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KRISLAI
Svetimų žemių Nereikia.
Garbė Jam.
Palaidaliežuvis.
Bijo žmonių Apšvietos.
Piktų Dvasių

Džiaugsmas.
Rašo A. B.

Sovietų Sąjungai sveti
mų žemių nereikia ir ji jų 
neima. Iš Lenkijos atėmė 
tik tuos kraštus, kuriuos 
lenkai buvo pagrobę 1920 
m. Pačios Lenkijos terito
rijos nepaėmė nė vieno ki
lometro, nors labai lengvai 
galėjo tą padaryti.

Lietuvai sugrąžino, kas 
Lietuvai priklauso. Ir taip 
padarė parėdką, atitaisė is
torinę skriaudą, lenkų poy 
nų padarytą prieš lietuvius/ 
gudus ir ukrainiečius, >

Kepurę reikia pakelti 
prieš kongresmaną John M. 
Coffee. Jis nebijo reakcio
nierių. Jis piktinasi kinka- 
drebiais liberalais, kurie, 
girdi, bėga iš kovos lauko 
pasigirdus pirmam šūviui, 
paleistam iš reakcijos fron
to.

Coffee pasmerkė Dies. 
Komitetą. Pasmerkė puoli
mus ant komunistų. Girdi, 
šiandien jie smaugia komu
nistus, o rytojuje ims už 
gerklės visus kitus laisvę 
mylinčius žmones.
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Iš karto, užėmęs “Tėvy
nės” redagavimą, liūdnos 
praeities poetas ponas Kle- 
ofas Jurgelionis bandė užsi
laikyti bepartyviškai. Bet 
neilgai teištesėjo. Dabar 
paleido savo liežuvį prieš 
komunistus. Pasirodė savo 
tikram kailyje, kaipo begė
diškas grigaitinio menše- 
vizmo pakalikas.

Originalaus jis nieko ne
sumano, nepajėgia. Savomis 
frazėmis “Tėvynėje” karto
ja Grigaičio išmintį.

Kleofas pamiršta net ir 
Lie
pa r- 
kad 
ne-

tai, kad Susivienijimas 
tuvių Amerikoje nėra 
tijinė organizacija, 
“Tėvynės” redaktorius 
turi nei moralės, nei jokios 
kitos teisės dergti didelę 
narių dalį, kurstyti narius 
vienus prieš kitus. Pagaliau 
jis pamiršta, kur atsidūrė, 
su savo tokia pikta politi
ka, jo pirmtakūnas ponas 
Vitaitis.

Matyt, Grigaitis padikta
vo Kleofui sėti Susivieniji
me suirutę, erzinti narius 
vienus prieš kitus, idant 
tai didelei lietuvių organi
zacijai užduoti mirtiną 
smūgį.

Fašistinėje “Vienybėje” 
Kruze labai bėdavoja, kam 
Sovietų valdžia tuojau į iš 
Lenkijos išlaisvintus kraš
tus privežė vežimus litera- 

* tūros ir paskleidė tarpe 
žmonių. Jam tas labai ne
patinka.

Bet liaudies apšvieta bai
siai nepatikdavo ir Lenki
jos ponams. Todėl jie už
darė lietuvių, ukrainiečių, 
baltarusių mokyklas ir 
spaudą.

Ponas Kruze, nors pavė
luotai, lenkų ponijos dūdon 
pučia, smerkdamas Sovie
tus už žmonių švietimą.

Grigaitis ir Michelsonas 
nesitveria džiaugsmu, kad 
Franci j os reakcinė Daladier 
valdžia smaugia komunis-
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LIETUVA DĖKOJA MOLOTOVUI lit STALINUIMOLOTOVAS ŠILTAI ATSILIEPIA Į LIETUVOS MINISTERIO URBŠIO
PADĖKA JAM IR STALINUI

Lietuvos Valdžia Ne 
reikalauja Sugrąžint 

Klaipėdos Kraštą

Naziai Paskandino 3
Priešų Laivu; Žuvo 3 
Nazių Submarinai

London. — Vokietijos 
submarinai paskandino pre
kinį Anglijos laivą “Heron- 
spool,” 5,202 tonų įtalpos, ir 
žibalinį Francijos laivą “W. 
Emile Miguet,” 15,436 tonų 

| įtalpos.
Visus 36 narius to Angli

jos laivo įgulos išgelbėjo 
Amerikos laivas “President 
Harding.” Kas atsitiko su 
j ū r i n i n k ais nuskandinto 
Francijos laivo, dar nežino
ma.

Anglijos laivyno ministe
rija sako, užtat kariniai 
Anglijos laivai tą pačią die
ną sunaikinę tris nazių sub
marinus.

(Bet sunku įrodyt, kada 
bile submarinas lieka sunai
kintas.) '

Nazių Subniarinas Nu
skandino Angly Karo 

Laivą
London.—Vokietijos sub- 

marinas torpedavo ir nus
kandino didelį Anglijos ka
ro laivą “Royal Oak,” 29,- 
150 tonų įtalpos. Laive buvo 
1,200 jūrininkų ir oficierių. 
804 jų žuvo, o 396 išgelbėti.

“Royal Oak” buvo gink
luotas astuoniomis kanuolė
mis su 15 colių pločio gerk
lėmis; dvylika kanuolių 
šaudančiu šoviniais 6-iu co
lių storio, aštuoniomis 4-co- 
linėmis kanuolėmis ir viena 
šaudančia ’ 12-kos svarų 
sviediniais. “Royal Oak” 
taipgi turėjo keturis vamz
džius leist torpedas ir lėk
tuvą, galintį pakilt nuo lai
vo viršaus.

“Royal Oak” buvo pasta
tytas 1916 metais už 12 mi- 
lionų dolerių. Neseniai iš
leista dar 5 milionai dolerių 
įstatyt naują mašineriją į 
šį laivą ir sustiprint jo šo
nus specialiais plieno šar
vais. Po to anglai sakė, kad 
jokie submarinai “beveik 
negalėsią nuskandint” to 
laivo.

tus. Jiems net seilės varva.
Ar tie vyrai pagalvoja, 

kad jie tapo ne tik Cham- 
berlaino ir Daladier agen
tais kurstyme . karo, bet 
taip pat fašistinių spėkų 
propagandistais?

Kai kas to nesitikėjo 
bent jau iš Stasio Michel- 
sono.

FINAI Iš PRINCIPO PRI
IMA SOV. PALIŪLYMUS

Maskva. — Pranešama, 
kad Finijos atstovas, iš 
princijo priėmęs Sovietų 
pasiūlymus, išvyko atgal į 
Finiją pasitart su savo val
džia.

Pranešama, kad Finija 
sutiksianti parsamdyt 
vietam tris strategines

So- 
sa-

TURKIJA JAU PADA
RIUS SUTARTĮ SU 

SOVIETAIS

nešama, jog Turkija jau pa
darė sutartį su Sovietais. 
Turkija, duoda Sovietam 
tam tikras teises Dardane- 
lių protakoj, nors Anglija 
ir Franci ja darė didelio 
spaudimo Turkijai, kad ji
nai nepripažintų Sovietam 
teisiu Dardaneliuose. €

KAIP LIETUVA ŠVENTE 
VILNIAUS ATGAVIMĄ
(Oficialis pranešimas)

Kaunas, spalių 12 d. — 
Vakar visa Lietuva džiau
gėsi Vilniaus atgavimu. Na
mai pasipuošė vėliavomis, 
mokyklos buvo uždarytos. 
Visoje Lietuvoje įvyko mil
žiniškos manifestacijos, mi
nios sveikino Vyriausybę su 
sostinės atgavimu. Ta pro
ga pasipylė gausios aukos 
nualintam Vilnijos kraštui 
ir nuvargusiems vilnie
čiams pagalbai suteikti, ku
ri, artėjant šalčiams, ypač 
skubiai reikalinga.

SUSIDŪRIMAS KAUNO
DEMONSTRACIJOJ

Sovietai Padeda Lietu
vai Statyt Tvirtoves

Kaunas. — Amerikinė ži
nių agentūra Associated 
Press praneša, kad Kaune 
įvykus kokia tai “komunis
tų” demonstracija. Du poli
cininkai tapę sužeisti ir 22 
d e m o n s t r acijos dalyviai 
areštuoti.

Švedijos, Norvegijos ir 
Danijos karaliai ir Finijos 
(Suomijos) prezidentas tu
rės pasitarimą Stockholme, 
delei Finijos santikiu su So
vietais.

Berlin. — “Keno.tai” lėk
tuvas aukštai atskrido virš 
Berlyno. Naziai priešlėktu
vinėmis kanuolėmis greit jį 
nuvijo.

Maskva. — Užsieninis Lietuvos ministeris Juozas 
Urbšys atsiuntė iš Kauno sekamą padėkos telegramą 
V. M. Molotovui, Sovietų komisarų pirmininkui-užsie- 
niniam komisarui:

“Sugrįžęs namo, aš skubinuosi išreikšt jums de* 
kingumą Lietuvos delegacijos už šiltą svetingumą, su
teiktą mums Maskvoje, ir už draugiškas derybas, pri- 
vedusias prie mūsų sutarties padarymo Spalių 10 d.

“Aš prašyčiau jus ypatingai perduot Stalinui mū
sų dėkingumą už tai, kad jis plačiai suprato troški
mus Lietuvių tautos ir kad, veikliai dalyvaudamas 
derybose, jis dar labiau pakelė savitarpinį pasitikėjimą 
ir tradicinį draugiškumą, kuris jau ir taip visuomet 
gyvavo tarp mūsų šalių.

“Lietuviai giliai džiaugiasi, kad Lietuvai sugrą
žinta senoji jų sostinė Vilnius ir Vilniaus kraštas.”

MOLOTOVO ATSAKYMAS URBŠIUI
Sovietų komisarų pirmininkas Molotovas atsakė 

Urbšiui šitokia telegrama:
“širdingai dėkojame jums ir visiems nariams Lie

tuvos delegacijos už jūsų nuoširdžius sveikinimus ir 
už reiškiamus jausmus dėlei draugiškos sutarties tarp 
Sovietų ir Lietuvos Respublikos, kuriai dabar pervesta 
Vilnius ir Vilniaus kraštas, ir dėlei tarpsavinės pagal
bos sutarties tarp Sovietų Sąjungos ir Lietuvos.

“Visi Sovietų delegacijos nariai su dideliu pasi
tenkinimu prisimena bendrą mūsų darbą, kurį dirbo
me priruošdami šią sutartį tuo tikslu, kad dar labiau 
sustiprinus draugiškumą, ramų vystymąsi ir gerovę 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos žmonėms.

“Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad naujoji mūsų su
tartis tarnaus sustiprinimui taikos rytinėje Europoje.”

(Telegrama)
Chicago, Ill., Spal. 13, 1939 

Varde šimto tūkstančių lietuvių, Amerikos Lietu- 
Kongresas reiškia džiaugsmo padaryta Lietuvosvių

sutartimi su Sovietų Sąjunga ir atgavimu Vilniaus.
šia proga reiškiame vilties, kad Lietuvos vyriau

sybė amnestuos politinius kalinius ir tuomi užrekor- 
duos tą svarbų įvykį visuotina tautos vienybe.

ALK Sekretorius
Leonas Jonikas.

Amerikos Lietuvių Kongresas Sveikina Lietuvos 
Sutartį su Sovietais ir Vilniaus Atgavimą;

Laukia Politinių Kaliniu Paliuosavimo

Lietuvos Seimas Užgy- 
rė Sutartį su Sovietais

Kaunas. — Neoficialiai 
pranešama, kad Lietuva jau 
pradėjo statyt tvirtovių li
niją palei Rytinės Prūsijos 
rubežių ir kad Sovietai pa
deda Lietuvai tame darbe; 
be kitko, Sovietai duodą 
Lietuvai paskolų - kredito 
tam reikalui.

Paryžiaus ir Berlyno pra
nešimai (be patvirtinimo) 
sako, kad Sovietai (sutin
kant x Lietuvos valdžiai) 
įsteigsią Raudonosios Ar
mijos punktus Kelmėje, Vil
kaviškyje, Kaišedoryse ir 
Plungėje.

