 
535 Marcy 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4838 has been issued to the undersigned 
tb sell boor at retail under 'Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage 
408 Central Avehue, 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN 
d-b-a Rosebud 

408 Central Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4603 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
292 
County of 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4985 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage 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'1 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. ' " ■ - * '• 1 ♦

PATRICK J. HESTER 
Avenue, ■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4643 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Windsor Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 1 • >

WILLIAM C. HINSCH
255 Windsor Pl., ■ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4458 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 -*■ 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings; .-to be consumed off the 
premises.

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5170 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under1 Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Ave., Borough of B'klyn, 
County of Kingk, to be consumed off the 
premises.

«OTICE is hereby given that License No.
B .5225 has been issued to the undersigned 

to sell beer kt retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Howard Avehue,1' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises; i. • < ■-. • •

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

MICHAEL QUINLIVAN
1455 Bedford Ave.; ęrookiyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
56J5 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1129 has been issued to tho 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.

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

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

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.

SAM ALTMAN
260 Christopher 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 
tho Alcoholic Beverage Control1 Law at 
463 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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 the 
premises. ■ • ’!’

RUDOLF HENKE
2784 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 8672 
to’ selj beer at' retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control LaW at 
2917 Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to1 be consumed off the 
premises.’ ' .. ■■ 1.

PHILIP MILANO 
d-b-a Paramount Fruit & Vegetable Market 
29171 Avenue I,- 1 lr > Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4591 has been issued to the undersigned 
to sell beer at- retail under -Section - 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at- 
128 Rochester Avenue', ■ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bb consumed off the 
premises. r 

Mrs. BERTHA F. STEINBERG,
128 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

: .... > __________ xL—
NOTICE is hereby giyen 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 ’the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4766 hfts been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverhge ‘Control Latfr at 
6417 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cbunty of' Kihgs; to be consumed off' the 
premises.

KARL F. ENDRESS
5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5009 has been issued to'the undersigned 
to sell beer at retail under1 Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
410 Wilson Avenue, Borough of Biooklyn, 
County1 of Kings, to be consumed off the 
premises. . ..,

LUDER HEISSENBUTTEL
410 Wilson 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 
the Alcoholic 
1172 — E. 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10254 has- been issued to the undersighed 
to sell beer at retail 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.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5221 has been issued to the -undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage ' Control Law at 
283 —: 5th Avėnue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License 'No. 
GB 4664 has beeh issued to the undersigned 
to sėli beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4762 ’— 4th Ave., Borough' of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. • . i

FRITZ G EHRMANN
4th Ave., Brooklyn, N. Y.

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 retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 'Control Law at 
4101 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 'the 
premises.

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

NOTICE
GB -'4307 _ ______________
to sell beer at retail under .Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4413 — 4th Avėnue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings*- to be consumed off the 
premises.

HENRY HORSTMANN
4413 — 4th Ave.,1 1 * Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4827 has beeh 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB '5061 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectioh 75 of 
the Alcoholic Beverage Control' Law at 
33 Cedar ' Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.1 I » ’ »

HERMAN SPATH
33 Cedar St.', >< I* A ■■ Brooklyn, N. Y.
NOTICE ‘ is hereby given that License No. 
GB 4679 has been issued to the undersigned 
to" sell beer at retail under' Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
425 Hicks 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 4859 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 — 60th St., Borough of Brooklyn1, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. < ' ' ■

Law at 
Street, » Borough of Brooklyn, 

Kings, to ‘be consulted off tho

HENRY BEHRENS
St., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 4718_______  . . .... _ ___
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5807 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kihgs, to be consumed off the 
premises.

NOTTCE is hereby given that License .....
EB1359 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the AJcoholic Beverage Control Law at 
311 Nostrand Ave.r Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LUDWIG STRUNK
311 Nostrand Ave.1 * Brooklyn, N. Y. 
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, 
Cbunty of Kings, to be consumed on tho 
premises.

