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Šiuo metu kiekvienas So

vietų Sąjungos kolektyvie- 
tis turi po karvę. Greta to, 
kolektyviniai ūkiai augina 
bendrų galvijų, priklausan
čių visam kolektyvui. So
vietai daro viską, kad kiek
vienas kolektyvas gyvulių 
auginimu užsiimtų ir tą ū- 
kio šaką pakeltų aukščiau
siam laipsny j.

Su greitu medžiaginiu ko- 
lektyviečių būklės augimu, 
auga ir kultūrinės gyveni
mo pusės. Naujos mokyk
los, naujos skaityklos, nau
jos salės pasilinksminimui 
ir vaidinimui dygsta kaip 
grybai po lietaus.

—o—
Betgi buvo žmonių (ir 

dar “mokytų!”), kurie ka
daise skelbė, būk kolektyvi
nis žemės ūkis Sovietuose— 
svajonė. Girdi, valstietis 
niekad nesutiksiąs bendrai 
žemę dirbti ir naudotis jo
sios dovanomis.

Dabar tie žmonės tyli, 
kaip burnoje vandens paė
mę.

Pradžioj šio mėnesio iš 
F r a n c i jos koncentracijos 
stovyklų Sovietų Sąjunga 
išsigabeno didelį būrį Ispa
nijos respublikos karo vete
ranų. Paimti tie, kurie vra 
sunkokai sužeisti ir reika
lingi rūpestingo gydymo ir 
priežiūros.

Nebus gailimasi nei lėšų, 
nei pastangų, kad šituos ko
votojus išgydžius ir aprūpi
nus visais pragyvenimo pa
reikalavimais.

—o—
Gal buvo ir tokių žmonių, 

kurie manė, būk ?en. Fran
kui pavyks išnaikinti visus 
komunistus, visus pažan
gesniuosius žmones, kurie 
kovoja prieš jį, kurie gynė 
Ispanijos respubliką.

Bet jam tas nepavyko ir 
nepavyks. Štai pranešama, 
kad Madride jau pasirodė 
Ispanijos Komunistų Parti
jos slaptas laikraštis “Mun
do Obrero” ir jis platina
mas darbininkuose.

Nors Ispanijos respublika 
ir pralaimėjo, tačiau fašis
tams sunaikinti darbininkų 
judėjimas nepavyko ir ne
pavyks.

Komunistinis judėjimas 
gyvuoja Italijoj, gyvuoja 
Vokietijoj, gyvuoja Ispani
joj, gyvuoja ir gyvuos vi
sam pasaulyj.

—o—
“Vienybės” Vitaitis 

(“Laikraščių Skaitytojas”) 
savo įprastu tonu verkšle
na: “komunistų žurnalis
tai šmeižia ir plūstasi ir 
kartu kviečia bendrai veik
ti.”

Kur plūstasi, ką ir kada 
jie apšmeižė, aišku, Vitai- 
tis nepasako. Tai ko gi ver
tos tos dejonės?!

—o—
“Darbininkas” rašo:
“Kur teisingumas? Jeigu 

negali gyvuoti ir veikti ki
tos partijos, tai taip pat tu
rėtų būti uždaryta ir tauti
ninkų sąjunga.”

Su tokiu “Darbininko” 
pareiškimu sutinkame šim

KONGRESO ATGALEI- 
VIA1 KALA ĮSTATU 

PRIEŠ ATEIVIUS
Reikalauja Nutraukt Atei
vių Pirštų Atspaudus; De

portuot “Raudonus”

Washington. — Visi at
žagareiviai demokratai ir 
republikonai kongresmanai 
susibūrė pervaryt Smitho 
įnešimą prieš ateivius, ypač 
prieš “raudonuojančius.” 
Šis įnešimas, be kitko, rei
kalauja štai ko:

Nutraukt pirštų atspau
dus visų į Ameriką įvažiuo
jančių svetimšalių; depor- 
tuot iš Jungtinių Valstijų 
bile ateivį, kuris yra buvęs 
komunistu bet kada, nepai
sant kaip seniai.

Dar bietis kongresmanas 
V. Marcantonio karčiai 
smerkia tą sumanymą; sa
ko, kad išleist įstatymą pa
gal šį sumanymą, tai reikš
tų įvest Amerikoj šnipija- 
dą panašią, kaip nazių slap
tosios policijos (Gestapo) 
šnipijada Vokietijoj.

Kongresmanas Lee Geyer 
pareiškė, jog pagal tokį įs
tatymą galima būtų depor- 
tuot ateivį vien dėl to, kad 
jis turi Amerikos Nepri
klausomybės P a s k e 1 bimą 
(Declaration of Independ
ence.)

Kongresmanas Ed. Izac 
buvo įnešęs pataisymą, rei
kalaujantį išbraukt visą ar
šiausią pirmąjį skyrių Smi
tho sumanymo prieš atei
vius. Bet susitelkę republi
konai ir atgaleiviai demo
kratai atmetė šį pataisymą.

Generolų “Valymas” ir Sunki
Būklė Ispanijoj

Hendaye, Franci j os-Ispa- 
nijos pasienis. — Praneša
ma, jog gen. Franco, Is
panijos fašistų diktatorius, 
pavarė iš tarnybos ir gene
rolą F. M. Calderoną, bu
vusį komisionierių maisto 
ir važiotės. Paskutiniu lai
ku buvo “išvalyti” ir du ki
ti žymūs fašistų generolai.

Patys Ispanijos fašistų 
laikraščiai pripažįsta, kad 
susidarė labai sunki ekono
minė padėtis tarp paleistų 
iš armijos kareivių ir smul
kiųjų biznierių ir amatinin
kų. Daugybė žmonių pu
siau badauja.

Praga. — Naziai nutarė 
per dvejus metus neįleist į 
Čechiją šešių svarbiausių 
Lenkijos laikraščių.

ORAS
/

Šį pirmadienį pradės gie- 
drėt.

tu nuošimčių.
Tautininkų partiją dar ir 

dėlto reikėtų tuojau užda
ryti, nes ji Lietuvai labai 
blogai pasitarnavo. Jai Lie
tuvą valdant, pastaroji tu
rėjo išsižadėti Vilniaus, ne
teko Klaipėdos, o Lietuvos 
žmonės neteko laisvės.

Rooseveltas Kritikuoja 
Hatcho Biliy, Pri

imtą Kongreso
Washington. — Prezi

dentas Rooseveltas kriti
kuoja kongreso priimtą 
Hatch’o sumanymą kaipo 
neaiškų. Sumanymas abel- 
nai uždraudžia visokį poli
tinį veikimą tarp pašalpi- 
nių darbininkų ir užgina fe- 
derail ams tarnautojams- 
valdininkamls dalyvaut poli
tinėje veikloje. Be kitko, 
jis atima iš pašalpinių dar
bininkų teisę aukot ar au
kas rinkt bet kokiam kan
didatui į valdišką vietą.

Prez. Rooseveltas, dėlto, 
stato tokius klausimus:

Ar valdžios tarnautojas, 
pilietis balsuotojas, turėtų 
teisę, pagal Hatcho bilių, 
eit į politinį susirinkimą?

Ar jis galėtų sėdėt ant tų 
pačių pagrindų su geriausiu 
savo draugu, kandidatuo
jančiu rinkimuose į bet ko
kią valdvietę?

Tai dar nežinia, ar pre
zidentas pasirašys tą Hat
cho sumanymą ar ne.

Japonai Davė $300,000 
Chinijos Išdavikui

Shanghai, Chinija. — Su
žinota, kad Japonijos val
džia davė 300 tūkstančių 
dolerių Wangui Ching-wei, 
Chinijos išdavikui. Papirk
tas Japonijos, jie darbuoja
si už “Chinijos suartinimą 
su Japonija.”

Naziai Padarė Plačią Preky
bos Sutartį su Japonais
Berlin. — Vokietija pasi

rašė prekybos sutartį su Ja
ponija. Sutartis žymiai pra
platina prekybą tarp tų 
dviejų šalių. Naziai ketina 
daugius savo dirbinių bar- 
gan pardavinėt Japonijai.

Du Žalingi Senato Priimti 
Pataisymai

Washington. — Senatas 
priėmė O’Mahoney’o “pa
taisymą” prie paskolų bi- 
liaus, kad valdžiai būtų už
drausta “kištis į privatų 
biznį” arba “trukdyt jį.”

Senatas dauguma balsų 
taipgi prie to biliaus pri
kergė Tydingso “pataisy
mą” uždraust iš unijų iždų 
aukot pinigus rinkimuose 
paramai kandidatų į val
džios vietas, jeigu tie pini
gai nebuvo išanksto sudėti 
unijų narių tam tikslui ir 
su jųjų žinia.

Anglai Laimėjo Rinkimus
Maltoj prieš Italus Fašistus

Valetta, Malta. — Rinki
muose šios salos valdybos 
tapo išrinkta tik trys fa
šistiniai italai, o septyni 
Anglijos šalininkai. — Mal
ta yra labai svarbi sala iš 
karinio atžvilgio, Vidurže

mio Jūroj.

Chinijos Partizanai 
Atkariavo Daugelį

Punktų nuo Japonų

Chungking, Chinija. — 
Chinų partizanai daugelyje 
vietų užpuolė japonus iš už
nugario ir užėmė sekančius 
miestus ir miestelius: Chan- 
chih, Tsipao (į vakarus 
nuo Shanghajaus), daugelį
punktų Pootunge, Shangha-' liavos.

Morozovas yra ne tik žy
mus mokslininkas, bet ir se
nas revoliucionierius. Jis 
buvo carinio teismo įkalin-

jaus priemiestyje, ir visus 
kaimus apygardoje Tsing- 
shano, Tsingpu ir Sungki- 
ango.

4,000 chinų kaimiečių įs
tojo į prieš-japonišką liuos- 
norių armiją, kuri veikia 
S h a n g h a jaus apylinkėje. 
Šie partizanai kovotojai 
daugiausia vartoja pagrob
tus iš japonų ginklus.

Kongresmanai Priėmė Šlykš- 
ty Biliy Prieš Ateivius
Washington. — Daugu

ma kongreso atstovų rūmo, 
republikonai ir “Garnerio 
demokratai,” priėmė bjau
rų Smitho sumanymą prieš 
ateivius, 273 balsais prieš 
48, ir perdavė tą sumany
mą senatui.

Smitho sumanymas-bilius 
reikalauja štaj ko:

DepOrtuot iš Amerikos 
nepiliečius ateivius “anar
chistus” ir tuos, kurie yra 
ar bet kada buvo nariai 
organizacijų, “skelbiančių 
prievarta nuverst šios ša
lies valdžią arba bet kurį 
jos skyrių,” nežiūrint, kaip 
trumpai jie būtų priklausę 
tokioms organizacijoms.

Neįleist į Jungtines Vals- 
stijas jokių svetimšalių, ku
rie laikosi panašių nuomo
nių.

Uždraust leidimą knygų 
ir laikraščių, mokinančių 
“prievarta nugriaut” Ame
rikos valdžią arba bet ku
rią jos dalį.

Deportuot tokius nepilie
čius ateivius, kurie padėjo 
kitam ateiviui įvažiuot į šią 
šalį arba kurie padrąsino 
tokį ateivį atvykt į Jungti
nes Valstijas.

Deportuot ateivius, kurie 
be valdiško leidimo turės 
arba nešiosis šaunamus gin
klus.

Nutraukt po trejus pirš
tų antspaudus visų įleidžia
mų į Ameriką ateivių.

Dempsey Bilius. — Jau 
pirmiau kongreso atstovų 
rūmas priėmė Dempsey’o 
įnešimą, reikalaujantį de
portuot svetimšalius, kurie 
skelbia ar skelbs, kad rei
kėtų Amerikoj įvest skir
tingą valdžios formą negu 
iki šiol buvo.

Kitas, taipgi kongresma- 
nų priimtas bilius, reika
lauja įsteigt koncentraci
jos stovyklas nepiliečiam 
ateiviam.

Roma. — Italijos valdžia 
uždraudė laikyti languose 
ar viešai ant “standų” laik
raščius ir žurnalus iš kitų 
šalių.

Sovietai Pagerbė Moks
lininką Morozovą 85

Metą Sukaktyje
Maskva. — Suėjo 85 me

tai amžiaus mokslininkui 
Nikolajui Morozovui; ir So
vietų vyriausybė apdovano
jo Morozovą tą dieną ordi
nu Raudonosios Darbo Vė

tąs 20 metų Šlysselbergo 
tvirtovėje, kaipo veiklus na
rys revoliucinės organizaci
jos vadinamos “Liaudies 
Valia.”

Sovietai Atėmė Garbę iš 80 
Prastai Veikusių Kariškių

Maskva. — Sovietų vy
riausybė atšaukė generolą 
Gr. Šterną, buvusį koman- 
dierių Raudonos Vėliavos 
Specialės Pirmosios Armi
jos Tolimuose Rytuose. 
Šterno vieton paskyrė ge
nerolą Popovą.

