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KRISLAI
90 Metų Amžiaus Unija.
Elmer Brown.
Maikis Quill.
Rytoj Philadelphijoj.
Žydai Šelpia Saviškius

Andrulis j Kaliforniją.
Daug Prakalbų.

Rašo R. Miza"ra

unija pažangi.

Pereitą trečiadienį New 
Yorke turėjome Amerikos 
Laikraštininkų Gildijos visuo
tiną narių susirinkimą. Jame 
kalbėjo du žymūs darbo uni
jų vadai.

Elmer Brown yra zecerių 
unijos (Big Six) prezidentas. 
Tai dar jaunas vyras, bet ta
lentingas. Paaiškėjo, kad ši 
unija šiemet švęs 90 metų sa
vo sukaktį. Tai bent amželis!

Zecerių
Greenas ją bando išmesti iš 
ADF todėl,
Federacijai mokėti mokesčius, 
kuriais Green ir Ko. finan
suoja kovą prieš CIO.

—o—
E. Brown — taipgi 'pažan

gus žmogus. Jis pasmerkė ei
namąjį Europoje karą kaipo 
imperialistinį.

— Nei vieno žmogaus, nei 
vieno dolerio neduoti tam ka
rui!—sakė jis. Jo pareiškimas 
buvo nepaprastai gildijiečių 
įvertintas.

Be to, Brown smerkė Diesą 
ir kitus reakcininkus, “raga
nų medžiotojus.”

—o—
Kitas jaunas ir gabus vyras 

buvo Maikis Quill, miesto ta
rybos narys ir prezidentas 
New Yorko transportacijos 
darbininkų, šis irgi pabėrė 
daug gražių minčių.

Klausiau ir galvojau: tokius 
vadus, tokius veikėjus turėda
mas savo eilėse, Amerikos 
da'rbininkų judėjimas augs ir 
klestės!

kad ji atsisakė

Rytoj, sekmadienį, Phila- 
delphijoj įvyks “Laisvės” nau
dai ruošiamas bankietas. Teks 
ir man ten būti.

Vardu mūsų dienraščio, 
prašau visus drauges ir drau
gus iš Philadelphijos ir apy
linkės dalyvauti bankiete. 
Dienraščiui parama labai rei
kalinga, o be to—pasižmonė
site !

—o—
Amerikos žydai įkūrė komi

tetą žydams pabėgėliams Lie
tuvoj gelbėti. Lietuvoj taipgi 
tokis komitetas jau veikia.

Tikslas gražus. Tokį dar
bą turėtų remti kiekvienas do
ras žmogus.

Atsiminkim, į Vilnių subė
go arti 100,000 žydų. Tai vis 
Lenkijos žydai. Daugumas jų 
subėgo be skatiko, be nieko.

Į Sovietų Sąjungą subėgo, 
sakoma, apie vienas milijonas 
žydų. Bet ten jiems tokios 
pagalbos (aukomis) turbūt 
nereikės. Mat, Sovietai turi 
vietos, turi resursų, turi vis
ko užtenkamai. Pagaliau, ten 
subėgusieji greit bus aprūpin
ti darbais .

“Vilnies” redaktorius d. V. 
Andrulis dabar lanko vakari
nes valstijas su prakalbų 
maršrutu. Ilgiausiai jis bene 
pabus tai Kalifornijoj.

Geriausio Tau pasisekimo, 
drauge, Tavo ilgoj kelionėj!

O d. D. M. šolomskas tik ką 
sugrįžta iš savo prakalbų 
maršruto. Jis aplankė visą ei
lę didelių miestų, įskaitant 
Chicagą. Apie savo maršruto 
pasekmes jis pats praneš.

pasirodo, kad pastaruoju 
laiku mes daug važinėjame; 
daug tenka prakalbų sakyti. 
Tai ir gerai, šis laikotarpis 
yra vienas svarbiausių mūsų 
gyvenime. Yra apie ką kalbė
ti, yra ko klausyti.