BROOK-ROSE CORP.
510 Fulton St. 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 Law at 
2303—65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

RAYMOND REINGOLD 
2303—65th St. Brooklyn,

-------  ----------- ----j No.
EB 1066 has been issued to the undersigned 
to- sell beer at retail tunder Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect 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 1 to tho undersigned 
to sell bf’er from house to house in tfio 
Borough of Blrooklyn, 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 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3414. Tilden Ave.,—• 334 E. 35th St Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ERNEST WALTHER
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y".

NOTICE is/hereby given that License No. 
GB 4904 has beeh 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 1 be consumed off 
premises.

WILLIAM ROCHOLL & 
JEROME CALANDRINO1 

Bill 
Lewis Ave.,'-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8736 has been issued to the undersigned 
to-' sell beer at •■retail' under Sectioh'. 75’ of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
334 ,E. • 4th Street* Borough of Brooklyn, 
County of ! Kings, to lie consumed off the 
premises. • t « ‘

ABRAHAM LEVINE
.1X4 E. 4th St., • Brooklyn, N. Y.

I -------- . , . .. .. i —I . . , ;

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 Alcoholic Beverage Gontrol _Law at 
5523 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that 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 Kt' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be fconsumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4253 has beeh issued to the undersigned 
to sell' beer at retail under Section 75 eff 
the Alcoholic Beverage -■Control Law at 
4724 — 4th Avenue^ Borough of Brooklyn, 
County of' Kings, to be consumed 'off' the 
premises. .__ *■

NOTICE is hereby given that License 
GB 4800 lias been ’ssued t<> the 'undersigned 
to sell beer at retail under Section >75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

PHILIP & IRVING GROSS 
Gross Bros.

Ave., t Brooklyn, N. Y.
—!—————— ■■ •' / 

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

HERMAN 
RUBIN 

4028 Avenue J,

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

’ 'A-> HERMANN DANKER 
280—7th Avo„ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10246 has been issued to the undersigned 
to'1 sell befer at 'retail tinder1 'Sectioh' 75 of 
tne Alcoholic Beverage Control Gaw at 
5822 1th’ Avdnue; ’ Borough of Brooklyn, 
Cotinty of Kihgs( to be consumed off t)ie 
premises.- .- •« ‘ - <•

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8752 has been issired to the undersigned 
td? soil beer at retail under Section ■ 75 of 
the Alcoholic Beverage - Control Law at 
4606 -—'7th AvenUe, Ihuough 1 of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.' >■ ’ • ’ > > *

META STREICH
4606—7th Ave., > • ’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 5848 _______ ______ ... _______
to sell beer at retail under Section 75 -of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010 -Li- 3rd Avdnue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.-1 *•< .<•*•> ■ ( >•

HARRY & JOHN PLATE
7010—3rd Ave., •• Brooklyn, N. Y.

NOTtCE is hereby given that License No. 
GB 4017 has been issued to1 the undorsighed 
to sell beer at retail under • Section 75 of 
the Alcoholic BeOėrage Control 
870 Crescent Street, 
County of Kings, to 
premises.

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 Control • Law at 

'307 Vanderbilt SL. Porough of Broklyn. 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4628 has been issued to the undersigned 
to ’ sell ' beer at (retail • under’'Section 75 6f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1088 Rockawav P’kwWjr,' Bdrhifgh of B’klyh, 
Oountjr of Kings, to be consumed off the 
IM-ėmlpea. v /»•

DAVID SHIFTMAN
1938 Rockaway P’kway Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB '6014 has been issued to the undersigned 
to sell' beer at retail tinder Section 76 • of 
the • Alcoholic Beverage Control Law at 
1884 Flatbush AVe., Borough of Brooklyn, 
" ■ - — be consumed off the

CINCOTTA ’ 
Brooklyn. N- Y



Pirmad., Liepos 24, 1939 LAISVE Penkto puslapis

Vytauto Didžiojo Universiteto Studentų 
Choro Keliones Reikalu

tas dolerių. Komitetas širdin
gai ačiuoja.