USA. laivas “Black Hawk” 
išgelbėjo 39 jūrininkus Fr. I ORAS. — Šį pirmadienį 
laivo “Emile Miguet.” šilčiau.

Kaunas. — Seimas spa
lių 14 d. užtvirtino Lietuvos 
tarpsavinio apsigynimo su
tartį su Sovietais, pagal ku
rią Sovietai perveda Lietu
vai Vilnių ir Vilniaus Kra
štą. Pirm užtvirtinimo, Juo
zas Urbšys, užsieninis Lie
tuvos ministeris, paaiškino 
seimui, jog Sovietai užtikri
no, kad jie nesikiš į viduji
nius Lietuvos reikalus.

Urbšys pareiškė, kad J. 
Stalinas parodė didelio pa
lankumo ir prijautimo Lie
tuvai.

LINDBERGH SAKO: EU
ROPOS KARAS IMPE

RIALISTINIS
Pulkininkas Lindbergh, 

garsusis Amerikos lakūnas, 
kalbėdamas per radio, ra
gino nepraleist iš šios šalies į tvarkymas, 
ginklų ir amunicijos ka
riaujančioms Europoj val
stybėms. Nes tai grynai im
perialistinis karas.

CHINŲ ORLAIVIAI PA
DARĖ DAUG NUOSTO

LIŲ JAPONAMS
Chungking, Chinija. — 

Chinu lėktuvai tris kartus 
bombardavo japonus Han- 
kowe ir sunaikino daug ja
ponų orlaivių ir karinių pa-

Naziai Sunaikinę 70,000 To
ny Anglijos Karo Laivu
Berlin. — Vokietijos sub- 

marinai ir lėktuvai pirmiau 
paskindindami du didelius 
Anglijos karo laivus-lėktu- 
vų išvažiotojus “Courage
ous” ir “Ark Royal,” o da
bar “Royal Oak,” iki šiol 
sunaikino 70 tūkstančių to
nų įtalpos karinių Anglijos 
laivų, kaip kad naziai skai
čiuoja. Pasak jų, tai “Ark 
Royal” buvęs sunaikintas 
oro bombomis.

Be to, naziai paskandinę 
“daug” mažesnių karinių 
Anglijos laivų ir sužeidę 
lėktuvų bombomis didžiau
sią pasaulyje Anglų karo 
laivą “Hood.”

LAI-LENKŲ KARINIAI 
VAI PRIEŠ VOKIETIJOS 

SUBMARINES
London. — Trys Lenkijos 

kariniai laivai-naikintuvai, 
pasprukę iš Baltijos Jūros 
pirm karo, dabar dalyvau
ja Anglijos kovoj prieš na- 
zių submarinus.

Kaunas. — Auga lietuvių 
reikalavimai sugrąžint Lie
tuvai Suvalkų kraštą, kuris 
rubežiuojasi su Rytine Prū
sija. Dabar naziai yra už
valdę tą kraštą, atimtą iš 
Lenkijos.

Kai kurie lietuviai turį 
vilties, jog Klaipėda taip 
pat būsianti kada nors su
grąžinta Lietuvai.

Bet Lietuvos valdžia ne
reikalauja Klaipėdos, kaip 
pareiškė Lietuvos užsienių 
reikalų ministerija:

“Pranešimai, išspausdin
ti tūluose užsienio laikraš
čiuose, kad Lietuva reika
laujanti Klaipėdos ir sta
tanti kitus reikalavimus 
(Vokietijai), neturi jokio 
pagrindo. Nebus jieškoma 
ir ateityje kitokio sutvar
kymo dėlei Klaipėdos klau
simo kaip dabartinis ten su-

PRALEIDIMAS GINKLŲ IŠ 
USA ILGINTŲ KARA

Washington. — Jeigu bū
tų panaikintas embargo 
įstatymas, u ž d r audžiantis 
gabent iš Amerikos ginklus 
ir amuniciją kariaujan
čioms šalims, tatai pailgin
tų karą Europoj, kaip už- 
reiškė republikonas senato
rius G. P. Nye.

Sen. Nye nurodė, jog da
bartinis karas Europoje 
yra imperialistinis. Praleist 
iš Amerikos ginklus ir amu
niciją, tai būtų remt Angli
jos ir Franci jos imperialis
tus prieš Vokietijos impe
rialistus.

Jeigu Amerika palaikytų 
ligšiolinį savo bepusiškumo 
įstatymą, tai greičiau baig
tųsi Europos karas ir būtų 
išgelbėta daugybė žmonių 
gyvybių, sakė senatorius 
Nye.

Nazių Radio Atsišaukia į 
Amerikonus prieš Angliją
BERLYNO RADIO ket- 

virtadienį anglų kalboj at
sišaukė į amerikiečius su 
skundu, kad Anglija “pas
pyrė šalin” Hitlerio siūly
mus taikytis; sako, tai sau
jelė Anglijos vadovų nori 
karo.

Naziai per radio patarė 
amerikiečiams netikėt “na- 
chališkai” Anglijos propa
gandai ir jos melams, kurie 
esą skleidžiami ir per Ame
rikos laikraščius prieš Vo
kietiją.

I

i



Antras puslapis Pirmad., Spalių 16, 1939

ĮAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
•very day, except Sunday

LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK

Tel. Stagg 2-8878
President ----- Jos. Kairys 
Vice - President - - - K. Petrik 
Secretary-Treasurer • J. Gasiunas 
Editor ------ Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ..... .. ......  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............. $6.00
Foreign countries, per year -----  $6.50
Canada and Brazil, per year __  $5.50
United States, six months .........- $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ....... $3.25
Foreign countries, six months ..... $4.00
Canada and Brazil, six months .... $3 00

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

Act of March 3, 1879.

Balsai Dėl Lietuvos ■ Sovietų 
Sąjungos Sutarties

Pasirašius Lietuvai su Sovietų Sąjun
ga sutartį, aišku, kiekviena sriovė, kiek
vienas veikėjas, kiekvienas laikraštis 
vienaip ar kitaip pareiškia savo nuomo
nę. Atskirų asmenų nuomonės nėra taip 
svarbios, nors jos gali būti labai teisin
gos. Svarbiau mums žiūrėti į nuomones, 
pareikštas kolektyviai, sakysim, laikraš
čių nuomones. O jų yra visokių: rimtų 
ir paikų. Mes bandysime jas atžymėti 
mūsų špaltose, kad skaitytojas būtų pil
nai supažindintas, kas kaip sako.

Reikia priminti, kad Brooklyno “Ame
rika” gan objektyviai klausimą riša. 
Spal. 13 d. laidoj tasai laikraštis žymi:

“Džiaugtis turime todėl, kad Lietuvos 
siekiai, jos teisėtos kovos užgrobtai sos
tinei atgauti nebuvo tuščios. Vilniuje ir 
vilniečių krašte suspindės lietuviška sau
lė, ten prabils lietuviškas žodis, gyviau 
sutvaksės sužeista lietuviška širdis.”

Bet laikraštis pareiškia ir baimės dėl 
Sovietų Raudonosios Armijos buvimo 
Lietuvos žemėje. Tačiau “Amerika” ra- y so:

“Pagyvensim, susiprasim su nauja 
aplinkuma—gal ir baimė pranyks.”

Mūsų nuomone, Lietuvai toji baimė 
nereikalinga. Savo duotą žodį Sovietai 
visuomet išlaikė ir jo laikysis su Lietu
va. Į vidujinius Lietuvos reikalus Sovie
tai nesikiš. Raudonosios Armijos būriai 
Lietuvoj bus laikomi Lietuvos sienoms 
saugoti,—Lietuvos, kuri padarė bendro 
apsigynimo sutartį su Sovietų Sąjunga. 
Juk Antrasis sutarties skyrius sako:

“Sovietų Sąjunga ir Lietuvos Respub
lika pasižada teikt viena kitai visokios 
pagalbos, taip pat ir karines pagalbos, 
jeigu bet kuri Europos valstybė užpuls 
Lietuvą arba grūmos ją užpulti, lygiai 
kaip ir tokiame atsitikime, jeigu bet ku
ri Europos valstybė užpuls Sovietų Są
jungą arba grūmos ją užpulti.”

O t, kam Raudonosios Armijos buvi
mas Lietuvoje reikalingas!
• Toliau “Amerika” rašo:

“Sutartis pripažįsta Lietuvai visai sa
varankišką tvarkymąsi viduje, pripažįs
ta jai jos socialinę ir ekonominę siste
mą; abi valstybės pasižada nesikišti į 
viena kitos vidujinius reikalus, šis nuos
tatas labai svarbus. Nuo jo vykdymo 
priklausys abipusiai geri santykiai. So-4 
vietų Rusijos vidujinė santvarka' visai 
neprivalėtų turėti jokios įtakos į Lietu
vos vidaus gyvenimą. Aišku, ideologinės 
propagandos iš komunistinio internacijo- 
nalo bus labai sunku išvengti. Komunis
tų idėjos apimti asmenys šiandien Lie
tuvoje pasijus daug laisviau, bet iš ki
tos pusės gali būti ir teigiamų rezulta
tų, kuriuos galima šiaip pramatyti:

“Lietuvos atsakingi pareigūnai turės 
nukreipti energingas pastangas į socia
linį klausimą. Lietuvos visi žmonės — 1 
kaimiečiai, bežemiai, miestų darbinin
kai, tarnautojai, kurie ir dabar turėjo 
žmoniškas gyvenimo sąlygas, turės susi
laukti dar palankesnių aplinkybių gy
venti. Nors kun. Krupavičius pravedė 
didelę žemės reformą, bet per paskuti
nius keleris metus jos vaisiai šiek tiek 
sumažinti, tad vyriausybei, numatome, 
teks praplėsti žemės reformą, kad dar 
didesnis skaičius bežemių taptų sava
rankiškais žmonėmis. Turės būti išlygin-

tas dar pastebimas valdininkų, turtin
gesnių asmenų ir vadinamos liaudies 
žmonių skirtumas visuomenėje. Tikybą 
išpažįstantiems žmonėms pavojus galės 
būti mažesnis, jei Kristaus paliktų mei
lės, lygybės ir teisingumo dėsnių skel
bėjai ir vykdytojai dar arčiau pasieks vi
są visuomenę ir visada bus su ja, joje 
ir už ją.

“Kai Lietuvoje socialinis gyvenimas 
puikiai žydės, kai jos gyventojų visiška 
dauguma turės sąlygas smagiau gy
venti, tada jokia užsieninė propagandą 
sukurti naują santvarką nebus pavojin
ga. Lietuvos-žmonės, tikime, supras nau
jas gyvenimo sąlygas ir stengsis jas pa
versti kiek galima daugiau įmanomomis 
dirbti ir gyventi. Todėl bent šiuo metu 
turime žiūrėti į naują Lietuvos gyveni
mo laikotarpį šviesiomis akimis, kurios 
tačiau neturi būti užmerktos.”

Tai visai teisingai pasakyta. “Ameri
ka” pripažįsta, kad Lietuva reikalinga 
stambių socialių reformų. Kai tos refor
mos bus pravestos, tai visų Lietuvos 
žmonių gyvenimas pagerės ir pati Lietu
va sustiprės.

Mes sakėme ir sakome: Lietuvos-So
vietų sutartis Lietuvai eis sveikaton, eis 
naudom Dėl jos ne baimintis turime, bet 
džiaugtis. O tąjį džiaugsmą vainikuoki
me didesniu ir uolesniu darbu!

Kitų laikraščių nuomones paduosime 
sekančiuose “L.” numeriuose.

Ar Vitaitis Žino, Ką Jis Šneka?
Ponas Vitaitis rašo “Vienybėje,” kad 

“Išreiškimui savo džiaugsmo Lietuvos 
komunistai sukėlė riaušes Kaune. Juos 
policija turėjo raminti ir šių riaušių su
kėlimo vadus suareštuoti.”

