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Posėdžiaus.
Vajus.
Jaučiasi Ramiau. . .
Bet Ne Visi.
Gerai, kad Ištrauks.
Ką Sako “Pravda.”
Netiesa, p. Sirvydai.

Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 

Brooklyne $6.00 
Metams

Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

šeštadienį įvyksta Lietuvių
Darbininkų Susivienijimo Cen
tro Valdybos suvažiavimas. Jis 
apsvarstys visą eilę svarbių 
organizacinių reikalų. Vadinasi, 
brooklyniečiai vėl turėsim toli
mų svečių.

Šiuo metu Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas veda vajų 
už gavimą naujų narių. Vajus 
jau gerokai įsisiūbavo, šis va- 

,jus—tai priešseiminis vajus, 
nes 1940* metais LDS laikys 
penktąjį savo seimą.
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Lietuva Reikalaujanti 
Suvalkijos ir Daugiau 

Teisių Klaipėdoje

AMERIKA TIK TURĖTU PAREIKŠTI, 
KAD JI NEREMS ANGLIJOS, TAI IR 
BAIGTŲSI KARAS, SAKO NAZIAI

Naziai Pradėsią Milžinišką Karą, jei Anglija Vis Atmes 
Pasiūlymus Eit j Taikos Konferenciją su Vokietija

ANGLIJA KARIAUSIANTI IKI “KAR
TAUS GALO,” KOL NUŠLU0SIANT1 

HITLERIZMA, SAKO CHAMBERLAIN
Vokietija Turėsianti Būt Nuginkluota, Tvirta Taika 

Užtikrinta ir Atsteigta Lenkija ir Čechoslovakija

Su kuo tik pasikalbi, tai vis 
sako:

“Dabar jaučiuosi daug ra
miau, fcai Lietuva padarė apsi
gynimo sutartį su Sovietų Są
junga. Jei tik pasitaikys pro
ga, tai dabar važiuosiu Lietu
von pasisvečiuoti.”

Aišku, yra žmonių, kurie ir 
kitaip kalba. Yra net tokių, ku
rie šiandien Lietuvą jau prade
da niekinti. Tai vis kietakak
čiai reakcininkai.

Tegu gi jie sau niekina, o 
mes pastiprinkim savo veiklą, 
smarkiau darbuokimės Lietuvai 
padėti.-

Daug geriau bus Pabaltijos 
kraštams, kai iš jų Hitleris iš
trauks savo nazius. Tie žmonės 
daug skandalų sukeldavo Lie
tuvoj, nors jų ten visai mažai 
gyvena.

Jeigu jie nori kelti skanda
lus, tai dabar tegu sau važiuoja 
pas savo Hitlerį, o Lietuvos 
žmonės tegyvena sau ramiai ir 
tekuria šviesesnį rytojų.

“Lietuvos žmonės ir viso 
pasaulio žmonės dar kartą tu
ri progos įsitikinti, kokios di
delės svarbos yra palaikymas 
draugiškumo su galingąja So
vietų Sąjunga, kuri visuomet 
buvo ištikima savo principams 
ir niekad nesulaužė savo pa
žadų ...”

Šitaip rašo Maskvos “Prav
da,” komentuodama apie Lietu
vos-Sovietų sutarties padarymą.

Tai teisingai pasakyta. Ką 
kada Sovietai kam žadėjo, tą ir 
davė. Liepos 12 d., 1920, kai 
Sovietų vyriausybė pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę, po
draug jie, Sovietai, pripažino 
Vilnių Lietuvai. Paskui Raudo
noji Armija buvo išvijusi lenkų 
imperialistus ir tąjį miestą Lie
tuvai atidavė. Tačiau Lietuva 
persilpna buvo jį išlaikyt.

Taigi dabar, .kai antru kar
tu Vilnių Lietuvai atiduoda, 
Sovietai padarė su Lietuva to
kią sutartį, kuria einant, nie
kas iš Lietuvos Vilniaus dau
giau nebeatims.

Vytautas Sirvydas rašo “Vie
nybėje,” būk mane Maskva 
kvietusi ten važiuoti, bet aš pa
bijojęs ir nevažiavęs.

Tai ne tiesa, Vytautai. Nie
kad nesu atsisakęs Maskvon va
žiuoti. Važiavau ten niekeno 
nekviestas ir išbuvau virš 3 
mėnesius, o sugrįžęs—parašiau 
apie socializmo kraštą knygą.

• Chung king, Chinija. — 
Aštuntoji komunistinė chi- 
nų armija sumušė, 40,0p0 
japonų Shansi provincijoj; 
užmušė bent du tūkstančius 
priešų.-

London, spal. 13. — Neo
ficialiai pranešama, kad So
vietai kviečią į politinius ir 
e k o n o m inius pasitarimus 
taip pat Švediją, Norvegiją 
ir Daniją.

London. — Negalima pa
sitikėt Hitlerio žodžiu, sa
kė seime Anglijos ministe- 
ris pirmininkas Chamber- 
lainas, atmesdamas Hitle
rio siūlymą taikytis. Hitle
ris turi “darbais... įtiki
nančiai įrodyt ir duot prak
tiškų užtikrinimų” pirma, 
negu Anglija ir Fra nei j a 
sustabdys karą prieš Vokie
tiją, užreiškė Chamberlai- 
nas. 0 jei ne, tai, girdi, An
glija ir Francija “visomis 
jėgomis, iki kartaus galo” 
kariausiančios prieš Vokie
tiją, kol hitlerizmas būsiąs 
sunaikintas.

“Praktiški užtikrinimai/’ 
iš Vokietijos pusės tai bū
tų nuginkluot ją, kaip su
prato tuos Chamberlaino 
žodžius politiniai tėmyto- 
jai.

Pasak Chamberlaino, tai 
Hitlerio pasiūlymas taiky
sis yra nepriimtinas todėl, 
kad jis nežadėjo “atsteigt” 
Lenkiją ir Čechoslovakiją. 
Čia Chamberlainas davė su
prast, kad Anglija ir Fran
cija reikalaus atgaivint ir 
atbudavot Lenkiją ir Čecho
slovakiją kaip nepriklauso
mas valstybes.

Chamberlainas taip pat 
nudavė, kad Anglija ir 
Francija kovojančios už 
“visų tautų laisvę,” už “pa
stovią taiką” ir tt.

Jei karas tęsis iki “kar
taus galo,” tai pasak Cham
berlaino būsianti kalta tik

RAGINĄ DIESĄ IšTAR- 
DYT LEWISĄ

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Scha
fer reikalauja, kad kongre
sinė Dieso komisija ištar
dytų J. L. Lewisa ir visus 
CIO darbuotojus, kuriuos 
jis apšaukia “gensteriais.”

Reikalauja Deportuot “Gene
rolą” Šmelką “Krivitskį”
Washington. — Šmelka 

Ginsberg, pasivadinęs buvu
siu “sovietiniu generolu 
Walteriu Krivitskiu,” pliau
pė kongresinei Dieso komi
sijai visokias kvailybes apie 
Sovietus ir Amerikos ko
munistus, ir gyrėsi, būk jis 
pats andai buvęs “Sovietų 
šnipų galva yakarinėj Eu
ropoj,” tai žinąs, ką kalbąs.

Bet čia neva “generolui” 
Šmelkai atsisuka antrasis 
lazdos galas, ir kongresma
nas Schafer reikalauja iš- 
bugdyt tą žuliką iš Ameri
kos, kaip “svetimo krašto 
karinį šnipą.”

nazių valdžia. Sykiu Cham
berlainas įspėjo, kad toks 
žūt-būtinis karas padarytų 
pasaulį visame kame skir
tingu nuo to, “ką mes iki 
šiol žinojome.”

SOVIETAI PATVIRTINO , 
SUTARTI SU LIETUVA

Maskva. — Prezidiumas 
Sovietų Sąjungos Vyriausio 
Sovieto (seimo) patvirtino 
sutartį su Lietuva dėlei 
tarpsavinio apsigynimo ir 
dėlei Vilniaus krašto perve
dimo Lietuvai.

Šiandien Susirinksiąs 
Lietuvos Seimas

Maskva. — Pranešama, 
kad šį šeštadienį susirink
siąs Lietuvos seimas (su
prantama, reikalais sutar
ties su Sdvietų Sąjunga).

Maskvoje eina kalbos (be 
patvirtinimo), kad Sovietai 
siunčią diviziją Raudono
sios Armijos suorganizuot 
gynimą Lietuvos rubežių.

Latvių Prekybos Atsto
vai Maskvoje

Maskva. — Atvyko Lat
vijos atstovai derėtis dėlei 
prekybos paplatinimo tarp 
Latvijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Oficialis Pranešimas Iš 
Lietuvos apie Vil
niaus Atgavimą

Kaunas, spalių 11 d. — 
Pagal pasirašytą savitarpio 
karinės pagalbos paktą Lie
tuva gauna (iš Sovietų)’ 
Vilnių su lietuviškomis sri
timis. Rusija suverenumą 
gerbs, į Lietuvos vidaus po
litinę, ekonominę ir sociali
nę santvarką nesikiš.

Vokietijos Prekyba su Užsie
niais Nupuolė 42 Proc.

Paryžius. — Anglijos ir 
Franci jos įvesta blokada 
jau 'nukirto naziam 42 pro
centus užjūrinės prekybos 
su užsieniais, kaip tvirtina, 
Prancūzai biznio apskaičiuo
to j ai.

Jie numato, kad Vokieti
ja, pagal savo prekybos su
tartį su Sovietais, tegaus- 
tiktai dalį reikalingų me
džiagų.

Paryžius, spal. K13. — Vo
kiečiai per keturias dienas 
atakavo francūzus, bet da
bar vėl apsistojo.

Ryga. — Neoficialiai pranešama, kad Lietuva 
ruošiasi reikalaut, kad Vokietija pervestų Lietuvai Su
valkų sritį, prie Rytų Prūsų rytinės sienos.

Ši Suvalkų sritis priklausė Lenkijai, kol vokiečiai 
ją užėmė. Tos srities gyventojai yra žymia dalim lie
tuviai.

Sakoma, kad Lietuvos valdžia jau įgaliojo savo 
atstovą Berlyne pradėt derybas dėlei Suvalkų srities 
prijungimo prie Lietuvos.

Taipgi (nepatvirtintai) pranešama, kad Lietuva 
kreipiasi į Vokietijos valdžią pakeist sutartį, pagal 
kurią Klaipėdos kraštas buvo pervestas Vokietijai. 
Lietuva esanti nepatenkinta apribotomis teisėmis, ku
rias jinai dabar turi Klaipėdos prieplaukoje; Lietuva 
reikalaujanti tenai tokių teisių, kad Klaipėdos uoste 
jinai nepriklausytų nuo Vokietijos įstatymų.

Pasak šio pranešimo, tai Sovietai remią Lietuvos 
reikalavimą praplatint Lietuvai teises Klaipėdos uoste.

Naujausios Žinios
Amerikos B e p u s i š k u mo 
“Taisymas” Tarnautų An

glijos Imperialistam

Washington, spal. 13. — 
Laivų kompanijos ir kiti 
kapitalistai “gaudo” sena
torius ir apdirbinėja juos, 
kad balsuotų “pataisyt” 
Amerikos bepusiškumo įsta
tymą ir praleist ginklus ka
riaujančioms šalims.

Progresyvis s e n a t orius 
LaFollette tam priešingas. 
Kadangi Vokietija užbloka- 
duota ir negalėtų pirkt gin
klų iš Amerikos, tai toks 
bepusiškumo “pataisymas” 
tarnautų tik Anglijos im
perijai ir Franci jos impe
rialistam ir trauktų Ame
riką į karą su Vokietija. 
“Bet ar gi tai mūsų parei
ga gelbėti ir išlaikyti An
glijos imperiją?” klausia 
senatorius LaFollette.

CIO Suvažiavimas Priėmė 
Roosevelto Raginimą dėl 
Vienybės su Federacija
San Francisco, Calif. — 

Prezidentas Rooseveltas at
siuntė telegramą CIO suva
žiavimui, ragindamas CIO 
stengtis apsivienyt su Am
erikos Darbo Federacija.

Suvažiavimas įpareigojo 
jau seniau paskirtąją ko
misiją vesti derybas su Fe
deracija dėlei apsivieniji- 
mb.

CIO suvažiavimas vien
balsiai išreiškė pasitikėji
mą politiniu veikimu dar
bo unijų, priklausančių Ne- 
partijinei Darbo Lygai, ir 
smerkė naująją valdišką 
Šalies Darbo Santikių Ko
misiją, kad ji vienpusiškai 
remia D. Federacijos unijė- 
les prieš didžias CIO in
dustrines unijas.

Washington, spal. 13. — 
Pranešama, jog Amerikos 
pakraštiniuose v and e nyse 
slankioja pustuzinis' sveti
mų submarinų.

Lloyd George Smerkia 
“žūtbūtinį” Chamberlaino 

Karą

London, spal. 13. — Gar
susis Anglijos politikas D. 
Lloyd George smerkia mi- 
nisterį pirmininką Cham- 
berlainą, kad 1 šis atsisako 
tartis apie taiką su Vokie
tija. Lloyd George sako, 
kad tas senis Chamberlai
nas tuomi skiria mirčiai 
milionus jaunų vyrų ir le
mia sunaikinimą daugybės 
nekariškių gyventojų, vy
rų, moterų ir vaikų.

Maskva. — Tęsiasi dery
bos dėlei prekybos praplati
nimo tarp Vokietijos ir So
vietų. Vokietija siūlo padi
dint prekybą su Sovietais 
iki biliono ar daugiau mar
kių per metus.

Angly Darbiečiy Vadas Šau
kia Rooseveltą ir Belgą 

Karaliy Gesinti Karą
London. — Kai Anglijos 

premjeras Chamberlainas 
seime atmetė Hitlerio pa
siūlymus taikytis,’ senasis 
anglų Darbo Partijos vadas 
G. Lansbury atsišaukė eit 
prie taikos, ir kreipėsi į 
prezidentą Rooseveltą ir 
Belgijos karalių Leopoldą 
II, kad sušauktų taikos 
konferenciją. Jeigu kariau
jančios šalys neitų 4 tokią 
konferenciją, tai Lansbury 
ragina suruošt bepusiškų 
šalių konferencija taikos 
reikalais,‘kurioje turėtų da
ly vaut ir Sovietų Sąjunga, 
kaip sako šis darbiečių va
das.

Karininjkas Cl. R. Attlee, 
kitas darbiečių vadas seime, 
užgyrė premjero Chamber
laino išreikštą intenciją 
kariaut prieš Hitlerį iki ga
lo.

ORAS. — šeštadienį ap
siniaukę, gal būsią lietaus.

Berlin, spal. 13. —- Jung
tinės Valstijos turėtų aiš
kiai pasakyt Anglijai, kad 
Amerika nerems Anglijos, 
jeigu Anglija atsisakys nuo 
taikos derybų su Vokietija,

KETURI FINUOS “PATRO
NAI” PAS MOLOTOVA
Maskva.— Jungtinių Val- 

tijų ambasadorius L. Stein- 
hardt atsilankė pas Sovietų 
komisarų pirmininką V.
Molotovą ir išreiškė viltį, 
kad bus išlaikyti taikūs 
santikiai tarp Sovietų Są
jungos ir Finijos (Suomi
jos). Sakoma, jog Amerikos 
ambasadorius, pagal pat
varkymus iš Washington, 
prašęs, kad Sovietai per da
bartines derybas su Finiįa 
nereikalautų nieko tokio, 
kas galėtų “pažeist” Finijos 
nepriklausomybę ar jos čie- 
lybę.'

Atstovai Švedijos, Nor-. 
vegijos ir Danijos taip pat 
kreipėsi su panašiu prašy
mu į komisarų pirmininką 
Molotova.

Bet dar nėra viešai žino
ma, kaip iš tikrųjų atstovai 
tų keturių šalių bandė už
tart Finiją ir ką jiem Mo
lotovas atsakė.

(Žymėtina, jog Sovietai 
dar nebuvo padarę jokio 
pasiūlymo Finijai, o jau 
Amerikos, Švedijos, Danijos 
ir Norvegijos atstovai Mas
kvoje supuolė “gelbėti” Fi
niją. Jie buvo įprašyti Fini
jos valdžios.)

Latvijos Galva Sako: 
Sutartis su SSRS Ne
kenkia Mūšy Laisvei
Ryga. — Latvijos prezi

dentas Kari Ulmanis pat
riotiškoje latvių demonstra
cijoje pareiškė, jog nuolai
dos padarytos Sovietam ne
kenkia Latvijai vykdyt sa
vo vidujinius įstatymus ir 
jog Latvijos valdžija ,gal: 
būt sudaroma tokia, kokią 
žmonės pasirenka.
Sovietai Reikalavo Iškraus 

tys Nazius iš Latvijos 
Kas liečia vokiečių (na

zių) galvatrūkčiais bėgime 
iš Latvijos, tai buvo susi
tarta tarp Vokietijos ir So
vietų Sąjungos kraustyt 
tuos vokiečius iš Latvijos, 
sakė prezidentas Ulmanis:

“Bet tegul jie sau sveiki 
keliauja; jie niekad dau
giau Čia nesugrįš, niekada 
daugiau nebus priimti kaip 
nariai Latvijos visuomenės. 
Latvija niekada nebus nuš
luota nuo Europos žemla-

—kaip pareiškė nazių spau
dos galva dr. Otto Dietrich 
svetimšaliams koresponden
tams.

Jei Amerika taip pasaky
tų Anglijai, tuomi Amerika 
greitai užbaigtų karą Euro
poj, tvirtino Dietrich, kal
bėdamas ta, ka Hitleris 
jam liepė.

Vokietija rengiasi pradėt 
“rimtą, pilną, milžinišką” 
karą prieš Angliją ir Fran
cija. Bet naziai dar atidė
tų tokio karo veiksmus, jei-
gu būtų įžiūrima, kad pre
zidentas Rooseveltas nedve
jodamas pasakys Anglijai, 
kad jinai turi sutikt eit į 
taikos konferenciją su Vo
kietija.

O jei nė, tai atsidarys 
“baisiausia kraujo pirtis is
torijoj,” sakė Hitleris per 
Dietrichą, ir už tai puls 
kaičia ant Anglijos ir Fran
ci jos. Chamberlainas, An
glų ministeris pirmininkas, 
girdi, yra pasimojęs “su
naikint vokiečių tautą, bet 
pamatysime, kas ką sunai
kins.” O jeigu Anglija tiki- % 
si per blokadą badu išma
rini Vokietiją, tai esą Vo
kietijai būtų lengviau už- 
blokaduot Angliją, negu 
Anglijai išmarint vokiečius, 
sakė dr. Dietrich.