Lietuvių Kapinių Korporaci
jos Komiteto susirinkimas į- 
vyks liepos 30 d., 2 vai. po

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, prašomi 
pranešti draugam Kižam. — Komisi
ja. (170-171)

Dabar Rasite Dviejose rtrtį
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

Vytauto Didžiojo Universi
teto studentų choras tikrai at
važiuoja j svečius. Paskutine 
telegrama praneša, kad rug
pjūčio 22 d. New Yorko kran
tus pasieks studentų choras iš 
45 asmenų su savo vadu, 
komp. K. Kavecku priešakyje.

Pirmą kartą amerikiečius 
lietuvius atlankius toks gausus 
svečių iš Lietuvos būrys, pil
nas jaunatvės, kupinas karš
čiausių pasiryžimų pasveikinti 
brolius išeivius lietuviška dai
na.

Visa amerikiečių lietuvių vi
suomenė kviečiama sutikti ir 
priimti atvykstančius studen
tus vaišingai, atvirai, nuošir
džiai. Ypatingai kviečiama lie
tuvių jaunuomenė susidomėti 
atvykstančiu dainuojančiu 
jaunimu, kuris savo kelionę 
skiria abiejų kontinentų lietu
viškam jaunimui suartinti.

Choras galės svečiuotis tik 
iki spalių pirmos savaitės, tad 
jo buvimo laikas labai ribotas.

Čionai skelbiame visuome
nės žiniai jo kelionės laikiną 
tvarkraštį, kuris galės būti pa
keistas pagal kolonijų pagei
davimus. Kviečiame chorui 
priimti būsimų komitetų ini
ciatorius dėti pastangas 
įtraukti i darbą ir į choro pri-! 
ėmimą plačiąsias lietuvių ma
ses, didžiausią draugijų skai
čių. Prašome kolonijų atsa
kingus asmenis tuojau susira
šyti su komitetu (16 West 75 
Street, New York), pranešant 
su kuo palaikyti nuolatinius 
ryšius choro kelionės reikalu. 
Iš kiekvienos kolonijos, kuri 
chorą pasikvies, pageidauja
ma šių dalykų :

a) aprūpinti choristus nak
vynėmis ir maistu;

b) suruošti koncertą, kuris 
duotų ir medžiaginio pelno1 
choro po Ameriką kelionės iš
laidoms padengti.

Numatytas choro kelionei 
tvarkraštis toks:

26 d. Detroit, Mich.
27 d. Laisva

28-29 Wilkes-Barre, Pa.
30 d. Shenandoah, Pa.

Spalių pirma savaitė — atsi
sveikinimas New Yorke ir 
išvykimas.
Redakcijos Pastaba: Prane

šimą gavom ir dedam, bet po 
juom niekas nepasirašo. Ne
žinom, kas už jį ima atsako
mybę. Ateityje turite pasira
šyti.

pietų. Kas kokį reikalą turi
te, pribūkite į šį susirinkimą. 
Yra draugų, kurie rūgo j ate, 
kad komitetas nelaiko tąn- 
kiau susirinkimų. Tai sueikite 
ir aptarkite visus reikalus. 
Kas negera, bus, galima patai
syti.

Reikale šermenų, kreipkitės 
pas duobkasį šiuo adresu: Jo
nas Staškevičius, 10 Melrose 
Ave., Wilkes Barre, Pa. Tele
fonas: .No. 34625. Kasieriaus 
telefonas: 91840 Plymouth.

Koresp. A. Stravinskas.

Boston, Mass. Berlin. — Naziai daro 
armijos manevrus Holan- 
dijos pasieniuose.