Kokias gi riaušes Lietuvos komunis
tai sukėlė? Ogi tokias, kad “spalių 11 
d., apie 6 vai. vakare keli šimtai komu
nistų bandė užpulti Kauno kalėjimą” 
(“Vienybė” iš spal. 14 d.).

Vadinasi, “riaušės” buvo tokios, per 
kurias komunistai be nič nieko puolė 
ne prezidentūrą, ne valdžios namus, ne 
kokius palocius, bet kalėjimą!__ ,

Tokias kvailybes gali nupl’epėti tik Vi
taitis, kuris kerštu persiėmęs prieš ko
munistus, kuris nesenai pareiškė noro, 
kad Lietuvą “globotų” Hitleris!

Tikrumoj gi buvo taip: spalių 11 die
ną Kaune, kai visa tauta minėjo Vil
niaus atgavimo dieną, kai visi džiau
gėsi Sovietų Sąjungos-Lietuvos sutarti
mi, tai minios žmonių nuėjo prie Kau
no Sunkiųjų Darbų Kalėjimo pasveikinti 
politinius kalinius ir pareikšti savo bal
są, kad jie būtų išlaisvinti.

Juk kiekvienas, kuris kiek tiek nusi
mano apie Lietuvą, puikiai žino, kad 
šiuo metu Lietuvoje yra apie 500 politi
nių kalinių. Jie laikomi kalėjimuose tik 
todėl, kad kovojo už demokratijos Lie
tuvoj atsteigimą. Tai geriausi Lietuvos 
laisvės gynėjai. Tai ištikimiausi Lietu
vos nepriklausomybės gynėjai.

Todėl toji Kauno minia, kuri nuėjo 
sveikinti "politinius kalinius, labai gra
žiai pasielgė ir už tai verta tik pasvei
kinti. Supraskit padėtį: komunistinė So
vietų vyriausybė atidavė Lietuvai Vilnių, 
o šimtai komunistų ir jiems pritarian
čiųjų dar vis tebelaikomi kalėjimuose! 
Juk tai labai nenormalu.

Bet Vitaitis užtyli tą faktą, kad Lietu
voj tiek daug nekaltų geriausių josios 
sūnų sėdi kalėjimuose.

Gerai. Jis gali tatai nutylėti. Jis gali 
tatai slėpti. Jis gali šmeižti tuos, kurie 
reikalauja jų išlaisvinimo. Bet paties 
fakto tas visvien nepakeis.

Lietuvos žmonės ir Amerikos lietuviai 
reikalavo ir reikalaus išlaisvinti politi
nius kalinius, kol jie bus laisvi!

Koki Tie Ponai Gudrūs!
Anglijos valdiškuos rateliuos šneka

ma, būk Anglijos vyriausybė nepripažin- 
sianti Lietuvai Vilniaus. Girdi, tasai 
kraštas buvo.Lenkijoš ir jis tokiu turė
siąs pasilikti.

Labai galimas daiktas, kad Anglijos 
viešpačiai panašiai šneka. Tačiau jie 
klysta manydami, kad jų pripažinimo 
ar nepripažinimo kas paisys. Tos dienos 
jau praėjo, kai Anglijos imperialistai ga
lėjo valstybes skaldyti ir jas naikinti. 
Šiuo zmetu Rytų Europoj atsistojo nauja 
jėga,—socialistinė Sovietų Sąjunga, —

LAISVE

10 metų amžiaus lenkė mergaitė prie savo sesers kūno; 
Jos sesutė buvo užmušta Hitlerio bombomis, netoli Varšavos.

Kariaujančių Jėgų 
Statistika

Britų Imperija (The Bri
tish Empire) susideda iš: 
Didžiosios Britanijos, Nor
manų salų, Gibraltaro, Mal
tos, Adeno, Ceilono, Maledi- 
ven salų, Kipro, Hongkon- 
go, Indijos, Bareno salų, 
Kataro, Koveito, Omano, 
Piratų kranto (Pirate Co
ast), Malajų Malakos, Siau
rinęs Borneo, Palestinos, 
Saravako, Veikavei, Baru- 
to krašto, Betšuanslando, 
Sudano, Atsigaivinimo salų 
(šv. Elenos ir kt.), Gambi- 
jos, Aukso rago, Kenijos, 
St. Mauricijaus salos, Nige
rijos, Niasos, Rodezijos, 
Zanzibar©, ZėŠėli salų, Sie
ra Leone, Britų Somali jos, 
Pietų Afrikos, Šiaurės va
karų Afrikos, Svaci krašto, 
Tanganijikos, Ugandos, Va
karų Kamerūno, Vakarų 
Togo, Kanados, Niūfaund
lendo, Labradoro, Bermudo1 
salų, Falkland© salų, Britų ; 
Gvijanos, Australijos ir 
gretimų salų.

Didžioji Britanija 
šiaurine Airija kartu 
241,865 kv. km. ir 44

su 
turi 
mil.

gyventojų. Svarbesni mies- L 4.-1,,4.
1 • T -1 • 1 ėS L U. 1Y S L •tai: Londonas 8 mil. gyv., 
Glasgovas 1 mil. Binning-; * 
hamas 1 mik, Liverpolisi 
800 tūkst., Mančesteris 700! 
tūkst., šefildas 500 tūkst., į 
Lydsaš 450 tūkst., Edinbur-1 
gas 420 tūkst. Belfastas 415 
tūkst., Bristolis 377 tūkst., 
West Ham 300 tūkst., Hul- 
lis 300 tūkst., Bredfordas 
290 tūkst., .Niukestlis 280 
tūkst., Notinghemas 260 
tūkstančių.

Mano ir Normanų salos— 
plotas 767 kv. km., gyven
tojų 150 tūkst. Miestai: 
Duglas (Man) — 21 tūkst., 
St. Helier—28 tūkst., St. 
Peterport 18 tūkst.

Gibraltaras, anglų nuo 
1704 metų, plotas 5 kv. km., 
gyv. 21 tūkst., miestas Gib
raltaras—17 tūkst. ,

Malta, anglų nuo 1,800 
m., pi. 316 kv. km., gyv. 225 
tūkst., miestai: La Valette 
—48 tūkst., Three Cities— 
26 tūkst., Citta Vecchia—9 
tūkst.

Adenas ir kiti 
nimai: Perimas, 
Kur j a, Murja ir

sfrtvirti- 
Sokotra, 
Had ra

Šaravai pi. 108,800 kv. I |gauSjmaj jr Atsakymai 
n 0-vv 60(1 tūkst rmpst. ••*•*•**'* J

mantas, pi. 180,000 kv. km., 
gyv. 227 tūkst., miestai— 
Steamer Puant, Adenas— 
20 t., Makalla—20 tūkst.

Ceilonas, su Malediven 
sala, pi. 66,000 kv. km., gyv. 
4 mil. 600 tūkst., miestai— 
Kolombą—244 tūkst., Jaff
na—42 tūkst., Galle—39 
tūkst., Male 5 tūkst.

Kipras, pi. 9,285 kv. km., 
gyv. 311 tūkst., miestai— 
Nikosia—18 tūkst., Limasol 
—12 tūkst.

Hongkongas, pl. 1012' kv. 
km., gyv. 806 tūkst., miestai 
—Viktoria—350 tūkst., Ka- 
dlun—105 tūkst.

Britų Indija, pi. 4,675,620 
kv. km., gyv. 319 mik, mies
tai — Delhi—304 tūkst., 
Bombėjus — 1 mil., Kalku
ta—1 mik, Madrasas 527 
tūkst., Haidarabadas — 404 
tūkst., Rangunas—342 tūk
stančiu.

Bareno salos, pi. 550 kv. 
km;, gyv. 120 tūkst., mst. 
—Manama—25 tūkst., Mu- 
harakas—20 tūkst.

Kataras, pi. 22,000 kv. 
km., gyv. 26 tūkst., mst.— 
ei Bida—5 tūkst., Vakra—

Koveitas, pi.
.„.1., gyv. 40,000; miest.— 
Koveitas — 30 tūkst.

Omanas, pi. 160 tūkst. kv. 
km., gyv. 500 tūkst., miest. 

. Moskatas—10 tūkst., Sur— 
10 tūkst.

Piratų krantas, pi. 
kv. km., gyv. 80 
miest.—Abu Sabi—6 
Šardja—15 tūkst.

Malajai, pi. 132,055 k v. 
km., gyv. 2,448,427, miest.— 
Kuala Lumpur — 80 tūkst., 
Taiping—21 tūkst.

Malaka, pi. 4146 km., gyv. 
1 mil., miest. Singapūras— 
260 tūkst., Georgetaunas 
(Penangas) — 101 tūkst., 
Malaka—21 tūkst.

šiaurės Borneo, anglų nuo 
1882 m., pi. 80,634 kv. km., 
gyv. 263,498; miest. ■— Jes- 
selton 6 tūkst., Sandakau— 
12 tūkst., Viktorija lį tūks.

Palestina, anglų protekt. 
nuo 1922 m., pi. 23,316 kv. 
km., gyv. 757,182; miest.

km., gyv. 600 tūkst., miest. 
Kutšingas 25 tūkst.

Veikavei, anglų nuo 1898 
m., pi. 738 kv. km., gyv. 
154,416; miest.—Veikavei— 
4 tūkst.

Baruto kraštas, pi. 30,336 
kv. km., gyv. 498,781; miest. 
Maseru—2 tūkst.

B e t š u a n o kraštas, pi. 
712,435, gyv. 152,983; miest. 
Maseking—3 tūkst., Serove 
—25 tūkst., Kanje—12 tūks.

Anglų— Egipto Sudanas, 
pi. 2,618,000 kv. km., gyv. 
6,469,041; miest. Chartum 
—31 tūkst., Om du r man — 
79 tūkst., EI Obeid—25 tūk
stančiai.

Atsigaivinimo salos (St. 
Helena ir kt.), pi. 381 kv. 
km., gyv. 4076.

Gambija, nuo 1588 m., pi. 
10,707 kv. km., gyv. 210,530; 
miest. Batburst—9 tūkst.

Aukso krantas, pi. 207,- 
863 kv. km., gyv. 2,078,043; 
miest. Akrą—38 tūkst., Ku- 
masi—24 tūkst., Ehi — 18 
tūkst., Dsoši—16 tūkst.

Kenija, nuo 1890 m., pi. 
459 tūkst., gyv. 2,736,500; 
miest. Nairobi—33 tūkst 
Mambosa—40 tūkst. ,

Mauricijaus sala, anglų 
nuo 1810 m., pi. 2096 kv. 
km., gyv. 406,600; miest. 
Port Luis—54 tūkst.

Nigerija, pi. 870,467 k v. 
km., gyv. 18 mil., mies. La
gos — 100 tūkst., Ibadan— 
238 tūkst., Abeokuta — 38 
tūkst., Ilorin—:70 tūkst.

Niasaj nuo 1889 m., pi. 
103,486 kv. km., gyv. 1,207,- 
983; miest. Somba—6 tūkst.

Rodezija, pi. 1,139,600 kv. 
km., gyv. 2,023,525; miest. 
Selsbiurg—7 tūkst., Living
ston—5 tūkst. 

I

Zanzibaras, anglų nuo i 
1890 m., pi. 2642 kv. km., 
gyv. 216,790; miest. Zanzi
baras—39 tūkst.

Zašeli sala, pi. 404 
km., gyv. 26 tūkst.

Siera Leone, pi. 80 tūkst. 
kv. km., gyv. 1,541,311; 
miest. Frytaun—44 tūkst.

Somali j a, pi. 176,165 kv. 
km., gyv. 344,000; miest. 
Berberą—30 tūkst.

Pietų Afrika, pi. 1,222,- 
215 kv. km., gyv. 6,927,403; 
miest. Pre tori ja — 62 tūks.,

1 Johanesburgas — 283 tūks.,
> — 183 tūkst., 

Durbanas — 96 tūkst., Be- 
noni — 48 tūkst., Krugers- 
doys — 43 tūkst.

Pietų vakarų Afrika, nuo 
1920 m., pi. 807,581 kv. km., 
gyv. 258,900; miest. Vind- 
huk — 5 t.