Darbo Žmonin
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00

Metams

Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.
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HITLERIS PRIJUNGIA PRIE VOKIETI- Naujausios Žinios
JOS POMORZĮį POZNANĘ SILEZIJOS 

DALIS IR SUVALKIJOS KAMPA
Berlin. — Hitlerio vald- Dar nežinia, ką naziai 

žia nutarė prijungt prie darys su dar liekamų 40

Lenkijos Valdžia Pripažįsta Sovietam Jų Užimtus Plotus
London, spalio 20.—Naujoji Lenkijos valdžia, pasita

rus su Anglijos premjeru ir užsieniniu ministeriu, priža
dėjo nereikalauti ir nekovot, kad Lenkijai būtų sugrą
žintas ukrainiškai-baltarusiškas kraštas, kurį užėmė So-

Vokietijos Pomorzę, 11,500 iki 48 tūkstančių ketvirtai-, vietų Raudonoji Armija, ši Lenkų valdžia taipgi nerei- 
ketvirtainių mylių plotą bu- nių mylių tikrosios, vidun- j kalauja sugrąžint Lenkijai Vilniaus kraštą, 
vusios Lenkijos, ir pava- nės Lenkijos. i
dint tą plotą Vakarine Prū
sija, taipgi įimti į Vokietiją Lenkija valdė apie 150,000

Pirm šio karo su naziais,

buvusios Lenkijos Poznanę ketvirtainių mylių, 
su 10,000 ketvirtainių my-Į-....
lių plotu ir Kattowiza su 
Silezijos provincijomis.

Nazių valdžia sykiu nu
sprendė prijungt prie Rytų 
Prūsijos vadinamą Ziche- 
nau apskritį, tai Suvalkijos 
kampą.

“Giminingo vokiečiams 
kraujo” gyventojai (lenkai,

Amerikos Žydų Pagalba 
Pabėgusiems Į Lietu
vą Lenkijos Žydams

Turkija Liekasi Stipriu Sovietijos Draugu
London, spal. 20.—Nors Turkija padarė savitarpio pa

galbos sutartį' su Anglija ir Francija, bet Turkija lieka
si stipriu Sovietų Sąjungos draugu, kaip Anglijos užsie
ninė ministerija viešai pripažįsta. Pagal šią 15-kos me
tų sutartį, tačiau, Turkija praleistų Anglijos ir Franci- 
jos karo laivus per Dardanellų protaką gint Rumuniją 
ar Graikiją, jeigu jas kas užpultų ir jeigu tų karo laivų 
praleidimas negrumotų Sovietam.

TURKIJA PASIRAŠĖ SUTARTĮ SU AN 
GUJA IR FRANCI JA, BET NEPADĖS 

KARIAUT PRIEŠ SOV. SĄJUNGA
London. — Anglija ir Francijai ar kuriai kitai 

Francija pasirašė apribotą Europos šaliai, jeigu tokia . 
tarpsavinės pagalbos sutar- pagalba trauktų Turkiją į 
tį su Turkija. Į karą su Sovietų Sąjunga.

Protokolas prijungtas šis protokolas yra laikomas 
prie sutarties dokumento tikrąja sudėtine dalim pa
sako, jog Turkija neduos čios sutarties.
kalinės pagalbos Anglijai,! Sutartis užtikrina Angli- 
........ ...... ■ ...-—įjos, Franci jos ir Turkijos 
p • i* • n * i karinę pagalbą Rumunijai, 
LSlOIidl Širdingai rasi-i Graikijai, Belgijai ir tūlom

tiko Atvykstančius 
Raudonarmiečius

Nfew York, spalių 17 d.— 
Lenkijos Žydų Federacija 

lietuviai ir kt., apart žydų) i 
tose vietose liks Vokietijos 
piliečiais, kaip jos bus ga
lutinai prijungtos prie Vo
kietijos.

Tuo būdu Vokietija įima 
22 iki 30 tūkstančių ketvir
tainių mylių buvusio Lenki
jos ploto.