CHRONIŠKOS 

LIGOS

GYDOMOS

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

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI

Rugpj ūčio mėn.
26 d. Elizabeth, N. J.
27 d. New Yorke
28 d. Laisva
29 d. Boston, Mass.
30 d. Laisva
31 d. Worcester, Mass.

Rugsėjo mėn.
1 d. Thompson, Conn.
2 d. Hartford, Conn.
3 d. Waterbury, Conn.

4-8 d. Laisva
9 d. New Yorke

10 d. Pasaulinėj Parodoj 
11-12 Laisva
13 d. Philadelphia, Pa.
14-15 Baltimore, Md., ir 

Washington, D. C.
16-17 Pittsburgh, Pa.
18-19 Cleveland, Ohio 
20-25 Chicago, 111.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
EB1071 has been issued to the undersigned 
tc sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 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 been 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. 
KB 1182 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 Bond St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB1193 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.

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

Bostono Galvosūkis
Paimkim sau, kad du žmo

nės, vyras ir jo moteris, suda
ro legališką inkorporuotą kor
poraciją, (kurios tikslas, gry
nai privatiškas pelnas).

Korporacija naudojasi vi
suomenininkų patarnavimu be 
atlyginimo jiems už sugaištis 
bet lėšas.

Korporacija ima normai į at
lyginimą iš tų, kurie tą patar
navimą naudoja. Korporacija 
daro pelną.

Korporacijos galva skelbia 
svietui, kad jis tuo pelnu nesi
naudoja, bet korporacija, kad 
visas pelnas eina į korporaci
jos iždą.

Dabar kas išriš šį galvosūkį 
ir kas duos man teisingą atsa
kymą :

Jeigu korporacijos xgalva 
(vyras) ir jos kaklas (mote
ris), ant kurio toji galva ka- 
baldžiuoja, būdami dūšia ir 
kūnu tos korporacijos, tuo 
pelnu nesinaudoja, tai kas juo- 
mi naudojasi? Į keno sąskaitą 
tas pelnas eina ir ' kas apčio- 
piamai toji korporacija?

Lauksiu atsakymo.
Jūsų Špokas.

“Gaukite “Laisvei’’ Naujų 
Skaitytojų.

LIETUVIU ATLETU 
KLUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

TeJ
Ev. 4-8041

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

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

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam netnokamai 

visose dalyse miesto.
Tol. Virginia 7-4499 

į.......-—i.—...................... ■■ .................... .

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijomsi krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužcmintom Kainom)

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

langinė dėžė.

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

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

Juk tai pigiau, negu kad ice-box’is kainuoja per mėnesį.
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.

SKELBK1TES “LAISVĖJE"

Plymouth, Pa.
Liepos 4 d. buvo laikomos 

prakalbos ant kapinių žemės. 
Kalbėjo “Laisvės” redaktorius 
drg. R. Mizara. žmonių susi
rinko gana daug. Prakalba vi
siem žmonėm labai patiko. 
Kai kurie draugai norėjo, kad 
Mizara dar ilgiau kalbėtų, bet 
jis turėjo važiuoti į Valley 
View Parką kalbėti, tai laiko 
nebeturėjo.

Diena buvo graži, prakal
boms po atviru dangum labai 
tinkama.

Dauguma draugų, kurių 
duoklės buvo užvilktos, pasi- 
mokėjo. Tai didelė nauda or
ganizacijai. Surinkta virš šim-

v

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

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

S------------------------------------------------- B

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, Ni Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y,

Tel. Evergreen 8-7179

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODA • • •
Lietuvių Įstaiga prie w i n e x'

Pasaulinių Fėrų
x Fairview Restaurant & Bar

Valilionis 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.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta

Namų Rakandų Krautuve
A. WEITZNER

VERTEIVIS

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

venamajam, ir valgomajam kambariam.