Svaci kraštas, pi. 17,295 
k v. km., gyv. 112,838.

Tanganjika, anglų nuo 
1920 m., pi. 945,600 kv. km., 
gyv. 4,322,500; miest.—Dar- 
es-Salaarn — 25 t., Tabora 
25 t., Kigoma—14 t., Muan- 
za—12 t., Pangani — 12 t., j 
Tanga—6 t.

Uganda, anglų nuo 1894 
m., pi. 285,700 kv. km., gyv. 
3,148,481.

Vakarų Kamerūnas, pi. 
80,675 kil., gyv. 687,375; 
miest. Bali—30t., Dikoa—20 
tūkstančių.

Vakarų Togo, pi. 33,772 
kv. km., gyv. 188,265.

Kanada, anglų nuo 1867 
m., pi. 9,543,038 • kv. km., 
gyv. 8,788,483; miest. Otava

5,000 kv. ;• Kapštatas

15,600 
tūkst., 
tūkst.,

•5

kv.

Jeruzalė— 63 tūkst., Jafa—108 t., Montrealis—908 t., 
48 tūkst., Haifa—25 tūkst., Toronto — 522 t., Vinipegas 
Gaza—17 tūkst. —191 t., Vankuveris —117

ku rios žodis reiškia daugiau negu An
glijos. ‘ '

Jei Lietuva nebūtų padariusi su So
vietų Sąjunga apsigynimo sutarties, tai,

\be abejo, Anglijos viešpačiai lengvai 
galėtų pakomanduoti mažiutę Lietuvą, 
ką ji turi daryti. Dabar gi Chamberlai- 
nai turi tatai pamiršti.

organą 
13 die- 
pirmas 
plūdi-

Klausimas
Gerbiamieji:

Paskaičiau SLA 
“Tėvynę” už spalio 
na. Beveik visas 
puslapis užpildytas
mu komunistų ir Sovietų 
Sąjungos. Vietoje padėka- 
voti Sovietų valdžiai už iš
laisvinimą Vilniaus krašto 
iš lenkų ir atidavimą Lie
tuvai, tai “T.” redaktorius 
visaip išdergia Sovietus. 
Jurgelionis šaukia, būk So
vietai pavergę Lietuvą.

Štai ko aš norėjau pa
klausti: Kokią teisę ponas 
Jurgelionis turi paversti 
“Tėvynę” menševikišku lai
kraščiu?

Brooklyno Kriaučius.
Atsakymas

Ponas Jurgelionis jokios 
teisės neturi paversti SLA 
organą į vienos ideologiniai 
s u b a n k ratavusios grupės 
įrankį kovai prieš kitas 
grupes. Jis elgiasi visai sau- 
vališkai. Susivienijimo rei
kalai jam, matyti, visai ne
berūpi. Jis puikiai žino, kad 
taip vesdamas “Tėvynę” jis 
griauna Susivienijimą. Kol 
kas, dar nesimatė pasiprie
šinimo iš Pildomosios Tary
bos pusės.

t., Hamiltonas—144 t.
Niūfaundlendas, nuo 1583 

m., pi. 110,670 kv. km., gyv. 
261,336, St. Džons—39 t.

Labradoras, nuo 1759 m., 
pi. 310,000 kv. km., gyv. 
3,874.

Bermudo salos, nuo 1609 
m., pi. 49 kv. km. (360 sa
lų), gyv. 27,741; miest. Ha
miltonas—3 t.

Bahamos salos, nuo 1629 
m., pi. 11,406 kv. km. (690 
salų), gyv. 53,031; miest. 
Nasau—13 t.

Barbadas, anglų nuo 1605 
m., pi. 430 kv. km., 1 gyv. 
169,385; miest. Bridžetaun 
13 t.

Britų Honduras nuo 1638 
m., pi. 21,535 kv. km., gyv. 
47,893; miest. Belice—13 t.

Jamaika, nuo 1655 m., pi. 
12,224 kv. km., gyv. 916,620; 
miest. Kingstaun—63 t.

Lyvertso salos, pi. 1861 
kv. km., gyv. 122,242.

Trinidadas ir Tobago, pi. 
5117 kv. km., gyv. 385,091; 
miest. Port of Spein—65 t.

V i n d v e r t s o salos, nuo 
1885 m., pi. 1335 kv. km., 
gyv. 170,852.

Falkland© salos, pi. 11,960 
kv. km., gyv. 2252.

Britų Gvijana, pi. 231,753 
kv. km., gyv. 304,412; miest. 
Georgetaunas — 57 t.

Australija, pi. 7,703,867 
kv. km., gyv. 6,227,430; 
miest. Kanbera — 3 t., Sid
nėjus — 981 t., Melburnas 

i —912 t., Adelaide—290 t., 
Brisben — 264 t., Perth— 
178 t. ,

Fidžio salos, nuo 1874 m., 
pi. 19,250 kv. km., gyv. 
157,266.

Tonga sala, nuo 1900 m., 
pi. 997 kv. km., gyv. 24,937.

Džilberto ir kt. salos, pi. 
1200 kv. km., gyv. 29,897.

Nauru (Maršalo) salos, 
nuo 1920 m., pi. 22 kv. km. 
gyv. 2217.

N a u joji Gvinėja, nuo 
1920 m., pi. 235,700 kv. km., 
gyv. 418 tūkst.

Naujoji Zelandija, pi. 
269,060 kv. km., gyv. 1,426,- 
394; miest. Velington—121 
t., Auklendas—192 t.

Norfolk© sala, pi. 39 kv.
(Tąsa ant 5-to pust)
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Lietuva Naujoje Situacijoje Cleveland, Ohio

ir Amerikos Lietuviai
A. BIMBA

(Prakalba, pasakyta spalio 11 d., 1939, 
Brooklyne, masiniam lietuvių susirinki

me, suruoštam A.L.K. Skyriaus)

Gerbiamieji:
Kaip niekad pirmiau, dabar susijaudinę 

Amerikos lietuviai. Susijaudinę jie abelna 
pasauline situacija, bet dar daugiau Lietu
vos likimu ir reikalais. Kaip visuomet, taip 
dabar mums visiems Lietuvos reikalai stovi 
labai arti prie širdies. Kiekvienas pasikeiti
mas, kiekvienas svarbesnis įvykis, kiekvie
nas smarkesnis susikrėtimas mūsų gimtiniam 
krašte randa gilų atbalsį išeivijos masėse. 
Ar tai po Pasaulinio Karo, kada Lietuva at
gavo savo nepriklausomybę; ar tai 1926 
metų pavasarį, kai liberališkos spėkos lai
mėjo rinkimus ir sugrąžino žmonėms civiles 
laisves; ar tai tų pačių metų rudenį, kai tau
tininkų ir krikščionių demokratų grupė 
smurtu nuvertė demokratinę vyriausybę, su
šaudė keturius geriausius Lietuvos sūnus ir 
įkūrė fašistinę diktatūrą; ar tai 1938 metų 
pavasarį, kai Lenkijos ponų valdžia pagrū
mojo Lietuvai jos nepriklausomybės sunai
kinimu; ar tai šių metų pavasarį, kai Vokie
tijos naziai išplėšė iš Lietuvos Klaipėdos 
kraštą; ar tai, pagaliau, prieš keletą mėnesių 
kai susidarė Lietuvoje nauja vyriausybė — 
visuose tokiuose atvejuose Lietuvos išeivija 
gyvai ir šiltai susirūpindavo ir ar vienoj ar 
kitoj formoje aktyviai tuose įvykiuose da
lyvaudavo. Taip lygiai šiandien, kai Lietu
va daro naujus, be galo rimtus žygius tarp
tautiniuose savo santikiuose, mes vėl iš rū
pesčio naktimis nemiegame, gaudome kiek
vieną žinią iš anos pusės jūrų, 
me masiniuose susirinkimuose ir 
jame Lietuvos reikalus.

Tai labai gefai. Tas parodo,

susieina- 
diskusuo-

Tai labai gefai. Tas parodo, kad mes, 
Amerikos lietuviai, tebesame Lietuvai ne- 
pražuvę, kad mes tebesame jos kūno dalimi 
ir kad mes, kaip praeityje, taip dabar gali
me jai daug, daug padėti.

Jie liūsta ir kremtasi, o mes džiaugiamės

Negalime nei norėti, nei reikalauti, kad^ 
visų pažiūrų žmonės, arba visos srovės vie
nodai dabartinę Lietuvos situaciją įvertintų 
ir suprastų. Vieni džiaugiasi, kiti liūsta; vie
ni mato ir pranašauja Lietuvai didžią, gar
bingą ateitį, kiti gi mato ir žada tik pra
gaištį ir šaltus kapus. Kas liečia mus, ko
munistinę srovę, mes į dabartinę situaciją: 
žiūrime iš gerosios, linksmosios pusės. Mums

• atrodo, kad prieš Lietuvą atsidaro labai pla
tus kelias į dar negirdėtas jos tautines ir 
kultūrines aukštumas. Nebent kapitalistinės 
imperialistinės spėkos, kurios dabar jau ka
riauja, savo įsiutime pajėgtų visą Europą 
visai sunaikinti—nebent taip atsitiktų, nuo 
dabar Lietuva pradės tikrai naują, pažangų 
gyvenimą, ir kaipo tauta su savo kalba ir 
tradicijomis, ir kaipo plačioji darbo liau
dis. Gal mes klystame, bet mes esame pilni 
vilties ir pasitikėjimo Lietuvos šviesia atei
timi.

Vadai gi kitų srovių, katalikų, sandarie 
čių, tautininkų ir socialistų, vien tik tragedi
ją ir pragaištį temato. Tai, žinoma, jų tei
sė taip manyti ir žiūrėti, nors, mūsų supratiy 
mu, jie baisiai klysta. Tuo savo klydimu jie 
jau daug žalos Lietuvai pridarė ir dar be 
galo daug galės padaryti.

Kaip ten nebūtų, kaip ten jie nežiūrėtų;^ 
tačiau vieno dalyko iš jų mes griežtai rei
kalaujame, būtent: tegul jie prisilaiko rim
tumo ir šaltumo; tegul jie, jei juose yra 
dar likęs nors krislelis sąžiniškumo, jeigu 
jų neapykanta komunistams ir Sovietų Są
jungai visai jų neapjakino,—tegul jie 
puldo išeivijos dvasios, nekursto jų 
desperacijos, nežudo juose pasitikėjimo 
tuvos žmonėmis. To mes reikalaujame,
kalaujame todėl,' kad kaip dabar jie užsilai
ko, tiesiog nepakenčiama ir neleistina. Jų 
spauda, jų oratoriai, jų spoksmenai, pilsto į 
sveiką Lietuvos išeivijos kūną labai pavojin
gus nuodus ir be galo kenkia Lietuvos 
kalams.

ne- 
prie 
Lie- 
Rei-

rei-

bu- 
su-

Katalikų srovės vadovybė

Paimsime čionai tiktai vieną pavyzdį, 
tent, katalikų srovės organizacijų masinį 
sirinkimą, laikytą pereito pirmadienio (spa
lio 9 d.) vakare šioje pačioje svetainėje. 
Aišku, publika daugumoje susidėjo iš tikin
čių žmonių. Kalbėjo profesorius Pakštas, la
bai didelė Lietuvos Krikščionių Demokratų 
Partijos fišė. Jisai sušilęs, prakaituodamas 
visą vakarą publiką kurstė ir tik mirtį gie
dojo Lietuvai. Susirinkimui pirmininkavo po
nas Laučka, katalikų savaitraščio “Ameri
ka” redaktorius. Nė žodelio kritikos jis ne-

profesoriui Pakštui. Vadinasi, pro- 
Pakštas kalbėjo ne vien tik už sa- 
vardu katalikų srovės vadovybės.

išreiškė 
fesoiius 
ve, bet

Tai labai blogai ir be galo liūdna. Pono 
Pakšto prakalba buvo be galo pikta, be galo 
žiauri ir be galo neteisinga. Atrodo, kad jis 
yra kokios nors Lietuvai neprietelingos, Lie
tuvai svetimos spėkos pasamdytas kasti jai ’ 
duobę.