Iš to suprantama, kad 
nazių valdžia planuoja šim
tais bombinių lėktuvų iš 
karto, urmu bombarduot 
Anglijos laivus ir kariškai 
svarbius pakraštinius An
glijos punktus ir tuomi pa
daryt “neapsakomus nuos
tolius” Anglijai.

Pasak nazių valdovų, tai 
Italija eisianti karan prieš 
Franci ją ir Angliją, kai tik 
naziai pašauksią Italiją.

Nazių spaudos galva 
' Dietrich pasakojo, būk ir 
“Rusija pasirengus padėt 
Vokietijai.”

(Reikia pastebėt, kad 
naziai dažnai tik vartoja 
Rusijos vardą, gąsdindami 
Angliją ir Francija.)

Atžagareiviški Tarimai D. 
Federacijos Suvažiavimo
Cincinnati, Ohio. — Su

važiavimas Amerikos Dar
bo Federacijos vienbalsiai 
išrinko Wm. Greeną Fede
racijos pirmininku penkio
liktai tarnybai; atmetė re
zoliuciją, reikalavusią už- 
girt Naująją Dalybą, ir 
pakartojo pirmesnių jų Fe
deracijos suvažiavimų ta
rimus kovot prieš komunis
tus unijose.
pio!” užreiškė prez. Ulma
nis, o žmonės griaustiniškai 
smarkiais sveikinimais pri
tarė jo žodžiams.

u
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tai, jokis pamatas jų “kritikai.” Ji rėkia 
kad tik rėkti, kad tik rėkti, žinoma, prieš 
Sovietus.

Prekybos Sutartis su Anglija
Sovietų Sąjunga padarė naują preky

bos sutartį su Anglija. Einant šia sutar
timi, Sovietai duos Anglijai medžio, o 
grąžon iš Anglijos gausią gurno ir blėtos.

Sakoma, Sovietai padarė su Skandina
vų kraštais,—Švedija ir Norvegija — 
kontraktus dėl medžio gabenimo Angli- 
jon.

Ši sutartis, aišku, turi daug ir politi
nės reikšmės. Be Jdtko, ji parodo, jog 
Sovietų Sąjunga yra neutralė valstybė 
ir ji daro biznį su visais kraštais, kurie 
tik nori bizniavoti.

KURIUO KELIU?

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Trejos Prakalbos Brooklyne
Šią savaitę Brooklyne įvyko trys ma

siniai mitingai. Vienas buvo suruoštas 
tautininkų ir trockistų (sklokininkų), 
kitas katalikų, o trečias Amerikos Lietu
vių Kongreso Brooklyno skyriaus. Visi 
trys mitingai buvo ruošiami Lietuvos 
reikalams svarstyti.

Koks, tačiau, didelis buvo tarpe tų mi
tingų skirtumas! Tautininkų-trockistų ir 
katalikų mitinguose kalbėtojai vyriausia 
savo tęma pasirinko plūsti Sovietų Są
jungą. Jie bandė įkalbėti klausytojams 
dalykus, kurie nieko bendro neturi su 
tikrove. (Apie tai buvo mūsų dienraš- 
tyj plačiai rašyta ir todėl mes čia to 
klausimo nei nekeliame).

Mums svarbu priminti patį žmonių 
ūpą, pačią nuotaiką, kuri tuose mitin
guose pasireiškė.

Katalikų ir tautininkų-trockistų mi
tinguose nuotaika buvo prislėgta. Kal
bėtojai bėrė ant Lietuvos saujas žemių, 
panašiai, kaip tikintieji katalikai beria 
ant į kapą įleisto žmogaus kūno! Jie 
jautėsi beviltėje todėl, kad Lietuvai at
sivertė naujas istorijos lapas, todėl, kad 
Lietuva šiandien pradeda gyventi nau
jesniu, gražesniu gyvenimu! Net Lietu
vos himną tie žmonės pamiršo. Jiems, 
matyt, Lietuvos himnas šiandien jau at
siduoda “Internacionalu.”

Skirtingas mitingas buvo trečiasis — 
suruoštas Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno skyriaus. Jis, tenka pažymėti, 
savo skaitlingumu viršijo anuos abu su
dėjus į krūvą. Be to, tai buvo entuziaz
mo mitingas. Tai buvo patriotingas ir 
tikslus mitingas. Skaitytojas, veikiau
siai, matė rezoliuciją, priimtą šio mitin
go. Ji tilpo pereito penktadienio “Lais
vėj.” Šičia žmonės reiškė džiaugsmą, 
reiškė entuziazmą, reiškė viltį, kad Lie
tuvai iš tikrųjų šiandien prasideda nau
ja era, kad ji atsistojo į laimingųjų tau
tų tarpą.

Orkestras atidarė mitingą su Lietu
vos himnu. Aido Choras uždarė mitingą 
su Lietuvos himnu. Žmonės skirstėsi su 
ūpu ir dvasios pakilimu. Jie džiaugėsi 
sulaukę tos dienos, kurią ir jų gimtam 
kraštui naujas, šviesesnis rytas aušta.

Toki tai buvo tie trys Brooklyno lietu
vių mitingai!

Ko Jie Siekiasi?
“Daily Workeris” iškelia vieną būtent 

faktą, kad šiuo metu Amerikos į karą 
stūmėjai ne tiek nori, kad ši šalis ka
riautų prieš Vokietiją, kiek kad ji ka
riautų prieš Sovietų Sąjungą.

Dėlto Amerikos spauda užpildyta šlyk
ščiais raštais prieš Sovietus, dėlto viso
kį Sovietų priešai šiandien buriasi kry
žiaus karan prieš komunistus ir Sovie
tus.

Ir tai, žinoma, daro ne tik Amerikos 
reakcininkai. Tatai daro ir kitų kraštų 
tos rūšies žmonės. O karo ruošėjus karš
tai paturi socialistai.

Dienraštis nurodo, pavyzdžiui, kad 
Francijos buržuazija niekad nebūtų drį
susi uždaryti Francijos Komunistų Par
tiją, jei to krašto socialistai (Blumai ir 
Ko.) nebūtų su ja kooperavę.

Socialistai šiuo metu yra kur kas la
biau už karą nusistatę, negu jie buvo 
1914-1918. Ir visų jų vyriausias tikslas: 
pirmiau nustatyti žmonių opiniją prieš 
Sovietų Sąjungą, o paskui jai paskelbti 
kara. V

Su tokiu savo nusistatymu socialistai 
gali ligi tam tikro laiko mulkinti dalį 
darbo žmonių. Bet ateis laikas, kai tie 

'žmonės praregės. Tuomet jų darbų pa
sekmės socialistams nebus geros.

Kariausiąs
Chamberlainas pareiškė parlamentui 

(pereitą ketvirtadienį), kad jis kariau
siąs su Vokietija, kad Hitlerio taikos^siū- 
lymas yra negarbingas, taigi ir nepriim
tinas. Jis ir vėl pareiškė norįs sunaikinti 
Hitlerio valdžią Vokietijoj ir atitaisy
siąs padarytas Lenkijai ir Čechoslovaki- 
jai skriaudas.

Kiekvienas žmogus puikiai žino, kad 
tasias skriaudas Čechoslovakijai ir Len
kijai yra padaręs pats Chamberlainas 
arba visa Lenkijos konservatorių val
džia, bet Chamberlainas į tai nekreipia 
dėmesio, tatai faktinai nutyli.

Na, ir dabar Chamberlainas žudys mi
lijonus žmonių tam, kad panaikinti tą, 
ką jo valdžia sukūrė.

Įdomu, kad Anglijos darbiečių lyde
ris Attlee pilniausiai Chamberlaino im
perialistinę politiką parėmė!

Aidint karo triukšmui, 
sielvarto aimanoms, vyks
tantį moterų, vaikų žudy
nėms, miestų griovimams 
lyg ir nedrąsu kalbėti apie 
tuos kelius, kuriais teka 
žmonių visuomeninis gyve
nimas, nes atrodo stovime 
kryžkelėje, o prieš mus 
vyksta priešpaskutinis, o 
gal būt ir paskutinis, kru
vinos tragedijos veiksmas. 
Kuomi visa tai pribaigs? 
Koks bus šios vykstančios 
tragedijos finalas? Tokie 
klausimai visai materialiai 
iškyla tiems žmonėms, ku
rie dar tik 'stebi aplinką, 
kurie kaupia žinias ir ren
giasi gyvenimui, rengiasi 
atlikti visuomeniniame gy
venime savo pareigą.

Lietuvos studentijai šie 
klausimai, ir dar visa virti
nė kitų, taip pat nesvetimi. 
Tuo labiau, kad mes gyve
name pačiame neramiausia
me žemės kampely. Visos iš
kylančios už mūsų sienos 
problemos neabejotinai vie
nu ar kitu būdu veikia ir 
mus. Jeigu šiandien Lietu
va, o kartu ir jos jaunoji 
karta reliatyviai nedidelę 
reikšmę sudaro tų didžiųjų 
Europą- varginančių proble
mų sprendime, tai kas žino 
kokias pareigas gali uždėti 
mums ateitis. Juk čia pat 
mūsų pašonėje metama į 
karo verpetą, didžiulės žmo
nių ir materialinių gerybių 
masės ir kas gali žinoti, kas 
iš to išeis? Todėl šiame di
džiuliame triukšme vis tik 
turėkime drąsos susikaupti. 
Turėkime drąsos pažvelgti 
ir atydžiai įsižiūrėti į tuos 
veiksnius, kurie stumia pir
myn žmonių visuomeninį 
gyvenimą, kurie daro žmo
nių visuomeniniame gyveni
me įvairius posūkius, zig- j 
zagUS. Gal tai daug kam ]ams be daug bėdos pasiseka

Kelia Skandalus
Suomijos buržuazija pradėjo kelti 

skandalus dėl to, kad Sovietai užkvietė
♦ Suomijos vyriausybę pasiųsti savo at

stovą į Maskvą pasitarimams. Kai tik 
toks pakvietimas buvo padarytas, tuojau 
Helsinkio valdžia paskelbė mobilizaciją 
jaunų vyrų ir, sakoma, pasiuntė savo ka
riuomenę į Suomijos-Sovietų Sąjungos 
pasienį.

Tatai davė toną ir Amerikos buržu
azinei spaudai, tik ir tebelaukiančiai ką 
nors paskandalyti prieš Sovietų Sąjun
gą. Na, ji ir skandalina!

Įdomu, tačiau, tas, kad nei Suomijos 
buržuazija, nei Amerikos buržuazinė 
spauda nežino, už ką jie skandalina. Juk 
Sovietai iki šiol neišstatė jokių Suomi
jai reikalavimų. Pasirodo, kad Sovietų 
Sąjungos priešams nereikalingi joki fak- >

Jei Amerika įsikištu į Karą
Daug žymių žmonių šiuo metu pareiš

kia, kad, jei Amerika įsikištų į einamą
jį imperialistinį karą Europoj, tai mes 
čia susilauktume tokios reakcijos, kokios 
iki šiol šis kraštas nebuvo matęs.

t

Tai yra tiesa. Ir kadangi tiesa, tai dau
gybė fašistinio plauko sutvėrimų ir agi
tuoja šį kraštą į karą. Tiesa, jie agituo
ja labai atsargiai, bet agituoja.. Pirmiau
siai jie bando diskreditupti tuos, kurie 
priešingi karui. Socialistai šitiems gaiva
lams šiandien tarnauja agentais taip 
jau. Socialistai vadina tuos, kurie prie
šingi imperialistiniam karui, “Hitlerio 
agentais.”

Kiekvienas mąstąs žmogus, kuriam rū
pi taika ir demokratija mūsų, krašte, pri
valo neklausyti tų gaivalų, bet privalo 
kovoti prieš Amerikos kišimąsi į impe
rialistinį karą. Tegu tie, kurie vadina 
mus “Hitlerio agentais” (dėlto, kad mes 
kovojame už taiką), eina ir mušasi.

klausimais. Europos prob
lemos yra ir mūsų problem 
momis. Skaudžiausi klausi
mai, kurie per paskutinių
jų metų eilę vargino Euro
pą, pagaliau, kurie privedė 
prie dabartinės katastrofos, 
yra tautų visuomeninio gy
venimo organizaciniai klau
simai. Šie. klausimai jaudi
na visus.

Lietuvos studentija, kar
tu ir visa jaunoji karta, no
ri gyventi ir būti laisva, 
reiškia — nori būti kūry
binga ir lygia greta su kitų 
tautų jaunimu dalyvauti 
kultūrinių ir materialinių 
gerybių kūrime. Siekdami 
šio tikslo mes esame nepa
sitenkinusieji, mums rūpi 
viskas kaip galima arčiau 
savo protu pažinti. Mums 
rūpi perkratyti senas ir 
naujas tiesas ir nieko nepri
imti aklai —- įsakymo ke
liu Mes atviromis akimis 
žiūrime į didžiųjų tautų 
tarpe vykstančią tragediją 
ir nagrinėjame veiksnius,

kurie šią tragediją iššaukė. 
Jaunimas, kuris rengiasi 
gyvenimui, negali nematyti 
šių dienų didžiulio sociali
nio chaoso. Jis negali už
merkti akių prieš visą tą 
dalyką. Jis turi, pagaliau, 
pastatyti sau klausimą, ko
dėl taip yra. Juk dar nesu
puvo ‘kaulai kritusių 1914- 
1918 m. kare kareivių, o 
jau vėl dunda kanuolių ka
nonada. Kam? Kodėl? Ku
riam tikslui? Kas yra kal
tininkai visos tos netvar
kos, viso to socialinio chao
so? Jaunimas gali drąsiai 
atsakyti: — Dėl to mes ne
same kalti. Visa tai paren
gė tie, kuriems rūpi turtai, 
garbė. Tačiau jaunimas ži
no, kad neužtenka pasaky
ti, kad mes nekalti, o reikia 
žinoti dar ir savo paskirtį, 
savo kelia, v

Mūsų paskirtis — prisi
dėti, prie organizavimo nau- . 
jos epochos, kurios išvaka-1 ;
rėse mes gyvename.

Mūsų kelias — laisvės ke- 
lias.

J. Vaišnoras

Kaip Parašyti Paskutinį Testamentą?
Nesenai angliakąsis numirė 

Pennsylvanijoj. Mirdamas ne
paliko jokio testamento arba 
rašto, ir liko vietinei valdžiai 
paskirti administratorių * jo 
turtui. Neužilgo pasirodė to
lima giminė, su reikalavimais 
ant turto, bet nuo draugų su
žinota, kad miręs žmogus pa
liko šeimą Europoj, žmoną 
ir keletą vaikučių. Tie patys 
draugai pranešė našlei apie 
vyro mirtį, patardami jai su
sinešti su jos šalies • konsulu 
New Yorke, kuriam, po daug 
triūso, pasisekė priimti liku
sius pinigus našlei. Miręs 
žmogus paliko keletą tūks- 

\ tančių dolerių banke ir kiek 
nejudinamo turto.

Gerai, kad kartais konsu-

atrodys nepraktiška, bet 
tai būtina. Būtina todėl, kad 
karas jokių problemų neiš
sprendžia, o tik paaštrina 
senas ir iškelia naujas pro
blemas. Kas nors juk turės 
spręsti šias problema s. 
Žmonės ne amžini, dabarti
niai veikėjai, pasitraukdami 
turės perleisti visuomeninio 
gyvenimo organizavimą, ki
toms jėgoms, todėl visai na-) 
tūralu, kad dabartinis jau- ■' 
nimas bus tų skaudžių, ka-' 
ro iškeltų problemų spren-| 
dejas ir žmonių visuomeni-; 
nio gyvenimo organizato-1 
rius. O kaip mes jas spręsi-i 
me? Kokius metodus pavar-' 
tosime, kokias idėjas įgy-lt 
vendinsime? Ar mes būsime 
pasiryžę žygiuoti po laisvės 
vėliava, ar pasiliksime pa
klusniais vergais, praradu
siais pasitikėjimą savimi ir 
visu tuo, kas sudaro progre
suojančio visuomeninio gy
venimo atramos taškus? Vis 
tai klausimai, kuriuos verta 
nagrinėti. Tuo labiau, kad 
gyvenimas nestovi vietoje. 
Jis- vis tampriau ir tamp
riau, net ir prieš didžiulį 
pasipriešinimą, gijų gijomis 
jungia atskiras tautas, kon
tinentus į vieną vientisą 
vienetą, Lietuvos gerbūvis 
priklauso ne tik nuo mūsų 
pačių darbštumo ir suma
numo, bet lygiai didele dali
mi ir nuo tūkstančius kilo
metrų nuo mūsų esančių 
kraštų.-* Tą šiandien mes 
jaučiame visais savo krašto 
sąnariais. Mes esame ne tik 
lietuviai, bet lygia greta ir 
europiečiai. Europos klau
simai yra-kartu ir mūsų

jie

nė’
as-

priimti mirusių tautiečių pini
gus, bet daugumoje atsitiki
mų didesnė dalis pinigų, kurie 
taip reikalingi biednoms šei
mynoms užsienyje, dingsta 
provose todėl, kad mirusieji 
nepalieka jokio testamento, 
palikdami pinigus, kam 
nori.

Pagaminimas testamento 
ra sunkus daiktas. Bile
muo, legalių metų, pilno pro
to, ir liuosnoriai, gali padaly
ti" paskutinį testamentą. Tes
tamentas, kad būti legaliu, 
turi būti palikėje parašytas ir 
nešti jo parašą, kuri du liu
dininkai (nekuriose valstijose 
trys liudininkai) paliudija. 
Liudininkai neturi būti “bene- 

jficiaries” po testamentu, ir 
jie turi prie palikėje vardus 
pasirašyti. Kaip ir palikėjas 
jų akyvaizdoje turi pasirašyti, 
žodiniai testamentai pavėlin
ti tik nekuriose aplinkybėse, 
daugumo v a 1 st i j ų įstaty m a i
juos pripažįsta, jeigu palikė
jas norus pareiškia prie dviejų 
nesaunaudiškų liudininkų, ir 
tuoj po tam tas yra užrašyta. 
Nejudinamą turtą negalima 
perduoti žodiniu testamentu.

Testamentą galima parašy
ti bile kalboje, jeigu tik aiš
kiai pareiškia norą palikėje, 
bet šioje šalyje geriausia yra 
rašyti jį angliškoj kalboj. Ga
lima parašyti kokioj formoj 
norima. Kuomet pakįla nesu
pratimų apie paskutinį testa
mentą, tai yra dėl to, kad pa
likėjas ar tai perdaug yra ra
šęs, pergrotai testamentą pa
rašė, nevartojo aiškios kalbos, 
arba neprisilaikė prie papras
tų įstatymo reikalavimų.