Atimta garbes ženklai-or- 
dinai iš 79-nių kariškių už 
nesilaikymą disciplinos bei 
už neatlikimą savo pareigų.

< .į .............
-Tarp šitaip pažemintų as

menų yra ir du su lietuviš
kai ar latviškai skamban
čiais vardais: laivyno admi
rolas P. Oras ir submarine 
komandierius Batis.

Kongresas Turės Svarstyt 
Biliy Prieš Lynčiavimus
Washington. — Pasirašė 

jau 218 kongresmanų, rei
kalaudami, kad sumanymas 
prieš negrų lynčiavimą bū
tų ištrauktas iš komisijos 
ir svarstomas kongrese. O 
tokio kongresmanų skai
čiaus užtenka ištraukt bi
le įnešimą “iš po stalo.”

Taigi sumanymas įstaty
mo prieš negrų lynčiavimą 
bus kongrese svarstomas, 
jei ne dabartinėje sesijoje, 
tai tikrai sekančioje sesijo
je, po naujų metų.

Sustabdyta Mėtymas 650,- 
000 Darbininky iš WPA
Washington. — Pulkinin

kas Harrington, adminis
tratorius WPA viešųjų dar
bų, sustabdė paleidinėjimą 
iš WPA tokių pašalpinių 
darbininkų, kurie WPA 
darbuose išdirbo pusantrų 
metų ar ilgiau. Taigi WPA 
šalpos darbuose bent šiuo 
tarpu liksis 650,000 žmonių, 
kuriems gręsė išmetimas į 
gatvę.

Pulk. Harringtonas sulai
kė jų paleidinėjimą todėl, 
kad senatas nutarė atšaukt 
tą Woodrumo biliaus-įsta- 
tymo punktą, kui* reikalau
jama paleist iš WPA dar
bininkus išdirbusius 18 mė
nesių ar daugiau tokiuose 
pašalpiniuose darbuose.

SENATAS NUTARĖ TAISYT WOODRU
MO BILIU NAUDAI BEDARBIŲ VIE

ŠUOSE WPA ŠALPOS DARBUOSE
----------------------------------- H
Užginčija Nazių Paskalus 
apie Sovietų Submarine 

Nuskendimą

Maskva. — Sovietų kari
nio laivyno komisariatas 
užginčijo kaipo melą Vokie
tijos nazių paskelbtus gir
dus, būk “nuskendęs” vie
nas Sovietų submarinas/ 
bemanevruojant r a u d oną- 
jam laivynui šiaurinėse, le- 
diniuotose jūrose.

Tie Sovietų karinio laivy
no manevrai ten buvo atlik
ti labai sėkmingai ir be jo
kios nelaimės.

BOIKOTAS PULDO
NAZIŲ BIZNĮ

Berlin.—Nazių biznio in
stitutas pripažįsta, kad 
įvairiuose kraštuose veda
mas boikotas prieš Vokieti
jos dirbinius labai kenkia 
nazių bizniui.

Popiežius Perša Perleist 
Danzigą Vokietijai

Romai — Pranešama, jog 
popiežius siūlo, kad Lenki
ja pripažintų Danzigą Vo
kietijai, ale tik kaipo “sa- 
vivaldišką” kraštą. Pagal 
popiežiaus siūlymą, tada 
Danzigas turėtų tokią pla
čią savivaldybę, kaip An
glijos pusiau-kolonijos Ka
nada ar Australija, nors 
valstybiniai Danzigas vis 
tiek priklausytų Vokietijai.

Berlin. — Naziai atmeta 
popiežiaus pasiūlymą, kad 
Danzigas būtų pervestas 
Vokietijai tiktai su nusta
tytomis plačiomis jo savi
valdybės teisėmis. Naziai 
sako, kad Danzigas turi 
priklausyt Vokietijai be jo
kių apribojimų.

Kongreso Atgaleiviai Nuske- 
lia 850 Miliony nuo Roose- 

velto Darby Programos 
Washington. — Kongres

manų komisija, susidedanti 
iš 15 atgaleivių demokratų 
ir 10 republikonų, patarė 
kongreso atstovų rūmui nu- 
skelt $850,000,000 nuo pre
zidento Roosevelto reika
laujamų $2,800,000,000 pini
gų skolint geležinkeliams, 
tiesimui naujų vieškelių ir 
taisymui senųjų, randau- 
ninkams farmeriams įsigyt 
locnus ūkius, įvest elektrą 
įvairiose kaimiškose vieto
se, abelnai gaivint valdiško
mis paskolomis vertingus 
privačius darbus ir tuomi 
mažint bedarbių skaičių.

Dieną pirmiau Naujosios 
Dalybos .priešai, republiko
nai ir demokratai, senato
riai dauguma balsų nutarė 
numušt 850 milionų dole
rių nuo prez. Roosevelto 
reikalaujamos paskolų su
mos minimiem tikslam.

Senatoriai Nubalsavo Neiš
mesi Ilgiau Dirbusių Skur- 

džių iš WPA

Washington. —Jungtinių 
Valstijų senatas 43 balsais 
prieš 32 priėmė senatoriaus 
Murray pataisymą Wood
rumo įstatymui, reikalau
jantį nemest iš WPA darbų 
tokių bedarbių, kurie yra 
išdirbę tuose pašalpiniuose 
darbuose pusantrų metų ar 
daugiau, jeigu tie bedarbiai 
negauna darbo pas priva
čius samdytojus ir neturi iš 
ko pragyventi.

Bet senatoriai 40 balsų 
prieeš 38 sumušė įnešimą 
senatoriaus P. McCarrano, 
kuris reikalavo taip patai
syt Woodrumo bilių, kad 
pašalpiniam WPA darbinin
kams vėl būtų mokamos 
unijinės algos pagal jų iš
dirbtas darbo valandas.

Bendri 
ir

London.
Franci j oš
manevruoja ties Malta, An
glijos valdoma strategine 
sala Viduržemio Jūroj. Šie 
manevrai taikomi ypač už
kirst kelią Italijos karo lai
vynui į Suezo Kanalą.

Tuo pačiu laiku ir Itali
jos karo laivynas daro ma
nevrus netoli Maltos salos.

—o—
London. — Karinėse An

glijos stovyklose dabar la
vinama 135,000 milicijos.

Anglija Išleido įstatą Prieš 
Airius-Teroristus

London. — Seimas išlei- • 
do įstatymą, kad nužiūrimi 
airiai teroristai-bombinin- 
kai gali būt gaudomi ir de
portuojami iš Anglijos į Ai
riją net, jeigu nėra aiškių 
įrodymų, kad jie bombomis 
ardo bei planuoja ardyt 
valdžios rūmus, fabrikus, 
bankus ir šiaip svarbius pa
status, arba rengiasi žudyt 
Anglijos valdininkus.

Vidaus reikalų ministeris. 
jau įsakė išgabent į Airiją 
aštuonis įtariamus airius 
teroristus, kaip nužiūrimus 
narius slaptos “airių respu
blikos armijos.”

Pratęstas Francijos Seimas 
Dvejiem Metam

Paryžius. — Francijos 
prezidentas Al. Lebrun pa
sirašė įsakymą, kuriuom 
pailgina dabartinį seimą 
dvejiem metam. Reguliariai 
seimo rinkimai būtų turėję 
įvykt kitą metą gęgužėje. 
Dabar gi nebus naujų sei
mo rinkimų iki 194Ž m. ge
gužės mėn.

<7i
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Sekantis Žygis — Embargo!
Džiaugiasi Amerikos taiką mylintieji 

žmonės tuė žingsniu, kuris buvo padary
tas pereitą savaitę Washingtone—nu
traukimu 1911 metų prekybos sutarties 
tarpe Jungtinių Valstijų ii’ Japonijos. 
Amerikos žmonės žino, jog tylėjimas 
prieš Japonijos žygius Chinijoj, jog pa
laikymas “normališkos” prekybos sutar
ties su Japonija plečia pasaulinį karą, 
stiprina agresorius.

Sekantis, todėl, žygis Amerikai pasi
lieka tik vienas: uždėti embargo ant vi
sų karo reikmenų, gabenamų Japonijon.

Atsiminkim: Japonija kas met turi su
pirkti kituose kraštuose dalykų, surištų 
su karo vedimu, mažiausia už $350,000,- 
000. Pereitais metais ji tų dalykų Ame
rikoj pirko apie už $200,000,000, o An
glijoj bei josios kolonijose—už apie $75,- 
000,000. Atkirsk nuo Japonijos tas me
džiagas ir ji turės karą baigti, ji bus iš
vyta iš Chinijos, Japonijos imperialistai 
pralaimės ir pasaulis atsistos normališ- 
kesnėsna vėžėsna.

• • Taigi ’nutraukimas su Japonija preky- 
«boS'Sttfetflies ir ėjimas prie uždėjimo ant 

karo reikpienų Japonijai embargo 
yrą ]ižS&feltėlis logiškas kelias, kurį Ame- 

. rika‘tiM pasirinkti, jei jai rūpi prisidė
jimas prie pasaulio taikos palaikymo.

Akyva tai, kad Amerikos vyriausybė, 
vadovaujama prezidento Roosevelto, pa
skelbė nutraukimą prekybos sutarties 
su Japonija kai tik tuo metu, kada 
Chamberlainas papildė išdavystę, kada 
jis pripažino Japonijai teisę vesti karą 
Chinijoj, plėšti Chinijos turtus ir žudyti 
ir vergti to krašto žmones.

Taigi šis Washingtono vyriausybės žy
gis uždavė smūgį ne tik Japonijos impe
rialistams, o ir Londono pardavikams.

Pribrendo jau laikas, kada Amerikos 
žmones vieningai turi tarti žodį pasau
lio agresoriams: traukitės atgal, o kad 
ne, tai turėsite labai gailėtis.

Darosi Riestai Tautininkams ir 
Pietą Amerikoj

Uruguajaus lietuvių darbo žmonių 
laikraštis “Darbas” rašo:
/‘Pirmiau, kuomet tautininkų partija 

Įdetuvoje buvo visagalinti, čia užsieny 
‘tautiško plauko’ veikėjai turėjo labiau 
solidžias pozicijas su katalikais. Būdavo, 
Jei kartais ir pasisako žodį kitą vieni 
prieš antrus, tai tik kolonijos reikaluo
se, bet niekada neturėjo ‘sporų’ Lietu
vos santvarkos reikaluose. Dabar, kuo
met po dviejų pardavysčių tautininkų 
jėga tiek susilpnėjo, kad nepajėgia val
džioje daugiau laikytis be kitų partijų 
pagalbos, mūsų katalikai tiesiog spjau
dyto apspjaudo ‘išmintingas’ tautininkų 
galveles.

“Argentinos liet, katalikų savaitraštis 
‘Švyturys’ pasmerkia 1926 metų Smeto
nos perversmą, kuris sunaikino Lietuvos 
demokratiją ir negabių vadų vedama

šalis į pražūtį. Taip pat dėl jų galėtų 
jau užsidaryti atstovybės ir DULR pa
šalpomis leidžiami laikraščiai, nes jų pi
gus patrijotizmas esąs nebereikalingas 
daugiau.

“Laikraštis ‘Išvien’ neturėdamas ką 
atsakyti ‘Švyturiui,’ tiesiog su barniais jį 
veja prie evangelijų, girdi, ‘politika, par
tijos, tai ne jūsų dalykas.’

“Brazilijos liet, katalikų savaitraštis 
‘Šviesa’ savo straipsnyje Tora žodžių 
‘Išvien’ redakcijai,’ dar skaudžiau juos 
užpuola. ‘Išvien’ leidėjus vadina DULR 
peniukšliais, su savanaudiškais tikslais, 
ir kviečia juos, jei turi kiek padorumo, 
dėl patrijotizmo atsisakyti nuo kas mė
nuo gaunamos pašalpos. Lietuvos tauti
ninkų partijos šeimininkavimą šalyje va
dina baisiu kriminalu, kurio niekam da
ryti nevalia. ‘Šviesa,” irgi kaip ir ‘Švy
turys,’ nenori daugiau girdėti ‘Išvien’ 
patrijotinių pamokslų, kurie yra tik tam, 
kad žmones stebinti tautininkų patrijo- 
tizmu.

“Taigi tautininkų pozicijos čia siaurė
ja. Ar tik nepriseis jiems vieną dieną 
ieškoti darbo frigorifikuose ir valgyti 
duoną kaktos prakaitu?”

Šitaip dalykai dedasi ne tik JPietų 
Amerikoj. Visur tautininkai smunka. 
Lietuvoj jų taipgi nepasiliktų, jei ten 
būtų leista kitoms partijoms steigtis. De
ja, gen. Černiaus valdžia, pasiskelbusi 
“vieningo darbo vyriausybe,” tautinin
kams nieko nedaro, jiems leidžia veikti, 
tuo pačiu sykiu kitų srovių partijoms 
veikti neleidžia.