Truputį pasigilinkime į jo prakalbą.
Koksai gi yra dabartinės Lietuvos naujos 

situacijos branduolis? Ogi tas, kad Lietuva 
padarė bendro apsigynimo sutartį su So
vietų Sąjunga, ta milžiniška, gražiai žydin
čia socialistine šalimi. Už Lietuvos nepri
klausomybės nugaros atsistoja apie 180 mi- 
lionų žmonių su savo galinga ginkluota pa
jėga. Sovietų žemės, tie 180 milionų žmonių 
tampa Lietuvos kaimynais. Aišku, jog Lietu
va veiks Sovietų Sąjungą, o Sovietų Sąjunga 
veiks Lietuvą. Kaip kiekvieno Sovietų Są
jungos atsakomingo, vadovaujančio žmo
gaus pasakymas Lietuvos reikalais yra be 
galo rimtai apgalvotas, taip kiekvieno Lie
tuvos atsakomingo žmogaus arba vado žy
gis ir žodis turi būti rimtai apgalvotas.

i Kokia čia susidaro svarbiausia atsakomy- \ 
/bė ir problema? Ogi ta, kad reikia dėt visas 

I pastangas, jog tarpe Lietuvos, kaipo valsty
bės, ir Sovietų Sąjungos, kaipo valstybės, 
taip pat tarpe Lietuvos žmonių ir Sovietų 
Sąjungos žmonių žydėtų ir vis skaistėtų kuo 
gražiausias, kuo draugiškiausias, kuo kai- 
myniškiausias susitarimas ir sugyvenimas, 
idant kultūriniai ir ekonominiai vieni ki
tiems pagelbėtų, vieni kitus papildytų, vieni 
kitiems nekenktų. Ypatingai tas svarbu at
minti kiekvienam lietuviui, nes juk ir mažas 
kūdikis šiandien gali suprasti, jog, taip sa
kant, ėjimas ant peilių vienų prieš kitus dau
giausia blogo, daugiausia nelaimės atneštų 
ne Sovietų Sąjungai, bet Lietuvai, kuri yra 
daug, daug sykių visaip kaip silpnesnė. Iš 
antros pusės gražiausiu šių dviejų kaimynų 
sugyvenimu daugiausia pelnys, daugiausia 
pasinaudos Lietuva ir lietuviai. Sakau, tai tu
rėtų būti aišku kiekvienam kūdikiui.

Bet tas neaišku, arba to nenori suprasti, 
arba vaduodamies kokiais nors slaptais su- ; 
metimais,» nori paslėpti nuo savo pasekėjų, 
katalikų srovės vadai, kurių vardu čionai 
kalbėjo profesorius Pakštas. Klausydamas 
jo kalbos, žmogus manai sau: Nejaugi šis 
žmogus, nejaugi tos srovės vadai, nori Lie
tuvos santykiuose su Sovietų Sąjunga, kuri, 
jie patys pripažįsta, visuomet kuo geriausių 
santykių norėjo su Lietuva—nori užvirti to
kią smalą, prikrėsti tokių provokacijų, jog 
supleškėtų pati Lietuva? Gerbiamieji, aš ne
bežinau, kaip kitaip šį profesoriaus pludi- 
mąsį būtų galima suprasti arba išaiškinti.

Pikta kalba, neteisingi užmetimai

Klausiaus aš jo prakalbos, susižymėjau tos / 
kalbos žemčiūgus. Didesniam išniekinimui S 
Sovietų Sąjungos ir jos žmonių, jis nupiešė / 
puikiausį rojų Baltijos šalyse, kaip Estonijoj, 
Latvijoje ir Suomijoje (Finliandijoje). Darė 
neva kontrastą. Pakartotinai šaukė, būk to
se šalyse žmonės gyveną gražiai, be galo 
gražiai, turtingai, be galo turtingai, tuo tar
pu Sovietų žemėje viešpataująs “vargas, 
vargas, vargas.” Nuo klausytojų paslėpė net 
tą, kad minėtose Baltijos šalyse viešpatauja 
pusiau fašistiniai režimai, kad ten darbinin
kams uždrausta organizuotis į darbo unijas 
ir kitas organizacijas, kad tokioj Suomijoj 
po Pasaulinio Karo su pagelba Vokietijos 
armijos buržuazija kraujuose paskandino 
darbininkus, sukriušino revoliuciją, tūkstan
čius ir tūkstančius geriausių kovotojų pa
skerdė, kad dar tik metai ar du atgal Suo
mijoj gyvavo baisiai teroristinė fašistų or
ganizacija, kurie savo oponentus be pasigai
lėjimo žudė slaptai, ir kad ir šiandien ir 
Suomijoje, ir Estonijoj, ir Latvijoje, kaij5 
ir Lietuvoje, daug komunistų ir kitų kovoto- ■ 
jų sėdi kalėjimų urvuose. Tai toks ten rojus 
darbo žmobėms. Tą viską profesorius Pakš
tas paslėpė.

Piktesnio įspūdžio sudarymui prieš Sovie
tus, profesorius pusę lūpų prisiminė, jog ir 
jis Sovietų Sąjungoje buvęs, bet nepasakė 
nei kada buvo, nei kokiose vietose lankėsi. 
Sovietų žemės žmones Pakštas išvadino ne
kultūringais, nemorališkais, 
Sovietizmą vadino “bestija” 
kė visus lietuvius kovoti.
vietų Sąjunga esanti meška, kuri 
labai daug praryti.
Staliną. Girdi, “Hitleris praryja vieną tau
tą į pusantrų metų, o Stalinas į tris dienas.” 

(Bus daugiau)

Susirgo sunkiai drg. Že
brauskas. Padaryta didelė 
operacija ir guli Lakeside li
goninėj, 2065 ‘ Adelbert Rd.

Draugas Žebrauskas yra ge
rai žinomas mūsų lietuvių ju
dėjime, kuriame dalyvauja 
pagal savo išgalės.

Draugai, katrie galite, ma
lonėkite jį aplankyt. Lanky
mo valandos: po pietų nuo 2 
iki 3; vakare nuo 7 iki 9. Že
brausko namų antrašas: 944 
Evangeline Rd.

K. Rumond.

Šiauliai. —čia begrindžiant 
miesto gatves rasta daug la
bai senų, archeologinių radi
nių, kaip tai žalvarinių apy
rankių, smeigtukų, platus ge
ležinis kardas ir kt., kurie, 
spėjama, yra iš 4-8 amžiaus.

Kaunas. — Naujomis tai
syklėmis, žemės ūkio darbi
ninkų vaikams sudaromos pa
lengvintos sąlygos stoti į že
mės ūkio mokyklas, kuriose 
jie galės išsimokyti būti kva
lifikuotais žemės ūkio specia
listais ir per tai gauti geresnį 
darbą bei tarnybas žemės 
ūkio srityje.

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

puslaukiniais, 
ir prieš jį šau- 
Rėkė, kad So- 

galinti
Visaip plūdo draugą

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių 

padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame- 

Rei-

IGK&S SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

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

ft Puiki- Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

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

JONAS
Marion St.,

grupių ir
Iš senų 

. lūs i r 
| n a u jus 
• sudarau
■ rikoniškais.
■ kalui esant ir
■ padidinu tokio 
» dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 
kainp. Broadway512

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way if Chauncey stočių BMT Line, 

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen ,8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

SVARBIOS KNYGOS
Dar turime keletą knygų

•NANSENAS
PARAŠĖ JUOZAS JURGINIS

KAINA $1.00

• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
Paraše Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš

čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.
93 puslapių.

KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus 

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

Gražių eilių kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 82, KAINA 15c.

“LAISVĖ”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mflsų inžimenąi išmieruos jūsų namus ir įdės tinkama 
‘burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistema 
Malonia’ suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

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

Telefoną* EVergreen 7-1661

MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

•ui mv im im r* m m mjmim

Ši Ankstyva 1910

Radio Fonografo Kombinacija
Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.

įmokėti $2.45 ir
po $2.45 į mėnesį

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

Lietuve pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

Platiname lietuviškus rekordas visokių rūšių.

Kaip užeisite, malonėkite klausti

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

' • Telefonas EVergreen 7-6111I
S................................................................ ...........................

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Ilewes elevelterio stoties

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

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki sale baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 

Konjakai, Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

STEAMBOAT INN
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

I
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LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL
NOTICS is hereby given that License No. 
RL 3034 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Seetion 132A 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 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2671 Pitkin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed 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)

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 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2502 Surf 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 th’e Alcoholic Beverage 
Control Law 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 giyen that License No. 
RL 2985 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A 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 and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Laww at 368 Rochester Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, 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 promises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2306 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 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-?r, 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)

16*15 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3762 has been issued to the undersigned 
to rell 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 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5311—3rd Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SETTEMBRINO NATALE 
Savoy Tavern

6311—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 Law at 239 Irving Ave,, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed 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 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOE TRUNCA 
Joe’s Bar & Grill

'150 No. 4th St., & 240 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y.

SOTICE is hereby given that License No.
L 7448 has been issued to the undersigned 

to mH beer, wine and liquor at retail under 
flection 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Laww at 179 Greenpoint Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

HENRY & ALFRED STOGNIEW- 
GREENPOINT BAR & GRILL

179 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Rl 3167 has been issued to the undersigned 
to Mil beer, wine and liquor at retail under 
FwtlOB 132A of the Alcoholic Beverage 
Coatrol Law at 107 Ralph Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
sugned on the premises.

MICHAEL DOYLE
14)7 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3473 has been issued to the undersigned 
to aell beer. wine and liquor at retail under 
Beetioe 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 196 Johnson Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
nUMd on the premises.

VITO LICAVOLI 
Rex Tavern

Ave., Brooklyn, N. Y.196 Johnson

ha*

NOTICE is hereby given that License No. 
RW559 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 133 Irving Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

WILLIAM ERNST
133 Irving Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW545 has been issued -to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 248 Avenue X, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOHN DURIA 
(d-b-a Luigi’s Rest.)

248 Avenue X Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
RW156 has been issued to the undersigned
to sell beer 
Section 132 A 
Control Law 
of Brooklyn, 
consumed on

967—3rd Ave.

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

the premises.
JEAN JURINICH

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW493 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 112 Jackson St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

GIUSEPPE ESPOSITO .
112 Jackson St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
W22 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage
Control Law at 318 Court St., Borough
of Brooklyn, County of Kings, to be
consumed off the premises.

DOMINICO SCOTTO
318 Court St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

EDMOND HOURIGAN 
137—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 Kings, 
to be consumed on the premises.

LUDWIG MANKĖ
111 Nassau Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7290 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 412 Meeker Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

EDWARD L. SCHARF 
Penny Bridge Tavern)

412 Meeker Ave. ‘ 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 g«ven 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 S ULI GOW SKI
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

101 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3116 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 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.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 

132A of the Alcoholic Beverage 
w at 752 Flushing Aye., Borough 

yn. County of Kings, to be con- 
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CONEY’S CAFE, INC.
f Hl Mushing Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage 
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hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 

132A of the Alcoholic 
---- Lew at 143 Driggs Ave., 
Brooklyn. County of kings, to 
Md on the premises.

WALENTY PATEREK
DrlgM* Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3010 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 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. 
RL 3214 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 Ave. 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 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1449 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 is hereby given that License No. 
RL3433 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 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.
DANJEL 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—5th Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

NATHAN KEAN 
(Kean’s Tavern) 

4616—5th Ave. Brooklyn, 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 1 3 2 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, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3755 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 617—3rd Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises, 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Sectiori 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 premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3573 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 <34 Myrtle Ave., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

B. & B. GRILL, Inc.
34 Myrtle Ave. Brooklyn, 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 Beverage 
Control Law at 207 Bond St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings,' to be con
sumed on the premises.