Apie 80 tūkstančių ket
virtainių mylių (ukrainiš- 
kų-baltarusiškų žęmių) yra 
užimta Raudonosios Armi
jos.

Žinios iš Lietuvos
Lietuva Perims Vilnių 

Spalių 21 ar 22 d.

Kaunas. — Lietuvos-So
vietų Rusijos sienų proto
kolas pasirašomas Maskvo
je spalių 19 d. Spėjama, kad 
Lietuva perims Vilnių atei
nantį šeštadienį ar sekma- 
denį. z

Lietuva gauna 6,880 kvad
ratinių kilometrų plotą, ku
riame yra šie miestai: Vil
nius, Trakai, Valkininkai, 
Eišiškės, Medininkai, Bui
vydžiai, Pabradė, Švenčio
nėliai, Dūkštas ir Rimše, 
kas viso sudaro dvidešimts 
valsčių.

NAZIŲ ORLAIVIAI VĖL 
GĄSDINO ŠKOTIJĄ

London, spal. 20.—Tris 
kartus per dieną Vokietijos 
lėktuvai skrido virš Angli
jos karo laivų stovyklų ry
tinėje ir pietinėje Škotijoje. 
Bet jie lėkė taip .aukštai, 
kad anglai savo priešorlai- 
vinėmis kanuolėmis jų ne
pasiekė. šiuo atveju naziai 
nemetė oro bombų.

Karo Ofensyva Atidėta 
Pavasario?

pėsi į Lietuvos Generalinį 
Konsulą New Yorke, pasiū
lydama pagalbą Lenkijos 
žydams, pabėgusiems į Lie
tuva, v

Federacijos tikslas sure
gistruoti tos rūšies pabė

gėlius. Tiem iš jų, kurie 
turi giminių Jungtinėse 
Valstijose ar kituose kraš
tuose, padėti surasti tuos 
gimines, parūpinti įvažiavi
mo liudijimus ir sušelpti 
kelionei į pasirinktą kraštą. 
Tuo tarpu prašė sudaryti 
Lietuvoje mišrų Komitetą, 
kuris atidarytų du registra
cijos biurus Kaune ir Vil
niuje ir globotų tuos pabė
gėlius, kuriam tikslui Fede- 
racija siųs tam Komitetui 
reikalingą sumą pinigų.

Generalinis Konsulatas 
kabeliu perdavė tą pasiūly
mą Užsienių Reikalų Minis
terijai Kaune, iš kur spalių 
13 d. gautas sutikimas 
(principe) ir, kad Komite
tas, Federacijai prašant, su
darytas iš penkių lietuvių: 
b. Min. Pirm. Vlado Miro
no, Valstybės Tarybos na
rių Jono Navako ir Jono1 
Vileišio, Raud. Kryžiaus vi- 
ce-pirm. gyd. pulkininko 
Vlado Ingelevičiaus, buv. 
Raud. Kr. Pirm, d-ro Roko 
Šliupo ir penkių žydų: adv. 
L. Garfunkelio, “Idiše Šti- 
me” redaktoriaus dr. Ruvi- 
no Rubinšteino, Žydų Cent- 
ralinio Banko Direktoriaus 
G. Volfo, Emigr. draug. I 
“Hiasica” direktoriaus I. ]įUSj užgesinant, žiburius, 
Rozovskio ir Kariuomenės kaipo apsauga !nuo Vokieti-

Sovietų Pagarbos Ženklas Turkijai
Istanbul, Turkija, spalio 20.—Sovietai kariniu savo lai

vu parvežė Turkijos užsieninį ministerį Sukru Sar'acog- 
lu, grįžtantį po derybų iš Maskvos. Taip Sovietai išreiškė 
ypatingą pagarbą jam ir Turkijai.

Turkijos vyriausybė sako, kad jinai tarsis su Sovietais 
visuose kritiškuose momentuose.

Trijy Karalių Patarimas Suomijai
Stockholm, Švedija.—Švedijos, Norvegijos ir Danijos 

karaliai, kaip pranešama, patarė Finijąi (Suomijai) pa
tenkint Sovietų reikalavimus, jeigu tie rėikalavimai ne
stato į pavojų Finijos nepriklausomybę.