Šios Savaitės Specialai
Veltiniai divonai geriausios rūšies

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šį speciali pasiūlymą

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

Vietos ir impor-
I tuotos degtinės ir .

vynai; geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eieveiterlo stoties

Susiejimams įstaiga 
| t -------------------- -
(/I Kiekvieną subatą 

karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
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., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

0---------------------------- .------------------------------------------------------------- ----- H

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• • •

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kalima.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Tūkstančiai Reikalavo' 
Taisyt Woodrum Aktą

PASIKALBĖJUS SU
STREIKIERIAIS

Majoras Pašiepė Senį 
Mieli. Gubernatorių

POLICIJA SULAIKĖ 
PLĖŠIMĄ

25-tą, 8 v. v., 350 
Ave. Ext., bus kon- 
prieš ateiviams ir 
demokratijai žalin-

Flatbush 
ferencija 
Amerikos 
gus bilius. Lai jūs org. pasiun
čia atstovus.

ILK.O. Republic teatro dar-
Visose penkiose didžiojo New bininkai streikuoja jau antra 

Yorko dalyse bendrai dalyvavo savaitė, po vadovyste CIO uni- 
apie 66,000 WPA darbininkų t jos skyriaus 258.
vienos dienos “stapičiuje” pro-j Dėlko streikuoja? Iki strei- 
testui prieš Woodrumo bilių, į ko jie gaudavo po $7 į savai- 
reikalaujant jį pertaisyt, praša
lint bado programą.

Centralinė masinė demonstra
cija ir protesto mitingas įvyko 
iColumbus Circle, šio mitingo 
vyriausiu reikalavimu buvo, 
kad kongresas neišsiskirstytų, 
nenutrauktų šios sesijos, kol ne
bus atšauktas Woodrumo aktas.

Apart to, iškelti keturi kiti 
svarbūs punktai, tarpo kurių ir 
reikalavimas nebaust dalyvavu
sius liepos 18-tos ii- 20-tos pro
testo “stapičiuose.”

Demonstrantai pasiuntė dele
gacijas pas Vaizbos Butą, Fa
brikantų Sąjungą ii- Republi- 
konų Partijos Nac. 
atsi klaust:

1) Ar jie pritaria 
aktui.

, 2) Ar žino darbus 
se industrijose 75,000 
darbininkų, kurie numatoma at-j 
leist mažiausia mėnesiui laiko.

Vienintelį atsakymą gavo | 
nuo Fabrikantų Sąjungos atsto-, 
vo. Jis sakė, kad Sąjunga esan-j 
ti “nenusistačius” dėl Woodrum I 
akto ir kad niekas nesąs 
liotas dabar kalbėti.”

Komitetą

Woodrum i

privatine-
WPA

tę. Tai matote, ar samdytojai 
skaitosi su įstatymu, kuriame 
sako, kad nevalia mokėt ma
žiau, kaip 25c į valandą. Dir
ba 7 dienas, po 8 vai. į dieną, 
reiškia, teatro savininkas te
mokėjo 12 ir pusę centų į va
landą. Spjauna ant įstatymų.

Kogi dabar reikalauja dar
bininkai streikuodami? Reika- 

. lauja darbdavio skaitytis su 
įstatymu, kuriame nusako al
gų mokėjimą ir pripažinti uni
ją, CIO. Tai reiškia, vietoj $7, 
gautų $14 į savaitę. Tai koks 
mažas reikalavimas, tik bada
vimo algos, tačiau 
kol kas nesiskaito 
reikalavimais.

1 Mes, apylinkės 
galime

I streikieriams. 
persergėti savo kaimynus, kad 
ir jie neitų, kur užstreikuotas 
teatras.

Reporteris G. K.