TIMOTHY O'SHEA,
207 Bond Street, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3050 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquou at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 616 DeKalb Ave., 
Bcrough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ADOLPH STEPPE
61G DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL33O7 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., 
thorough 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. 
RL3091 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 al 156 Alabama Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3194 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 125 Wythe Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3367 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 139 Patchcn Ave.. 
Borough ot Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JAMES MORAN t.
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 !s hereby given that License Np. 
RL3820 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 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. 
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 Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2867 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 4122 Avenue D, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
Dan’s Tavern

4122 Avenue D Brooklyn, N. Y.

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. 
RL3397 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Laww at 96 Berry Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed op the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2980 has beęn issued, to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 11 Newell Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN HALONSKI
11 Newell St. .Brooklyn, 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 Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises. ,

JOHN I’. GALLAGHER
6816—4th Ave. Brooklyn, 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 132A 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 al 4118-20 Avenue H, 
Borough' of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ALFRED J. GROTE 
4118-20 Avenue H Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3810 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 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. 
RL2706 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 440 —17th Street, 
Borough of BrooMyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DANIEL LANAHAN
440—17th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law n| 2243 Kimball Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GUSTAV HARMS 
Tally Ho Casino

2213 Kimball St. Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3793 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 270 Smith Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MARY WHITE
270 Smith St. Brooklyn, N. Y?

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 936 Glenmore Ave., Borough 
of Broolflyn, 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 Seetion 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. 
RL3901 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132 A of the* Alcoholic I 
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 the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 49? Grand St.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3524 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 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.

___________i____________________

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. 
RL2942 hus 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 1042 Nostrand Avo., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be 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 retail 
under Section 1 3 2 A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 99—5th Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

99—5th 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 consum’d on the premises.

BUSH TAVERN. Inc.
946—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 'that License No. 
RL3645 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 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. 
RL3483 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 226 Schenectady 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MARTIN DURKIN
. Martin’s Bar & Grill

226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3759 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 254 Driggs Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
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 the undersigned 
to sell beer, wine and 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 promises.

JOHN J. McNIECE
1058 Bedford Ave., Brooklyn,

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

UNDERHILL, Inc.
232 Underhill Ave. Brooklyn, N. Y.

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

EDWARD IGOE
187—7th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given Liat License No. 
RL2838 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 1578 Broadway, 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

PATRICK BOYLAN 
Celtic Bar & Grill

1578 Broadway Brooklyn, N. Y.

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 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 472 McDonald Ave. 
& 92-96 Church Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

WILLIAM MEYER 
Beverly Tavern

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3497 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 300 Reid Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to bo consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL347I has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section W2A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 2028 Pitkin Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JAMES SMITH & PETER STENGAVAGE 
2028 PiJ'kin Ave. Brooklyn, N \-

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 Bevcr- 
agge Control Law at 20-22 Leonard St. 
& 13 Moore St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

' LEON BERL 
Leo’s B. & G. 

20-22 Leonard St. and
13 Moore St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 's 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 PI. & 
388 Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3675 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 bear, wine 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 nt 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. 
RL2865 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 Die 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 Axe. 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. 
tlL 3912 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 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 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 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. 
RL3078 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 BARTMONO WITCH 
d-b-a Murray’s Tavern

9526 Avenue L Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2679 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, wine and liquor at retail 
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 been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 36 Morrell Street, 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to he consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2993 has been issued to (he unndersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A ef the Alcoholic Bever
age Control Law at 873 Halsey Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be 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. SHO'IT 
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 REST-, Inc.
194 Livingston St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3885 lias been issued to the undersigned 
to sell heęr, wino 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 the premises.

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

261 Osborn St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor znt 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. 
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 CANEDO
32 Union Street, 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 
MARTINOFF

112 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 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 be-sn issued to ’.he 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. 
RL3111 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 31 So. 3rd Street, 
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. 
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. 
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. 
RL2966 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at rutuli 
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. 
RL7179 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 589 Franklin Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GARDNIER FOSTER 
d-b-a Triangle Bar & Grill

589 Franklin Ave. Brooklyn, N. Y.’

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7562 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 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. 
RL3204 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. 
KL3598 has been issued to ttie undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control l aw at 1425 Rockawav 'P’way, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to bo consumed on the premises.

FRANK D UM CHES 
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, wine 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. 
RL3044 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 115 Norman Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises,.

THEODORE KICH
105 Norman 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

837-839 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. 
RL3303 has been issued to the undersigned 
to sell Ixcr, 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 616 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1375 Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

H. SALTZMAN 
Grant 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, 
under Section 1 
Beverage Control 
Park, Southwest, 
County of Kings, 
premises.
WILLIAM McDEVITT & THOMAS NOLAN 
180 Prospect Park, Southwest, B'klyn, N. Y.

wine and liquor 
the 
180 
of

at retai 1 
Alcoholic 
Prospect 

Brooklyn,

3 2 A of 
Law at 
Borough 

to be consumed on tl<e

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7113 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 4 4 Henry Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN J. AYLWARD & 
EDWARD .T. AYLWARD 

(Al’s Tavern)
41 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 Nostrand 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. 
RL3709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control I^iw mV 245 Smith Street. 
Borough of Brooklyn, County of King^ 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 

i under Section 132A of the Alcoholic Bever- 
1 age Control Law at 3472 Fulton Street, 

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

JAMES SCHMIDT
3472 Fulton St. • Biooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3633 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 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. 
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 of the Alcoholic Bever
age Control Law at 321 Grand Street, 
Borough of Biooklyn, County of Kings, 
to be consumed bn the premises.

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

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

ANTHONY CARABELLA 
(Tony’s Bar & Restaurant) 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3644 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 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. 
RL2641 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. 
County 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. 
RL2728 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 1289A Fulton St. 
& 534 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

1289A Fultoq St- &
534 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3882 has been issued to the undersigned 
to scll^ beer, wine and liquor at retail 
under Section 182A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 229 DeKalb Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN DRACOMANOL1S 
Apollo Restaurant

229 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.
—W< < ■! I II* 'll* * Ml ,1,111 . „.—I „1, II, , 1

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2837 has been issued tu the undersigned 
to sell beer, wine and litiuor at 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 Ave. Brooklyn, N. Y.

NO't'ICE is hereby given that License No. 
RL3392 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 85 North 7th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTHONY LACHTARA
85 North 7 th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L796 has been issued to the undersigned 
to sell wine ami 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. 
L1539 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. 
LI503 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 Kings, 
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 xbeer. wine -and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at Bedford Ave., cor. Dean 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings 
to be consumed on the premises.

UNITY CLUB OF BROOKLYN, Inc.
Bedford Ave., cor Dean St., Brooklyn, N. Y,

1
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LAISVfi Penktas puslapis

Aukos Lietuvos Draugams
Shenandoah, Pa. — Po 50 

centų: J. Stagg, Vyt. Mauru
kas; po 35c: Vincas Bludys, 
Juoz. Kučinskas; po 25c: A. 
Overaitienė, K. Naravas, P. 
Valentą, M. Zoba, A. Pureš- 
kečius, F. šimanskas, M. Vy- 
lunas, Fr. čižauskas, Pet. Sta- 
bingis, Ant. Kuzmickas, Pet. 
Valentą, Tam. Kvietelaitis, J. 
Palukonis; po 15c: G. Paulu- 
konis, J. Pacauskas; J. Che- 
kaitis, 13c; po 10c; J. Dam- 
bauskas, John Mikelonis, B. 
Bujauskas; J. Palukonis 5c. 
Viso' $5.75.—Aukas pridavė 
drg. Kuzmickas.

San Francisco, Calif. —AL- 
DLD 153 kp. $5; V. Pusaitis, 
$1; po 50c: Geo. Aukštis, 
John Baker, Vik. Gustas, Vio
la Sutkienė; J. Kėblinas 25c; 
T. V. King 10c. Viso $8.35.— 
Aukas prisiuntė drg. Viola 
Sutkienė.

Montello, Mass. — Komu
nistų kuopa $5.—Aukas pri
siuntė drg. G. Shimaitis.

Brooklyn, N. Y. — Vyt. Za- 
blackas $1.

Racine, Wis. — B. Mili- 
mienė 50c, Fr. Janusauskas 
35c, Ch. Kiselis 15c. Viso $1. 
—Aukas prisiuntė d. Ch. Ki
selis.

Bloomfield, N. J. — Fr. 
Kvecferas, A. Kinderas, Domi
cėlė Gabal, John Gabal, Al. 
Lukchis, —po 25c. Viso $1.25. 
—Aukas prisiuntė John Ga
bal.

Montreal, Canada. — AL- 
DLD 47 kp. $5; K. Čekaitis 
$2; J. Narušiunienė, K. Kie- 
la, K. Radzevičius, G. Pela- 
kauskas — po 25c<—Viso $8. 
(šių aukų suma buvo paskelb
ta pirmiau, tiktai aukautojų 
vardai buvo praleista, nes ta
da neturėjome blankos su var
dais.)

Wilkes-Barre, Pa. — A. 
Brazis 30c; J. Visockis 15c; 
J. Daugirdas, A. Sodaudinu- 
kas, P. Papevis — po 10c; J. 
Ulinskas, W. Rumzis, O. Mi
liauskienė, O. Krutulienė, V. 
Saudargas — po 5c. — Viso 
$1. (Aukas prisiuntė d. J. Vi
sockis.)

Pittsburgh, Pa. — J. Che- 
pulis $1.

Georgetown, Ill. — A. Gu
dauskas $1.

Newark, N. J. — G. A. Ja
mison, J. Stanelis, Walter— 
po 25c; P. Casper, A. Kvede- 
ras—po 10c; J. Kumskas 5c. 
— Viso $1.

Pereitą sykį buvo paskelb
ta $296.34. Šiame “Laisvės” 
nr. paskelbta $26.35. Viso iki 
šiam laikui surinkta $322.69.

Lietuvos draugams aukų 
rinkimas pasibaigė su 1 d. 
spalių mėn. Kas dar turite 
surinkę, tai neatidėliojant sių
skite Centro Biurui aukas ir 
blankas, nes norime užbaigti 
šį reikalą tuojaus.

Prie progos, tariame vi- 
> siems draugams, kaip aukų 

rinkėjams, taip ir aukauto
jams, širdingą ačių už pasi
darbavimą ir paramą Lietuvos 
draugams.

vienybė yra geras dalykas. 
Bet kaip tą vienybę pasieksi 
būdamas daugelio tautų miši
ny? Skirtingos kalbos, skirtin
gi tikėjimai — nesusiderins, 
rodėsi, ir gana. Bet šitaip ma
nydami, mes pamiršome vieną 
dalyką — dalyką tą, kad mū
sų visų gyvenimo reikalai yra 
tie patys. Ar tu viena kalba 
ar kita kalbi, ar tu vienaip 
ar kitaip tą patį dievą ar kitą 
garbini — tau kasdieninė 
duona reikalinga taip lygiai, 
kaip ir kitam žmogui. Menkas 
atlyginimas už tavo darbą ne
leidžia tau sudurti galų su ga
lais, tau neužtenka gyvenimo 
reikmenų, tavo šeima kenčia 
alkį ir šaltį. Taip, darbininkų 
reikalai vienodi ir jie norėda
mi gali prieiti vienybės — jie 
gali susiorganizuoti į uniją, 
būti vienu tvirtu nepalaužia
mu kūnu, jie gali išstoti prieš 
skriaudas.

Unijinis klausimas E-J dar
bininkuose — jau ne naujie
na. Bet tas klausimas dar ne
išrištas. Vieni darbininkai dar 
vis raminasi darbdavių neva 
geraširdingumų, o kiti — nori 
drąsiai pareikalauti geresnių 
gyvenimo sąlygų, geresnio at
lyginimo už darbą, kad galė
jus nusipirkti didesnę riekę 
duonos ir užsitepti ją sviestu. 
Berišant klausimą: už uniją 
ar prieš uniją, iškilo naujas 
klausimas — jei už uniją, tai

Katrav

VOKIETIJA
Deutsches Reich (su Sa

ru), pi. 470,628 kv. km., 
gyv. 63,180,619; miest. Ber
lynas—4 mik, Hamburgas— 
1 mik, Kelnas — 700 t., 
Miunchenas — 681 t., Leip
cigas — 679 t., Drezdenas 
—619 t., Breslau — 557 t., 
Esenas—470 t., Frankfur
tas prie Maino—467 t., 
Diuseldorfas — 432 t., Ha
noveris—422 t., Niurnber
gas — 392 t., Štutgartas — 
341 t., Chemnicas — 331 t., 
Dortmundas — 321 tūkst., 
Bremenas — 294 t., Mag
deburgas — 293 t., Kara
liaučius — 275 t., Diuisbur- 
gas — 272 t., Štetinas — 
254 t., Manheimas — 247 t., 
Kylis — 213 t.