Bet ir ten ilgai taip būti negalės.

Išdavystė ant Išdavystės
Anglijos imperialistų valdžia priešakyj 

su Chamberlainu tarnauja fašistams 
agresoriams, padeda jiems pulti kitas 
tautas. Anglija padėjo Hitleriui įsigalė
ti ir sunaikinti Versailles Sutartį. An
glija išdavė Ethiopiją ir leido ten įsigalė
ti Mussoliniui. Anglija nuo pat pradžios 
fašistų sukilimo Ispanijoj buvo už fa
šistus, prieš tos šalies reikalus. Anglija, 
pagaliau, netekdama savo prestyžo, nu
stodama privilegijų Chinijoj, išduoda, tą 
šalį ir padeda Japonijos imperialistams. 
Anglija flirtuoja su Francija, neva turi 
su ja apsigynimo sutartį, jos karo or
laiviai skraido virš Paryžiaus ir daro 
manevrus, bet patogiose sąlygose ji gali 
išduoti ir Franci ją. Anglija jau trys mė
nesiai, kaip derasi su Sovietų Sąjunga 
neva prieš fašistus agresorius, o tuo 
pat kartu tik trukdo tas derybas. Angli
jos dabartinė valdžia neverta jokio pa
sitikėjimo, nes ji nesilaiko sutarčių su 
kitomis šalimis, ji pataikauja fašistų 
agresoriams, ji tuo pastato didžiausian 
pavojun ir pačios Anglijos reikalus.

Aišku, kad Anglijos išdavystė daug 
apsunkins Chinijos liaudies kovas už 
laisvę, už apsigynimą nuo Japonijos 
imperialistų. Bet mes žinome, kad Chi- 
nija nėra Ethiopiją ir ne Ispanija savo 
plotu, gyventojų skaičiumi ir geografi
ne padėčia.

Earl Browder, Amerikos Komunistų 
Partijos generalis sekretorius, jau kelis 
kartus nurodė, kad Tolimuose Rytuose 
auga ir augs draugiškumas ir bendra
darbiavimas tarpe Chinijos, Sovietų Są
jungos ir Jungtinių Valstijų. Jungt. 
Valstijų valdžios valstybės sekretorius I 
C. Hull, pareiškė, kad Anglijos nusilei
dimai Japonijai nei kiek nepakeičia pir- 
mesnio šios šalies nusistatymo Chinijoj.

Nuolatiniai Japonijos imperialistų už
puolimai ant Amerikos teisių, jos reika
lų Chinijoj neišvengiamai šią šalį turi 
vesti į didesnį draugiškumą su Chinija ir 
padėti jai apsiginti nuo užpuolikų. Jeigu 
Japonija įsigalėtų Chinijoj, tai tada ji 
pultų ir Jungtines Valstijas Philippinų ir 
Ramiojo Vandenyno salose. Jungtinės 
Valstijos tuojaus turi sulaikyti karo me
džiagų ir ginklų pardavimą Japonijos 
imperialistams.

Lenkija Gins Savo Piliečių 
Nuosavybę Danzige

Varšava. — Lenkijos val
džia sako, kad Danzigo na
ziai neturi teisės grobt biz
nius ir kitus turtus, pri
klausančius ten Lenkijos pi-

liečiams, vis tiek, ar tie pi
liečiai būtų žydai ar lenkai 
ar kitataučiai.

Lenkija protestuos Dan- 
zigo senatui, jeigu naziai 
ims sau nuosavybę Lenkijos 
piliečių. Lenkija lygiai už
tarsianti savo piliečių nuo
savybės teisę Danžige, ne

darydama skirtumo dėl jų 
tautybės ar tikybos.

Damascus, Syrija. — Po
licija suėmė 30 asmenų, ku
rie, pagal nazių planą, buvo 
padarę sąmokslą nužudyt 
B. ai Chatibą, naują pirmi
ninką Sy rijos valdybos.
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Vaizdas iš demonstracijų Paryžiuje; jos buvo suruoštos 

metų sukakčiai paminėti nuo paėmimo Bastilijos.
liepos 14 dieną 150

Laiškas iš Lietuvos
Įspūdžiai iš Krikštonių 

Atlaidų
Seirijų valsčiaus ribose, 

prie Nemuno, randasi Krik
štonių kaimas. Seniaus bu
vo veik užmiręs kaimelis,— 
vienas-kitas ūkininkas kiek 
geriau gyveno, o dar se
niau čia buvo didokas dva
ras, kuris šiuo tarpu išpar
celiuotas, tai ir viskas.

Šiandien šiame kaimelyj 
randas gražaus modelio mū
rinė bažnyčia; čia įvyksta 
keli metiniai atlaidai, vie
ni iš tokių atlaidų tai būna 
švento Petro ir Povilo. Baž
nyčia pastatyta pušyne, kur 
nederlinga žemė, smiltynai, 
pakalnės ir t.t. Liepos 9 die
nų čia ir įvyko tokie atlai
dai; žmonelių tiek pėsčių, 
tiek važiuotų priėjo ir pri
važiavo gyva galybė, o ki
tus keliais atvejais atvežė 
sunkvežimis is Seirijų arba 
šiaip nuo kelio pavijęs; 
taipgi dviratininkų jau bu
vo didokas būrys.

Diena buvo tvanki; dar iš 
tolo atvažiuojant į atlaidų 
vietą galėjai pastebėti di
delį debesį dulkių po tą visą 
apylinkę, kur bažnyčia. Ke
liomis eilėmis baltavo kara- 
belninkų būdos su įvairiau
siais produktais: čia buvo 
pyrago, kvaso, (dabar citrų 
vadina), pančekų, dalgių, 
rožančių, net ir apatinių 
moteriškų drapanų, iš balų 
dėlių bonkutėse surinkta, 
“Ice Cream” (čia ledais va
dina), gyvačių bonkutėse 
ir kitokių smulkių daiktų. 
Na, ir aplink arkliai su ve
žimais sustatyta; tie kaip 
kartais susispardę nugriau
na karabelninkų būdą—ky
la truputį skandalas. Vis
kas paskendę dulkėse. Mal
dininkai sunkiai kvėpuoja, 
sukaitę, sušilę, kiti iš labai 
toli pėsti atkeliavę, o čia 
nei kur atsisėst, nei vande
nio atsigert; prie kleboni
jos šulinys yra, bet dar pa
maldoms neprasidėjus tapo 
vanduo išsemtas, na, o kva- 
sas per brangu s.

Netolimai bažnyčios ran
dasi pirkutė, kurioje parsi
duoda alus, bet įstatymai 
neleidžia anksčiau alų par
davinėti, kaip 3-čią valan
dą po pietų. Ištroškę bernai 
ir merginos vaikšto apie tą 
pirkutę ir laukia, kada ati
darys tą “monopolį.”

Mišioms pasibaigus, ku
nigėlis pasakė lūbai graudų 
pamokslą—verkė pats ku
nigėlis, verkė ir daug žila
galvių motulių; po pamoks
lo šlamėjo . litų banknotai, 
raišiojo moterys mazginiu- 
kus, skahibėjo metaliniai 
smulkūs litai ir pusličiai,—

saujomis plaukė tiesiai 
/‘Dievuliui ant garbės” iš 
biednų kaimiečių sunkiai 
uždirbti centai; gal kita ar 
kitas ir skolos didoką su
mą turi, bet ko reikia, tai 
reikia,—pas Dievulį viskas 
bus “užrekorduota.”

Sulaukus 3-čios valandos 
atsidarė alaus “monopolis” 
virš minėtoj pirkelėj; nors 
alus buvo ir nešaltas, bet 
ištroškę žųionės ir jauni ir 
seni nešė alų per duris ir 
per langą, kaip kam pasi
sekė prisibrukti.

Taipgi prie tos pačios 
pirkutės kiemelyj įvyko šo
kiai; kiemelis nedidelis, o 
šokėjų daug—pasidarė susi
grūdimas; o čia netrukus 
jau ir ginčai įvyko tarp 
narsesnių kavalierių, ir

kaip jau Lietuvoj priprasta, 
ginčų klausimas tuojau iš
sprendžiamas k u m š č i ais, 
arba dažniausiai peiliais 
arba kuolais. Šioje pramo
goje irgi buvo “programa” 
pilldoma kuolais ir dar ko
kiais kitokiais įrankiais. 
Rezultatai buvo tokie, kad 
keletas kavalierių gavo pro
gą “kazionais” vežimais pa
sivažinėti. Vieni atsikliuvo 
ligoninėj, kiti daboklėj. O 
visa pradžia tų ginčų bus 
išnarpliota gal už metų 
prieš poną teisėją, teismo 
suoluose; ten bus reikalinga 
ir vieniems ir kitiems po 
gerą saują litų.

Po tos kuolų ‘programos’ 
dar sekė toliaus šokiai, dau
gelis jau skirstėsi į namus, 
tiktai jau gerai temstant 
baigėsi ir šokiai.

Tai buvo tipiški Lietuvos 
bažnytkaimio atlaidai.

P. Baranauskas.

LKF nevadovauja universite
tų auklėtiniai, bet, rodos, ne
blogiau vadovauja, kaip aukš
čiau minėtas organizacijas. 
Na, o LRKSA juk irgi vado
vauja prabaščiai - profesijona- 
lai, tai ne rankpelniai žmo
nės. Kiek man atmenama, 
Dr. šliupo gadynėj tai padėtis 
buvo ne geresnė. Tik tuomet 
mūsų jaunimas buvo veik iš
imtinai ateiviai, daugiau do
mėjosi lietuvybe, negu šian
dien suaugę, beveik pasenę 
jau visi daug kartų apvilti 
skaudžiai net to paties Dr. J. 
Šliupo. Todėl jie jau netoki 
klusnūs.

O čia gimusieji lietuviai di
džiumoj turi savos rūšies ame
rikonišką paprotį glaustis prie 
amerikonų organizacijų.

Daktare akademike, mes 
laukiame tos valandos, kuo
met sąžiningi, toki, kaip jūs, 
mokslo žmonės - akademikai 
bus liaudies tikri vadai mo
kytojai'. Tai bus tie laikai lai
mingo gyvenimo. Bet tai ne 
buržuazinėj gadynėj, o tik so
cialistinėj gadynėj, o daug 
geriau komunistinėj gadynėj.

V. V. Turauskas.

Franco “Ištremsiąs” Genero
lą Llano j Argentiną

Gibraltar. — Pranešama, 
kad Ispanijos diktatorius 
Franco skiria generolą de 
Llano savo ambasadorium 
Brazilijai. Tuomi Franco 
norįs nusikratyti šio gene
rolo.

Generolas de Llano rei
kalauja pertvarkyt valdžią, 
išvejant iš jos falangistus 
fašistus, kaipo Mussolinio 
pakalikus.

Japonai Keršysią Jungti
nėms Valstijoms

Laisvoji Sakykla
Kiek laiko < jau prabėgo, 

kaip Dr. Graičiūnas klausė 
per “Keleivį,” kaip skaityto
jai myli daktaro raštus? Tai 
aš esu vienas iš jūsų raštų go
džių skaitytojų. Aš į jūsų raš
tus daug dėmesio kreipiu ir 
studijuoju juos. Na, ir ve ką 
turiu pasakyti apie jūsų raš
tus.

Daktare, kada jūs kalbate 
apie laisvamanybę ar abelną 
liaudies kultūrą, man jūsų raš
tai labai patinka, ir aš manau, 
kad jie yra klasiški. Bet kada 

Į jūs kalbate apie reformas so- 
cialėj ir ekonominėj sistemoj, 
tai man atrodo, kad nepatai- 
kot į tikros padėties tikslą.

Aš suprantu, kad jūs at
metat politiką, kaip tvarkyto
ją socialės sistemos. Jūb ne
pripažįstat skirtumo politinių 
partijų programinių principų. 
Atrodo, kad jums tą patį reiš
kia marksizmas, kaip ir re-< 
publikonizmas, ar demokratų 
partijos privates sistemos prin
cipas, kaip ir komunistinis 
principas, ar imperialistinis 
principas.

Na, ar ne taip ?
Jūs j ieškote naujų formuly, 

kad panaikint išnaudojimą 
žmogaus žmogum. Dar kur, 
ogi “Naujojoj Gadynėj.” Tai 
aišku, kad jūs K. Markso, 
taip pat akademiko, teisinga 
mokslą atmetat taip, kaip 
“Naujosios Gadynės” demago
giški redaktoriai. “Naujosios 
Gadynės” bloferiai dėvi sveti
mą skraistę, tai yra, social
izmo varda. Jie save vadina 1 . » v
socialistais, bet socializmo 
kraštą, tą sistemą ir tuos vy
rus, kurie vadovauja tam 
kraštui, prakeikia, bjauriau
siai purvina, taip ir tas parti
jas,. kurios kituose kraštuose 
kovoja už tokį pat socializmą, 
kaip Sovietų krašte.

kam laikas veltui leisti, 
jieškant naujų formulų-keliy, 
kad panaikint žiaurų išnaudo-

jimą, kuomet jau tas kelias 
yra suformuluotas, moksliškai 
išryškintas ir praktiškai pra
vestas ir jau gyvuoja objek
tyviai, na, ir geriausiomis pa
sėkomis. Dar pirmiau egzis
tavę visos kitos sistemos ne
parodė tokio greito ir švie
saus progreso, kaip šioji jau
na socialistinė Sovietų šalis.