Nesenai lankęsis čia įvyku
sioj gubernatorių konferenci
joj, Michigan valstijos guber
natorius Dickinson spaudoje ir 
per radio “lementavojo,” kad 
N. Y. esąs pražūtingas jaunų 
moterų dorovei. Majoras jau 
tuomet jj pavadino “nusenė-

darbdavys 
su unijos

i pylių kės gyventojai, 
daug padėti tiems 

Neiti patys ir

Tarp Lietuvių

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Policija Išgelbėjo 
“Woodruma”

Columbus Circle demonstran
tai, tarpe daugelio iškabų ir or- 
ganizaci j os požym i ų-paparč i ų 
nešė Woodrumo ir Taber čiuče- 
las (effigies), kurias rengėsi 
pakart ir sudegint baigiantis 
mitingui. Pamatę pavojų, poli- 
cištaf iš demonstrantų išgavo 
čiučelas ir subruko į policveži- 
mj.

Jonas Medelis, apie 40 me
tų, 629 Decatur St., žuvo dar
be liepos 20-tą, ištikus nelai
mei. Pašarvotas namie. Laidos 
liepos 24 d., Šv. Jono kapinė
se. Laidotuvėms patarnauja 
laidotuvių direktorius LeVan- 
da (Levandauskas).

Paliko nuliūdime seserį An
nie Lucy, kurios namuose gy
veno ir pagelbėjo jai auklėt 
šeimą, kuri jį mylėjo ir liūdi, 
kaip tėvo; taipgi paliko seserį 
Evelyn Apostolis, ir tolimesnių 
giminių.

*
Simonas 

231 Keap
d., Pilgrim State ligoninėj. Kū
nas pašarvotas graboriaus Bie
liausko koplyčioj, 660 Grand 
St. Bus palaidotas liepos 24 d., 
Šv. Jono kapinėse. * * *

Elzbieta Stirbienė, 52 
57-26
L. L, mirė liepos 21 d., 7 vai. 
ryto. Pašarvota namie. Laidos 
liepos 24 d., 2 vai. po pietų, 
Alyvų Kalnelio kapinėse. Lai
dotuvėmis rūpinasi graborius 
Matthew Ballas (Bieliauskas).

Velionė paliko 
vyrą Joną Stirbį,
Oną, Marijoną ir žentą 
trauską; taipgi 
Tamošių, Joną, 
fonsą. Iš brolių 
vena Maspethe, 
valstijoje.

EI. Stirbienė priklausė Liet. 
Literatūros Draugijos 138-toj 
ktfopoj, Maspethe, taipgi buvo 
“Laisvės” skaitytoja ir rėmė
ja.

* *
Greičius, 62 m.,
St., mirė liepos 20

Liet. Am. Piliečių Kliubas 
tikisi sėkmingo baliaus lie
pos 29-tą, Klaščiaus Parke. Šis 
jau bus Kliubo 32-ras metinis.

* * *
šv. Jurgio lietuvių parapija, 

C. Brooklyne, pereitą sekma-
I dienį minėjo 25-kių motų su
kaktį nuo padėjimo kertinio 
akmens savo bažnyčiai.

* * *
Brooklyniečiuose svečiavosi 

A. Monkevičius ir sūnus iš 
Rumfordo. Jis šiandien išvyks
ta Lietuvon, kur jo žmona jau 
ūkininkauja. Manąs apsigy- 
vent.

* * *
Penktadienių vakarais mie

la užsukt “Laisvės” salėn, kur 
praktikuojasi Aido Choras 
puikiai operetei “Baudžiavos 
Nuotakos” ir kitoms progra
moms, kurioms choras turi 
gausybę užkvietimų, ,nes tai 
populiariškiausis choras Broo
klyne.

* * *
Maspetho Pil. Kliubas 

nantį sekmadienį ruošia 
žiavimą į Fort Salongą. 