Bu v. Austrija, pi. 83,833 
kv. km., gyv. 6,535,363.

Bohemija, Moravija 
Slovakija, pi. 140,394 
km., gyv. 13,613,172.

Kl. kraštas, pi. 3000 
km., gyv. 150 t.

FRANCŪZIJA

Gvadalupe, pi. 1718 kv. 
km., gyv. 229,839.

Martiniko sala, pi. 895 kv.
km., gyv. 250,940.

Prane. G vi j ana, pi. 88,- 
240 k v. km., gyv. 44,202.

Naujoji Kaledonija, pi.
18,653 kv. km., gyv. 57,630.

Franc. Okeanija, pi. 
kv. km., gyv. 36,860.

4000

w

ir
kv.

kv.

Binghamton, N. Y
Unija ir Jos Pasirinkimas
Mes girdėjome labai daug 

kalbų apie unijas. Mes girdė
jome ir gerų ir blogų kalbų 
apie jas. Bet tikros unijų reik
šmės nesame patyrę; mes ne
turėjome progos patirti, nes 
n^es nesiorganizavome. Apsi
gyvenę šiame krašte dirbame 
kai kurie jau po kelias dešim
tys metų, o atlyginimu pasi
tenkiname tokiu, kokį gauna
me. Jei kartais ir pamanome 
pasipriešinti prieš mums da
romas skriaudas, prieš maži
namą atlyginimą, bet—pajun
tame trukumą jėgos, nes nesa
me susirišę į brolišką vienybę, 
kad drąsiai galėtume atsispir
ti prieš darbdavių sauvalių.

Ne sykį mes manėme, kad

Kaunas. — Lietuvoje 
importinio kuro 

gazolino,

įves- 
(žibalo, 
anglies, 

su tikslu 
apyvartą 
kokia iš- 

apie ka-

ti 
benzino, 
kokso) suvaržymai 
išlaikyti prekybos 
sename lygyje, nėra 
imtis. Nekalbant ; 
liaujančias valstybes, panašūs 
suvaržymai įvesti vienuoliko
je kitų neutralių valstybių, 
būtent Latvijoje, Danijoje, 
Italijoje, Norvegijoje, Suomi
joje, Estijoje, Bulgarijoje, Ju
goslavijoje, Graikijoje, Belgi
joje ir Švedijoje.

BEER, WINES & LIQUORS
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby xiven that License No. 
L9 has been issued 
to sell wine and 
under Section 132A of 
age Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the premises.

ARTHUR “ 
4911—12th Ave.

NOTICE is hereby given
RW515 has been issued to the undersigned 
to Veil beer and 
under Section 132A of 
age Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the 

DOMINICK 
387 llumbboldt St.

NOTICE is 
RW391 has 
signed to i 
under Section 
age Control 
Borough of 
to be consumed on 

JOHN 
31 Greenpoint Ave.

NOTICE
CTR22 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 15-25 Arion 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premise's.

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

to the undersigned 
liquor at retail 

the Alcoholic Bever- 
4911—12 th Avenue, 
County of Kings,

SI’AGNA
Brooklyn, N. Y.

... that License No.
I 

wine at retail 
the Alcoholic Bever- 
387 Humboldt St., 
County of Kings, 
premises.

CROCE
Brooklyn, N. Y.

hereby given that Lisence No. 
; been issued to the under
sell beer and wine at retail 

132A of the Alcoholic Bevcr- 
Law at 31 Greenpoint Ave.. 
Brooklyn, County of 

the premises.
MIECZNIKOWSKI 

Brooklyn,

hereby given that License No.

retail 
Bever- 
Place, 
Kings,

7 i V L < j .

Kings, j

N.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L495 has been issued 
to sell wine and ____ ... ____
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 3C1 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NAT. T.
361 DeKalb Ave.

to the undersigned 
liquor at retail

DeKalb Avenue,
County of 

premises. 
SPERLING

Brooklyn, N.

Kings,

girdė- 
ir blo-

už katrą ? Peršasi dvi. 
pasirinksim ?

Jau sakiau, kad mes 
jom apie unijas ir gerų
gų kalbų. Ir panagrinėjus, 
mes rasime, kad abejos kalbos 
turi tiesos. Panagrinėjus mes 
rasime, kad Amerikos Darbo 
Federacijos (A.F. of L.) sky
riai daugelyje atsitikimų yra 
pardavę darbininkų reikalus. 
Daugelyje atvejų jie yra su
klupę kovos vedime vien dėl
to, kad jų organizacinė siste
ma netikusi. Jie darbininkus 
organizuoja ne industrijos, o 
amątų pagrindais. Jei toj pa
čioj industrijoj vienos šakos 
darbininkai streikuoja, tai ki
tos darbo šakos dirba ir strei
kuojančių neužtaria. Už kiek 
laiko sustreikuoja kita darbo 
šaka, tai pirmesnieji neužta
ria, tardami: jūs nepadėjot 
mums, mes nepadėsim jums. 
Iš to ir būna pralaimėjimai.

Tiesa, čionai besiperšanti 
Boot and Shoe Workers unija 
(dalis Amerikos Darbo Fede
racijos — A. F. of L.) sakosi 
organizuosianti E-J darbinin
kus industrijos pagrindais, — 
reikštų — visus į vieną uniją. 
Bet tas jų pažadėjimas yra tik 
čionai ir vien tik dėlto, kad 
užbėgus už akių kitai unijai 
—United Shoe Workers of 
America, CIO. Mat, ši unija 
visur organizuoja darbininkus 
industriniai, reiškia — vienoj 
industrijoj viena unija, nežiū-

Pl. 550,986 kv. km., gyv. 
40,743,851. Paryžius—2,871,- 
000, Marselis 652 t., Lijonas 
—571 t., Bordo—256 t., Li
lis—202 t., Sen Etienas — 
194 t.

Indija, pi. 513 kv. km., 
gyv. 284,400.

Indokinija, pi. 700,842 kv. 
km., gyv. 19,999,420, Hano
jus — 103 t., Batambang— 
270 t., Cholon — 234 tūkst., 
Long Hujen — 148 t., Sai- 
gonas — 109 t., Haipongas 
—100 t.

Sirija, pi. 150,000 kv. km. 
gyv. 2,422,724, Beirutas — 
150 t., Damaskas — 169 t., 
Alepas (Haleb)—129 tūkst., 
Homas 55 t., Hama — 36 t.

Ekvatorine
2,255,870
3,124,172.

Alžiras, 
km., gyv.

Afrika, pi.
kv. km., gyv.

pi. 2,200,000 kv. 
6,064,865; miest. 

Alžiras—226 t., Granas — 
150 t.

Marokas, pi. 420,000 kv. 
km., gyv. 4,229,146; miest. 
Fecas—81 t., Marokas — 
149 t., Kasablanka — 108 t.

Tunisas, pi. 125,130 kv. 
km., gyv. 2,159,708; miest. 
Tunisas — 186 t., Sfaksas

Vakarų Afrika, pi. 3,512,- 
000 kv. km., gyv. 13,491,997, 
miest. Dakaras 40 t.

Madagaskaras, pi. 627,327 
kv. km., gyv. 3,600,758, 
Tananarivas—71 t.

Reunjonas, pi. 2400 
km., gyv. 186,637.

Somalija, 
hm., gyv.

rint kurioj darbo šakoj dar-Į Džibutis 8 t. 
bininkas dirbtų.

Taip greitai, kaip Boot and 
Shoe Workers unija čionai lai
mėtų, ji išskirstytų darbinin
kus į atskiras darbo šakas ir 
darbininkų vienybė nebūtų 
taip tvirta, kaip ji gali būti 
tvirta industrinėj unijoj, kuri 
vadinasi United Shoe Workers 
of America, CIO. Ji yra ko- 
vingesnė unija, ji yra pasižy
mėjusi laimėjimais daugelyje 
industrijų. Tebūną ji mūsų 
unija čionai — E-J darbinin
kuose!

pi. 22,000 
64,794,

Trumpata.

KARIAUJANČIŲ JeGŲ 
STATISTIKA

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
km., gyv. 747.

Papua, pi. 2 3 4,5 6 0 
km., gyv. 275,000.

Salomono salos, pi. 28,400 
kv. km., gyv. 150,516.

Vakarų Samoa, nuo 
m., pi. 3263 kv. km., 
40,229.

kv.

1920 
gyv.

mt.

kv.
miest.

Kamerūno
zų nuo 1919 m., pi. 431,320 
kv. km., gyv. 1,877,106.

Togo dalis, pi. 52,000 kv. 
km., gyv. 762,453.

dalis, prancū-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

.Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii 
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 Chestdr Avenue

NEWARK, N. J.

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

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

NAUJAUSIOS

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y

RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

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

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę.
Mes turime siz.ų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram 
Vertės $22.50 už <$16.50 
Vertes
Vertes

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

šiuom antrašu :
5 ?

427 Lorimer St. ''Brooklyn, N. Y<

NOTARY 
PUBLIC

$25.00

$30.00
New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šj albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

už $19.50

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

UZ

Jūsų atsilankymas i mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

RHEA

Special Rates per Week

Namų Rakandų Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos

Inside Phone 
EVergreen 4-6480

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Telefonas
EVergreen 7-6673

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

Sun. all day and night

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

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

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui 

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

Pasauline /Paroda 
Jūsų Namuose

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulines 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. t

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

Prašome tuoj aus siųsti užsakymus

Vincas J. Daunora
l'\---------------------------------APTIEKORIUS _________________

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

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

' Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI '
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs,, 

lietuviško namų 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.

r

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave

Brooklyn, N. Y.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Open Day and Night <

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

P

<4
3

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 
jjarnų ligos, Hemorrhoidai (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
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M,—Sekmadieniais 10-2.



Šeštas puslapis LAISVA Pirmad., Spaliu 16, 1939 y

■ft M* ».Uft 3«

NewYorto^/M^Zlnioi
RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai: 3 šil

ti ir du šalti. Kreipkitės bile laiku 
šiuo antrašu: Yasiunas, 577 Crescent 
St., Brooklyn, N. Y.

Nei Vieno Vyro Karui, 
Sakė Majoras

ma- 
pareiškė,

Kalbėdamas Kolumbo 
nos minėjimo iškilmėse, 
lumbus Memorial Parke, 
j oras LaGuardia
kad “Mums grasia karas. Ta
čiau mes turime taip vadovaut 
savo likimu, kad mes nepa- 
siųstume nei vieno amerikiečio 
vyro karo laukuosna.” Tačiau 
jis sakė, jog “mūs šalies gyni
mo spėkos privalo būti taip 
paruoštos, kad jokia jėga pa
saulyje nedrįstų užpult jos 
kraštus.”

dėkingi 
žemės,

“Kolumbas, kaip ir dauge
lio mūs tėvai ar protėviai,” sa
kė LaGuardia, “buvo imigran
tas.” Jis sakė, kad mes priva
lome būti Kolumbui 
už atradimą naujos 
kur “mes gyvename
valdomoj su pritarimu valdo
mųjų.”

Jis toliau nurodė, kad ke
turi svarbiausi piliorai—laisvė 
žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
įsitikinimų — palaiko mūs ša
lies valdžią demokratine, ra
gindamas demokratiją saugot 
ir perspėdamas, kad dėl silp
nybių viršūnėse mums reika
lingas penktasis piliorius, bū
tent “teisė visiems dirbt ir gy
vent padoriai ir prideramai, 
kad iš i

Visi Šj Vakarą į “Laisvės” Salę 
Išgirst Prakalbą ir Dainų

Muzika, Dainos, Šokiai!