Šeidemaniniai socialdemo
kratai turėjo galią savo ran
kose Austrijoj, Vokietijoj, 
Lenkijoj. Bot jie visur su sa
vo buržuazinės tvarkos prin
cipais viso labo išperėjo juo
dąjį nazįzmą.

Dr. akademike, koki tie 
mažaraščiai ? LSS galva P. 
Grigaitis, jurisdikcijos dakta
ras; SLA prezidentas Bago- 
čius, Dr. Vinikas, p. Jurgelio
nis, adv. Gugis—tryą juristai, 
vienas gydytojas! Juk jie vi
si mokslo žmonės, universitetų 
vyrai. Tai kodėl ta mokytų 
vyrų vadovybė ardo lietuvių

Tokio, liep. 27. — Japo
nijos valdovai grūmoja Am
erikai “atkeršyti” už tai, 
kad Amerika atšaukė drau
giškumo - prekybos sutartį 
su Japonija.

Wang Čing-wei, buvęs 
Chinijos valdininkas, o 
dabar perėjęs tarnauti 
Japonijos imperialistams. 
Tai Chinijos liaudies rei

kalų išdavikas— 
judošėlis!

vienybę, ir kultūrinimas jiem 
tik tiek rūpi, kiek jie gali pa- 
sipelnyt, taip lygiai, kaip pra- 
baščiams ?

Tik darbininkų organizaci
joms, kaip ve, ALDLD, LDS,

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Nuo 1923 metų aš gyve
nau šoje šalyje nelegališkai. 
1936 metais aš apsivedžiau 
su Amerikos piliečiu ir man 
valdžia davė leidimą išvyk
ti į kahadą ir vėl sugrįžti, 
idant legalizuoti buvimą 
šioje šalyje. Aš tą pada
riau ir gruodžio mėnesį, 
1938, tapau legaliai įleista 
į Jungtines Valstijas. Da
bar aš noriu paklausti, ar 
mano buvimas Jungtinėse

Valstijose bus skaitomas 
nuo 1923 metų, ar nuo 1938 
metų, kai aš reikalausiu pi
lietinių popierų?
Atsakymas

Kadangi savo buvimą šio
je šalyje legalizavote 1938 
metais, tai nuo tos dienos ir 
skaitotės šios šalies gyven
toja. Nuo tos dienos turi 
palaukti ištisus tris metus, 
pakol galėsite reikalauti an- 
tnį pilietinių popierų.

Ateivių Gyn. Komitetas.



Japonų Melai ir Jų Išpažintis
G. LINKOV.

(Metų Sukaktis)
Japonijoj yra pasaka apie vieną mela

gį iš Osaka miesto. Jis nuolatos melavo 
ir visi tą žinojo. Vieną kartą melagis 
nuėjo pasivaikštinėti i kalnus. Ir kada 
sugrįžo, tai jis pasakojo kaiminkai:

—Kokią didelę gyvatę mačiau! Milži
niška—storio bus, kaip bačka, o ilgio,

* —Na, jau tokių, tai nėra.
—Gal ir nebus tokia ilga, kaip gatvė, 

bet tikrai, kaip blokas.
—Negali būti,—užprotestavo.
—Na, tikrai, bus tokia ilgio, kaip ši

Bet matydamas, kad negali įtikinti, 
tai pareiškė:

—Tikrai ilgio, kaip bačka.
—O, štai kaip. Angis buvo storio kaip 

bačka if ilgio, kaip bačka? Na, tikrumoj 
tu visai matei ne angį, bet paprastą bač-

Tada melagis iš Osaka miesto buvo 
priverstas prisipažinti, kad jo pirmasis 
pasakojimas buvo perdėtas. Melagiui la
bai sunku kalbėti tiesa, tat prisieina ir 
kvailiausia melą skelbti, v v

Bet kaip kada ir melagis pasako tiesą. 
Kada? Gal būt tik tada, kada netyčio
mis numini jam koją, tai jis skaudžiai 
surinka:

—Skauda!
Dabar ir melagis priverstas pasakyti 

tiesą, nes jam tikrai skauda.
Panašiai yra su japonų “pergalėmis.” 

Nesenai Japonijoj išleido brošiūrą, ku
rioj aprašo mūšius prie Chasan ežero, 
kurie įvyko 1938 metais, lienos pabaigoj 
ir rugpjūčio pradžioj. Brošiūrą parašė 
karininkas Hara Siro. Jis rašo:

“Japonai kareiviai eina linkui Chanku- 
fengo (Zaoziornaja) kalno ir jie pastebi, 
kad greta krinta jų prieteliai, tai vienas, 
tai kitas. Bet padėti įtempta ir nėra lai
ko patirti kas krito... Priešas galin
gas.”

Taip, japonai pripažįsta, kad “priešas 
galingas.” Ir šiuos žodžius jis kartoja 
kiekviename brošiūros puslapvj. Auto
rius priverstas kalbėti apie didvyriškus 
Sovietų Sąjungos pasienio sargus, jų ir 
komandierių drąsą.

“Kareiviai pasijuto, kad priešas yra 
jiems nežinomoji Raudonoji Armija” — 
rašo jis toliau. Ir kaip pamatysite iš pa
čių japonų aprašymu, jie gerai pajuto 
apie Raudonos Armijos jėga, jie ant sa
vo kailio patvrė, ką reiškia sovietiniai 
kovotojai, ir kaip “susipažino” su jiems 
nežinomąja Raudonąja Armija.

“Kada Aikura (japonų naoficierius) 
pasiekė kalną,—rašo Hara Siro,—tai jis 
pamatė ilgoj eilėj gulinčius japonus ka
reivius. Jų-rankos, kojos, veidai buvo 
kruvini, jie nedrįso eiti pirmyn... Ko
vos lauke į padanges kilo žemių stul
pai. .. Kareiviai bego atgal.”

Taip “susipažino” japonai su Raudo
nąja Armija. Ir toliau patsai japonų 
komandierius pasakoja:

“Aikura ir jo sankeleiviai skubinosi 
atgal į Takeuti štabą... Purvas paden
gė jų veidus ir drabužius. Krauju su
žeistųjų, gulinčių šian ir ten, persigėrė 
apsiuvai ir kojų apsukimai.”

Komandierius Aikura nerado pirmes
nėj vietoj šios armijos dalies ko'mandie- 
rių Takeutį ir jo štabą.” Kaip pasirodė, 
jis negalėjo ten ilgiau pasilikti matyda
mas, kaip Sovietų tankai puolė jo ir Ma- 
cunobės japonų kareivių dalis.” Štai kaip 
teko japonams susipažinti su Raudoną
ja Armija, kad ir jų komandieriai grei
tai buvo priversti mainyti savo pozicijas. 
Ir tos pažinties pasekmėje yra Hara Si
ro parašyta knygelė, kuri užvardyta: 
“Keturiolika Dienij Mūšių su Raudonąja 
Armija.”

Jos autorius toliau rašo:
“Šis veikalas yra parašytas iš surink

tų 50 pasakojimų mūšių dalyviu, kurie 
mušėsi prie Chankufengo. Pasikalbę ji*/ 
mas įvyko su sužeistaisiais Pirmoje Ka
ro Ligoninėje, Japonijos sostinėje.”

Mums atrodo, kad autorius Hara Siro 
padarė klaidą užvardinime savo brošiū
ros. Skaitant jos turinį geriausiai tinka 
jai vardas: “Kaip Mus Mušė Raudonoji 
Armija.”

Bet japoniškas “hunaras.” Juk mes 
pamename, kaip mūšių dienose japonų 
laikraščiai, nepaisydami faktų, rašė ir 
vis gyrėsi savo “pergalėmis” Chasan 
ežero srityj. Melagiai iš Tokio springo 
iš džiaugsmo pasakodami apie tai, kaip 
pergalinga japonų gyvatė skaudžiai įgy
lė Sovietų karo jėgas.

Bet laipsniškai “pergalių” daina vis 
silpnėjo ir silpnėjo. Galu gale japoniški 
samurajai ir garsūs melagiai buvo pri
versti prisipažinti, kad vieton gyvatės 
buvo tik paprasta barškanti bačka, kuri 
su dideliu bildesiu, kelyje netekdama 
lankų ir savo dalių, nusirito nuo Sovie
tų žemės Zaoziornaja kalno.

Taigi, jeigu muštas kalba apie tai, kad 
jį skaudžiai mušė—tikėk jam. Jeigu 
muštas su smulkmenomis pasakoja, kaip 
jį mušė, tai vėl reikia tikėti. Žinoma, jis 
patsai geriausiai žino, kaip jį mušė.

Bet dabar prieš mus atsistoja klausi
mas: kodėl Japonijos samurajai pirma 
taip gyrėsi pergalėmis prie Chankufen
go, o dabar išleistoj brošiūroj atvirai 
prisipažino, kad jie gavo mušti?

Į tą brošiūrą reikia žiūrėti ne tiek, 
kaip į sužeistų japonu kareivių pasako
jimą, bet kaip i sužeisto Japonijos impe
rializmo staugimą. Japonijos imperia
lizmas negali toliau slėpti nuo masių sa
vo pralaimėjimą prie Chankufengo. Ja
ponijos žmonės, kaip ir viso svieto žmo
nės, jau persitikrino, kad tas kalnas bu
vo ir yra Sovietų rankose, kad nuo jo 
buvo išgrūsti japonų samurajai, kad virš

jo plevėsuoja raudonoji vėliava.. Čia ir 
priversti Japonijos armijos vadai surasti 
tas priežastis, kurios privertė juos bėgti 
nuo Raudonosios Armijos. Todėl ir kny
gelės įžangoje bandoma perstatyti, kad 
ne japonai užpuolė Sovietų kalno sargus, 
bet būk Raudonoji Armija ten buvo pa
sirengus užduoti mirtingą smūgį japo
nams.

Tas primena vieną peštuką, kuris tvir
tino, kad jo kaimynas norėjo duoti jam 
į žandą.

—Kodėl jūs žinote, kad jis norėjo jus 
mušti?—paklausė jo.

—Todėl, kad jeigu jis nebūtų norėjęs, 
tai nebūtų kirtęs,—atsakė peštukas. Pa
našiai elgiasi japonų autorius brošiūros 
pradžioj. Bet toliau jis jau atvirai rašo 
apie tai, kaip japonai gavo į kailį, kaip 
Sovietų Raudonoji Armija “buvo pasirį- 
žus,” kad atsilaikyti prieš galingas ja
ponų armijos jėgas. Jis rašo, kad 
pirm japonų užpuolimo ant Zaoziornaja 
kalno oficierius Jamada pasakė karei
viams:

“Sovietų Sąjunga pamatau deda mate
rializmą, o dvasinė pusė yra antraeilis 
klausimas. Mes gi, Japonijos imperato
riškos armijos komandieriai, pirmon 
vieton statome moralą...”

Veltui burnos aušinimas. Japonijos 
samurajų moralas gerai žinomas Korė
joj, Mandžūrijoj ir Chinijoj! Ir toliau 
Jamada sakė: “Jeigu būsiamos nakties 
atakos uždavinį iki- ryto neišpildysime, 
tai bus galima skaityti, kad mus dvasi
niai rusai pergalėjo.”

Taip ir įvyko. Su japonų samurajų 
dvasia, kaip žinoma, nieko neišėjo. Ja
mada ir jo gauja, kaip žinia, prieš sa
vo norą išleido samurajišką dvasią prie 
Zaoziornaja kalno. Ir patsai Siro rašo: 

“Raudonosios Armijos dalys, įsidrūti- 
nę ant kalno pozicijų, nutaikę į pakalnę 
savo puikią šių dienų karo . techniką. 
Klony gi gulėjo žemukai kareiviai, at
stovaujanti Jamados dvasią, pasirengę 
giliai taktikai.”

Iš savo pusės brošiūros autorius prieš

Raudonosios Armijos taktiką iškelia ne
labai gudrius filosofinius posmavimus, 
būtent: Japonai kareiviai—maži, o rau
donarmiečiai—dideli. Japonai pamatė 
milžinus raudonarmiečius ir nusigan
do... Priešas galingas!... Laike durtu
vų kovos, lietuje, parako dūmuose, sun
ku buvo atskirti saviškius nuo priešų. 
Bet japonai atskyrė priešus: jeigu tik 
didelis, reiškia—priešas.”