* >j: *
Kalbant apie išvažiavimus, 

naujoviškiausiu ir įdomiausiu 
bus LDS jaunimo ruošiamoji 
laivu Islander ekskursija rug
pjūčio (Aug.) 5-tos vakarą. 
Priima ne tik jaunimą, bet ir 
“senimą.” Nebuvusieji gailė
sis.

atei- 
išva-

m.,
64th St., Maspeth,

Ponas Bradley, išgirdęs nuo 
daktarų, jog jam nebesą vil
ties pasveikt nuo vėžio ligos, 
susikvietė 200 savo draugų į 
balių, kad su jais dar kartą 
pasilinksmint ir atsisveikint.

nuliūdime 
dukteris 

As- 
paliko brolius 
Bladą ir Al- 
Tamošius gy- 
o kiti Mass.

John A. Grant, skundėsi, 
kad buvimas Rikers Island ka
lėjimo tamsioj celėj jį apaki
nęs, bet dabar jis vėl ten pa
siųstas už laikymą revolverio 
be leidimo.

Lietuviams Komunistams

Sakoma, majoras LaGuar
dia vedąs derybas nuimt gat- 
vekarius nuo 42nd St. ię 
Broadway, N. Y. nors tai ne
lengva, nes kompanijom esąs 
išduotas amžinas leidimas.

Liet. Kom. 5-tos kuopos su* 
sirinkimas Įvyks ŠĮ vakarą, lie
pos 24-tą, 8 vai., ‘‘Laisvės’ 
salėj. Nariai prašomi atnešt 
Cacchione rinkimų kampani 
jai aukų dėžutes, taipgi jau 
dabar pradėt garsint mūs pra 
kalbas, kurios Įvyks šio mėn 
28-tą, Liet. Am. Piliečių Kliu
bo salėj, su svečiais kalbėto 
jais.

Valdyba.

Dabar, pasveikindamas iš 
Michigan valstijos atvykusią 
p-lę Willo Sheridan, tituluotą 
“Miss Michigan Aviation,” 
Pasaulio Parodos salėj, perei
tą penktadienį, vėl žnybtelėjo 
80 metų gubernatorių. Žiūrė
damas į gražią, aukštą mergi
ną majoras sako : “Pulsas nor
malus, akys skaisčios,, kvėpuo
ja normaliai ir gražiai žiba 
plaukai — faktinai, sakyčiau, 
normali visapusiškai, 
jūs nepalikčiau vienos 
metų seniu.”

Senis gubernatorius, 
mai, žiūri, kad moterys
tų namus, pečių ir vaikus, tad 
baugina pavojais. O New Yor- 
kas, reikia pripažinti, ypatin
gai žiūrint pro hitlerinių prin
cipų akinius, jaunimui yra la
bai pavojingas, nes čia labai 
greit užsikrečia entuziazmu 
veikliai dirbti demokratijos la
bui. O tas, jų akimis žiūrint, 
didžiausia “nedora.” Gi kas 
jieško tikros nedorybės, jos 
už vis daugiausia randa ten, 
kur nėra entuziazmo veiklai 
už demokratiją ir visuomenės 
gerovę.

Policija užklupo tris bandi
tus plėšiant Consolidated 
Charcoal Co., 1175 Flushing 
Ave. Policistui Carmody pa
leidus šūvį virš bėgančių plė
šikų galvų, Minotsky, 61 Bris
tol St., pasidavė, o Sacco, 42 
Liberty Avė., atsigrįžo šaut į 
policistą Berger, bet tas spėjo 
pirma paleist šūvį jo rankon. 
Trečias plėšikas nusivyta kie
man, bet ištrūko.

Lankėsi “Laisvėje”

12PBKE
SALE

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naiųą. vietą 

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Bet aš 
su 80

mato- 
dabo-

Lankėsi “Laisvės” įstaigoje 
Petras Mikalauskas iš Hart
ford, Conn. Jis vieši pas broo- 
klynietį Kazimierą Šalkauską. 
Dar pirmu kartu pamatė “Lai
svės” spaustuvę.