Paskutinį sykį primename, 
kad prakalbos svarbiais ame
rikiniais reikalais, su gražia 
dainų programa, įvyks šį va
karą, pirmadienį, spalių 16-tą, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Kviečiame visus, vyrus ir mo
ters, jaunus ir suaugusius at
silankyti. Įžanga nemokama. 
Rengia Lietuvių Komunistų 
5-ta kuopa.

Apart prakalbos, kurią pa
sakys Margaret 
liauskaitė, ’bus 
programa. Ją

Cowl-Kava- 
graži dainų 

išpildys visų

Komunistai Kovos už 
Teisę Rinkimų

Komunistų Partijos rinkimų 
kampanijos vedėjas advoka
tas Carl Brodsky pareiškė, 
kad Komunistų Partija Ves 
kovą už dalyvumą rinkimuose. 
Jis nurodo, kad Rinkimų Ta
rybos patvarkymas numest ke
turis komunistų kandidatus 
nuo baloto yra nepamatuotas, 
nelegalis ir yra bandymu tūk
stančiams žmonių atimt demo
kratines teises. Brodskis pa

gyvenimo turėt naudą.” Į reiškė, kad partija tuojau už-
----------------------- I ves bylą teisme, jei tas

Nužudęs sūnų tėvas, L. Re-{tvarkymas nebus atšauktas.
Kadangi Rinkimų Taryba iš

pa-

pouille, sulaikytas po $5,000 į
kaucija iki kvotimo, kuris bus į anksto nepranešė partijai apie 
spalių 20-tą. ‘savo planuojamą elgesį, tad

LAISVES KONCERTAS

< ■

%

Kuris yra įsigyjęs gražios 
karieros kaipo talentingas 

dainininkas, dalyvauja ‘Lai
svės’ koncerto programoje.

Laikas ruoštis “Laisvės” koncertui, kuris jvyks

Lapkričio 12 November
Jau tik keturios savaitės tebeliko iki koncerto

Šauni Programa
A. VASILIAUSKAS

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS 
žymus lietuvių dainininkas-tenoras. ■1

Ir šiemet koncertas bus

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y.

Penktadienio vakare, spalio 13-tą Alfred Lunt ir Lynn Fontanne 
minėjo savo Penkioliktas Metines Sukaktuves susidėjimo su Theatre 
Guild. Pirmasis veikalas, kuriame jie pasirodė rengiant Guildui bu
vo “The Guardsman,” parašytas Ferenc Molnar, perstatytas Garrick 
Teatre, New Yorke.

A

mylimieji Aidbalsiai, vadovy
bėje kompozitorės B. L. Šali- 
naitės, ir Lilija Kavaliauskai- 
tė-Bunkienė. Paskiau šeimy
niškos, smagios vakaro baig
tuvės.

Komunistams

Kadangi šį vakarą pripuola 
reguliaris L. K. 5-tos kuopos 
mitingas, tad visi nariai pra
šomi sueit 7 vai., kad spėtu
me skubiuosius reikalus atlikt 
prieš prakalbas.

L.K. 5 Kp. Valdyba.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Centras ruošia nepaprastą 
šios apylinkės lietuvių chorų 
ir kitokių meniškų- jėgų vaka- 
ra, kuris įvyks ateinanti šešta- 
dienį, spaliu 21 d., Ukrainą 
Salėje, 101 Grand St., Brook
lyne.

šiame dailės vakare ims da- 
lyvumą keturi chorai, Ensem- 
blis Aidbalsiai, Brooklyno 
Liet. Stygų Orkestrą 
solistų dainininkų. z

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grožio Salionas (Beau

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

(241-243)

PASAULINĘ PARODĄ
Lietuvių įstaiga prie 

Pasaulinių Ferų AND

Q2LO1&

Fairview Restaurant & Bar

j po paskelbimo savo patvarky
mo sutiko išklausyti komunis
tų atstovų argumentus. Tam 
paskirta posėdis šiandien. i

Atmetimą peticijų Rinkimų 
Taryba aiškina esant grynu 
techniškumu, esą neprisilaiky
ta reikalavimo, kad notari- 
zuojantieji peticijas įrašytų ir 
assemblio, taipgi rinkimų dis- 
triktus. Dėl pačių parašų tin
kamumo ar skaičiaus jie netu
rėjo nieko pasakyti, kadangi 
jų reikia 8,000 per visus ke
turis kandidatus, o surinkta 
40,664.

Pasielgimas Nepateisinamas

Jacob A. Livingston, Rinki
mų Tarybos narys, kuris pasi
priešino šitokiam Tarybos pa
tvarkymui, pareiškė, kad Ta
rybos pasielgimas nepamatuo
tas ir kad jis bus sumuštas 
teisme. Jis atžymėjo , kad 
Aukščiausio Teismo teisėjas 
Hooley nusprendė prieš Tary
bos patvarkymą seniau įvyku
sioj panašioje byloje, Queens.

I

Į buvusio kongresmano 
John J. O’Connor reikalavimą 
atmest komunistų kandidatus, 
nes, anot Connoro, ta partija 
esanti “Maskvos įsakyta,” 
Rinkimų Taryba sakosi ne
kreipus domės.

Tarybos patvarkymu taip 
pat neleidžiama ant baloto 
keturi kiti kandidatai: George 
L. Paine, Socialist Workers 
(trockistų) Partijos; William 
F. O’Rourke, American Rock 
Partijos; taipgi John C. Lind
sey ir Harold E. Johnson, abu 
nepriklausomi nuo partijų 
kandidatai iš Brooklyno.

Komunistų kandidatais, kaip 
žinia, yra Peter V. Cacchione, 
Brooklyno; 
Queens; 
hattan, 
Bronx.

Israel 
Partijos
to pirmininkas pareiškė, kad 
tai yra piktas priešdemokra- 
tiškas pasimojimas atimt tei
sę baloto tūkstančiams New 
Yorko piliečių; kad tai yra 
užsispyrimas daryt viską, kad 
tik nedaleist Komunistų Par
tijos ant baloto, sako Amteris, 
rodo ir tas faktas, jog nesi- 
trukdyta Komunistų Partijai 
nei pranešt apie 
savo darbą, kad 
netrukdytų jų 
Baigdamas savo 
Amteris sako:

“Padorus visuomenės nusi
statymas neleis pasmaugt ma
žumų partijas. Ataka ant Ko
munistų Partijos, nors ir pri
dengta techniškumais, tikre
nybėje yra pirmtakūnė daug 

j į latesnių atakų ant visos pro- 
j ; resyvės minties Amerikoj.

am privalu priešintis ir pasi- 
} riešins visi rėmėjai demokra- 

; tlnių teisių.”

b M hit

SKELBKITES “LAISVĖJE

Viela mašinom pastatyt. Al (staiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dlnko, arti Corona entrance J fėrus.

110-62 Corona Ave.

CORONĄ, L. L, N. Y.

Telephone: Havemeyer 9-9118

“HOLLYWOOD CAVALCADE”
ALICE FAYE DON AM ECI IE 

* Gražuolių Vaidinimas ant 
Pagrindų *

Bile Dienų iki 1 ^VC.
Bile Sėdynė 25c P.M. KOXY

VALILJONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

T

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Pranas Pakalniškis
Jis dainuos solo šiame 

parengime. -
Šiame vakare bus įteikia

mos dovanos-pryzai tiems vie
netams, kurio pereitame LMS 
vajuje gavo daugiausia narių. 
Kadangi laimėjusių pryzus 
vienetų yra ir -š tolimų vietų, 
todėl jų atstovybės pribus iš 
Kanados, Coai.n. valstijos ir ki
tų vietų.

Per Pusantros Valandos 
Keli Gaisrai

Supuvusių laužynių distrik- 
te, New Yorko East Si d ėj per 
valandą ir pusę buvo keturi 
gaisrai, iš kurių \trims reikėjo 
iššaukt net po dvi gaisragesių 
kompanijas. Nemažai gaisra
gesių buvo prisvaiginti dū
mais, bet ant vietos atgaivinti.

Vienas gaisras iškilo Stall
man Box and Lumber Co. pa
talpose, 20 Wooster St. Už va
landos užsidegė .budingas 79 
Grand 
dėžių 
po 54 
tas po

St., užimtas popierinių 
dirbtuvėms; dar kitas 
Orchard St., o ketvir- 
288 E. 7th St.

LAUREL ... 15 iewel.GRUEN.. Yellbw, 
golcĮ 'Gulldi^.back '
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• GRUEN
Amerikos Pirmas Puikiausias 

Riešinis Laikrodėlis
Jie bus laiku mokyklon... in lai

ku pietų... jei jūs suteiksite jiems 
pirmąjį riešinį laikrodėlį vieną iš 
jaudinančių naujų GRUENS. Visi 
naujausių stilių... pasitikiami ir 
akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi k£ 
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausio 
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 svorį ir kainas

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

0

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

a

ir

E
E

E
E

planuojamą 
jos atstovai 

operacijai, 
pareiškimą,

I

CHIEF ... 15 jewel GRUEN. Yellow 

gold filled case, Guildite back, $24.75

pavie- 
WPA
New

Bus visa eilė kitų žymių 
Amerikos Lietuvių talentų 
su kuriais jau baigiame su
sitart. Taipgi bus ir kitų 

tautų talentų.

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

Woodrumo . Aktas veik vi
siškai atima galimybę 
niams asmenims gaut 
darbus, kaip praneša
Yorko Labdarybės Depart- 
mentas.

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

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitoki daiktai reikalingi prie

Robert Lipton
Įsteigta jiuo 1892 metų

701 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
tarpe Graham ir Manhattan Avės.

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME
Kita krautuvė randasi

PLAINFIELD, N. J. po antrašu:
200 WEST FRONT STREET

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

Paul Crosbie, 
Israel Amter, Man- 
ir Isadore Begun, 

ft
Amter, Komunistų 

šios valstijos komite-

David Davis, Pullman vago- 
, nų porteris neteko kojos pate- 
! kęs po traukiniu prie 134th 
| St. ir Park Ave., N. Y.

TEATRAS GUILD perstoto 
Philip Barry’s Komediją 

The Philadelphia Story
‘KATHERIN HEPBURN

VAN HEFLIN ’>• JOSEPH COTTEN 
NICHOLAS JOY SHIRLEY BOOTH 
SHUBERT Theatre, West 44 St.

Circle 6-5990
Vak. 8:40. Popiet KETVIRTADIENĮ ir 

ŠEŠTADIENĮ 2:40
Užsakymai laiškais iki Gruod. 16— 

361 sėdynių $1.10
Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

STANLEY MISUNAS 
Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET

FORMAT CO. Inc
Dealers in

Furniture and Bedding

PIRKDAMI PAS MUS—MOKATE 
TIK Už PERKAMĄJĄ PREKĘ 

Nuoširdžiai Kviečiam Visus Pirkti Lietuvių OVER GLOBE 
Gamybos Avalynę Lietuvių Krautuvėse

Gaušitę įvairios ir kitos rūšies, geros kokybės: 
BATŲ, BATELIŲ, KALIOŠŲ, ARCH SUPPORT, SLIPPERS, 

SNEAKERS IR MOTERIMS ŠILKINIŲ KOJINIŲ

Mes nežadam, ko negalim ištesėti. Bet užtikrinam, kad pirkiniu 
jo kaina būsite patenkinti. AVALYNĘ GAUSITE stiprią, patogią, 

jūsų kojoms pritaikytą.
UŽ JŪSŲ PALANKUMĄ IŠ ANKSTO DIDŽIAI DĖKINGAS

SUNDIAL 
SHOES

MILCHIUS SHOE SHOPS, INC.
STASYS A. MILČIUS, Sav.

365 Grand St., Brooklyn, N. Y.
cor. Marcy Ave.,

56-27 Clermont Ave., Maspeth, L. I.
66-31 Grand Ave., Maspeth,, L. I.
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.

E 
E E;
I

lovų.

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

EVergreen 4-7911