Reiškia, japonų kareivis mažytis, bet 
už tat jis turi tiek daug Jamados dva
sios, kad ji negali ir sutilpt toje mažoje 
bačkutėje. Taip, Sovietų raudonarmie
tis—milžinas. Dalykas ne vien stipru
me jo subudavojimo. Jis milžinas ir ko
vos sugabumais, savo dvasiniu nusista
tymu. Jis didelis savo meile prie socia
listinės tėvynės. Ir teisingai priežodis 
sako: “Sveikame kūne—sveika ir dva
sia!” Sovietų raudonarmiečio milžinui 
duota tokia dvasia, kokios neturėjo ir 
neturės nei vienos kapitalistinės valsty
bės armija! Tam milžinui tėvynė davė 
ir milžinišką techniką, kurios pagelba 
akiplėšiški japonų samurajai buvo su
naikinti Zaoziornaja kalnyne!

Ar norėjo to japonų brošiūros auto
rius ar ne, bet savo aprašyme jis buvo 
priverstas parodyti puikumą Sovietų ka
ro technikos ir aukštą dvasinį stovį So
vietų armijos komandierių ir raudon
armiečių. Taip, kad pamatinis tikslas 
aprašymo—išgarbinti Japonijos armijos 
dvasią visai susmuko, taip, kaip susmu
ko ir samurajų bandymai užvaldyti Za
oziornaja kalną. Aprašymas japonų nak
tinės atakos ant kalnyno prasideda 
smulkmeniškai:

“Japonų skyrius buvo sukuoptas. Jis 
krūvoj, tankiomis eilėmis, kaip uraga
nas, ėjo prie savo tikslo. Masė žmonių 
sudarius stiprų būrį, degė troškimu eiti 
pirmyn ir liepsna to troškimo stūmė 
juos prie priešo.”

Ir staigiai autoriaus išsišokimas:
“Kur-tai sulojo šuo. Paskui kitas gre

ta jo. Japonai sulaikė kvapą.”
(Bus daugiau)

New Jersey Neturinti Pinigų 
Bedarbiam Šelpt

Trenton, N. J.. — Valsti
jos finansų kontrolierius 
pranešė, kad jos iždas jau . 
turįs $16,000,000 nepritek
liaus; tai, girdi, nebūsią iš 
ko šelpt bedarbius.

Kai kurie valstijos-seime
lio nariai siūlo aptaksuot 
cigaretus po 2 centus pake
lį; sako, kad iš to valstija 
gautų $9,000,000 įplaukų 
per metus. Kiti seimelio na
riai perša išleisti valstijos 
bonus bedarbiams šelpti.

Keliolikos Tūkstančių Nazių 
Armija Danzige

Varšava. — Danzigo na
ziai sako, kad jie paskuti
niu laiku paėmę “tiktai 4 
ar 5 tūkstančius” jaunų vy
rų į savo “policiją.” Bet 
lenkai atranda, jog naziai 
ten paėmė į kariuomenę 12 
iki 15 tūkstančių vyrų.

APIE “NUSKENDUSI SO
VIETŲ SUBM ARINĄ”

Berlin. — Nazių laikraš
tis “V. Beobachter” paskel
bė, kad, girdi, nuskendęs 
Sovietų submarinas ties 
Murmansku; su juom nu
grimzdę ir 34 jūrininkai. 
Su jais susikalbėjęs vienas 
sovietinis naru nas, bel- 
džiant signalus į nuskendu
sio submarino sieną.

Maskva. — Čia nėra jo
kios žinios apie nuskendi
mą bet kokio Sovietų sub
marino.

i .... 
jčfeįjįgį <įįį>įį^.
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USA, Japoniją ir Naziai No
ri Bolivijos Metalą

La Paz, Bolivia. — Pra
nešama, kad Jungtinės Val
stijos siūlo Bolivijai, Pietų 
Amerikos respublikai, mili- 
oną dolerių iš anksto už tū
lus metalus, iškasamus iš 
Bolivijos kasyklų.

Japonija peršasi padaryt 
sutartį su Bolivija, iš ku
rios nori gaut daugius rei
kalingų karui metalų. Da
bar Japonija kas mėnuo iš
siveža po 200 tonų svarbaus 
amunicijai metalo antimo- 
nijos iš Bolivijos.

. Vokietija žada Bolivijai 
$1,200,000, jei Bolivija duo
tų naziams produktus kai 
kurių savo kasyklų.

Italija Žada Kariaut už 
Danzigą Vokietijai

Roma. — Jeigu demokra
tines šalys neleis Hitleriui 
užimt Danzigą ir dėl to kils 
karas, tai Italija iš pirmos 
dienos eis į talką Vokietijai 
prieš demokratines šalis, 
kaip rašo “Giornale d’Ita- 
lia” ir kiti mussoliniški lai
kraščiai.

Danzig. — Naujasis Dan- 
zigo nazių įstatymas už
draudžia išvežt svetimų ša
lių pinigus iš Danzigo kraš
to. Jei kuriam žydui naziai 
ir leidžia išvažiuot į užsie
nį, neduoda jam pasiimt 
daugiau kaip $20 pinigų.

9
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Puiki Vieta Vakacijom
Ant Aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

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

TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS
Burdas $12 j savaitę; Vaikam $6.00.

ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuo
se, Up State New York, kuri yra 
sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 

geriausias ir sveikiausias klimatas.

Box 240 R. F. D. 2 Cauterskill Road 
CATSKILL, N. Y. Tel Catskill 885F4

PASAULINĘ PARODA
Lietuvių Įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų
AND

Fairview Restaurant & Bar
Vatais ir Marcinkevičius

Savininkai
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Waterbury, Conn.
, Iš Susirinkimo Visų Srovių 

Bendrai Veikiančio 
Komiteto

Liepos 20 įvyko susirinki
mas visų Waterburio lietuvių 
draugijų išrinkto komiteto, 
kuris susitvėrė apie 2 mėne
siai atgal. To komiteto tiks
las buvo, kad pagelbėti klai- 

j pėdiškiams pabėgėliams iš 
Hitlerio užimto krašto ir gin
klų fondui. Tiems dalykams 
buvo susitarta ir bendrai 
veikta. Surengtas vienas pik
nikas, kuris įvyko 9 d. liepos, 
kuris davė pelno $109.45. 

j Graži parama dėl klaipėdiečių 
ir ginklų fondo. Nors tą pa
čią dieną buvo kitas lietuviš
kas piknikas kitoj vietoj. Jei
gu būtų buvęs tiktai vienas 
piknikas, tai būtų likę daug 
daugiau. Bet vis vien pasirodo, 
kad bendrai veikiant galima 
padaryti daug naudos.

Pinigus nutarta pasiųst per 
Lietuvos konsulatą, padali
nant pusę klaipėdiečiams ir 
kitą pusę ginklų fondui.

Connecticut Valstijos 
Dainų Diena

Rugpjūčio 6 d. įvyksta dai
nų diena, kurią rengia Con
necticut valstijos Meno Sąjun
gos chorai, Lietuvių Parke, 
Waterbury. Programa bus 
plati jir įvairi. Bus dainininkų 
net iš Bostono. Taipgi daly
vaus visos spėkos iš Connect
icut valstijos. Kaip girdėti, tai 
bus daug svečių iš tolimų 
miestų. Bus galima sueit se
nus draugus ir pasikalbėt.

Taigi, visi būkit. Kaip ži
noma iš praeities, .Meno Są
jungos piknikai būna geri, bus 
geras ir šis, dar geresnis.

—p—
Lietuvių Piliečių Kliubo 

Piknikas
Rugpjūčio 20 d. 103 Kliū

ty bas rengia pikniką Lietuvių 
Parke. Visi kliubo nariai kvie
čiami dalyvauti. Taipgi kvie
čiami ir svečiai waterburieciai 
ir iš kitų miestų.

Rengimo Komisija.

syklos liks visai uždarytos. O 
tą paskolą prižada atiduoti 
kitą metą.

Mainieriai dar nedavė savo 
paskutinio atsakymo. Bet tos 
kasyklos jau nedirba visą sa
vaitę.

Tai matote, kokių šposų tie 
ponai neišmano, kad tik nors 
kokiu būdu galėtų nuskriausti 
tą vargšą darbininką.

Jei mainieriai laikysis vie
ningai, tai jiems neįsuks tą 
juokingą paskolą. Kompanijos 
gali pinigų bankuose skolintis, 
o ne pas darbininkus, kurie ir 
savo pragyvenimui negali pa
kankamai uždirbti.

—o—
Mačiau spaudoje rašant, 

kad lietuviai šiuo tarpu krin
ta, kaip lapai. Tai tas pat ir 

i mūsų apylinkėj. Čia 25 dieną 
liepos pasimirė draugas V. 
Dambauskas. Velionis visą 
savo gyvenimą dirbo rąainose 
ir gavo dusulį, nuo kurio ir 
pasimirė.

Draugas V. Dambauskas 
prigulėjo prie LDS 34 kuo
pos, buvo pažangus žmogus, 
rėmęs visą darbininkų judėji
mą. Jis palaidotas laisvai, ant 
Shenandoah’rio Laisvės Kapi
nių.

Ilsėkis, drauge, ramiąi šioj 
šaltoj žemelėj. A. K.

; ♦ Ji

Žymus Katalikų Kunigas Pa
bėgo Lenkijon nuo Nazių

Shenandoah, Pa.
šis Tas iš Mūsų Apylinkės
Liepos* 17 dieną tapo atida

ryta penkta anglies kasykla 
po naujos kompanijos vardu, 
“East Bear Ridge.”

Toje kasykloje dirba apie 
750 žmonių. Kasykla buvo vi
sai uždaryta ir nedirbo nuo 
pereitų metų spalių 8 dienos.

Tos kasyklos pirma prigulė
jo prie vienos iš didžiausių 
kompanijų, Lehigh Valley 
Coal Co. Tos kompanijos bo
sai vien tik Shenandoah’rio 
apylinkėj turėjo uždarę 3 di
deles kasyklas per 7 metus, 
vien tik dėl to, kad darbinin
kai nenorėjo laužyti savo su
tartį ir eiti dirbti už mažes
nes algas.

Ši nauja kompanija yra kiek 
žmoniškesnė. Ji sutinka tartis 
su unija ir prižada mokėti to
kias algas, kaip jinai yra pa
sirašius savo kontrakte. Ne
galima ir šią kompaniją labai 
girti, nes jos visos daug žada, 
bet mažai duoda.

Dar vienas juokingas ang- 
• lies baronų skymas pas mus 

pasirodė. Kiek laiko atgal, 
vienas kontraktorius iš New 
Yorko paėmė dvi dideles 
kasyklas, ir jos neblogai dir
bo. Bet dabar ant syk su- 

I stojo, be jokios priežasties.
Unijai sušaukus specialį mi

tingą, pasirodė, kad kompani
ja bankrutuoja ir negali dau
giau operuoti tas kasyklas. 
Bet ten buvęs kompanijos at
stovas pareiškė naują skymą. 
Tai yra, kiekvienas mainierys 
iŠ išdirbtų 7 darbo dienų tu
rės vienos dienos visą uždar
bį paskolinti dėl savo kom
panijos, nes kitaip jinai negali 
joperuoti, ir jei mairiieriai ne
sutiks su jų pasiūlymu, tai ka-

Praga. — Iš Čechijos - 
Moravijos slaptai pabėgo į 
Lenkiją katalikų kunigas 
pralotas Jan Sramek, buvęs 
ministeris Čechoslovakijos 
respublikos.

Su kunigu Srameku pabė
go ir jo sekretorius M. Ka
la, buvęs vadas Čechosloya- 
kų Liaudininkų Partijos. 
Jiedu darbavosi už Čecho- 
slovakijos atsteigimą kaip 
nepriklausomos šalies.

Meksikos Fašistų Kandida
tas į Prezidentus

Mexico City. — Dešiny
sis generolas J. A. Almazan 
kandidatuos į Meksikos pre
zidentus. Jis pasakoja, būk 
“valstiečiai, studentai, gele
žinkelių darbininkai ir kiti 
būtinai reikalaują,” kad jis 
kandidatuotų į prezidentus.

Savo pareiškime gen. Al
mazan išplūdo dabartinę 
pažangią valdžią prezidento 
Cardenaso ir apšaukė ją 
“devyngalviu smaku.” Al
mazan gerinasi Jungtinių 
Valstijų kapitalistams ir 
žada būt “labai draugišku” 
Amerikai, jeigu jis taps iš
rinktas Meksikos preziden
tu.