Čia paduodame pavyzdį, 
kaip lengva yra žmogui pa
vesti jo visą turtą 
ir tas testamentas 
Illinois valstijoj.

jo žmonai, 
yra legal is

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Ar galėtumėte paaiškinti, 
kiek ištikrųjų kaštuoja iš
laikymas federates Wash- 
ingtono valdžios? Žinoma, 
jeigu neturite po rankų da
vinių, tai patį klausimą pa- 
siųsikte į gurbą.

Skaitytojas.
Atsakymas:

Federate valdžia susideda 
iš trijų departments bū
tent, išpildomojo, legislaty- 
vio ir teisminio. Pernai šių 
trijų departmentų užlaiky
mui buvo išleista sekamai: 
Išpildomasis departmentas, 
tai yra, apmokėjimas algų 
prezidentui ir jo štabui, už
laikymas Baltojo. Namo ir 
parko, kaštavo $755,150. 
Kongresas kaštavo $14,399,- 
833. Čionai yra įskaitoma 
kaštai taipgi užlaikymo Ka- 

;, kur Kongresas 
laiko posėdžius. O užlaiky
mas Aukščiausio Teismo ir 

Į žemesnių federalinių teis
mų kraštui kaštavo $14,- 
404,375. Vadinasi, viso fede- 
ralis Washington© aparatas 

1 pernai kaštavo $29,563,308. 
Veikiausia tiek pat, jei ne 

i daugiau, kaštuos ir šiemet.

į

LAST WILL AND TESTA
MENT 

September, 1939
1 give all my property, both 

and 
Sarah.

personal, to my wife,

Nėra

Juozas Martinas 
(palikėjo parašas).

Jonas Laurinas
(parašas)

Liudininkas.
Marė Petkienė

(parašas) 
Liudininkas.
reikalinga liudinin

kams žinoti testamento turi
nio, bet vturi žinoti tą faktą, 
kad tas dokumentas yra pa
skutinis testamentas.

Reik įdėti dieną, kada tes
tamentas yra išpildytas. Liu
dininkai turi paduoti savo 
adresus — nekuriose valstijo
se nubaudžiami, jeigu nepa
duoda adreso.

Testamentai yra dviejų rū
šių. Viena, aprūpiną greitą

išdalinima turto. Antra, aprū
pina vėlesnį išdalinimą dalies 
arba viso turto dėl patoges
nių aplinkybių. Abiejuose 
testamentuose, išpildytojas tes
tamento ir globėjai turi būti 
užvardinti. Vienas asmuo, 
arba “trust” kompanija gali 
veikti kaipo globėjas ir testa
mento išpildytojas.

Testamentas paprastai už
vardina vieną arba daugiau 
asmenų, kurie turi išpildyti 
palikė jo testamentą. Šitą as
menį vadiname “testamento 
išpildytoju”. Kuomet testa
mentas neužvardina asmenį, 
tai “probate” ar “surrogate” 
teismai paskiria tokį asmenį, 
kuris žinomas kaip adminis
tratorius.

žmogus gali pamainyti tes
tamentą dviejais būdais, su
naikindamas pirmesnį ir para
šydamas naują, arba gali pri
dėti tolesnių paragrafų prie 
testamento, kuriuos paragra-

(Tiįsa ant 6-to pusi.)

O TRAKAI, SENIEJI TRAKAI, JŪS IR VĖL 
BŪSIT LIETUVOS’...

TĖTI

O’

Garsioji Trakui Pilis, kur pardavikas Jogaila nužudė sa
vo dėdę kunigaikštį Keistutį. Dabar Trakai su Vilniumi 

tenka Lietuvai.
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LAISVĖ . ' Trečias puslapis
I

BALTIEJI BERŽELIAI IR TU, EŽERJĖLI!O Žeme Motinėle!
O žeme motinėle,
Visi takai žiedais vėl nukaišyti, 
Sakytum, laimė prisikėlė 
Ir parnešė jau naują rytą.

Visus žiedus man dovanojai, 
Man saulę degančią paskyrei, 
žvaigždes sidabro naktį 
Vandens paviršiuje pabėrei.

t
Mūs ramios upės plaukia, 
Pakrantėje—berželiai susimąstę, 
Kiekvienas žiedas susikaupęs, 
Kiekvienas slepia tavo mįslę.

Jaučiu gyvybę žalią, buinią, 
Jaučiu tą didžią žemės šventę; 
Ir mes — vaikai artoją 
Darbams didiesiems pasirengę!

Tegul žaibai padangę raižo, 
Te pranašauja klaikią naktį... 
Bet ne nustelbs jau didžio noro 
Gyventi. . . laisvėje gyventi!

Ona Miciute.
Vilnius.

Marcinkonių Dzūkės
Balsas

žemiau telpąs rašinys yra parašytas kai
mo moters—dzūkės Rožės Sabaliauskienės. 
Ji gyvena Marcinkonių parapijoj, iki pas
tarųjų laikų Lenkijos imperialistų oku- 
puotoj. Šis laiškas, šis raštas buvo para
šytas ir tilpo Vilniuje išėjusiam “Mokslui, 
Dailei ir Literatūrai Populiarinti Vien
kartiniam“ leidinyj, kuris išėjo pereitų 
metų pabaigoj. Rašinyj parodo, kokių kū
rybiškų gabumų okupuotoji Lietuva pa
gimdė. Bet tie gabumai buvo slopinami, 
buvo Lenkijos imperialistų trempiami. Da
bar Marcinkonys, kaip ir visa Vilnija, Lie
tuvai priklauso. Sovietų Sąjunga tąją dalį 
su sostine Vilniumi Lietuvai sugrąžino. Be 
abejo, Lietuvoj gyvenimas pasikeis gero- 
jon pusėn ir tokia moteriškė, kaip šio ra- 
šinip autorė, galės savo kūrybiškus gabu
mus tobulinti; ji galės pasireikšti .kaipo 
rašytoja, kaipo literatė. — "Laisvės" Red.

Brolau!
Turiu prie Jūsų brolišką jausmą, Dovano

kite, kad visuomet vadinsiu broliu.
Manau, kad mano rašinius peržiūrėjai ir 

nieko tinkamo neradai, išskyrus kelis palygi
nimus. Todėl malonėkit man atvirai pranešti, 
kas tinkama, o kas ne. Aš ątvirumą labai 
branginu, nors visas pasaulis geriau brangina 
mandagumą. Atvirume visa teisybė telpa, o 
mandagume labai daug ' melagystės matau, 
žfnogus mandagus moka gražiai, kaip artistas 
—gražiai linkteria, dirbtinai nusišypso, kožną 
akyse pagiria. Mano nuomone, mandagumas, 
tai kaip čia palyginus—kaip grožis nudažytas. 
Mes sodiečiai, tai nor ir norėtum būt manda
giais, bet nemokam, nei gražiai linktert, nei 
kryptert, nei šyptert. . . Bet esame daug atvi
resni. Ir žodį geriau išlaikom.

Parašiau daug savo atsiminimų. Man rodosi, 
manęs pasaulis nesupras. Aš matau visur tik
tai neteisybes, neteisybes... šiame pasaulyje, 
kas turtingas, tas ir galingas ir išmintingas, o 
kas neturtingas, tai po kojomis mindomas, vi
sų niekinamas.

Gyvena neturtinga mergaitė, jauna, graži, 
talentą turi į mokslą, bet ji neturi už ką moky
tis; ji lieka be mokslo tik dėl to, kad ji netur
tinga. Ir ji mato ir supranta, kad jai kelias 
pasaulin uždarytas.'Ir kenčia daug, daug, nes 
ji gyvena ne savo gyvenimu. Ir niekas nemato 
jos kančios, niekas neatjaučia; kiek yra tokių, 
kad neturi pasogo surinkto ir šarvo sukrauto 
—gal tėvai neturtingi, ar pamirę, našlaitės li
kę. Tai jau, kad ir gražiausia būtų ir. protin
giausia, tai vistiek be turto niekas nesistveria. 
Sako: gryno kaulo, tai ir šuva negraužia. Ir 
kas daryt jom tokiom? Tekėt už tokio, kokio 
raišo, kuproto, raupuoto, ar senio našlio? Jų 
jaunos širdys ne iš akmenio, nori meilės. Ar 
gali jauna mylėt seną diedą? Tai ar nėra ji 
vergė? Taip ir kenčia visą gyvenimą glamžo- , 
ma senio vyro. Arba kiek jaunų bernų, kurie 
iš neturto ženinas tik dėl pasogo. Ir taip visą 
gyvenimą niaunas, griežiąs, kaip katės maiše 
ir sulaukę vaikų tokiuose keiksmuose augina. 
Vaikai taip auginami, dar maži būdami, /iš
moksta keiktis ir lieka, kaip laukiniai, nieko
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gero nuok savo tėvų neišgirdę. Kartais motina 
ir norėt savo vaikus pamokyt, bet ką ji vyro 
ujama, darbais apsikrovus darys: ir apvelėk, 
ir aplopyk, ir pavalgidink, paplausk an dienos 
kelis roz, pašluok, gyvulius apžiūrėk ir dar 
laukan pirmutinė nubėk.

O moteriškė paskelia dar tik ženklu an die
nos, visa apsidairo, pečių iškūrena, pasmelžia 
karves, papeni kiaules, vištas palesina, uzbo- 
nėlius surengia, o jei turi mažą, tai jį apprau- 
sia, apglobsto ir laukan pirmutinė bėga. Lau
kan, kai nueini rugių piaut, tai sako, moteros 
miklesnės, jom reikia daugiau piaut, tai jos ir 
piauna, nežiuro pro petį. O vyrai paskum at- 
binbina. Vaiką susisupus priesčion, lopšį an 
pečių užsidėjus, uzboną rankon ir pjautuvą an 
peties užsimetus ir valgio našulaitį kur lopšiu 
intucinus, kol nueina laukan, net devyni dieg
liai suremia. Darbu j a, darbu ja per dien susi- 
dvilinkojus ir atsitiest sunku. O čia dar ma
žas vaikas kremta, jau ne pieną, rodos, trau
kia, bet kraują iš gyslų. Pas mus, jei .ku
melę kumeliukas kremta, arba karvę teliukas, 
tai sako reikia geriau pašert, .kad nesubot. Bet 
jei moteriškę vaikas kremta, tai niekas jai, 
niekas nepagadina.* Sodžiaus moteris žemiau 
už gyvulį stovi. Pareina iš lauko nuvargus, 
našuliais apsikrovus, vos dūšią piršte parsine
ša—vaikai pastinka su verksmu ir visokiais 
skundais, vienas valgyt, sako,' netekom, kitas 
skundžias, kad jį kas nors primušęs, o tas ma
žiukas vėl žiepia alkanas. Kiaulės žviegia, net 
tvarto duris verčia. Karvės pakriko po dar
žą susiedo. Susiedas pamatęs pradeda kęikti, 
bartis, pasdaro gyvas pragaras. Vyras puolas 
mušt pačios, kam ji visko nesužiūro. . . Vaikai 
išsigandę sukrinka verkt. Motina sumušta, 
vaikus tramdo, kad neverkt. Mažajam duoda 
krūtį. O tas nusigandęs, mptinos apžindytas 
suserga. Tada vėl kančia motinai ir naktim 
nemiegojimas. O apsirgusį visokiom rodom 
gydo: padalkais akutes šluosto, tai keturių 
.kampų stalo paskutę kryžiavai vaikui burny- 
kėn pila, girdo, tai paguldę po slenksčiu tris 
kart apžengelioja, tai vaiko bevardį pirštuką 
įpiovę tuo krauju lūpukes trina, tai mar.kau- 
nykan prausia ir girdo. Jei kurį gerai prigir
do, tai jau tas neišturi, miršta. Tai sako, taip 
Dievas davė, tai ir nemačino niekas. Daktarai 
mum nepasiekiami. Tai visokiais burtais gy
do. žmonės turtingi, mokyti, dasgirdę apie to
kius dalykus, stebisi mūs tamsumu.

Bet nei vienas nepagalvoja, kaip mum tos 
šviesos pasigaudyt. Jei mišiauną pasiskaitai, 
tai visas tavo mokslas, visas tavo žinojimas. 
Sodietė moteris daugumoje skaityti negali. 
Kai aš augau ir kaip norėjau mokytis, su verk
smu prašiau, tai .visi pripažino, kad mergai
tei mokslas nereikalingas, jai tikzverpt ir aust. 
Tylėt ir Dievas mylėt. Tokia moters dalia: ba
ramos tylim, mušamos verkiam. Kirmėlė nebu
vus kručkan, tai jai gerai ir ridikan sėdėt. . . 
Dar džiaugiamės, kad mumim paskinkę nea- 
aria. Pas mum ko.kion besiedon, ar veselion, 
ar krikštynose, ar pakastynose, tai vyrai už
sėda už pirmutinio stalo, o moterim stalas prie 
durim. An vyrų stalo, tai ir valgį geresnį pa
taiko ir paklotę gražesnę pakloja. O kiek pas 
mus jaunų moterų be laiko miršta moteriškom* 
ligom apsirgę!. .. Sako, kad yra Dievas visa

galis ir teisingas. Aš manau... Jei turtuolio 
šuo suserga, tai jam daktaro pakviečia, o jei 
vargšė moteris suserga, tai ji turi mirti, kar
tais keletą vaikų palikdama ant vargo ir aša
rų. Tie vaikai auga apdriskę, apsimurzoję, 
kaltūnuoti, ,visų stumdomi, badaudami. Bet 
jau kai užauga, tai tada ir juos atranda.

Brolau, rašei, kad daug tikies iš manęs. Tai 
klaida. Aš jau esu gyvenimo nukamuota.. Nors 
metų nepėrdaugiausia pergyvenau, bet jau 
mano plaukai pražilo, nervai sugedo, sveikata 
sumažėjo, viltis užgeso. . . Kartais manau, kad 
gal mes tik dėl to ir gimėm, kad būtum ki
tiems įrankis. Mes moterys sopuliuose gim
dom, varguose auginam, ašarom laistom nuke
rusios an lopšio savo mažus sergančius sūnus, 
naktimis akių nesuleidžiam, kol užauginam. 
Kai jau išūgdom, tai visus jaunus, kaip gėles, 
surenka,; ginklus rankosna įbruka ir varo to
kius pačius varguolius šienauti, kaip gėles tik 
pražydusius. Dvasiški tėveliai dar ginklus pa
laimina. O garsūs rašytojai paskui karžy
gius į padanges kelia, kurie daugiausia nekal
tų žmonių išskerdė.

O motinos jų likusios namie verkia rankas 
laužydamos.

Laukia sūnų pargrįžtančių motinos, laukia 
seserys brolių, ilgisi visi giminės. O jie negali 
mylimiems savo širdies nuraminti ir ašarų 
nušluostyti, nes jie turi priešą mušt. O tas 
priešas ką jiems blogo padarė, būdamas už 
kelių šimtų mylių, nei vandenio nesudrumstė. 
Tai, sako, už tėvynę ir už laisvę vargstančių 
žmonių. Bet man rodos, mūs vargšai artojai, 
jie niekam laisvės nevaržo, niekam tėvynės ne
atima, jie sau rausia žemę, kaip būželiai ir ži- 
vina visus savo uždirbta duona. Ir štai vieną 
gražią dieną gauna jie žinią, kad reikia mest 
plūgas ir dalgė ir eiti ten, kur vienas kitą 
skardo, kur kraujuose maudos be širdies ir be 
gailystės. Visa tai dėl saujos žmonių, kurie 
trokšta garbės ir turtų, žūsta milijonai žmo
nių ne už savo, bet už turtuolių reikalus. Ir' 
Dievas mielaširdingas į tai žiūro ir nemir.kte- 
ria, kaip žmonės, Jo lygūs vaikai, braidžioja po 
kraujus, galvas vieni kitiems sukaliodami. Tai 
lygūs Dievo' vaikai—vieni maudos aukse, tur
tuose, v,yne, o kiti ašarose ir kraujuose ir dar 
juos ganytojai strošina pragaru, kaip mažą 
vaiką gudu ar maišu.

Man teko matyti, kai ėjo mano dėdė į karą 
1914 metais. Pasitiko mus bobutė kieme verk
dama žodžiais rankas užlaužus. —O mano du
krele. o mano viešnele, tai kasg'i tau davė di
delę žinelę, ar drabni paukšteliai, ar raiba ge
gulė, ar gal šiaurus vėjelis, .kad tu atkeliavai 
išleist savo brolelio į didelę kelionėlę, į sunkią 
vainelę, karaliaus žemelę. . .

Dėdė pamatęs, kad sesuo atėjo, pravirko, 
kaip moteris. Ir svetimi neišlaikė verksmu. 
Vaikai subudę iš miego ir tie sukri.ko verkt. 
Pasdarė verksmas, skirkis, tu Žemyna. O bo
butė alasijo: Sūneli mano, mylimiausias mano, 
kad vėliau aš būtau tave mažą žemelėn paka- 
vojus, tai nor būtai vargelio nepalikęs. O dar 
palieki vaikelius, .kaip drabnus paukštelius, an 
didelio vargelio, an gailių ašarėlių! Sena mano 
senystėlė, maža mano sveikatėlė, tai sunku 
man bus auginti tavo maži vaikeliai, sunku 
man bus daryčia sunkieji darbeliai. Sūneli

Lietuvių Tautinio Atbu
dimo Pionieriai
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Parašė 
Dr. A. Petriką.

Išleido Am. Liet. Darb. Literat. Dr-ja
Skaičiau pranešimą laikraštyje, kad Am. 

Liet. Darb. Literatūros Draugija ir vėl išleido 
naują knygą Dro A. Petriko parašytą: "Lie
tuvių Tautinio Atbudimo Pionieriai." Šiąją 
knygą rengiausi nusipirkti, bet štai aplaikau 
nuo autoriaus dovaną ir dar ant viršelio padė
tas užrašas: “Publicistui, visuomenininkui, hu
manistui Dr-ui A. L. Graičiūnui.“ Dr. A. Pet
riką IX. 9. 39.—“

Visų pirma, nuoširdžiai ačiuoju—ne už su
teikimą titulų, kurių neužsitarnavau, bet už 
knygą ir jos turinį, kurios kaina $1.50. Tai 
graži dovana. Ypač—kad tuos Lietuvių tautos 
pionierius beveik visus pažinojau asmeniškai 
ir smagu buvo skaityti apie jos netolimos pra
eities prisiminimus! — Knygoje nuosekliai ir 
bešališkai aprašyti tautinio atbudimo pionie
riai. žinoma, labai sunku, beveik neįmanoma 
pilnai įkainuoti ir aprašyti nuopelnai tųjų sep
tynių esybių lietuvių tautinio atbudimo pionie
rių viename tome knygos, kuris tomas suside
da tik 318 puslapių. Bet pakankamai ir tiek, 
kad Amer. Liet. Darb. Literatūros Draugija 
pagamino tikslu supažindinimo lietuvių tautos 
narių su pionieriais lietuvių tautos atbudimo.