Anglijos Valdžia Žada 
Nekariaut su Sovie

tais dėl Lenkijos

Hearsto - Fordo Pasaka 
Apie “Raudonąjį! Inži
nierių Sąmokslus”
Detroit, Mich.—Vietinis 

fašistuoiančio Hearsto laik
raštis “Detroit Times” iš
spausdino melagingą nasa- 

I ką apie tai, kodėl Henry

iki

Paryžius, spal. 20.—Pran
cūzų komandieriai tikisi, 
kad vokiečiai nepradėsią di
džiosios savo ofensyvos iki 
pavasario. O francūzai, iš 
savo pusės, taip pat negal
voja apie ofensyvą 
nazius iki pavasario.

ORAS.—Šilčiau.

prieš

kitom mažom Europos ša
lim, jeigu jos būtų kariškai 
užpultos. Įsitraukus dėl to 
į karą, Turkija, Franci j a ir 
Anglija nedarys atskirų tai- 

' kos sutarčių.
; Dabartinė Anglijos-Fran-

> sutartis ne

Maskva. — Dvi eilės So
vietų raudonarmiečių (spal.;
18 d.) perėjo per Estonijos1 cijos-Turkįjos _________
sieną ir numaršavo į pas-Isanti atkreipta prieš jokią 
kirtas vietas-stovyklas, pa- šalį; jinai esanti tiktai su- 
gal Estonijos sutartį su So- tartis apsigint nuo užpuoli- • . • T~J • V • -

London. — Anglijos, už
sienio reikalų vice-ministe- 
ris Richard Butler aiškino 
seime, kad Anglija kariau
ja prieš Vokietiją tiktai dėl 
to. kad naziai užpuolė Len-1 Fordas pavarė iš savo fab- 
kiią. Bet, girdi. Anodija riko “51-ną sovietini inži- 
nekariaus prieš F 
nors jie užėmė dali buvu- šie inžinieriai 
sios Lenkijos (ukrainiškus “sąmokslus ir nanirkinėie 
ir baltarusiškus plotus), 
z Pasak

vietais. Estonai' visur šir
dingai pasitiko raudonar
miečius.

Nustatytu pereit laiku,! kysis palankaus Anglijai ir 
kaip tik laikrodis išmušė 8 Francijai bepusiškumo. 
vai. ryto, raudonarmiečių j Anglija ir Francija pasi- 
orkestras užgrojo Estonijos* žada duot Turkijai visokios 

galimos pagalbos dviejuose 
atsitikimuose: jeigu bet ku
ri Europos valstybė užpultų 
Turkiją ir jeigu užpuolimo 
veiksmas, daromas bet ku
rios europinės šalies, vestų 
į karą Viduržemio Jūros 
srityje, paliesdamas Turki- 

Turkija duos pagalbos 
Anglijai ir Francijai šito
kiuose atsitikimuose: jeigu 
bet kuri Europos šalis per 
užpuolimo veiksmą iš savo 

' pusės vestų į karą Vidur
žemio Jūros srity j, palies
dama Angliją ir Franciją, 
ir jeigu Anglija ir Franci
ja kariautų, idant įvykdyt 
užtikrinimus, kurios jodvi 
davė Graikijai ir Rumunijai 
šiemet balandžio 13 d.

Visos trys susitariančios 
šalys sutinka tartis dėlei

kų.
Kas liečia dabartinį Eu- 

I ropos karą, tai Turkija lai-

tautinį, himną, o estonų, ka
rinis orkestras kitoj pusėj 
sienos užgrojo Internacio
nalą; ir rubežiaus sargai iš 
vienos ir antros pusės nuė
mė spygliuotas vielas nuo 
kelių, kuriais turėjo vykti 
raudonarmiečiai. •

Sovietus,1 nieriu.” Anot tos pasakos, kalbėdamas seime i_. i----  neva dare

žemesniuosius fabriko virši- 
vice-ministerio ninkus, idant išgauti iš jų 

Butlerio, tai Anglija, paeral nlanus;” veike išvien su 
savo sutartį su Lenkija, an- CIO unites laneliu skleidė
si ėmė gint Lenkiia tiktai 
nuo užpuolimo iš Vokieti
jos pusės.