PEIPING, liep. 28. — 
Chinijos partizanai naktį 
užpuolė japonų užimtąjį 
Peipingą, senąją Chinijos 
sostinę, ir pagrobė 28 išda
vikus chinus, tarnaujančius 
Japonijai.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
E 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

DAVID GREKIN
315 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that'License No. 
EB 1052 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9032 — 7th Avenue, Bdrough of Brooklyn, 
County oi Kings, to be consumed on the 
premises. f

CELIA PELLEGRINO
9032 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No- 
EB 738 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
414 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BERTHA GOLDBERG
414 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 852 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608- East New York Ave., Borough' of BZklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

. -. .LEONARD. D’AMATO .. : ‘
608 East New York Ave., Brooklyn, N. Y. •

NOTICE is hereby given that License No. 
E 95 has' been issued to the undersigned 
to sell' beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

JAKE SUDLER
315 Christopher St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
C 234 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 898 
Kent Ave., Borough of B'klyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ROXY BEER DISTRIBUTORS, Inc. 
898 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail; under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ’ •

COSTAS CARAMALLIS
6 Howard Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is- hereby given that License No. 
EB 938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEONARD KAUL
373 Palmetto St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licehse No. 
EB 2732 has been nssued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
135 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA ALLEN
135 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1295- has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PLAZA BOWLING CENTER, Inc.
11 Seventh Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1277 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5409 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.
DAVID SPEREGON & ALEX NIVAKOFF 

5409 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2732 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9311 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be jonsumed on the 
premises.

SAM FEIN
9311 Church Ave.,' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 744 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
1049 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BROOK
1049 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
ĘB 1156 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH THALER
77 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3019 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOE ROSEN
372 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1032 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage" Control Law at 
459 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL ROACH
459—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 677 has been issiied to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERNSTEIN
457 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1356 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the 'Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Hegeman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH SHAPIRO
29 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1223 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SEVERINO BASILICO
436 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 1123 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUĘL WEINGUS
724 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control , Law at 
327 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALEX COHEN
327 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1177 has been issued to the undersigned 
to sell beer: at retail' under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2575 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. '

PHILIP GOLDBERG
2575 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1253 has been issued tQ the undersigned 
to sell beer aP retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ’ '■ '

LOUIS NOVICK
623 Livonia Ave.. Brooklyn, N. Y.

—.—U——-----~’
NOTICE is hereby giyon that Licensor No. 
EB 866 has been’ isųtięd' to, the undersigned 
to sell beer at retail‘ under Section' 76 of 
the Alcoholic Beverage ^Control Law at 
304 Prospect Park West, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. t • ■ ? . • V

EUREKA RESTAURANT; Inc.
304 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.---- ------- ,--- -- ---- ----- ------ -
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1293 has bėen Issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Septiort 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Lajv... at 
196 Graham Avenue, Borough oft Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oh the 

.premises. <> ’ P ■
SIDNEY RAVITZ . .

196 Graham Aye., Brooklyn, N. Y.
——■ r -- ---- ---- ‘J • - •

NOTICE is. hereby -given that License No. 
EB 715 has been istsdea1to the undersigned 
to sell beer at retail' under Section .76 of 
the Alcoholic Beveragę Control LavV- at 

;485 New Lots Ave.1, Borough of Brooklyn, 
■County of Kings, to be consumed on the 
i premises. ■’< ' 1 -

MAX DRUKER
'485 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

— —-- ------- ------------e------ i- ' '

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1007 has ^Cep Issued, to the undersigned 

'to sell beef' at retail under Section 76 of 
• the Alcoholib Beverage, Control Law at 
■263 Riverdale Ave.. Borough of.' Brooklyn;
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL STEINER :
263 Riverdale Ave., Brooklyn, N- Y.

LAISVI

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LYNCH
35 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 804 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Engert Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES BINDERT
77 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 960 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2937 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

CHARLES JOVINO
2937 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
484 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL T. CAPETANAKIS 
Broadway Inn

484 Broadway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Nd. 
EB 1088 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
629 New York Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ’>

THERESA BEAVERS
629 New York Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1128 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
631 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to bo consumed on the Į NOTICE 
premises.

MICHAEL DOHERTY 
d-b-a Park View Tavern

631 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2258 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARMINE CUCURULLO 
d-b-a Roosevelt Bar and Grill

2258 Pacific St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 789 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Adelphi Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HEINRICH F. D. FISCHER 
d-b-a New Ship Tavern

12 Adelphi St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1040 has been issued to the undersigned 
to Hell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
611 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ot' Kings, to be consumed on the 
premises.

MA'ITHEW & STELLA DORAK 
611—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3005 Avenue J, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROGER J. O’HALLORAN 
d-b-a Midwood Tavern

3005 Avenue J, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1043 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bd- consumed on the 
premises.

LOUIS FREEDMAN
172 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1210 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Pearl Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BEHRENS
301 Pearl St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1297 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1234 E. 15th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIE CROSWELL
1234 E. 15th St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1165 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
446 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Ki igs, to be consumed on the 
premises.

NICK PAPPAS 
d-b-a Oyster Bay Chop House

446 Dean St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1171 has been issued to the urdersigned 
to sell beer at retail under Section 76' of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
478 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DANIEL R. KELLY
478 Smith St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2465 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4002 Church Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OTTO TIEDEMANN
4002 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
E.B 2725 has been issued to the undersigned 

' to selt beer at retail under Section 76 of 
. the Alcoholic Beverage Control Law at 
; 243 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH MESKAUSKAS
' 243 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
ĘB 1090 has been issued to the undersigned 
ta sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
948 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
Copnty of Kings, to be consumed on the 
premises.

! KARL HEUER
,948 Halsey St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1039 has been issued to the underrigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

]thfe Alcoholic Beverage Control Law at 
4410-12 Avenue H. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

premises, 
, • 1 KATHERINE ZANDER
4410-12 Avenue H, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 921, has been -issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

• 1 Columbia Place, Borough of Brooklyn, 
[County of Kings, to be consumed on the 
premises. . i ■ - ■ .

JULIUS NOMEIKA
1 Columbia Pl., Brooklyn, N. Y.
|x -----;-------- ---------- .----------- _
į NOTICE is hereby given that License No. 
| EB 1048 has been issued to the undersigned 
;tt> sell begr at retail under Section 76 of 
J the Alcoholic Beverage Control Law at 
'761 — 40th Place, Borough of Brooklyn, 
.County of Kings, to be consumed on the 

iscs» 
BROOKLYN FINNISH SOC. CLUB, Inc.

761—40th Pl., Brooklyn, N. Y.
1 NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2673 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
ao Alcoholic Beverage Control Law at

5 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
' County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

CAESAR DELICATESSEN and 
RESTAURANT, Inc.

415 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 186 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

CHARLES CITRIN
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 796 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
564 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VERONIKA SKODIS
561 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1089 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
454—6th Avenue, /Borough of Brooklyn, 
County cl Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK MONTAGUE
454 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1045 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1147 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL JUNKE
1147 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1285 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5323 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTON BOUR 
5323—7th Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1361 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARMINE PASQUENZA 
4209 Avenue J, Brooklyn, N. Y,

is hereby given that License No. 
EB 690 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on "the 
premises.

VINCENT KRAUCUNAS
50 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK MESSINEO
29 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1204 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1082 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MATILDA DAVIS
1082 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2749 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1103 Avenue M. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN and MAX LIEBERMAN 
1103 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1322 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES P. SMITH
140 Court St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1270 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Grove Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TRAVIS BROS., Inc.
17 Grove St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
EB 2620 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
45!) Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premisos. \

BLODZI BALSIS
459 Grand St., Brooklyn, ' N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GI> 4931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HUTTNER
256 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
•1023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL KAPLAN
4023 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10708 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
849 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARCHIE JURIS
849 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5317 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
181 Patchen Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES E.
181 Patchen Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
H. LAUBER

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10689 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4920 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE COHEN and SIDNEY COHEN 
4920 Avenue K, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4553 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 Knickerbocker Ave., Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH D. ENGELMAN
80P Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
GB 4347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1461 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

E. SCHROETER & S. CAPPIELLO 
Execs of Est. of Thomas Danola

1461 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10705 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo cojisuined off the 
premises.

- HERMAN GOLDFEDER
565 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2658 Gerrlttsen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK G. TANGNEY
2658 Genittsen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4646 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

!130 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LEE LIEBERMAN and ROSE GROSSBERG 

1 130 Stuyvesaqt Ave., Brooklyn, H- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5343 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75. of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3705 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY LONDON
3705 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4818 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELLIS LEVENSON
1290 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 264 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MAIFORTH
212 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4967 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2619 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
2619 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5040 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HARMS
3061 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4524 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3147 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH NUNNENKAMP
3147 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4292 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. '

JOHN KEKER
70 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4283 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2993 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK TIEDEMANN
2993 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB10258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE & ERNE PATE
560 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4612 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
222 Prospect Park West, Borough of B'klyn', 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX EDELSTEIN
222 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1085 Manhattan Avenue, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TILLIE E. ZLOBINSKY
1085 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4970 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
WILLIAM BICA & CHARLES MANERI 

246 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10443 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Hooper Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK GEFFEN
364 Hooper St., Brooklyn, N, Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10742 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
106 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SPEZZANO
106 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8718 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
309 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN MARKS
309 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB SOFER
889 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
14L2 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
Cobnty of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM RAPOPORT 
1412—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5167 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

*702 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES DETHEFSEN
702 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4985 has been issued to the undersigned 
to sell> beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic BeVerage Control Law at 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KESSLER
6 Newkirk Plaza Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
GB 4878 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Lavr at 
2703 Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
CoUnty of Kings, to be consumed off the 
premises. > ■ • •

JOHN PAPPIANOŲ
2703 Avenue Z, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4907 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BROWN
485 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4511 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Evergreen'- Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. • »

ANNA ZABOLOTNY • ’
89 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

Ketvirtu gulinsią
" 1 ■ ' 1

NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 4675 has been issued to the undersigned 
to, sell beer at retail’under- Section 76 of 
tM - Alcoholic Beverage Control Law at 
1228 Flatbush Ave., Borough of' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.)

1228 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4804 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 DeKalb Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW SANTORO 
d-b-a Adelphi Delicatessen

206 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail' under Section '76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4017 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF ENDERS
4017 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8720 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Layr at 
606 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. s

EDWARD H. KAMPS
606 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5315 has been issued to. the undersigned 
to sell beer M retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112a Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE-LEVINE 
Roseland Dairies

112a Nassau Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4392 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GEVIRTZ, Inc, 
1151 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
722 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

' GEORGE MAKSIAN & 
’ CHARLES BANDAZIAN

722 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
• NOTICE is hereby given that License No. 

EB 961 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
49-51 Neck Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. .........

SAMUEL MAZZARELL 
d-b-a Neck Road Tavern

49-51 Neck Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1319 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under* Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1713 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MINNIE KRINSKY 
d-b-a Famous Kosher Delicatessen

1713 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1153 has been issued to. the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
968 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •

AFENTUUS GEORGIODES 
d-b-a New Brighton Garden Restaurant 

968 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4807 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2976 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. • ■ •

ABRAHAM DAVIDOFF
2976 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5045 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7307 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY SHRIFT
7307—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4869 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
583-589 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH A. DONATO 
583-589 Henry St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. / 
GB 10679 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail' Under Section 75 of 4
the Alcoholic Beverage Control Law at ’
299 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to, be consumed off the 
premises. I

MARTIN SOMMER
299 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4404 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIGMUND R. TURCZANY
318 Franklin Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby giveii that License No. 
GB 10797 has been issued to' the tfndersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

I the Alcoholic Beverage Control Law at
126 Albany Ave.. Borough of- Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ' .A ■

PHILIP TOMPKINS •
126 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5282 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Bevefage Control Law at 
214 ■ Bainbridge Street, Borough of Brooklyn, 
CoUnty of Kings, to. be consumed off the
premises.

DAVID
214 Bainbridge St.,

ABER M >
Brooklyn, N. Y.

76 of

949 DeKalb Ave

NOTICE is hereby given that LiCehVe No. 
GB 4629 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage’ Control Law at 
200 Lawrence Ave., Borough of* Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES JAEGER
200 Lawrence Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is- hereby given that License No. 
GB 4886 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail Under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage ' Control Law at 
353 — 17th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.’ 4 M .‘_Ą•'• •

JOSEPH M. CHODKOWSKI
363—17th St., ' Brooklyn, N- Y-
NOTICE is hereby given thit License No. 
GB 4920 has beep issued to the undersigned 
to self" beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage- Control Law at 
556 — 6th Avenue, Borough ot' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

C. and N. JAREMBINSKY
556—6tl) Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given ’that License No. 
GB 4856 has b*en issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under, Sectiori 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
949 DeKalb Avenue, Borough- oif Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE SALVATORE
Brooklyn, N. T
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RHEA

Special Rates per Week
PASU NOR

VARPO KEPTUVE

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

H
-'I

Lie- 
vie- 
Mi- 
pa- 
da-

1 

V/

šiemet davė gražių
Vien Vilkaviškio 

vietos gyventojams 
30 tūkstančių me-

tis tiems svarbiems ir neribo
tų galimybių uždaviniams, 
kurie šiandien pavedami avi
acijai.