Velytina, kad toji knyga tūkstančiais ek- 
zempliorių paskleista būtų tarp lietuvių.

Dr. A. L. Graičiūnas.

Philadelphia, Pa. -
Svarbios Prakalbos

, Lapkričio 19 d. po pietų čio- 
Įnai įvyks lietuvių masinis susi- 
i rinkimas ir yra kviečiamas d.
A. B.’mba jame kalbėti. Susi
rinkimą nutarė šaukti Pašal- 
pinis Kliubas. Taigi, prašome 
kitų organizacijų bei draugijų 
nieko tą dieną nerengti.

Kiek girdėjau, tai tą patį 
i vakarą Camdeno Lietuvių Li- 
Iteratūros Draugijos ir Lietu- 
vių Darbininkų Susivienijimo 
kuopos yra nutarusios laikyti 
lietuvių masinį susirinkimą. 
Tikimasi, kad šiame susirinki
me kalbės A. Bimba.

Rep.

Wilkes-Barre, Pa.
Laidotuvės

čionai ištiko didelė nelai
mė. Anglį berenkant, užmušė 
Viktoriją Daugirdienę. Velio
nė bus palaidota šį pirmadie
nį, spalio 16 d., 2 vai. po pie
tų, Wyomingo kapinėse. Gimi
nės ir prieteliai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir atiduoti 
nabašninkei paskutinį patar
navimą.

J. Visockis.
mano, kad aš veliju būtau išrengus tave unkš
tam kalnelyj, po žalia liepele, su šviesia žva
kele, su juodu grabeliu, tai nor būtau žinojus, 
kur sūnelio kapelis, tai būtau aplankius kož
ną vieną rytelį, sūnelio kapelį. . . O dar aš ne- 
ščėslyva rengiu savo sūnelį į sunkią vainelą, 
į tolimą šalelę... Paguldysi galvelę svetimon 
šalelėn, nerasiu, sūneli, nei tavo kapelio!...

Taip verkė motina apkabinus savo sūnų. 
Sūnus springo ašarom ir bučiavo motinos ran
kas surukusias. Visi verkė, tik jo žmona sėdė
jo išbalus, kaip drobė ir glaudė verkiančius 
vaikus. Paskui jos lūpos pamėlo, galva nulin
ko, kaip aguona ir virto apslobus, kaip negy
va-. Susiedai sušoko gaivinti. Dėdė priėjo prie 
savo žmonos, pabučiavo jos' išbalusius veidus, 
norėjo ką pasakyti, bet jo tik lūpos drebėjo, 
žodžio ištart negalėjo. Susiedai paėmę už ran
kų išvedė iš pirkios dėdę, kaip girtą. Susiedai, 
apstabarinę moteris ir vaikus, nukriko. Ir 
liko an vargo dvi moterys mažos sveikatos ir 
trejetas mažų vaikų. Kiek jos prisverkė per 
kelis metus, kiek jos buvo be duonos ir drus
kos. O kai pakepa kokią duonaitę, tai su pe
lais grikiniais ir su stabų virbučiais, juodą, 
kaip anglis, kad tik badą pamaišyt. Vienas 
vaikas paskum pamirė, o -dvejatas ir korės an 
vargo. Po kiek metų parėj ir dėdė, bet jau 
be sveikatos: kojas prišalo, ten kur kalnuose 
kelius mėnesius gyveno po vežimu kasnakt gu
lėdamas. Paskum nelaisvėn papuolė pas vokie
čius. Kai ima poryt, kaip jie ten gyveno, tai 
net kūnas pagaugais eina. Iš bado mirė šim
tai žmonių, duoną naktį sapnuodami. Parė
jęs rado namus apirusius, laukai dirvonais už
ėję, beduonė, nors mesk ir eik maišeliu persi
metęs. Bet kasgi galėjo ubagus išpenėti, kad 
jų buvo tūkstančiai. Tai vis už tėvynę. Dėdė 
pagyvenęs mirė, palikdamas dar du’’sūneliu 
dvynukus. Kiek vargo, kol vaikai paskylėj 
nuok žemės. Darbų pilnos akys. Tai tuos vai
kučius pirkion užrakina ir paliekti an visos 
dienos. Parėję randa užmigusius, katrį po lo
va sustraukusį, katrį po durimi. Vaikų net 
akutės užputę nuo verksmo. Ir korės murzini, 
apšašę, nedavalgę, kaip paršiukai nuskurdę. O 
jau dabar, kai užaugo, tai į kariuomenę šau
kia. Ir reikės palikt motina viena be sveika
tos, nebus nei duonos kąsnio kam paduoti. Štai 
kam taip vargingai augino, kaip sako; tėvynės 
naudai. Tokia jau tvarka šio pasaulio. Dar 
žemė neišsilygė nuo Didžiojo karo, o jau ir vėl 
vieni prieš kitus dantis galanda. Mokyti gal
vas suka, kad kuobaisiausias dujas išradus, ar 
ginklus an žmonių galvų. Turbūt taip skubiai 
rengias ne kiškių šaudyt, tik mūsų jaunų ber
nelių. Ponai savų galvų gailėsis, nes jų galvos 
protingos, tai valdovai savąsias saugos, ba jie 
tarp savęs ne priešai, tik vargšai vieni kitų 
priešai...

Tai tiek. Gal mane už šitokį, rašymą sukri
tikuosi. Bet nebijau kritikos. Tamsi sodietė, 
kaip galvoja, taip rašo...

Rožė, Sabaliauskiene.

Norwood, Mass.
Iš Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo Veikimo

Rugsėjo 27 d. LLD Kliubo 
delegatės, P. Sarapienė, M. 
Krasauskienė ir M. Trakima- 
vičienė išdavė r a p ortą iš 
Moterų Suvažiavimo, kuris at
sibuvo Brooklyn, N. Y.

Po entuziastiškų raportų 
nutarta dėl platesnio veikimo 
perorganizuoti LLD Kliubą į 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubą. Ant vietos įstojo pen
kiolika nariu, nes mokestys 
labai prieinamos, 25c įstojimo 
ir 5c į mėnesį. Naujas komite
tas susideda iš šių draugių :

P. Sarapienė, organizatorė.
E. Karalienė, pagelbininkė.
O. Zarubienė, - protokolų ir 

finansų sekretorė.
M. Krasauskienė, kasierius.
Nutarta susirinkimus laikyt 

per tūlą laiką pirmais ir tre
čiais pirmadieniais.

Moterų Kliubas Auga

Pirmas susirinkimas LMA 
Kliubo įvyko spalio 2 d. Šia
me susirinkime įstojo keturios 
naujos narės, tarpe jų dvi 
jaunos moterys, Julia Wara- 
gla (nurse) ir Ida Jenkins. 
Šis susirinkimas taipgi buvo 
gyvas ir nutarta pakviesti Dr. 
Borisas iš So. Bostono su pre- 
lekcija. Dr. Borisas jau apsi
ėmė mum prelekciją paskaity
ti temoje “Akys ir Akių Hy- 
giena,” lapkričio 6, 7:30 va-, 
landą vakare, Lietuvių Svetai
nėje. Taipgi greitu laiku bus 
rengiama “beano“ arba 
“whist party.”

Į ateinantį susirinkimą, ku
ris įvyks spalio 16, visos drau
gės atsilankykite ir atsiveskite 
kitas drauges, nes komisija 
jau yra prisirengus prie pirmo 
valgių gaminimo mokyklos, 
Taipgi draugės ateidamos at
sineškite ir paišelius, nes ga
lėsime išsirašyti receptus to 
vakaro valgių gaminimo. Ne
pamirškite būti nevėliau kaip 
7 vai. vakare į pirmą mūsų 
valgių gamiųųno mokyklą.-

Sekr. Olga Zaruba.
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Eltos Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Kauno ir pro-1 kuodidžiausio taupumo, ypa-. 

vincijos knygynuose išpirkti 
visi Europos žemėlapiai ir 
knygynai gavo telegrafu už
sakyti didelius žemėlapių kie
kius Vokietijoje ir kituose 
kraštuose.

Kaunas. — Pašaukus kai- 
kuriuos atsarginius karo pra
timams, vis daugiau atsiran
da jaunų vyrų, kurie prašosi 
savanoriais j kariuomenę, pa
re i k š d a m i norą, reikalui 
esant, ginklu ginti savo krašto 
nepriklausomybę.

smar- 
vande-

Kaunas. — Šiemet 
kiai nusekus Nemuno 
niui, žvejai sugauna daug ir 
stambios žuvies. Raudondva
rio, Kulautuvos, Zapyškio ir 
kt. vietovių žvejai be kitų 
gauna ir didelių lašišų, 
kurias iki metro dydžio.

pa- [ taip 
kai-

Kaunas. — Statistikos ži- 
• niomis, Lietuvoje šiuo metu 

yra arti 23,000 prekybos įmo
nių. šiems metams yra išduota 
22,867 prekybos įmonių vers
lo liudijimai. Pernai tuo pat 
metu buvo išduota 22,519.

Kaunas. — Švedijos nepa
prastas pasiuntinis ir įgaliotas 
ministras Lietuvai Johansonas 
gavo naują paskyrimą ir atsi
sveikino su Lietuva. Nauju 
Vokietijos pasiuntinybės se
kretorių Kaune paskirtas ligi 
šiol dirbęs Vokietijos pasiunti
nybėje Varšuvoje FruČlcr von 
Falkensteinas.

Kaunas. — Dėl nepaprastai 
sausos vasaros šiemet pasėliai 
ir pašarai nuimti be lietaus, 
tik jų derlius yra menkesnis. 
Rugių derlius skaitomas geres
nis, negu pernai; kviečių der
lius taip pat neblogas, bet va
sarinių javų augimui sausroš 
kiek pakenkė. Tačiaus miežių 
ir avižų derlius atrodo nebus 
blogesnis negu pernai. Dar
žuose sausros pridarė daugiau 
žalos ir šakniavaisiai bus ma
žesni negu pernai. Dobilai ir 
šienas šiemet vertinami že
miau vidutinio, taigi dėl paša
rų stokos ūkininkams 
tekti sumažinti gyvulius, 
labiau, 
išdžiūvę 
želia, 
vargina
gelyje kaimų tik 
to ūkininko šulinyje begauna- 
ma vandens.

kad ir ganyklos 
ir atolai 

Nemažai 
vandens

gali
tuo
yra
nevisiškai

gyventojus 
stoka. Dau- 
nenkto, šeš-

Kaunas. — Marijampolės ir 
Pavenčių* cukraus fabrikai 
rengiasi jau šio mėnesio gale 
pradėti gaminti šiemetinio 
runkelių derliaus cukrų. Ka
dangi keliolika tūkstančių 
maišų cukraus dar yra nu
pirkta užsienyje, tai cukrumi 
Lietuva bus apsirūpinusi 
siems sekantiems metams.

vi-

tingai susilaikyti nuo nebūtinų 
užsieninių prekių pirkimo. — 
Kainų tvarkytojas vėl nubau
dė visą eilę pirklių ir firmų 
už kainų kėlimą ir prekių 
slėpimą. Nubaustųjų pavardės 
skelbiamos spaudoje. — Su
varžius kietojo kuro (anglies 
ir kokso) vartojimą priva
tiems reikalams, gyventojams 
smarkiai pradėjus pirktis mal
kas ir durpes, Kaune buvo 
bepristigstą kaip malkų, taip 
durpių. Tam reikalui į pagal
bą atėjo miškų departmentas, 
kuris ėmėsi iš savo sandelių 
pristatyti miestui kuro. Dabar 
kaip malkų, taip durpių gali- 
ma/pirktis, kas kiek nori ir 
pigesnėmis kainomis, negu 
pas privačius perkupčius. Pri
vatiems kainų tvarkytojas 

pat nustatė pastovias 
kainas, kurių negalima per
žengti. — Pradėjus susitvar
kyti užsienių prekybai, pra
monės žaliavų, kuro ir prekių 
gavimas iš užsienių pradeda 
vėl įeiti į normalias vėžes, 
taigi vartotojai vėl galės vi
sai laisvai arba didesnėmis 
normomis apsirūpinti visomis 
reikmenimis.

Tik laikraščiai neap-

Kaunas. — Didžiosios Bri
tanijos ir Francūzijos karo 
paskelbimas Vokietijai gal 
daugiau sujaudino Kauno gy
ventojus, kaip Vokietijos ka
rinis žygis prieš Lenkiją, nors 
kaip pirmuoju, taip antruoju 
atveju visiška rimtis buvo iš
laikyta.
sakomai pakėlė savo tiražus ir 
tą dieną kiekvienas išleido po 
keletą laidų.— Nežiūrint pa
čioje Lietuvos pašonėje siau
čiančio žiauraus karo, maža
jame pasienio susisiekime su 
kaimynais permainų kaip ne
pastebėti. Su Vokietija vyks
ta visiškai normaliai, tik tiek, 
kad iš Vokietijos į Lietuvos 
pusę ateina žymiai mažiau su
augusių vyrų ir šiaip susisie
kimas sumažėjęs. Panašiai su 
Lenkija, iš kur į mūsų pusę 
veik niekas nebeateina, nes 
visi vyrai mobilizuoti. Mūsiš
kiai ūkininkai skubina anoj 
pusėj suimti savo pasėlių der
lių ir išsigabenti į savo pu
sę. — Lietuvos, Vokietijos ir 
Lenkijos sienų susidūrime pa
lei Vištytį mūsų pusės gyven
tojai gauna būti tikrojo karo 
liudininkais, nes iš Lietuvos 
pusės mato žygiuojančias ka
riuomenes, lėktuvų kautynes 
ore ir girdi sviedinių sprogi- 

Ypatingai iš Lietu- 
karas

/o - Suvalkų - Seinų 
Dėl karo priežasčių 
ir Dzūkų dainų šven- 
turėjo įvykti Alytuje 
3 d. — Paskutinėmis

nčjimus.
vos pusės jaučiamas

fronte.
neįvyko
1 ė, kuri 
rugsėjo
dienomis atbėga iš Klaipėdos 
krašto vis daugiau lietuvių iš 
tų, kurie gimę Did. Lietuvoj, 
buvo pasilikę Klaipėdos kraš
te, kaip tai darbininkai, įsi-

Klaipėdos krašte
ir kt.—Nežiūrint tarp-

Kaunas. — Dr. Kazys Grau-1 gijusieji 
žinis, buvęs Lietuvos charge ūkius, 
daffaires prie švento Sosto, tautinių įvykių įsitempimo, į 
paskirtas Lietuvos nepaprastu Kauną tarptautiniai traukiniai 
pasiuntiniu ir įgaliotu minis- ateina visi, 
tru Argentinai, Brazilijai ir 
Uruguajui su rezidencija Bu
enos Aires.-Stasys Girdvainis, 
ligšiolinis protokolų direkto
rius užsieninių reikalų minis
terijoj, paskirtas Lietuvos ne
paprastu pasiuntiniu ir įgalio
tu ministeriu prie šv. Sosto. 
—Protokolų direktoriaus par
eigas eiti laikinai 
Viktoras čečėta, o 
rium J. P. Kairiūkštis, 
Lietuvos pasiuntinybės 
torius Varšavoje.

paskirtas 
sekreto- 

buvęs 
sekre-

Kaunas. — Finansų 
teris, pasiremdamas nepapras
tuoju metu tautos ūkiui tvar- 

sutėikta 
gamybą, 

bei me- 
paskirsty-

mą, įpareigojo visas įstaigas 
ir visus valdininkus laikytis

kyti įstatymo jam 
visa teise, tvarkyti 
taupymą ir prekių 
džiagų įvežimą ir

minis-

pro- 
ašme-

niais įvykiais pasaulyje, tiria
mi Lietuvos užsieninės preky- 
bos-eksporto ir importo reika
lai. Tuo tarpu žymiai suvar
žytas benzino ir kitokio skys
tojo kuro vartojimas ir tuo 
tikslu sumažinamas automa- 
trisu ir keleiviniu autobusu 
judėjimas, o taip pat apribo
tas benzino pardavimas priva
tiems autobusams, taksi ir au
tomobiliams. Kaune ir 
vincijoj nubausta eilė
nų prekybininkų ir vartotojų, 
kurie kėlė produktams kai
nas, .arba slėpė spekuliacijos 
tikslais reikalingiausias varto
jimo prekes ir tokių, kurie 
pirkosi dideles atsargas pro
duktų be jokio reikalo.—Se
kant kitu neutraliu kraštu 
pavyzdžiu, ir Lietuvoje imta
si visų atsargos priemonių, 
duoti savivaldybėms parėdy
mai, kaip ’ tvarkyti civilinių 
gyventojų priešlėktuvinės ap
saugos reikalus, statomos 
slėptuvės, platinamos pamo
kos brošiūromis ir žodžiu, 
kaip apisaugoti orinio puoli
mo metu, nuodingų dujų ir kt. 
atvejais. Radio aparatai pa
skutiniu laiku pasidarė nebe
atskiriama gyvenimo laikme
na, prie kurios kaikurie išti
sas valandas prasėdi. Tokiu 
būdu gyventojai nėra kruvi
nųjų Europos įvykių užklupti 
iš netyčių ir kiekvienas yra 
įsisąmoninęs savo pareigą — 
laikytis rimtai, vieningai, ir 
budėti Lietuvos nepriklauso
mybės sargyboje.

s*-'-.'.......... .

Philadelphia, Pa.
“Laisvės” Naudai Bankietas
Jau tik pora savaičių tebe

liko iki didelio pažmonio, t.y., 
įrengiamo “Laisvės”' naudai 
bankieto ir gražaus, turtingo 
koncerto. Komisija rengimo 
deda visas pastangas, kad 
bankietas būtų 
sėkmingiausiai 
lankę svečiai 
laiką praleisti.