šeštadienį lankėsi “Laisvės” 
ir .LDS įstaigose Adolfas Mi
kelėnas iš Naugatuck, laisvie- 
čio G. Kuraičio giminaitis. 
Jaunas svečias atvyko apsilan
kyt pas dėdę ir pamatyt Pas. 
Parodą.

PATTERN-RETJRfNG FiOH ACTIVE

1847 BOGEBS BROS.
AMERICA S FINEST S1LVEEPLATE

50 PIECE 
SERVICE FOR EIGHT

Open Stock Price $58.69

M. G.

Teisia Buvusį Prokuroro 
Padėjėją

Brooklyne (prasidėjo byla 
Alexander Baldwino, buvusio 
prokuroro Geoghano padėjė
ju, dabar kaltinamo iš Isidore 
Juffe paėmus $800 už jo iš
teisinimą kailių rakete. Bald
wino gynėjas James F. Ryan 
teisina savo klientą sakyda
mas, kad jis esąs sufrėmuotaš.

Coat & Apron Supply Co.
Labai žemom kainom išnuomuojame 
bučernėm, restauracijom ir visokiom 

biznio įstaigom.
Kvartukus ir Abrūsus

Pristatome tiesiai į krautuvę bei
biznio vietas taip dažnai ir po tiek 
skaičiaus kvartukų ir abrūsų, 

jūs reikalaujate.
Del pasitarimo šaukite:
EVergreen 7-2464

ateisime pas jumis pasikalbėti
ir išaiškinsime savo patarnavimo 

jums būdus.
E. A. FRIELIUS, Savininkas

340 SO. FOURTH STREET
BROOKLYN, N. Y.

i
kiek

Mes

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
sĮ $ t u r im e Amerikos

■d išdirbimo ir impor-
tuotij degtinių, vi- 

. W/' 1L šoklų vynų ir gero 
Liquor# alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
• 411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminių Palty

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

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

štai kai kurios mūsų kainos!
arSiūtai Overkautai vertės $20.00, dabar... $14.50

PARDAVIMAI
Parsiduoda restauracija su 

pilnom gėrimų (degtinė, vy
nai ir alaus) laisnem. Puiki 
salė (Hali) tinkama baliam, 
vestuvėm ir visokiom parčm. 
Salėje kliubai laiko mitingus 
po 2 kartu į mėnesį. Randą 
veik visą apmoka draugijos,., 
kurios laiko susirinkimus. Ly- 
są galima pasidaryti ant tiek 
laiko kiek tik norėsite. Par
duosime pigiai, nes savininkas 
del nesveikatos šeimoje turi 
greit apleisti šią apylinkę ir 
vykti j sausesnĮ klimatą. Ši 
vieta yra artimoje Brooklyn© 
apylinkėje, apie 10 minučių 
mašina važiuojama nuo Pa
saulines Parodos. Vieta apgy
venta Įvairiom tautom, keturi 
metai kaip tas pats savininkas 
daro bizni su pilnu pasiseki
mu. Kreipkitės Į ‘‘Laisves” 
ofisą, 427 Lorimer St., Brook-

(171-176)

RANDAVOJIMA1
KAMBARYS vienam vyrui, šiltas 

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

(170-171)

rūšis, kurios ilgai laukėte ...Tai 
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

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šj skelbimų ir gaukite 

nuolaida.

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S

FAIR

Siūtai

Siūtai

ar

ar

Overkautai vertės $22.50, dabar..

Overkautai vertės $24.50, dabar..

$16.50
$18.50

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES “LAISVĖJE

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienj ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubų

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

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

Kliube SaU‘ 
sit® tikro, 
liet uviskos 
degt’111®!’

Norėdami gauti visokias informacija, apie pasauline paro- 
d,, susieiti savo gimme. .r senu. pažtMamus, užeikite į

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

Kliubo Gaspadorlus TELEFONAS 
EVergreen 4 9672

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name 
*2*

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami EuropiiŠko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Ud Vėlai Vakaro
•2* •i' 4*

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