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

Sun. all day and night

Mes
ir išaiškinsime savo patarnavimo 

jums būdus.
E. A. FRIELIUS, Savininkas

340 SO. FOURTH STREET
BROOKLYN, N. Y.

. pa-
! yra 
kaip

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

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

biznio įstaigom.
Kvartukus ir Abrūsus

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

jūs reikalaujate.
Dėl pasitarimo šaukite:
EVergreen 7-2464

ateisime pas jumis pasikalbėti

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 
. Brooklyn, N. Y.

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

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

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Centralinio Sta

tistikos Biuro žiniomis, pra
monė ir Klaipėdos krašto ne
tekus paskutiniais metais Lie
tuvoje yra gerokai paaugusi. 
Vien stambesniųjų pramonės 
įmonių, tokių, kuriose dirba 
nemažiau kaip 20 asmenų, š. 
m. balandžio 30 d. Lietuvoje, 
be Klaipėdos krašto, buvo jau 
260 su viso jose dirbančiais 
22,233 asmenimis, kurių tar
pe 19,319 buvo samdytų dar
bininkų. Tai rodo, 
vienus paskutinius 
Lietuvoje atsirado 
pramonės įmonės 
naujais pramonėje 
asmenimis. Tai drauge žen
klas, kad jei ir toliau taip pas 
jnus pramonė augs, netrukus 
Didžiojoje Lituvoje 
ir tai, ką turėjome 
krašte. Praėjusiais 
Klaipėdos kraštu 
299 stambesnes įmones su 28,- 
774 asmenimis. Visa šio meto 
stambesnioji Lietuvos pramonė 
skirstoma taip: įmonių su 20- 
49 asmenimis yra 152 su 4,- 
548 dirbančiais asmenimis; 
įmonių su 50 ir daugiau asme
nų yra 108 su 17,685 dir
bančiais asmenimis. Kau
ne visų šių stambiųjų įmo
nių yra 123 su 12,657 asme
nimis. Vadinasi, Kauno mies
te šiuo metu yra daugiau kaip 
pusė visos šio meto stambes
niosios Lietuvos pramonės. Po 
Kauno pirmoje vietoje yra 
Šiauliai su 44 įmonėmis ir 3,- 
463 asmenimis, toliau: Pane
vėžys su 16 tokių įmonių ir 
1,179 asmenimis ir tt.

Kaunas. — Medelių sodini
mo vajus 
rezultatų.
urėdijoje
parduota
dėlių sodyboms ir kt. apso
dinti. Tos pat urėdijos me
delyne parduota vietos gyven
tojams apie 10 tūkstančių 
vaismedžių naujiems sodams 
užvesti bei seniems papildyti.

Kaunas. — Praėjusiais me
tais ūkininkams statybinės 
miško medžiagos parduota 
210,000 ketv. met. Medžiagos 
vertė 2,150,000 lt., o ūkinin
kai už ją sumokėjo 430,000 
lt. Statybine miško medžiaga 
ūkininkai šelpiami todėl, kad 
turėtų galimybę pastatyti nau
jus trobesius.

i s pm 
SALE
MTTERN-nngIMC FROM ACTIVI 

I1847ROGERS BROS 
AMERICA S FINEST SIIVEEPLAH

50 PIECE SERVICE FOR EIGHT 
. $2925

Open Stock Price $58.69

LAISVA

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

KADA BŪSITE NEW YORKE

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

UI*“**

473 Grand St. Brooklyn, N. Y,
Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Kaunas. — Kaip tenka 
tirti, Finansų Ministerijoje 
svarstomas klausimas, 
planingai ir racionaliai atsta
tyti, Klaipėdos krašto netekus, 
tekstilės pramonę. Kaip žinia, 
netekdami Klaipėdos, neteko
me 80-90 proc. medvilninės 

X . pramonės ir 25-30 proc. vil
nonės pramonės. Norima su
daryti bendrą tekstilės planą, 
pagal kurį atskiri tekstilės 
fabrikai derintų savo gamy
bą. — Netrukus Lietuvoje bus 
steigiama akcinė cemento ben
drovė, kurios uždavinys bus 
kraštą aprūpinti cementu : sta
tyti cemento fabrikus, juos 
eksploatuoti .ir tt. Cemento fa
brikas bus statomas Skirsne
munėje.

M

Kaunas.—Liepos 11 d. Vil
niaus traukiniu į Kauną atvy
ko Vilniaus lietuvių studentų 
ekskursija iš 40 studentų, ku
rių tarpe apie 10 studenčių. 
Sykiu atvyko Vilniaus univer
siteto profesorius Rudzinskis, 
kuris yra Vilniaus Lietuvių 
Studentų Sąjungos globėjas- 
kuratorius. Kauno geležinke
lių stotyje vilniečius pasitiko 
didelis būrys studentų, moks
leivių ir tūkstantinė minia 
žmonių. Svečiai nepriklauso
moje Lietuvoje išbuvo ligi lie
pos 20 d.

- Kaunas. — šiemet pavasarį, 
ypač birželio mėnesio pabai
goje ir liepos pradžioje per 
Lietuvą praslinko kelios labai 
nuostolingos audros. Nuo pa
vasario pradžios iki dabar 
perkūnas sudegino apie 60 
trobesių ir mirtinai nutrenkė 
apie 10 žmonių. Bene dau
giausia žmonių aukų buvo 
Trakų, Alytaus, Tauragės ir 
Šiaulių apskrityse.

Kaunas. — Liepos 11d. Lie
tuvos aviacijos kliubas (LAK) 
iškilmingai pašventino du nau
jus lėktuvus: vieną sportinį 
dvivietį, pakrikštytą vardu 
“Merkurijus,” kitą—5-6 vietų 
keleiviams sanitarinį, kuris 
buvo pakrikštytas “Dr. Kudir
ka” vardu. Susisiekimo mi- 
nisteris K. Germanas ta pro
ga tartame žodyje pažymėjo, 
kad padidėjusi LAK lėktuvų 
šeima įgalins karštai erdvės 
trokštantį musu jaunimą ruoš-

Kaunas. — Po karštai ir 
įtemptoje kovoje pasibaigusių 
automatinių pistoletų olimpi
nio šaudymo pasaulinių varžy
bų Luzerne, Šveicarijoje, 
tuvos ekipa laimėjo antrą 
tą, o pavieniai lietuvis J. 
liauskas — trečia vieta 
šaulyje, šiose varžytinėse
lyvavo 12 valstybių 60 šaudy
tojų. Visi šaudytojai buvo 
pasaulinio masto ir labai ge
rai paruošti. Tatai įrodo fak
tas, kad iš 60 net 26 šaudy
tojai pateko į baigiamąsias 
varžybas, jų tarpe ir 2 lietu
viai—A. Jalenskas ir VI. Na- 
kutis. Vykdant persišaudy- 
mus per trumpiausią — 3 se
kundų—laiką atkrito dar 20 
šaudytojų ir liko tik 6 (jų tar
pe lietuvis A. Jalenskas). Po 
galutinės kovos paaiškėjo, kad 
lietuvis Antanas Jalenskas au
tomatinių pistoletų tarptauti
nio meistro vardui šaudyme iš 
60 užėmė 4 vietą. Pirma vie
ta tenka Latvijai, antra—Vo
kietijai, trečia—Švedijai, ket
virta—Lietuvai, penkta — Vo
kietijai, šešta Estijai.

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

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

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

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
Įsteigta nuo 1892 metų

701 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

EKSPERTAI TAISYME

<Uube t L 
’•etuvi’skos 

d e g t1 n eS.’ 
algių ir g®’ 

rimų

Vilnius. — Vilniuje steigia
ma Vilniaus Lietuvių Katali
kių moterų draugija. Jos sta
tutas jau paruoštas ir įteiktas 
administracinės valdžios įstai
goms patvirtinti liepos 6 d.

B

GJ

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Estate of

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.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

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

SKELBKITES "LAISVĖJE

TELEFONAS 
EVergreen 4-9672

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

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

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

Kliubo Gaspadorius Open Day and Night

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

43

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y« 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MfiŠLAžARNfiS 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
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadienį 9 iki 3. SKELBKITES “LAISVĖJE

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

RIMT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU— • 
Tl SUNKŲ DARBĄ DIRBTI — VALGYK

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

TURIME SUKELTI PINIGŲ

ir audimai

$14.50Siūtai

$16.50ar 0verkautai vertes $22.50, dabar..Siūtai

$18.50ar Overkautai vertes $24.50, dabar..Siūtai

Nupigintas Išpardavimas
Vyry Siūty, Lengvų ir Žieminių Palty

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

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
bus brangesni šį rudenį.

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

Dabar Eina Išpardavimas Pas

NARINS SONS
670 Grand St., cor. Manhattan Ave.,

Brooklyn, N. Y.

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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį Ir kaino, 

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
■ T
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Komunistų Rinkimų 
Kampanija

Komunistų Partija jau se
nai rengiasi sekamiems rinki
mams Miesto Tarybos. Gi pats 
įkaitis kampanijos prasidės su 
Šios savaitės susirinkimais 
kuopose. Visose kuopose bus 
išdalinta parašų rinkimo blan- 
kos.

Brooklyniečiai kandidatu į 
Miesto Tarybą vėl stato Peter

i Mirė Graboriaus Levandaus- 
ko Brolis

šiomis dienomis, brooklynie- 
čiams gerai žinomas graborius 
Juozas Levandauskas gavo Ka- 
blegramą iš Grėpkių kaimo, 
Lietuvoj, kad mirė jo brolis Jo
nas Balanda. (grab. Levan
dauskas vartoja patėvio pavar
dę.) Velionis mirė nuo širdies 
ligos. Turėjo 58 m. amžiaus. 
Paliko nuliūdime moterį ir du 
sūnus. L. K.

Teisėjas Cotillo Buvo 
Darbininkų Ėdikas
Ketvirtadienį mirė New 

Yorke Aukščiausio Teismo 
teisėjas Salvatore A. Cotillo, 
kuris pernai ypatingai paskil- 
bo savo priešdarbininkiškumu 
po išdavimo žiaurios drausmės 
prieš Busch Jewelry Co. strei- 
kierius. To pasekmėj šimtai 
darbininkų buvo areštuojami 
ir teisiami. Dėl to pasipikti-

Ištiesų Buvęs Nušautas 
Per Klaidą

Pradėjus tyrinėjimus, nu
spręsta, kad Isadore Penn bu
vęs palaikytas už Philip Or- 
lowsky ir dėlto nušautas. Or
lowskis, buvęs Dewey liudinin
ku drabužių raketo byloje, 
rastas gyvenant tame pačiame 
bildinge, kur gyveno Penn. 
Numatoma, kad tai jam ker
šydami gengsteriai mirtinai 
pašovė Penn’ą.

V. Cacchione, veteraną kovo- 
toją, kuris pereituose rinki
muose gavo virš 41,000 bal
sų ir likosi neišrinktas tik dėl 
stokos 350 balsų. Komunistai 
ir visi pažangieji yra nusista
tę, kad šiemet dėl stokos kelių 
šimtų balsų koks reakcininkas 
vieton kovotojo nebeprašliauš 
Tarybon.

Tačiau gerų norų negana, 
mūsų norai turi būt paremti 
energingų darbu. Ypač svar
bu masiniai dalyvauti rinkime 
parašų šią savaitę, iš pra
džios, kadangi taip pat kandi
datuos visokį “nepriklausomi” 
kandidatai, kuriems taip pat 
reikės rinkt parašus. Gi ne 
visiems darbininkams yra ži
noma, kad Cacchione kandi
datuos. Mes privalome nueiti 
pirmieji gauti parašus ir su
pažindinti žmones su savo 
kandidatu, kas užtikrins, kad 
mes pirmieji ir išrinksim ko
munistą į Miesto Tarybą.
. Manhattan kandidatu vėl 
bus Israel Amter, Bronxo — 
Isadore Begun.

Visi, kurie galite, pagelbė- 
kite darbu ar aukomis vedi
mui kampanijos. L. K. N.

Namy Darbas po 4 Centus 
Per Valandą

Novelty Cord ir Tassel Co., 
434 Classon Ave., patraukta 
teisman už laužymą Algų ir 
Valandų įstatymo. Firmos 
viršininkas Immersheim ir 
darbo vedėja (forelady) Mrs. 
Anna Ditalia kaltinami naudo
ję namų darbo sistemą, mo
kant nuo 4 iki 11 centų į va
landą. Įstatymas reikalauja 
mokėt mažiausia 25c į valan
dą.

Kaltinime sako, kad apėji
mui įstatymo įsteigta “krau
tuvė,” iš kurios darbininkai 
neva perkasi medžiagas ir 
paskui bosams “parduoda” 
gatavus produktus, už kurių 
padarymą pareina po 4c per 
valandą.