Koncertinė programa bus 
gana turtinga dailės žvilgsniu, 
nes atvyks gabiausi daininin
kai ir dainininkės iš kitu ko
lonijų. šiais metais turėsim 
koncertinėj programoj išgirsti 
ko nors naujo, nes čion atvyk
sta pagarsėję draugai iš mai
nų, Kuzmickas ir Valukas su 
savo sūnais. Biruta Ramoškai
tė iš Hartford, Conn., čia 
lyvaus dar pirmu kartu ir 
labai svarbu ir malonu

----- O-----

Kaunas. — Finansų ministe
rijai Įvedus licensijas ekspor
tui ir importui, bus vedama 
nuosekli užsienių prekybos 
politika. Numatoma šiuo lai
ku neleisti įvežti iš užsienių 
prabangos dalykų, kaip tai 
vaisių, konservų, vynų, like
rių, brangiųjų automobilių, 
avalynių, liuksusinių galante
rijos prekių, tai yra tokių 
dalykų, be kurių galima apsi
eiti ir kurius galima pasiga-] 
minti vietoje. Išvežti bus lei- 

Idžiama tik tuomet, kuomet 
bus parduodama geromis kai
nomis ir lengvomis atsiskaity
mo su užsieniais sąlygomis. 
Nebus leista išvežti tokias 
prekes, kurios reikalingos 
krašto saugumui, mitybai ir 
tp.—Patiriama, kad užsienių 
firmos yra pasiūliusios atga
benti Liet, reikalingus kiekius 
žibalo, gazolino ir benzino, 
taip pat, kad į Kauną jaūįat- 
gabentas pirmas didelis an
glių ir kokso transportas. Be 
to, jau išduota licensijų įvež
ti 150,000 tonų akmens an
glies, dėl kurios jau firmų 
tarpe susitarta.—Kauno uoste 
šiuo metu yra didelis judėji
mas. Nemunu yra atplukdyta 
apie 15 didelių baidokų • su 
malkomis, plytomis, statybine 
medžiaga iš krašto ir su 1,000 
tonų cemento bei 500 tonų 
meksfalto, geležies ir kt. 
prekių iš Klaipėdos.

kurie anksčiau 
ateidavo, tik tiek, kad dauge
lis jų vėlinasi ir keleivių skai
čius žymiai sumažėjęs. Pašto 
susisiekimas laikinai sustojęs 
su Anglija ir Francūzija, taip 
pat nutrūkęs oro pašto susi
siekimas su 'užsieniais. Taip 
pat yra nutrūkęs susisiekimas 
telefonu ir telegrafu su vi
somis kariaujančiomis valsty
bėmis ir tomis šalimis, kurios 
iš Lietuvos buvo tranzitu pa
siekiamos per Vokietiją ir 
Lenkiją.— Prasidėjus Europos 
karui, kaikurie Lietuvoje už
silikę amerikiečiai išsiskubino 
išvažiuoti įvairių neutralių 
valstybių laivais. Anglų su
laikytasis vokiečių laivas 
“Bremen” rugsėjo pirmomis 
dienomis turėjo, be kitų kelei
vių, nuvežti į Ameriką ir ke
letą lietuvių, jų tarpe porą 
kauniškių. — Ryšium su kari-

Kaunas. — Finansų minis
tras pareiškė spaudai, kad 
druskos, cukraus, geležies, ce
mento, tekstilės ir odos gami
nių Lietuvai nepritruks. Esa
ma pakankamai duomenų, 
kad žibalo ir kitų skystojo 
kuro rūšių bus gauta, tačiau 
karas neša tokių netikėtumų,* 
jog patikinti, kad bet kur už
pirktas skystasis kuras bus sa
vo laiku pristatytas, yra sun
ku. “Būdami griežtai neu
tralūs, mes vykdysime savo 
ūkines sutartis, kurias turime 
sudarę su kitomis valstybėmis, 
taip pat ir tas, kurias suda
rėme su dabar kariaujančio
mis valstybėmis dar taikos 
metu,” pareiškė ministras.

Kaunas. — Kauno burmis
tras Merkys išleido atsišauki
mą į visus laisvus nuo karinės 
prievolės vyrus ir į moteris, 
kviesdamas užsirašyti savano
riais ugniagesiais, kurie esant 
reikalui padėtų miėsto gaisri
ninkams.

Komisija 
pastangas, 

prirengtas kuo 
ir kad atsį- 

galėtų smagiai

da- 
bus

girsti jos dainelių ir gražaus' 
skambančio balso.

Apart viršpaminėtų daini
ninkų ir dainininkių, Phila. 
Lyros Choras ir d. Nelė Stat- 
kevičiutė deda daug pastan
gų, kad pasirodyt su naujom 
dainelėm, kad visi atsilankę 
pasiklausyt būtų patenkinti. 
Todėl nepamirškit visi iš kal
no įsigyti tikietus, nes vėliau 
gali pritrukti! Kviečia atsilan
kyti visus. Rengėjai.

TALKININKAI KARIAU
SIĄ IKI SAUGUMO

Paryžius. — Franci jos 
ministeris pirmininkas Da- 
ladier kalbėjo per radio, 
kad Franci j a ir Anglija 
neisiančios į taikos derybas 
su Vokietija, kol būsianti 
pakeista Vokietijos valdžia 
ir užtikrintas Europai sau
gumas.

DIENRAŠČIO

Chester, Pa.
Literatūros 30 Kp. Apžvalga

Šią vasarą 30 kuopos susi
rinkimai buvo silpni, nes va
saros šiltam ore nariai išvaži- 
nėdavo ant 
kacijų. Jau 
sime šalto 
progą visi
kuopos susirinkimus. Kp. su
sirinkimas turės įvykt šio mė
nesio pabaigoj, visi nariai bū
tinai susirinkime, kuomet kuo

pei1 |

apdiskusuoti. Atsineškite gerų 
sumanymų ir atsiveskit naujų 
narių į kuopą.

Kp. Koresp.

tyro oro, ant va- 
greiL vėl susilauk- 
oro, vėl turėsime 
nariai susirinkti į

30 Amerikonu Žuvo su An
glijos Laivu “Athenia”

London. — Paskutinėmis 
žiniomis, tai 30 amerikonų 
žuvo, kuomet buvo susprog
dintas ir nuskendo keleivi
nis Anglijos laivas “Athe
nia.” Anglų ir x kitataučių 
žuvę 89.

(Anglų valdžia sako, kad 
Vokietijos submarinas nu
skandino tą laiva. O naziai 

ALDLD 6-to Apskričio konfe- kad 1W* Anglijos
rencija, turėsime išrinkti dele-j agentai susprogdino Athe- 
gatus ir prirengti konferenci-j nia> 
jai metinį kp. raportą. Taip rėjo 
pat turėsime daugiau reikalų | karą prieš Vokietiją.) 

-- A-----  --- --------------- ;--------------------------------

i pos sekretorius praneš 
“Laisvę.”

Draugės ir_„draugai, k p. 
riai, mes gerai žinome, 
stovi prieš mūsų akis 
darbu nuveikti

na- ■ 
kad ; 

daug | 
Šitai ateina !

tuom, girdi, anglai no- 
sukurstyt Ameriką į

LAISVĖS” JUBILIEJINIS

BANKIETAS
Rengia Philadelphijos Dienraščio “Laisvės” Rėmėjai

TAIPGI BUS KONCERTAS IR

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Sopranas, iš Hartford, Conn., 

dalyvauja programoje

Įvyks Sekmadienį

Spaliu 22 OcL
' / . ' I ®

1

Koncertas prasidės 3 vai. po pietų
Bankietas 6 vai., šokiai 7 vai. vakaro

ŠOKIAI

R. MIZAR/Y 
“Laisvės” Redaktorius, 

sakys prakalbą

MUZIKALĘ PROGRAMĄ PILDYS SEKAMOS DAILeS SPĖKOS:

Biruta Ramoškaite, 
Soprano iš Hartford, Conn.

St. Kuzmickas, 
Baritonas, ir

Violet Kuzmickienč, 
Soprano iš Shenandoah, Pa.

Vincas Valukas su Sūnais 
iš Scranton, Fa.

M. Vaidžiulienė su Dukra 
Duetistčs iš Philadelphijos

Philadelphijos Merginų Sekstetas, vadovaujamas dainininkės 
NELĖS STATKEVIČICTĖS

Charles Valantis
Gros smuiko solo 
iš Philadelphijos

Nellie Statkevičiūtė ir
Jos Merginų Sekstetas 
iš Philadelphijos

Kalbės R. Mizara
“laisvės” Redaktorius

Vietinis Lyros Choras
Dainuos šiame bankiete

VINCAS VALUKAS 
iš Scranton, Fa., dainuos duetus 

su savo sūnais

NEW AUDITORIUM HALL
711-15 SNYDER AVENUE

PHILADELPHIA, PA. 
o

BUS DAUG SVEČIŲ Iš KITŲ MIESTŲ

STASYS KUZMICKAS 
Baritonas, iš Shenandoah, Fa., 
dainuos solus ir duetus
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Penktas puslapis

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3034 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 705 Blake Ave., Borough 
of Brookin. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VINCENT BORYSEVICZ
705 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2864 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2671 Pitkin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumer! on the premises.

ANNA CORDES
2671 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3499 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1630 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on - the premises.

LILLIAN WYNN
(Rainbow Inn) I

1630 Fulton St., Brooklyn, N. Y.'

NOTICE is hereby given that ' License No. 
RL 3168 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 2502 Suuf Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANCIS EARLY
2502 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control latw at 73 North 6th St.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES HERMAN
73 North 6th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3129 has been issued to the undersigned 
to sell bee.', wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 214—39th Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STEPHEN GUCWA
214—39th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2607 has been issued to the undersigned 
to sell bear, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4224 Third Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

KIBE LIQUORMAN
4224 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2985 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi' at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2136 Rockaway Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

EDGAR T. QUARITIUS 
Arcadia Inn

2136 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3678 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine end liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Laww at 368 Rochester Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kiqgs, to be 
consumed on the premises.

FRANK MESCHONAT.
368 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3222 has beeen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 116-118 Bushwick Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

WILLIAM KESTLER 
116-118 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3306 has been issued to "the^undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1103 Manhattan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JAMES J. REILLY
1103 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3066 has been issued to the undersigned 
to sell be-jr. wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1605 Broadway. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, 'to be con
sumed on the premises.

NETTIE GOLDSTEIN 
(d-b-a Tarry Tavern)

1605 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3762 has been issued .to the undersigned 
to fell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 269 Prospect Park West, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

PATRICK CUNNINGHAM & 
JAMES BRICK

269 Prospect Park West Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3020 has been issued to* the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control I>aw at 5311—3r<! Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SETTEMBRING NATALE 
Savoy Tavern

5311—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Igiw at 239 Irving Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumer! on the premises.

CHARLES MACK 
Mack’s Tavern

239 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3342 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 150 North 4th Street, 240 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn. County 

T»f Kings, to be consumed on the premises.
JOE TRUNCA 

Joe’s Bar & Grill
150 No. 4th St., & 240 Bedford Ave., 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7448 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Laww at 179 Greenpoint Ave., Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumwl on the premises.

HENRY & ALFRED STOGNIEW- 
GREEN POINT BAR & GRILL

179 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 107 Ralph Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed pn the premises.

MICHAEL DOYLE
107 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given “that License No. 
RL 3.478 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 196 Johnson Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VITO LICAVOLI 
Rex Tavern

196 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW559 has been issued to the undersigned 
to sell 
Section 
Control Law 
of Brooklyn, 
consumed

beer 
132A

retail under
Beverage 
Borough 

to

and wine at 
of the Alcoholic 

at 133 Irving Ave., 
County of Kings, 

the premises.
WILLIAM ERNST

133 Irving Ave. Brooklyn, N.

or.
be

NOTICE is hereby given that License No. 
RW545 - - '
to sell 
Section 
Control 
of Brooklyn, 
consumed on

has been issued to the undersigned 
beer 
132A 
Law

and wine at retail under 
of the Alcoholic Beverage 

at 248 Avenue X, Borough 
County of Kings, to 

the premises.
JOHN DURIA 

(d-b-a Luigi’s Rest.) 
248 Avenue X Brooklyn, N.

be

No.NOTICE is hereby given that License 
RW456 has been issued to the undersigned 
to sell 
Section 
Control 
of 
consumed

and wine at retail under 
of the Alcoholic Beverage 
at 967—3rd Ave., Borough 
County of Kings, to be 

the premises.

] 967—3rd

NOTICE 
RW493 I 
to sell 
Section 
Control 
of 
consumed

beer
132 A
Law

Brooklyn, 
on

JEAN JURINICH
Ave. Brooklyn, N.

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

beer 
132 A

Law
Brooklyn, 

on __
GIUSEPPE ESPOSITO

112 Jackson St. Brooklyn, N. Y.

and wine at 
of the Alcoholic 

at 112 Jackson St., 
County of Kings, 

the premises.

retail under
Beverage 
Borough 

to be

NOTICE is hereby given that License No. 
W22 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
Section 132 A 
Control Law 
of Brooklyn, 
consumed off

and wine at retail under 
of the Alcoholic Beverage 

at 318 Court St., Borough 
County of Kings, to 

the premises.
DOMINICO SCOTTO

318 Court St. Brooklyn, N.

be

NOTICE is hereby given that License 
EB2564 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

137—5 th

No.

EDMOND HOURIGAN
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL3898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 114 Nassau Ave., 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

LUDWIG MANKĖ
114 Nassau Ave. Brooklyn,

is hereby given that License No.

Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL729U has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 193 Frost St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

VINCENT PERCELI 
Mansion Bar & Grill

193 Frost St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3462 has been issued to the undersigned 
vo sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 371 Johnson Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

FRANK MARTIN
371 Johnson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2699 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 112 Meeker Ave., 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the 

EDWARD L.
Penny Bridge 

Meeker Ave.412

County of Kings, 
premises.
SCHARF
Tavern)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 119-121 Conover St. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOSEPH A. McGUINN 
119-121 Conover St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 277 Grand St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

A. YENCAUSKAS
277 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 199 Russell St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOSEPHINE SULIGOWSKI
199 Russell St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3893 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 101 Grand St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

UNITED UKRAINIAN SOCIAL 
ORGANIZATIONS

Grand St. Brooklyn, N.101 Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 996 Manhattan Ave., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MARY GRZYBOWSKI
996 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 1501 Newkirk Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

HERMAN GUTMAN
1501 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3901 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A '■of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 49 Tompkins Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

SAMUEL ROCKOWER 
Sam’s Bar & Grill

49 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3301 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, swine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the .Alcoholic 
Beverage Control Law al 49/ Grand St., 
Borough of Brooklyn, Coun£y of Kings, 
to be consumed on the premises.

IGNAS SUTKUS
492 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE ia hereby given that License No. 
RL8010 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 13 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 161—5th Ave. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MICHAEL J, MITCHELL 
(Lincoln Tavern)

161—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3433 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 315 Flatbush Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

d-b-a Moriarty Reilly Tavern
315 Flatbush Ave. Brooklyn, N. ' Y/

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2983 has beben issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 321—5th Ave.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

d-b-a Moriarty ,& Reilly Tavern
321—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2906 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 4616—5 th 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

NATHAN KEAN 
(Kean’s Tavern)

4616—5th Ave. Brooklyn,

Ave., 
Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7553 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 789-91—3rd Ave., 
Borough of Brooklyn, County of .Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN MALINOWSKI 
789-91—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.) 
RL3526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 855—3rd Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings,1 
to be consumed on the premises.

FRANK KLONOWSKI 
855—3rd Ave. Broooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL3755 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ; 
under Section 1 3 2 A of the 
Beverage Control Law at 617—3rd 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

HAMILTON INN, Inc. 
Ave. Brooklyn,617—3rd

NOTICE

No.

at retail
Alcoholic

I Avenue,
Kings,

N. Y.

is hereby given that License No. 
RL3605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 773 Coney Island 
Ave., Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premise's.

ANTHONY J. BUSCH
773 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL3573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor' at 
under Section 1 3 2 A of the 
Beverage Control Law at 34 Myrtle 
Borough of Brooklyn. County of 
to be consumed on the premises.

B. & B. GRILL, Inc. 
34 Myrtle Ave. Brooklyn,

No.

retail 
Alcoholic 

Ave., 
Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 207 Bond St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on

207 Bond

Beverage 
Borough 
be con-

the premises.
TIMOTHY O’SHEA,

Street, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given .that License No. 
RL 8244 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 220 Wyckoff Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

LEONARD STROBEL» 
220 Wyckoff Av,e. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3214 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 217 — 5th Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

THOMAS WYNNE 
5th Ave. Bar & Grill

217—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 182A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1149 East New York 
Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

SAM STILLMAN
1449 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby .given that License .No. 
RL 7407 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law .at 676 Driggs Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARGARET SWEDAS 
Driggs Tavern

676 Driggs Ave., Brooklyn, N, Y.
NOTICE *s hereby given that iLicense No. 
RL3820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor rt retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 195 Greenpoint Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on .the premises.

B. SOCHMAN & MAX BROWN 
195 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3177 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever- 
afege Control Law at 20-22 Leonard St. 
& 13 Moore St., Borough of' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEON BERL

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 32 Union St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTONIO CAN EDO
32 Union Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 2026 Church 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

MORILLON REST., Inc.
2026 Church Ave. Brooklyn,

Avenue, 
Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2867 has beem issued to the undersigned 
to sell beer, wfhe and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 4122 Avenue D, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DANIEL J, MAHONEY 
Dan’s Tavern

Avenue D Brooklyn, N. Y.4122

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 945 Liberty Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MARGARET & ANTHONY TRIFIRIO 
945 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3897 has been issued to the undersigned 

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

to s-ell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Laww at 96 Berry 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on ■ the premises.

STEPHEN J. SALAYKA 
96 Berry St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2980 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at' 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control 
Borough of 
to be consumed on the premises.

JOHN HALONSKI 
11 Newell St. Brooklyn,

Law at 11 Newell 
Brooklyn, County of

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3775 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ana liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 6816—4th 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

JOHN P. GALLAGHER 
6816—4th Ave. Brooklyn,

Avenue.
Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 182A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 49 Sumner Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

SAM SAFFIAN & ABE MARX 
49 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 4118-20 Avenue H, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ALFRED J. GROTK"' 
4118-20 Avenue II Brooklyn, N. Y.

Leo’s B. & G.
20-22 Leonard St. and
13 Moore St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE >8 hereby given that License No. 
RL7577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1 Ridgewood Pl. & 
388 Palmetto. St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

A. MATZKEWITZ & J. STONCHIUS 
1 Ridgewood Pl. and
388 Palmetto St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL8675 has been issued to the undersigned 
to sell oeer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 295 Park Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

' JOHN RAVELLI 
Park Ave. Rest.

295 Park Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 427 Wilson Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

FRANCES VAIVADA
427 Wilson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 503 Nostrand Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
Gallagher’s Subway Inn

502 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL28G5 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 432 Nostrand Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
The Rocky Road Tavern

432 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RLE3809 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 560 Fulton Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANDREW JOSEPH GALLAGHER 
Gallagher’s Subway Inn

560 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 9 Willoughby Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
Andrew’s Subway Inn

9 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL3050 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 616 DeKalb Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ADOLPH STEPPE
616 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 2108 Fulton St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOSEPH ARAGONA
2108 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3524 has been issued to the undersigned 
to .«sll beer, wine artd liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 9708 Ft. Hamilton 
P’kway, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

mary Mcelroy brand
9708 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn,. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 386 Flatbush Ave. 
Ext., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ENDURO SANDWICH SHOP, Inc. 
386 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, /N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A 
Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

at 
of the Alcoholic 
156 Alabama Ave., 

County of Kings, 
premises.

MOE FRANKEL 
156 Alabama Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 'License No. 
RL 3194 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic “ 
Control Law at 125 Wythe Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

IRENE CARLIN 
Ave. Brooklyn, N. Y.125 Wythe

NOTICE is 
RL3307 has 

sell beer, 
Section

Bevevage 
Borough 
be con-

hereby given that Licdhse No. 
been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 139 Patchen Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JAMES MORAN
139 Patchen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby . given that License No. 
RL3159 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic. 
Beverage Control Law at 154 Utica Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

FREDERICK G. KIRSCHMAN
• Prospect Bar & Grill

154 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 1823 Ocean Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

HARRY A. HASSELMANN 
1823 Ocean Ave. -Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage ! Control Law at 946—3rd Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

BUSH TAVERN. Inc.
046—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3646 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the
Beverage Control Law at 863 Grand St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

K. M. & S. TAVERN. Inc.
863 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 5008 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 112 Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN MELLNIK MANUEL 
M ARTINOFF

112 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tfiat License No. 
RL2853 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 524 Court Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN J. ACKERMAN
524 Court St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2912 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 4723 — 4th Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GEORGE JOYCE & MARTIN HOGAN 
4723 — 4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3668 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1243 Myrtle Avenue, 
Borough of Brooklyn, • County of Kings, 
to be consumed on the premises.

EVERGREEN TAVERN, Inc.
1243 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 139—58th Street, 
136—57th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the pre
mises.

ORIGINAL MAGNET, Inc. 
139—58th St.
136—57th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 387 Oakland Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN KOLASINSKI 
(Old Oakland Tavern)

387 Oakland St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1650 Flatbush Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

WILLIAM DITALIA
1650 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2590 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 837-839 Nostrand Ave., Bo
rough of Brooklyn^ County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK J. SCHNEIDER 
Schneider's Lobster House

837-889 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 503 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1541-1543 Myrtle Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GEORGE SCHRIMPF 
d-b-a Linden Inn

1541-1543 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL8303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1128 Nostrand Ave,, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

HAROLD F. ATCHUE & 
WILFRED H. ATCHUE 

d-b-a Hal-Will Bar & Grill
1128 .Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 646 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic JJevcrage 
Control Law at 1375 Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

H. SALTZMAN 
Grunt Square Liquor Store

1375 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3883 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 180 Prospect 

.Park, Southwest, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
prexnises.
william McDevitt & thomas nolan
180 Prospect Park, Southwest, B’klyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7413 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 44 Henry Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN J. AYLWARD & 
EDWARD T. AYLWARD 

(Al’s Tavern)
44 Henry St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3588 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1274 Fulton Street, 
a-k-a 542 Nostdhnd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NORMOND RESTAURANT. Inc. 
1274 Fulton St., a-k-a Nostrand Ave. 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 3011 Avenue N, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MARIE BOWMAN 
Pat’s Bar & Grill

3011 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 156 — 7th Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

THOMAS ROACHE
156—7th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Sectionj 132A of the A^ofiolic Bever
age Control Law at 31 So.' 3rd' SQuect/ 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

AUGUST GOODARD
31 So. '3rd St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 245 Smith Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kingq 
to be consumed on the premises.

MICHAEL GRACE
215 Smith St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gi vert'’’thatLicense No. 
RL2706 has been issued to the undersigned 
to _ sell beer, wine and liquor at retail 

Bever- 
Street, 
Kings,

under Section 132A of the Alcoholic 
age Control 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

DANIEL LANAHAN
440—17th St. Brooklyn,

Law at 440—17th
County of 
premises.

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 4<jd liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 2243 Kimball 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

GUSTAV HARMS 
Tally Ho Casino

2243 Kimball St. Brooklyn,

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

N. .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3793 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the premises.

MARY WHITE
270 Smith St. Brooklyn,

Law at 270 Smith 
County of

retail 
Bever- 
Street, 
Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, anil wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 936 Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM NOLAN-WILLIAM WRAGE 
936 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3514 has been issued to' the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic < Bever
age Control Law at 242 Myrtle Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3708 has been issued to the undersigned 
to sei: beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 232 
Borough 'of 
to be consumed on the premises.

UNDERHILL, Inc.
232 Underhill Ave. Brooklyn,

Underhill
Brooklyn, County of

retail 
Bever- 

Ave., 
Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2907 has been issued' to the undersigned 
to sell beer, wine and. liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law nt 187 7th 
Borough of / Brooklyn, County of 
to be , consumed, on the premises.

EDWARD IGOE 
187—7th Ave. Brooklyn,

Avenue,
> Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given t.iat License No. 
RL2838 has been issued to the undersigned 
to soli beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1578 Broadway,

Alcoholic Borough of Brooklyn, County of Kings,

NOTICE is hereby given that License 
RL3483 has been issued to the undersigned 
tq sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132 A of the 
Beverage Control Law at 226 Schenectady 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premisos.

MARTIN DURKIN 
Marlin’s- Bar & Grill

226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

Alcohollo.

to be consumed on the premises.
PATRICK BOYLĄN 
Celtic Bar & Grill

1578 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3912 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi' at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1350 Myrtle Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DOMINIC VACCARO
1350 Myrtle Ave Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
un<ler Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 52 Tompkins Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

LENA GANZ
52 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 55 Hudson Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises, 

GEORGE BAKANAUSKAS
55 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL3696 has been issued to the undersigned 
Ax> sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 3472 Fulton Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JAMES SCHMIDT
3472 Fulton St. Btooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 39 Graham Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

CHARLES BROWN
39 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 325 Rockaway Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

EDDIE ADAMS
325 Rockaway Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3O78 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 9526 Avenue L, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MORRIS BARTMONOWITCH
• d-b-a Murray’s Tavern 

9526 Avenue L Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2966 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 3139 Fulton Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

OSCAR JOHNSON 
Norwood Grill.

3139 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2679 ha-> been issued to the undersigned 
tc sell beer, wino end liquor at retail

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7179 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 589 Franklin Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GARDNIER FOSTER
d-b-a Triangle Bar & Grill • 1

589 Franklin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No". 
RL3371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 470 Court Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

THOMAS J. CUNNINGHAM
470 Court St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3584 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A ot' the Alcoholic Bever
age Control Law at 321 Grand Street. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN VALEN, Jr.
321 Grand St. Brooklyn, N. Y.

under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 685 Knickerbocker Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOSEPH KOENIG
685 Knickerbocker Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2891 has b«eu issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 3« Morrell "Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

FRIEDA GOODMAN
36 Morrell St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2993 has been issued to the unndersigned 
to -sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 873 Halsey Street, 
Borough of Brooklyn, County of. Kings, 
to bo consumed on the premises.

DOMENICO PROCE 
Parkview Tavern

873 Halsey St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3717 has bbecn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 7913 — 5th Avenue, 

• Borough .of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
LEO P. SHOTT & JOSEPH G. SHOTT 

7913—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 194 Livingston St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be* consumed on the premises.

ROSS RKST., Ipc.
194 Livingston St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7562 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 588 Gates Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

COSMOPOLITAN TAVERN, Inc.
588 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL8204 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 29 Rock Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANNA DROEGE
29 Rock St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1425 Rockawav P’way, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

FRANK DUMCHES 
Frank’s >Inn

1425 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, Tvine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1843 Broadway. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

CHRISTOPHER SCOTT' 
1843 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3347 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 2188-2190 Flatbush Ave.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTHONY CARABELI^. 
(Tony’s Bar & Restaurant)

2188-2190 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL364 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail 
under Section 182A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 216 Reid Avenue. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
JOHN KEARNS & JAMES MULLEN 

216 Reid Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 428 Tompkins Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ABRAHAM ROTHMAN
428 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2569 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1157 Myrtle Ave. -& 
10 Jefferson St., Borough of Brooklyn, 
Couftty of Kings, to be consumed on the 
premises.

RUDOLPH WENZEL
1157 Myrtle Ave. &
10 Jefferson St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3855 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 752 Flushing Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CONEY'S CAFE, INC.
752 ^Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2829 has been issued to the undersigned 
to sell be-r. wine umj liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control law at 143 Driggs Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WALENTY PATEREK
143 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2942 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of tho Alcoholic 
Beverage Control Law at 1042 Nostrand Ave., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to bo consumed' on the premises.

STERLING TAVERN, Inc.
1042 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3558 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 1 3 2 A 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the premises.

PATRICK 'J. MURPHY 
(Murphy’s Bar & Grill) 

99—5th Ave. Brooklyn,

of the 
at 99—5th 

County of

retail 
Alcoholic 

Ave., 
Kings,

N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 3759. has been issued to the undersigned 
to sell fceer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 254 Driggs Ave., 
of Brooklyn, -County of Kings, to 
sumed on the premises.'

PETER KWASNIEWSKI 
Warsaw Bar & Grill

254 Driggs Ave., .Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2931 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine’sand liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic -Beverage 
Control Law at 1058 Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed * on the premises.

JOHN J. McNIECE
1058 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given \that License No.- 
, RL 2818 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 182A of the Alcoholic Bever- 

Control Law at 472 McDonald Ave.
& 92-96 Church Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be'* consumed on 
the promises.

WILLIAM MEYER 
Beverly 'Tavern 

472 McDonald Ave. &
92-96 Church Ave. Brooklyn, N. Y.j

NOTICE is hereby given that ’.License No.1. 
RL3497 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever-' 
a>& Control ... ________
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the .premises, 

EDNA O’CONNOR
300 ,Reid Ave. Brooklyn, N. Y.

Law at -300 Reid Avenue/

NOTICE is hereby given that 'License No. 
RL3471 has been issued to the undersigned 
to soil >• bopr, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age ' Control Uw at 2028 Pitkin Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JAMES SMITH & PETER STENCAVAGE 
2028 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine .and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 261 Osborn Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on tho premises.

SAMUEL CHELODNICK 
d>-b-a Round Town Bar & Grill & Rest. 

261 Osborn St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License lib. 
RD3551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law- at 328 Union Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTHONY ROGERS
328 Union Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3044 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine i>nd liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 115 Norman Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

THEODORE KICII
• 115 Norman Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2728 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and, liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of tho Alcoholic 
Beverage Control Law at 1289A Fulton St.
& 534 Nqstrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County or Kings, to be consumed on tho 
premises.

PATRICK DURKIN
d-b-a Durkin’s Emerald Bar & Grill 

1289A Fulton St. &
534 'Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3882 has been issued to the undersigned 
tc- sell beer, wineZ and liquor at retail 
under Section 132A-,of the Alcoholic Bever
age Control Law at 229 DeKalb Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN DRACOMANOLIS 
Apollo Restaurant

229 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
IRL2837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 2863 Atlantic Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

SIMON RASCHER
2863 Atlantic Aye. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License' No. 
RL8392 has . been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at rqtail 

’under Section 182A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 85 ?Tnrth 7th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premise...

ANTHONY LACHTARA
85 : North 7th St.. Brooklyn, Y.'

NOTICE is hereby given that License No. 
L796 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 2037 Fulton Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.
LOUIS SCHNEIDER & SAM SCHNEIDER 

(Sally’s Wines . & Liquors)
2037 Fulton St. Brooklyn, N. ,Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
LI 539 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Coutrol Law at 562 State Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

MYRON BERNSTEIN 
d-b-a Vim Liquors

562 State St. Brooklyn, N. -Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L1503 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 7721 — 3rd Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kiage» 
to be consumed off the premises.

SHORE ROAD LIQUOR STORE, Inc. 
7721—3rd Ave. Brooklyn, N. -Y.
NOTICE is hereby given that Lisence No. 
Cl 78 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at Bodford Ave., cor. Dean 
St., Borough of Brooklyn, County of Kinge 
to be consumed on the premises.

UNITY CLUB <0F BROOKLYN, Inc.
Bedford Ave., cor Dean St., Brooklyn, N. .Y»



Šeštas puslapis LAISVE šeštadienis, Spalių 14, 1939 w->

“Laisves” Vajaus Kon testas 
Gavimui Naujų Skaitytojų
Stripeika vis dar pirmoje vietoje, bet Šimaitis jam 

grąsina. Šiandien atsistojo ant mapo j kontestantų su
rašą dar 4 vajininkai: S. Penkauskas (jo pagelbininkas 
P. Tamašauskas), A. Žemaitis, J. Rudmanas ir A. J. 
Navickas. Visa eilė žymių kolonijų nežino ko laukia. 
Jau labai laikas visiems miestam ir miesteliam būt va
jaus rate.

A. Stripeika, Elizabeth, N. J...................................... 355
G. Shimaitis, Montello, Mass.....................................   204
L. Prūseika, Chicago, Ill................................................ 183
S. Penkauskas ir P. Tamašauskas,

Lawrence, Mass.............................  177
Senkevičienė-Šlapikas, Easton, Pa............................ 150
K. Žukauskienė, Newark, N. J..................................... 138
J. Rudman, New Haven, Conn........................................ 110
A. Taraška, Hartford, Conn.......................................... 75
M. Youces, Cleveland, Ohio ...................................... 72
A. Klimas, Hartford, Conn. .....................   70
H. Žukienė, Binghamton, N. Y..................................... 61
A. Žemaitis, Baltimore, Md.................................................53
F. J. Repšys, Milford, Mass...................................... 50
V. Vindžiulis, Hudson, Mass...................................... 50
J. Barris, Dedham, Mass................................................ 50
E. Dovidonienė, Worcester, Mass............................ 44
Senas Vincas, Gibbstown, N. J................................. 44
F. J. Madison, Youngstown, Ohio ....................... 44
V. Padgalskas, Mexico, Me........................................ 42
Waterbury Vajininkai ................................................... 34
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa................................. 31
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y................................. 30
R. Jarvis, Plymouth, Pa................................................ 30
J. Chuplis, Springdale, Pa........................................... 22
M. Čipliauskas, Waterbury, Conn........................... 22
A. Lideikienė,, Great Neck ............  22
J. Žilinskas, Lewiston, Me........................................... 22
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn............................. 20
R. Mizara, Brooklyn, N. Y............................................. 20
J. Bakšys, Worcester, Mass......................................... 20
A. J. Navickas, Haverhill, Mass................................ 19
J. Ramanauskas, Minersville, Pa................................ 12

Visur Vilniaus atgavimo minėjimu mitinguose reikia 
rūpintis gauti dienraščiui “Laisvei” naujų skaitytojų. 
Sėkmingiausias būdas gavimui naujų skaitytojų tai 
lankantis po stubas.

Pittsburgh, Pa. Mexico, Me.
Puiki vakarienė. Svarbus 

atsišaukimas j Pittsburgho ir 
apylinkės draugijas ir pavie
nius veikėjus ir rėmėjus.

Draugai ir draugės, šiuomi 
pranešame, kad L.K.S. yra 
nutaręs surengti dar vieną pa
rengimą šį metą. Tai ir prašo
me visus dalyvauti spalio 28 
d. mūsų parengime, kuris at
sibus LDS 160 kuopos name 
po num. 1320 Medley St., No. 
Side. Prasidės 8 vai. vakare. 
Prašome kitas draugijas nieko 
nerengti tą pačią dieną.

Šis parengimas yra ruošia
mas dėl mūsų visų naudos. 
Jūs žinote, kaip sunku yra 
dirbti organizacinį darbą su 
tuščiu iždu. Negalime tinka
mai darbą atlikti ir pasiekti 
tikslą. Tas mažas dalykas, ta 
finansų stoka, sulaiko nuo 
daugelio svarbių darbų. Todėl 
visus ir visas kviečiame daly
vauti mūsų vakarienėje.

* Reikia paminėti ir tas, kad 
šis parengimas yra ruošiamas 
ne vien tik dėl finansų. Tiks
las yra sutraukti visą Pitts- 
burgho ir apylinkės lietuvių 
visuomenę nors sykį į metus 
į vieną vietą, idant galėtūmė- 
me pasidalinti mintimis.

Nesmagi Naujiena

Susirgo Barbora Valeikienė, 
mūsų gera veikėja, kuri dar
bavosi daug dėl APLA, o da
bar darbuojasi dėl Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 142 
kuopos. Draugė Valeikienė 
yra gabf moteriškė ir be jo
kio raginimo ar prašymo apsi
ima organizacinius, darbus 
dirbti. Ji yra “Laisvės” skai
tytoja ir narė LDS 142 kuo
pos, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 40 kuopos ir Lietu
vių Moterų Kliubo.

Draugė Valeikienė randasi 
ligoninėj Allegheny General 
Hoąpital. Prašome tą gerą 
draugę aplankyti ir paguosti. 
Varde LDS 142 kuopos linki
me draugei greitai pasveikti ir

Pas mumis šiuo tarpu Ox
ford Paper Co. pradėjo dirbti 
po 6 dienas į savaitę ir priėmė 
kiek darbininkų į darbą. Tuo 
pačiu kartu tie darbininkai, 
kurie dirbo ir dirba, nesidžiau
gia, kad fabrikas pradėjo dirb
ti 6 dienas į savaitę dėlto, kad 
viskas pabrango, o uždarbis 
nepakilo, o dar sumažėjoj Už
darbis sumažėjo todėl, kad da
bar turės savo darbo dalį laiko 
atiduoti tiems darbininkams iš
dirbti, kuriuos dabar priėmė.

Nors unija čia yra, bet kol 
kas dar jokio žingsnio nedaro, 
kad algas darbininkam kompa
nija pakeltų.

Man teko kalbėtis su vienu 
darbininku, kuris dirba ilgas 
laikas šioj popierinėj. Ans 
man sako: buvau nuėjęs prašy
ti darbdavio, kad man duotų 
kitą darbą, nes ant šio darbo 
mažai moka. 0 dabar geriausia 
proga apmainyti šį darbą ant 
kito.

Darbdavis jam atsakė: Jei aš 
būčiau tavo vietoj, tai kaip dir
bu, taip ir dirbčiau, nes nauji 
darbininkai ne ant ilgo yra 
priimti. Naują darbą gali gau
ti, bet ir naujas darbininkas 
būsi. Kaip atleis naujus darbi
ninkus iš darbo, tai ir tu ne
teksi darbo.