NUSIŽUDĖ NĖŠČIA
TARNAITĖ

Jenny Kenesky, 17 metų, 
iššoko pro langą iš 1065 Je
rome Ave. bildingo ir užsimu
šė. Pribuvę gydytojai, ant 
greitųjų išėmė iš jos kūdikį, 
bet jis irgi tuojau mirė.

Jenny buvus atvykus iš 
Clune, Pa., pora metų atgal. 
Jaunai ir gražiai mergaitei 
pasisiūlančių netrūko ir su vie
nu ji pradėjus pastoviai drau
gaut. Nelaimei, šelmis, pasi
naudojęs jos pasitikėjimu, ne
atėjo jai pagelbon, netapo jos 
draugu pastojus nėščiai. Mer
gaitė ne tokio gyvenimo no
rėjo ir dėlto neteko spėkų jį 
gyvent.

New Y orkas Apsirūpinęs 
Vandeniu

Daugelyj miestų ir kaimų 
šiuo tarpu vartojama dėl sto
kos vandens, bet ne New 
Yorke. Mieste, kur sunaudo
jama bilionas galionų per die
ną, gyventojai turi gana van
dens. Tačiau miesto vandens 
klausimu neužsimerkiama, da
roma planai sutikt padėtį, jei 
ši sausra prasitęstų daug il
giau.

NEGRIŲ MOTERŲ DIENA 
PARODOJ

Nacionalė Negrių Sąjunga tu
rės savo suvažiavimą Pasaulio 
Parodoj liepos 31-mą. Antrą 
vai. po pietų jos turės įdomią 
programą Equitable Life Gar
dens patalpose. Pirmininkaus 
p-lė Jennie B. Moton. Kalbėto
jų sąstate randasi p-lės Henrie
tta Addition, Nannie Bur
roughs, taipgi Bill Robinson, 
garsusis aktorius.

Harold Berner, 15 m., Bronx, 
žuvo su dviračiu atsimušus į 
automobilių ant Honeywell Av.

Julie Kavanaugh, 70 m., iš
mesta iš namų 213 Rutledge 
St., dėlto, kad ji netiki į ėmi
mą iš banko pinigų, jei ten 
kartą padėjo. Knygutės rodo 
$10,000 bankuose.

LDS JAUNIMO KUOPŲ TARYBA
Rengia

Naktinę Ekskursiją Laivu
S. S. ISLANDER

Šeštadienį, Rugpjūčio 5 d.
Laivas išplauks nuo North River Prieplaukos No. 1

(Ties Battery Place gatve, New Yorko Mįeste)

LYGIAI 7:30 VALANDĄ VAKARO
Kviečiame Brooklyn©, Great Necko ir New Jersey lietuvius daly- 

vaut šioj nepaprastoj pramogoj. Laivas plauks Hudson upe ir niekur 
nesustojęs sugrjš prie tos pačios prieklaukos pirm 1-mos vai. ryto. 
Tai ne tik pasivažinėjimas laivu, bet ir vakarėlis—gera orkestrą su
teiks muziką norintiems pasišokt, o alkaniems ir ištroškusiems bus 
visokių valgių ir gėrimų. KOMITETAS.

Pasportai (tikictai) parsiduoda už VIENĄ DOLERĮ

Kaip pasiekt prieplauką. IŠ Brooklyno: Imkite BMT Jamaica liniją 
iki Broad St. stoties. Išlipus, eikit vieną bloką iki Broadway, sukite 
po kairei ir eikite Brodve iki Battery Place. Sukite po dešinei ir ten 
už vieno bloko, prie upės, bus prieplauka No. 1 Arba imkite Broad
way local 4th Ave. liniją iki Whitahall stoties ir ten klauskite Bat
tery Place. Iš New Jersey: Imkite Liberty Street Ferry iš Jersey 
City į New Yorką. Sukite po dešinei ir eikite West Street’u iki Bat
tery Place. Arba imkite Hudson Tubes iki Cortlandt St., eikite vie
ną bloką iki Broadway, sukite po dešinei ir sekite Broadway iki 
Battery Place. Žiūrint į upę, prieplauka (labai didelis namas) ran
dasi tuoj dešinėj nuo žuvinyčios (Aquarium).

nusius darbininkus jis koliojo 
ir apšaukė raudonaisiais.

Ir visa jo karjera nuo 1923 
metų, kada buvo išrinktas pir
mu kartu, iki pastarųjų laikų, 
buvo išmarginta nuospren
džiais prieš darbininkų unijas 
ir pikietus. Tikybos buvo 
krikščionis, tad nežiūrint jo 
nekrikščioniškų darbų atsineši- 
me į darbo žmones, su iškil
mingomis pamaldomis kate
droj jo “vėlė” pasiunčiama į 
“dangų.”

Iš Liet. Komunistų Prakalbų
Liepos 28-tos vakarą, Pil. 

Kliubo salėj, Lietuvių Komu
nistų Kuopa suruošė prakal
bas, kuriose kalbėjo svečiai 
kalbėtojai F. Abekas ir V. 
Andrulis. Jiedu aiškino fašiz
mo atsiradimo priežastis ir jo 
pavojų ne tik Europai, bet ir 
Amerikai. Nurodinėjo jo po
žymius ir kaip lovestoniečiai, 
trockistai ir visi darbo žmo
nių ir visų demokratinių spė
kų bendros veiklos trukdyto
jai gelbsti fašizmui įsigalėti 
čionai Amerikoje.

A. Bimba trumpoj kalboj at
sišaukė į brooklyniečius ko
munistus ir visus progreso ir 
demokratijos šalininkus '^pasi- 
darbuoti išrinkti Peter V. 
Cacchione Miesto Tarybon. 
Publikos atsilankė vidutiniai, 
kuri, nežiūrint šutros, klausėsi 
kalbų iki galo. Matėsi kele
tą svečių iš kolonijų.

Vakaro pirmininkui P. Šo- 
lomskui paprašius aukų lė
šoms padengti, aukojo seka
mi: Plukman $1; Antanas Pe
traitis ir J. Bondžinskaitė po 
50c; po 25c aukojo: M. Bo- 
vinienė, P. Bėčis, J. Gasiūnas, 
E. Andriuškevičienė, R. Mi- 
zara, P. Fulton, G. Warison, 
O. Balčiūnienė, J. Gužas, P. 
Šolomskas, Talandzevičius, A. 
Bimba, Tainys, S. Sasna, A. 
Bieliauskienė, Nečiukaitis, V. 
Paukštys, Banaitienė, V. Bo
vinas, J. Siurba, J. Kuodis, E. 
Tamulynaitė.

Viso su smulkesnėmis au
komis surinkta $12.53. Rengė- 

įjai dėkingi visiems parėmu- 
■ siems jų darbą aukomis ir 
1 silankymu. Rep.

Įsitėmykite

at-

Liaudies Teatras, bendrai su 
Aido Choru, rengiasi atidaryt 
rudeninį sezoną su penkių 
veiksmų drama iš baudžiavos 
laikų Lietuvoj — “Baudžiavos 
Nuotakos.”

Šis perstatymas su dainomis 
ir šokiais įvyks 29 dieną spa
lių (October), 1939 metais, 
New National Svetainėje, 261- 
267 Driggs Ave., Brooklyne.

Prašome kitų organizacijų 
nieko nerengti viršminėtą die
ną, bet kartu dalyvauti su 
mumis, kad padaryt parengi- 
rpą pasekmingu. Ačiū! P.

“Baudžiavos Nuotakų” 
Vaidyloms

Antradienį ,rugpjūčio 1-mą, 
8 vai. vakaro, “L” salėj, įvyks 

jto veikalo aktorių praktikos. 
‘Visi būkite. Komisija.

GIRTAS POLICISTAS 
NUŠOVĖ NEGRĄ

Mirė
Charles Shaulys, 28 m. am

žiaus, mirė penktadienį, 28 d. 
liepos, Neurological ligoninėj, 
New Yorke. Gyveno 130-06 
Lefferts Blvd., Ozone Park, 
L. I. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, liepos 31 d., 2 vai. po 
pietų, Mt. Olivet kapinėse. 
Kūnas pašarvotas namuose.

Laidotuvėmis rūpinasi gra
borius J. Garšva.

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJIMAI

Pasirandavoja du kambariai, tin
kami porai, elektra ir visi paranka
mai. Kreipkitės: 67 Scholes St., 
Brooklyn, N. Y. (176-178)

PARDAVIMAI
Biznio proga — galima įsigyti Ba

rą (aludę) lietuvių ir lenkų apgyven
to] apylinkėj. Renda .$60, su ketu-
riais kambariais. leiga $500. Pilna 
kaina $3,500.00. šaukite: 
103 Park Ave., 
N. Y. Room 914.

Fidelity,
New York City, 

(173-178)
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IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

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

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Louis Pensą,, Staten Island 
policistas, nušovė Lewis Hall, 
negrą. Jam atimta policininko 
žymės ir įkaitintas užmušystė- 
je. Atvykęs nelaimės vieton 
daktaras apžiūrėjo ir paskelbė, 
kad policistas buvo netinkamas 
pareigoms dėl girtumo.

Pensą, pasiųstas dabot apy
linkę, nuėjo į senų geležų ir 
skudurų kiemą praktikuotis 
šaudymo. Ten pašiūrėj sėdėjo 1 
keturi darbininkai, valgė pietus. 
Hali tuo tarpu pereidinėjo į ki
ta pašiūrės kambarį ir patai
kius kulka jį užmušė.

Kailiasiuviai Išrinko 
Pažangiuosius

PUPLIC NOTICES
Notice is hereby given that Modern 

Maid Food Products, of Brooklyn, 
N. Y. has registered its trade
mark: MODERN MAID with the 
Secretary of State of New York to 
be used on foods, beverages and 
grocer’s sundries of every class, and 
for machinery for preparing, display- j 
ing and or vending same.

(175-192)

Lietuvių Restaurantas
BAR ir GRILL 

alfne

(liquor#

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JOSŲ 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 EVer green 7-1661

Šiomis dienomis įvykusiuose 
kailiasiuvių unijos viršininkų 
perrinkimuose pažangieji laimė
jo rinkimus didele didžiuma 
balsų, pusseptinto balso prieš 
vieną. Pažangieji išrinkti jau 
ketvirtu kartu. Lovestoniečių 
griovikų klika nušluota į šalį.

Irving Potash iš naujo išrink
tas manadžeriu, Joseph Wino
gradsky—padėjėju, Harry Beg- 
oon—fin. sekretorių. Išrinkti ir 
visi kiti pažangiųjų eilinių na
rių sleito kandidatai. Jack 
Schneider, kuris dabar teisia
mas suklastuotais kaltinimais, 
jam iškeltais pasėkoje buvusio 
generalio streiko, gavo aukš
čiausi skaičių balsų iš visų kan
didatų į biznio agentus.

Ewald Sander, CIO tėmyto- 
jas, prižiūrėjęs rinkimus per 
abi dienas, sako, kad rinkimai 
buvo pravesti “ramiausiu, tai
kiausiu ir demokratiškiausiu 
būdu.

Lankėsi “Laisvėje”
Petras Andruliūnas su žmo

na Marijona iš Somerville, 
Mass., visą savaitę lankėsi 
Brooklyne, viešėjo pas drau
gus Nargėlus Long Islande. 
Lankėsi Pasaulio Parodoj, 
džiaugiasi Sovietų Pavilijonu.

Jie taipgi aplankė ir “Lais
vės” įstaigą. Apžiūrėjo maši-, 
neriją ir pamatė, kaip yra da
roma knygos ir “Laisvė.” Sve
čiai dienraščio palaikymui au
kojo $3.

Paul Kern, Civilės Tarnybos 
Komisijos prezidentas sako, 
kad 21,000 vyrų išpildė apli
kacijas miesto šoferių dar
bams, kurių dabar yra tik šeši.

Somervell, WPA adminis
tratorius, ir Burton, specialis 
tėmytojas WPA protesto veik
snių čionai, iššaukti Washing- 
tonan raportuot padėtį.

Šimtas mažų vaikučių su 
motinomis atėjo pas majorą 
prašyt palaikytJ WPA moky
klas.

Miesto teisėjų prezidentas 
Bissel iš naujo paskirtas ton 
vieton. Jo terminas baigsis 
gruodžio mėn., 1940.

Garsinkite savo biznį dien* 
raštyje “Laisvėje”.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberiai

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

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

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

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

LIETUVIŲ ATLETŲ 
KLIUBAS

✓

Vienatinis Sporto Kultūros
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ

KL1UBĄ
168 Marcy Ave. 
Brooklyn, N.Y.

Tel. 
Ev. 4-8041 

VALGIAI IK 
GARIMAI

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9608 *

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintam Kainom)

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

langinė dėžė.

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

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčlų šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 j mėnesį. Pamąstyklt! 

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

Tuojau šaukite E V. 7-6111 
4-6562

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

664 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Namų Rakandų Krautuve
A. WEITZNER

VERTEIVIS

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

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaitės Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut Šį special) pasiūlymą

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

x jįf'«