Tai kaip matytis iš darbda
vio kalbos, tai nauji darbinin
kai neilgai džiaugsis savo lai
me.

Man labai netinka kitus pei
kti, o daugiausia savo draugus, 
bet kada yra reikalas, tai nega
liu iškęsti. Duodu papeikimą 
Rumfordo, Lewistono ir Au- 
burno draugams “Laisvės” 
skaitytojams, užtat, kad pra
eitą pavasarį tarėsi surengti 
dienraščio “Laisvės” naudai 
pikniką, bet vasara praėjo ir 
savo žadėto darbo neatliko. 
Tai, draugai, reiškia, kad mes^

daug kalbam, o mažai dirbam. 
Mes matom draugus laisviečius 
kituose miestuose, kad tuom 
darbu jie gali pasigirti, bet ką 
mes galim? Ogi, nieko.

Bet, Rumfordo, Lewistono ir 
Auburno draugai, būtų sarma
ta žadėto darbo mums neatlikti, 
žinoma, pikniką rengti jau vėlu, 
bet mes galim taip kokį paren
gimą arba vakarienę tam tiks
lui suruošti, žiūrėkite, draugai, 
kiek mes iš to turėtume nau
dos. Viena, savo darbą atlik
tume, antra, — patys linksmai 
vakarą praleistume visi draugai 
susirinkę; trečia, “Laisvę” pa
remtume. Mes matome, kad vis
kas šiandien pabrango, ant vis
ko kainas pakėlė, bet “Laisvė” 
savo skaitytojams prenumera
tos kainos nepakėlė. Todėl mes 
turėtume kitu dalyku jai atsi
lyginti.

Aš žinau, kad minėtuose mie
stuose yra gerų “Laisvės” pa
triotų ir rėmėjų, tad lengvai 
galėtume tą darbą atlikti.

Aš žiūrėsiu, ar mano para
ginimas draugų prie šio darbo 
neišjudins. Nežinau, kaip Lew
istono ir Auburn draugai, bet 
Rumfordo draugai tai labai ne
myli, jeigu jiems kas zurza. 
Aš manau, kad jie tuojau imsis 
už to darbo.

Aš nežinau, kas kaltas, 
“Laisvės” Redakcija ar paštas, 
kad mes dažnai “Laisvės” ne
gauname. Aš klausiau pasto
riaus, kodėl mes dažnai laik
raščio negauname, ans sako, 
“ką aš tik gaunu, tai viską iš
dėlioju į baksą. O jeigu jums 
laikraščio neprisiunčia, tai ne 
mano kaltė.” O Redakcija sa
ko, kad paštoriaus kaltė. Tai 
tu dabar ir žinok, kas kaltas. 
O daug “Laisvės” skaitytojų 
užtat pyksta, kad laikraščio 
negauna.

Mexikos Vaclovas.
NUO RED. — Visa kaltė 

puola ant jūsų vietinio pašto. 
“Laisvė” išeina reguliariai kas
dien tuo pačiu laiku ir yra iš
vežama iš New Yorko tais pa
čiais traukiniais. Rumfordas, 
nei joks kitas miestas nėra ap
lenkiamas. Eikite į paštą ir ten 
paštos masteriui skųskitės. Rei
kalaukite, kad laikraštis būtų 
kasdien jums atneštas į stubą. 
Neužtenka, kad vienas skaityto
jas nueitų. Eikite ir skųskitės 
visi, kurie tik laikraščio negau
nate reguliariai.

kienė yra Bangos choro narė. 
Abu geri veikėjai. Laimingo 
gyvenimo. Ukrinus.

KAIP PARAŠYTĮ PASKU
TINĮ TESTAMENTĄ?

po 
h’ūdinin-

i statymai 
paveldėtojų, 

giminių. Kelios 
pripažįsta “dower

našlės gali reikalauti 
jeigu 
gyve- 
išbai- 
1929 
įgijo 

teises, 
i pir-

(Tųsa nuo *2-ro pusi.) 
fus vadiname “codicils, 
kuriais palikė jas ir 
kai turi pasirašyti.

Įvairių valstijų 
mainosi kasi ink 
ir sekančiu 
valstijos 
rights,”
iki trečios dalies visų 
nuo vyro žemių, kol jos 
na. New Yorko valstija 
gė šitas “dower lights” 
m., ir vyras ir žmona 
lygias paveldėjimo 
Daugumas valstijų visų 
miausia pripažįsta skolas.

Kuomet palikėje turtas yra 
mažas, jis gali lengvoj kalboj 
pabrėžti, kaip nori padalinti; 
jis privalo uždėti parašą ir 
liudininkai turi pasirašyti po 
jo parašu. Tai užtektinai. 
Bet kuomet žmogus turi ne
judinamo turto ir nori aprū
pinti išdalinimą ant vėliaus, 
tai geriausia yra kreiptis prie 
gero advokato.

Nežinia kodėl žmonės taip

Elizabeth, N. J.
Lietuvoje mirė Dominikas 

Buockus, buvęs senas ameriko
nas. Jis Amerikoje išgyveno 
apie 40 metų. Gyveno Eliza- 
bethe ir buvo laisvamanis. Tais 
laikais laisvų lietuvių Eliza- 
bethe buvo visai mažai.

Trys metai atgal Buockus iš
važiavo Lietuvon ir ten dabar 
pasimirė, sulaukęs 75 metų am
žiaus. Jis buvo palaidotas be 
jokių religinių apeigų, pilnai 
laisvai.

Buockus buvo politiniai so
cialistinio nusistatymo. Eliza- 
bethe gyvendamas per daug 
metų buvo biznierius, turėjo 
smulkių drapanų krautuvę po 
num. 211 First St. Amerikoje 
paliko dvi dukteris, Bronę ir 
Aldoną, ir sūnų Antaną. Visi 
trys yra vedę.

Ilsėkis, Dominik, šaltoje že
mėje.

Apsivedė Petras Taraškevi
čius su Margaret Biliaus.kiene. 
Petras kadaise buvo Elizabetho 
gyventojas. Paskutiniu laikų 
gyvena Brooklyne. M. Biliaus-

vėl sykiu su mumis darbuotis.
LDS 142 Kp. Pirm., 

J. Mažeika.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

\

nenori paskutinio testamento. 
Visvien pagaminimas testa
mento nereiškia greitą aplei
dimą šio pasaulio. Jau pervė- 
lu apie tai mąstyti mirtinai 
ligai užpuolus.

IGNAS SUTKŪS
m

3

$

0

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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.
STOKES
kamp. Broadway

JONAS
512 Marion St.,
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

V.. ’ G/-'
' t :• 1 . lL' •' • ,

NAUJOJE VIETOJE

L1WUVB4
GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING

532 Grand St, Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

S 
E
S

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkčle savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

3
3

3

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

p 1A LLlLJLIJLIaLZaLIJLJaLIJLIJaIaIJaLIJLJa^^

Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija
/

Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.
Įmokėti $2.45 ir 

po $2.45 i mėnesį

Taipgi yra kitas garsus Edisono bargenas, kuris kainuoja .$59.95. 
Jis prasidės tuojau po šio išpardavimo.

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

Platiname lietuviškus rekordus visokių rūšių.

Kaip užeisite, malonėkite klausti

MR. CHARLES D’ORAZIO
664 GRAND ST. BROOKYN, N. Y

Telefonas EVergreen 7-6111

to* ms ms mi mi mi ms mi mi mi tm mi nm mi ms ms ms tot mi mi mi mi mi mi

Mateiišas Simonavičius
✓

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga
Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

\

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eieveiterlo stoties

JOSEPHINE ir ANTANO KASM0Č1Ų
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai *

Kbnjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

1

91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N.

Oficialia 
vardas STEAMBOAT INN °reat ',e°k i5m



Šeštadienis, Spalių 14, 1989 LAISVE Septintas puslapis

Washington, Pa.
Spalio 1 dieną įvyko susi

rinkimas LDS 98 kuopos. Bu
vau ir aš. Susiėjau su drau
gais iš Linki Hll (gal Lincoln 
Heights.—Red.), klausiu, kaip 
einasi, ar dirbate. Atsako, 
dirbam, drauge, bet nekaip, 
žmonės kaip mulai. Darbai 
sunkiausi. Sudėjo visas maši
nas lioduot anglį. Baisus sku- 
binimas, negali spėt mašinai. 
Mašiną elektra varo, o žmo
gus neturi tiek spėkų paspėt. 
Daugiausia jaunų mainierių 
dirba. Senieji mainieriai pasi
priešina bosui, o jauni lupa, 
kai mulai, bijo boso, kad iš 
darbo neišvarytų. Dabar eini 
į darbą, nežinai, ar gyvas par
eisi, ar ne. Po 2-3 kasdien iš
neša sužeistus, tai užmuštus 
Washingtono ligoninė pilna, 
neturi kur padėt.

Pirma, kai rankom liedavo, 
tai mainieris turėjo pristatyti 
postų (stulpų), kur ir nerei
kia. Bosai rėkė, kad turite 
statyt apsaugos postus. O da
bar nėra nei vieno posto, kaip 
paleidžia mašiną, net dreba 
visas pleisas. Stogai slabni, 
nei nepamatai, kaip akmuo 
ant žmogaus užgriūna ir bo
sas nesako nieko, kad nėra 
postų. Daugiausia jaunus ke
pa kaip blynus.

Dabar mainose visur sude
da mašinas, negali senesnis 
žmogus darbą gauti, atlieka 
mašinos. Rankų darbo žmonės 
vaikščioja be darbo. Valdžios 
darbus sulaikė, aimanuoja 
darbininkai. Nepilietis visai 
negauna, bėda, vargas bied- 
niem mainieriam.

Yra daug kas parašyti apie 
darbininkų padėtį, bet tie pa
tys mainieriai neparašo nie
ko, daugiausia praleidžia lai
ką saliūnuose prie stiklo 
alaus. Ten pamiršta visus 
vargus.

Savo vieną draugą paba
riau, kodėl neparašo į “Lais
vę” nieko. Tai sako, kad ne
turiu kada. Prie stiklo turi 
laiko. Sako, šiandien dar gy
vas, o ryt gal būsiu grabe. 
Matai, koks mainierių liki
mas, neša iš mainų jaunus vy
rus, kaip ąžuolus, sulaužytus, 
sutrintus, užmuštus ir dar šim
tai laukia to pavojingo darbo, 
kad tik gavus.

Tai tokios žinios Washing
tono apylinkėje.

Vargo Vaikas.

Bridgeport, Conn.

i

30 d. rugsėjo, Lietuvių Sve
tainėj, 407 Lafayette St., įvy
ko gražus parengimas, tai yra 
paminėjimas 15-kos metų su
kakties nuo įsikūrimo Bridge- 
porto Lietuvių Draugijų Vie
šo Knygyno.

Šia proga buvo pakviestos 
visos lietuvių draugijos ofici
aliai dalyvauti šiarhe svarbia
me kultūriniame parengime. 
Deja, ne visos dalyvavo, tik 
kai kurios ėmė dalyvumą at- 
siųsdamos savo atstovus.

Pamarginimui vakaro buvo 
pakviestas Bridgeporto Lietu
vių Jaunuolių Choras, kuris 
neatsisakė dalyvauti. Choras, 
po vadovyste Petro Bružaus- 
ko, sudainavo keletą malonių 
dainelių, kurios tiesiog užža
vėjo susirinkusią publiką. Už 
tokį gražų pasirodymą garbė 
choro vedėjui Bružauskui ir 
visam chorui.

Po dainų programos, vaka
ro vedėjas J. J. Mockaitis pa
kvietė susirinkti draugijų at
stovus bei Knygyno valdybą 
ant estrados. Atstovams nuo 
draugijų susirinkus, pirminin
kas pažymėjo vakaro svarbą 
ir tikslą. Pakvietė vyriausius 
vakaro kalbėtojus, tai yra, 
veteranus ugdytojus Lietuvių 
Viešo Knygyno, J. Radziavi- 
čių, A. Sapėgą, S. S. Tamo
šiūną ir M. Barkūną.

S .S. Tamošiūnas su M. Bar
kūnu, kaipo Knygyno valdy

bos nariai, išdavė gerą rapor
tą, tinkamai atžymėdami Kny
gyno įsikūrimą ir abelnai visą 
iniciatyvą. Platesniam apibu
dinimui Knygyno gyvavimo, 
kalbėtojai pažymėjo, kurios 
organizacijos prisidėjo finan
siniai sutvert šią prakilnią or
ganizaciją, kuri neša dvasinės 
naudos lietuviams.

Buvo ir daugiau gerų kalbė
tojų, A. Mureikienė, L. ša- 
bliauskas, A. Velečky, A. Tus
ka. Visi kalbėtojai puikiai ri
šo savo kalbas su Knygyno 
praeitimi, dabartiniu jo stoviu 
ir tt.

Draugijos, kurios oficialiai 
dalyvavo šioje sukaktyje, pri- 
siųsdamos savo atstovus:

Nuo Lietuvių Jaunų Vyrų 
Draugijos: A. Velečky ir A. 
Tuska.

Nuo Vytauto ir Kliubo; L. 
sabJiauskas.

Nuo LDS 74 kp.: A. Mu
reikienė ir M. Arison.

Nuo Apšvietos Draugijos: 
J. Radziavičius ir Snhpaitienė.

Nuo ALDLD: O. Arisonie- 
nė.

Visos dalyvavusios draugi
jos sveikino Knygyną gražiau
siais jam linkėjimais ir įtei
kė finansines dovanas. Gi 
draugė Arisonienė nuo ALD
LD 63 kuopos įteikė gražų ry
šulį labai naudingos literatū
ros dovaną Knygynui.

Išklausius visų kalbėtojų 
išsireiškimus, kokiais keliais 
turėjo pereiti šis Knygynas, 
galima suprasti, kad tie, kurie 
vedė šią organizaciją, turėjo 
panešt nemažai sunkumų. 
Kaip bile kokią organizaciją 
tveriant, turi susidurt su įvai
riais prieštaravimais bei ke
blumais, taip ir su šiuo Kny
gynu, matyt, buvo. Tačiau 
draugai dirbo ištvermingai, 
neatsižvelgdami į visas kliū
tis, ir išaugino iki penkiolik- 
metinių sukaktuvių, ir turi sau 
džiaugsmą iš savo rankų dar
bo vaisiaus.

šia proga ir aš turiu sau 
už garbe sveikinti Bridgepor
to Lietuvių Draugijų Viešą 
Knygyną ir teikt jam nuošir
džius linkėjimus.

M. Arison.

Lietuvos Garbės Kon
sulai Amerikoje

Lietuvos Vyriausybės pas
kirtiems garbės konsulams 
Amerikoje:

1) Mr. Julius J. Bielskis,
1001 Kilt Avp.,

Los Angeles, Cal.
2) Mr. Anthony O. Shallna, 

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

Lietuvos Pasiuntinybė parū
pino jiems Amerikos prezi
dento F. D. Roosevelt’o pripa
žinimą (exequatur) ir šiomis 
dienomis tuos dokumentus 
įteikė ponams naujiems kon
sulams drauge su geriausio 
pasisekime linkėjimais. Ypač 
California ir Boston’o lietuviai 
tuo faktu galės pasinaudoti ir 
pasidžiaugti. Ponai konsulai 
pradės savo pareigas eiti kaip 
tik susitars su atatinkamomis 
įstaigomis.

2) Iš Lietuvos Santikių
su Amerika

Keletas metų praėjo besi
ruošiant prie prekybinės ir 
konsuliarinės sutarties tarpe 
Lietuvos ir Amerikos. Preky
binis susitarimas tarpe Lietu
vos ir U. S. A. yra pirmiau 
sudarytas nors laikinoje for
moje. Dabar ypač pagyvėjo 
reikalas sudaryti'ir konsulia- 
rinę sutartį. Šiuo reikalu Lie
tuvos Atstovybė Washingtone 
ir rūpinasi ir jau yra turėju
si keletą pasitarimų su State 
Department’o žinovais' Lietu
vos konsulai irgi tame darbe 
dalyvauja, teikdami informa
cijų iš savo konsuliarinio dar
bo praktikos^

3) Iš Lietuvos Santikių
su Mexico

Draugingumo sutartis tar- 
pe Lietuvos ir Meksikos įsiga

liojo šio rugsėjo (September) 
29 dieną. Koks bus to ofi
cialaus draugingumo turinys, 
paaiškės vėliau.

L. P. ž.
Rugsėjo 30, 1939, 

Washington, D. C.

Youngstown, Ohio
Rugsėjo 24 d. atsibuvo ben

dras piknikas LDS 9 kp. ir 
LLD 90 kp. pas Skirkevičių 
farmoj. Davė gero pelno abiem 
.kuopom. Piknike dalyvavo LDS 
vice-pirmininkas Mažanskas iš 
Cleveland, Ohio, su dviem jau
nuolių veikėjais, Vasil ir Ga- 
linauskaite. Pribuvo ir farme- 
riai John Rubai ir atsivežė 
Šklėrius, clevelandiečius.

Tariame ačiū visiems virš- 
minėtiem svečiam.
Jau piknikai užsibaigė šią va

sarą, o mes, youngstownieciai, 
dar tik gavome vieną naują 
narį į LDS. Subruskime visi 
nariai ir gaukime naujų narių 
į LDS.

Youngstowno 4 .kuopų sąry
šio komitetas nori turėti pra
kalbas. Jei koks kalbėtojas va
žiuotų pro šalį, duokite žinoti 
iŠ anksto — F. J. Madison, 
629 W. Federal St., Youngs
town, Ohio.

Youngstownietis.

Kaunas. — Buvęs Lietuvos 
pasiuntinybės attache Berlyne 
čerkeliūnas paskirtas Lietu
vos konsuliarinio skyriaus ve
dėju prie Lietuvos pasiuntiny-

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby xiven that License No. 
L9 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail 
under Section I32A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 4911- 12th Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

ARTHUR SBAGNA
4911 12th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is Įiercby given that License No. 
RW515 has been issued to the' undersigned 
to jsell beer and wine at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at .'187 Humboldt St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DOMINICK CROCE
387 Humbboldt St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Liscncc No. 
RW39L has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 31 Greenpoint Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN MIECZNIKO WSKT
31 Greenpoint Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR22 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 15-25 Arian Place, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ARION TEMPLE, Inc.
15-25 Arion Pl. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L495 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control • Law at 361 DeKalb Avenue, 
Borough .of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

NAT. T. SPERLING
361 DeKalb Ave. Brooklyn, N.' Y.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repfiys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvBro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais! 
10-12 ryte

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

■ .*■»

bes Maskvoje ir šiomis dieno
mis išvyko į savo paskyrimo 
vietą.
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šeštadienį, spalių 14 d., Bendras
Balių. Laisvės

Pradžia

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HARTFORD, CONN.

Komitetas rengia 
Choro Svet., 57 Park St. 
7:30 vai. vak. Įžanga 25c. Bus gera 
muzika šokiams. Turėsime ir kitų 
pamarginimų. Kviečiame dalyvauti, 
ir linksmai laiką praleisti.

(241-242)

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

Gayninam valgius ir 
t u r iin e Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Pasauline Paroda
Jūsų Namuose 337 UNION AVĖ.

BROOKLYN. N. Y.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

$16.50Vertės uz
Vertės $25.00 uz

šiuom antrašu: Vertės $30.00

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį' albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

Tiktai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

Tel. Stagg 2-0788.
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskai) 

UNDERTAKERLiquor#

NAUJAUSIOS

RHEA

Special Rates per Week

RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Namų Rakandų Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos

NOTARY
PUBLIC

Telefonas
EVcrgrecn 7-6673

GENTS* DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

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

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

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 prieinamų kainų.

už
Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 

drabužiai yra puikiausios rūšies. .

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
kaina po 2oc už egzempliorių, nuo 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

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

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

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

(Kampas Roebling St.)

Tol. EVcrgrecn 7-1645 License No. L. 886

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

‘Special

Telephone
STagg 2-5043

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

*

RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti Į mūsų krautuvę.
Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 
drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
$22.50

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-0485

Russian & Turkish Ballis, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklvn. N. Y

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
žarnų ligos, IIcmorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai U 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.

Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

DR. L. ZINS Įstaiga 80 metų t 
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.
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Civilems Teisėms Gint 
Konferencija

Šiandien Vaiky Mokyklėlė, 
“Laisvėš” Salėj

Pilieti, Šiandien Paskutinė 
Diena Registracijai

Ateities Žiedo Vaikų
Mokyklėlė

šiandieną, spalių 14-tą, New 
Yorke įvyks nacionalė civi- 
lėms teisėms gint konferenci
ja, kurioje turėtų rastis kiek
vienos organizacijos atstovai, 
kadangi bile kokias teises len
gviau apgint kol 'tebeturima, 
negu išsikovoti jas praradus.

Konferenciją šaukia Civilių 
Laisvių Unija, liberalų žmonių 
sudaryta ir palaikoma organi
zacija, su pritarimu ir parama 
keliolikos kitų teises ir laisves 
ginančių organizacijų, įskai
tant darbininkuose plačiai ži
nomus Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą ir Ateivių Gy
nimo Komitetą.

Iš žemiau paduotų svarbiau
sių programos punktų pama
tysite, kad tai be galo svarbi 
ir pamokinanti konferencija:

Rytinėj sesijoj, nuo 10 iki 
12 vaL, raportuos ir diskusuos 
apie negrų ir ateivių teises, 
taipgi susisiekimų cenzūrą.

Pietinėj programoj žymių 
asmenų trumpos kalbos apie 
skubius reikalus civilių teisių 
srityje. (Bendri pietūs, kas no
ri, galima užsisakyt už $1.50. 
Pietų programos vietoj 
mas be pietų 50c. Kitos 
jos nemokamos.)

Popietinė; sesijoj, nuo
5 vai., apie “nepaprastos pa
dėties” įstatymus ir civiles 
laisves, mokslo ir religijos 
laisvės, darbininkų ir samdy
tojų teisės.

Konferencija bus viešbuty
je Biltmore, 43rd St. ir Madi
son Ave., New Yorke.

Mokyklėlė prasidėjo šešta
dienį. Norinti, kad jūs vaikai 
neatsiliktų pratybose lietuvių 
kalbos ir dainų, atveskite juos 
2 vai. po pietų.

Kas šiandien neužsiregis
truos, negales balsuoti lapkri
čio 7-tą, Miesto Tarybos rinki
muose. Stotys atdaros nuo 
7:30 ryto iki 10:30 vakaro.

B e d f or d - St u y v es ant se k c i j o j 
planuotasis pigiomis rendomis 
namų projektas būsiąs 
mas, kaip iš anksto 
matyta. .Jis kainuos 
000. Buvęs miestavų 
šininkas Rheinstein
reiškęs, kad projektas sulai
koma.

Numatoma mokėt virš $1.50 
už ketvirtainę pėdą.

stato- 
buvo nu- 

$7,000,- 
butų vir
bu vo pa-1

pasaulinę parodu
Lietuvių įstaiga prie 

Pasaulinių Fėrų AND
GIJOJE

Fairview Restaurant & Bar

buvi- 
sesi-

3 iki

Paskutinis Pakvietimas 
Kriaučių Baliun

Kaip jau yra beveik visiems 
žinoma, Letuvių Kriaučių Lo- 
kalas 54-tas kasmet rengia 
balių, šis 4-tas metinis balius 
įvyks šiandieną, subatoje, spa
lių (Oct.) 14, Grand Paradise 
svetainėj, 318 Grand $L Įžan
ga tik 25c ypatai. Durys bus 
atidarytos kaip 6 :30 vai. vak. 
Gros Jonas Navickas Ir jo 
Nakt;es Pelėdų Orkestrą. 
Apart to, bus nesustojanti mu
zika. i

Kiek jau teko girdėti, tai 
lietuviškos kriaučių dirbtuvės 
—jų darbininkai su savo 
draugais — ruošiasi kompani
jas. Kriaučių balius visados 
būdavo linksmas ir skaitlin
gas. Mes visi gerai žinome, 
kad kriaučių organizacija su
sideda iš visokių pakraipų 
žmonių, tad bus visiems proga 

'atsilankyti į mūsų balių ir 
linksmai praleisti laiką su sa
vo draugais. Mūsų organizaci
ja niekados neužmiršo ir ne
užmirš kitų organizacijų. To
dėl turime savo minty, kad ir 
kitos organizacijos neužmirš 
mūsų organizacijos.

Tad tariu visiem iš kalno 
širdingai ačiū už jūsų dalyva
vimą.

Baliaus Sekretorius
A. Linkus, Jr.

Nužudė Liguistą Šūdų
Louis Repouille, 38 m., 2071 

Amsterdam Ave., N. Y., taip 
buvęs paveiktas liginimu pa
ralyžiuoto, neregio, bekalbio 
ir bepročio sunaus per 13 me
tų, kad motinai prasišalinus iš 
namų pusvalandžiui jis sūnų 
užtroškino chloroformu.

Policijai jis nesigynė tą pa
daręs, bet aiškinos, kad tas jo 
13-kos metų stųius visvien 
“buvo kaip miręs.” Pas juos 
yra 4 kiti vaikai, bet jie tuo 
tarpu buvę išsiųsti judžio žiū-

Spalių 16-tą Prakalbos Skubiais 
Amerikiniais Klausimais

pirmadienio vakarą, 
salėj, 419 Lorimer 

St., rengiama prakalbos aiš
kint svarbiems amerikiniams 
klausimams, kurie pasidarė ir 
labai skubūs akyvaizdoje Eu
ropinės padėties. Nors Ameri
koje karo nėra, bet pragyveni
mui reikalingi dalykai pradė
jo kilti nepasivejamu greitu
mu. Gi norintieji Ameriką į- 
traukt karau daro visokius 
skymus, kad atimt iš žmonių 
teises priešintis karui, nes di
delė didžiuma Amerikos žmo
nių nenori karo.

Kas ir dėlko neria mums tas 
kilpas ir kaip geriausia jų at
sikratyt—plačiai aiškins Mar- 
gareta Kavaliauskaitė (Cowl), 
Amerikos Komunistų Partijos 
darbo tarp moterų 
viena’ iš nedaugelio 
lietuvaičių, išėjusių 
sias eiles amerikinio

ŠIO 
“Laisvės

direktorė, 
Amerikos 
j pirmą- 
judėjimo.

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Pereitą trečiadienį “Lais

vėje” lankėsi geras veikėjas, 
laisvietis d. J. Egeris, iš Na
shua, N. II. 

i

Jis čia pabuvo neilgai ir 
trečiadienį išvyko atgal į Na
shua.

Drg. Egeris pasakoja, kad 
našviečiai labai džiaugiasi 
Vilniaus Lietuvai atidavimu ir 
ta sutartimi, kurią pasirašė 
Maskvoj Urbšys su Molotovu. 
Jis sako, kad greitoj ateityj 
našviečiai turės suruošti pra
kalbas tų dalykų lukštenimui.

* * *
Ketvirtadienį lankėsi S. Šu

kienė ir jos duktė Olga iš So. 
Boston, Mass., abi geros dar
buotojos. Jaunuolė Olga daug 
dirba LDS jaunime ir meno 
srityje. Pamatys Pasaulio Pa
rodą ir Metropolio žymiąsias 
vietas.

išvyko atgal

♦
ryte aplankė 
įstaigą senas

šeštadienį, 7 d. spalių, A. ž. 
V. M. susiorganizavo kaip 2 
vai. po pietų, “L.” svetainėj, 
4 19 Lorimer St. Po trumpo 
pasikalbėjimo bendrai su mo
kytojais, mokiniais, komisija 
ir tėvais, P. Baranauskas, ra
šybos ir kalbos mokytojas 
pradėjo painoką su 21 moki
niu.

a

Kadangi ji yra žymi Ameri
kos ir užsienių politikos žino
vė, taipgi gera kalbėtoja, tad 
atsilankiusieji įdomiai ir nau
dingai praleis vakarą. Įžanga 
nemo karna.

Šaunieji Aidbalsiai, vadovy
bėje B. L. šalinaitės, taipgi Li
lija Bunkus (Kavaliauskaitė) 
sudainuos po 
Grupė moterų 
rėsiančios kai 
ro programoj, 
kiusieji patirs 
įdomaujantieji
dainomis kviečiami atsilankyt.

Prakalbas rengia Lietuvių 
Komunistų 5-ta kp. bendrai 
su K. P. Moterų Komisija.

keletą dainų, 
praneša irgi tu- 
ką naujo vaka- 
apie ką atsilan- 
ant vietos. Visi 
prakalbomis ir

L. Bunkienė taipgi pradės 
mokinti sekantį šeštadienį. 
Turėsime du mokytojus.

A. Žilinskaitė, Aido Choro 
mokytoja, mokins vaikučius 
dainuoti lietuviškas dainas. 
'Todėl komisija gali pasidi
džiuoti, kad turi gabius ir ta
lentingu s m o k y t o j u s.

Komisijos ir tėvų pasikalbė
jime apie tolimesnį mokyklė
lės tvarkymą nutarta— šį me
ta neimsime 5c mokesčiu nuo i c

mokinių, kaip ėmėm pereitais 
metais, 
mokėti 
leidžia, 
kad ir 
klinčių, c
kad sukelti 
mokyklėlės 
kiais būdais, 
gas, leisime

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberini

Vieta mašinom pastatyt. Ai ištaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance j fėrus.

110-62 Corona Ave.

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai
Degtines, Vynai ir Alus

CORONA, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9115

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

k

t

Yra 
po

tokių, 
5c, bet

kurie gali
kurie du

ir tėvai bedarbiai,
1 Oc savaitei sudaro

BARRY P. SHALINS
(Shftlinskas)

FUNERAL HOME

V1.BFO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn. N. Y
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

5-tos Kuopos Nariams
Visi nariai pribūkite 7 vai., 

kad spėtume atlikt skubius 
kuopos reikalus prieš prakal
bas.

L. K. Valdyba.

apsi- 
įstai-

rėjo “L.” ir LDS įstaigas. Ap
lankė Pasaulio Parodą, kurioj 
įdomiausiu pasirodęs Sovietų 
pa vi Ii on as. 

* * *
Ketvirtadienį atvyko ir 

lankė “Laisvės” ir LDS
gose B. Tamašauskas, H. Ta
mošauskienė ir jų sūnus Jonas 
iš West Roxbury, Mass. (Bos-1 
tono), ir P. Žukauskienė iš 
Bostono, visi geri laisviečiai ir 
abelnai veikėjai Bostone. Taip
gi atsivežė Richie Buivydą, ir
gi veiklių laisviečių sūnelį. 
D-gai Tamošauskai ir Žukaus
kienė paaukojo ‘L.’ reikalams 
po $1. Drg. Tamošauskas ‘L.’ 
skaito ir remia per virš 20 me
tų, bet įstaigą matęs dar pirmu 
kartu. Atvyko 
pamatyt Pas. 
žymias vietas.

trejetai dienų— 
Parodą ir kitas

o *

lankėsi
*

Penktadienį
Šimaitis iš Montello, Mass., 
per daugelį metų pasižymėjęs 
“Laisvės” vajįninkąs ir dabar
tiniame vajuje esąs vajininkų 
sąrašo viršūnėse. Jis ir atvyk
damas Pasaulio Parodos žiū
rėt atvyko ne tuščiom, vežinas 
naujomis prenumeratomis.

Komunistų Peticijose
40,664 Parašai

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

rieita prie išvados, 
lėšas palaikymui 
stengsimės kito- 
Rengsime pramo- 
dovanas laimėji

mui. Su komisijos proponaci- 
ja sutiko tėvai ir vaikai pa
žadėdami glaudžiai koope
ruot sū komisija, kad būtų pa
sekmingi toki parengimai.

Kaip žinoma, ta A.ž.V. mo
kykla yra po globa LDS Cen
tro Komiteto ir LDS 1-mos 
kp. komisijos. Tų komisijų 
pasikalbėjime sutikta iš vaikų 
sudaryt “Biugal Beną” kaip 
greitai bus galima gauti mo
kytojai. Tuomet mokiniai tu- 

irės uniformos rūbus ir muzi- 
kališkus instrumentus. Komi- ’ 
sija ir Centras mano, kad to- 
kis benas būtų didele paži
ba mūsų organizacijos paren
gimuose ir gatvėse demonstra
cijose. Tą mes gerai žinome, 
kad kol jaunimas yra dar vai
kystėj, tai labai turi norą da
lyvauti su dideliais. Kada juos, 
užkviečia kur dalyvauti, jie 
turi dvigubą energiją išmok
ti. Mes norime auklėti, orga
nizuoti jaunąją gentkartę iš 
pat pamatų.

Tik taip išauklėsime jauni
mą savo draugais, kurie no
rės ir pripras su suaugusiais 
dalyvauti. Bus mūsų vietas 
užpildę- ir papildę organizaci
jos įstaigose ir visame kame.

Šiais metais manoma moki
nius kartas nuo karto nuvesti' 
gamtos istorijos, taipgi dailės 
muziejuosna ir į kitas įdomias 
vietas.

Mokslo Kom. Narys,
Geo Kuraitis.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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SCHOOL DAYS
?« GRUEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Riešinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon... ir lai

ku pietų ... jei jūs , suteiksite jiems 
pirmąjį riešinį laikrodėlį vieną iš 

naujų GRUENS. Visi 
stilių ... pasitikiami ir 

akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

I jaudinančių
I naujausių s

1

• 1-1

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 J kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y
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Su šiuom skelbimu Rausite nuolaidą.

Įsteigta auo 1892 metą
701 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
tarpo Graham ir Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

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

20G WEST FRONT STREET

O VIENATINIS LIETUVIŠKAS
l'^r I-

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvienų 

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

I

»

Komunistai ir jų pritarėjai 
surinko 40,664 piliečių para
šus po peticijomis, kad uždėt 
Komunistų Partijos kandida
tus ant baloto. Tai kelis syk 
daugiau, negu reikalaujama. 
Už Cacchione, B’klyno kandi
datą, paduota 20,789; už Am? 
ter—8,669, už Begun—8,076, 
už Crosbie, Queens kandidatą, 
3,130.

Beje, rinkimų viršininkai 
kredituoja komunistus, kad jų 
peticijos švariausios ir tvar
kiausios.

* * *
Brooklyniečiuose viešėjo M. 

Chiros iš W. Lynn, Mass., te
nykščio Lietuvių Moterų Kliu- 
bo veikėja. Išsikalbėjus, pri
minė, kad jų delegatės išdavė 
labai gražų raportą iš Moterų 
Seimo. Viešnia 
ketvirtadienį. 

♦ * 
Ketvirtadienio 

dienraščio “L.”
“Laisvės” vajininkas ir veikė
jas, drg. A. J. Navickas iš 
Haverhill, Mass. Jis Brookly- 
ne paviešės iki sekmadienio 
vakaro ir aplankys Pasaulinę 
Parodą. Atvežė “L.” ] 
meratų ir pasveikino 
dienraštį su $1 dovana. 

* * *
Laike dienraščio “L.” 

liejinio bankieto, drg. F. 
tauskas iš Great Neck, N. Y., 
pasveikino savo dienraštį su 
$1. dovana; per neapsižiūrėji
mą, jo vardas buvo praleistas 
sveikintojų surašė. Drg. Klas- 
tauskas yra žymus 
Great Necke. j

* * *
Taipgi lankėsi “L.” skaity

tojas ir rėmėjas drg. R. Žalu 
ba su dukrele Nellie iš Wes 
Medway, Mass. Drg. 'Zaluba sėdynių gali pritrūkt 
padavė $10 ir sako — “Pasi
imkite už “L.” prenumeratą 
metams ir kas liks, $4.50 au 
kojų ‘Laisvei’.’ Jiedu apžiO

prenu-
savo

jubi-
Klas-

veikėja? Atidaro North Beach Orportą
Šio sekmadienio popietį, 

2:30 vai., įvyks oficialės šio 
crporto atidarymo ceremoni
jos. Publiką įleis nuo 11 ryto, 
veltui, ir tikimasi, kad 15,000 

vėliau 
pribuvusiems. Apart regulia
rių busų ir subvių, kelios kom
panijos turėsiančios ekstra bu- j 
sus nuo apylinkės stočių. i

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grožio Salionas (Beau

ty Salon). Įsteigta penkiolika metų 
atgal. Nesenai naujai Išdekoruota. 
Didelė lietuvių krautuve geroj apy
linkėj. Sutinkame paimti ir pusę pi
nigų. Prašome kreiptis j “L.” ofisą, 
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(241-243)

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

Lietu vi ų Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
! JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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FURMAT CO. Inc
Dealers in

Furniture and Bedding

Matrosai Yra Mūsų Specialumas
Pamatykite kaip jie yra daromi mūsų dirbtuvėje.

Mes taipgi perdirbant matrasus už žemiausias kainas.
VISOKIŲ ROSIU DAIKTAI LOVOM

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitoki daiktai reikalingi prie lovų.

445 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y, 
Priešais Republic Teatrą 

EVergreen 4-7911 2 
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