Tamsa Anglijoj Žudo Žmones 
Kaip Karo Lauke

London. •+- Dar. tik vie
nas mėnuo,.-., kai Anglija1 

I pradėjo naktimis užtemdint 
: savo miestus, gatves ir ke-

vyriausio rabino Samuelio 
Sniegos.

BULGARIJA KRYPSTA | 
SOVIETU PUSĘ

Sofija, Bulgarija.—Įteikė 
karaliui Borisui rezignaci
ją Bulgarijos ministeriu ka
binetas, kurio pirmininkas 
buvo G. Kiosseivanov. Jis 
norėjo, kad Bulgarija lai
kytųsi vieno politinio fron
to su Vokietija.

Suprantama, jog naujas 
Bulgarijos ministeriu ka
binetas bus toks, kad jieš- 
kos artimesnių ryšių su So
vietų Sąjunga.

jos lėktuvų; ir per tą mė
nesį buvo automobiliais už
mušta “1,130 vyrų, moterų 
ir vaikų ant Anglijos ke
lių.” tai dveja tiek daugiau, 
kaip pernai tuo pačiu laiku, 
—rašo “London, Evening 
News”: “Bet tamsa užmušė 
dar nežinomą skaičių kitų 
žmonių.”

Jeigu-taip tęsis per vie
nus metus, tai vien dėl tų 
užtemdymų Anglijoj žus 
daugiau žmonių, negu žuvo 
vokiečių, pagal Hitlerio 
skaitlines, visame nazių ka
re prieš Lenkiją,—-sako tas 
anglų laikraštis: “O toks 
tragiškas daugis žustančių- 
jų namie (Anglijoj) verčia

jais prieš Fordą, ir tt.
Tokia pasaka sugalvojo 

pats Harrv Bennet, koman- 
dierius' Fordo gengsterių 
prieš unijistus.

Tikrumoj tie sovietiniai 
inžinieriai nebuvo Fordo 
samdomi nei apmokami. Jau 
devyni metai kai. nafral na- 

i ties Fordo pakvietimą. So
vietai siuntė savo inžinie
rius į Fordo fabriką kaipo 
studentus automobiliu sta- 
tvbos: ir iki šiol tame fab
rike River Ramre buvo 40 
sovietinių inžinieriu-studen-1 spaudoje kurstanti Ameri- 
tų ir 11 vertėjų, perkalbė- 
tojų.

O Fordas, dvteii metai 
atcral gavės medali nuo Hit
lerio, dabar paskleidė me
lus anie tuos studentus-in- 
žinierius. idant pakurstvt 
žmones ir valdžia ne tik. kova kaip savo atstovą Kau- 
pnes Sovietus, bet ir pries 
Amerikos komunistus ir 
prieš CIO Jungtine Auto
mobilių Darbininkų Uniją.

SUSTIPRĖJO ESTONIJOS
APSIGYNIMAS, SAKO 

JOS MINISTERIS
Tallinn, Estonija.— Nau

jasis Estonijos ministeris 
pirmininkas Juri Uluots, 

, pareiš
kė, jog savitarpės pagalbos 
sutartis tarp Estonijos ir 
Sovietų Sąjungos sustipri
no Estonijos saugumą ir 
apsigynimą kaipo šalies.

Sociales Reformos
Jis taip pat žadėjo pakelt bendro veikimo tokiame at- 

darbininkam algas, daryt-sitikime, jeigu bet kuri eu- 
naudingas žmonėms sočia-:: __ _ „2
les reformas ir duot dau-! puolimo žygį prieš bile ku- 
giau savivaldybės teisių rją kitą Europos valstybę, 
miestams ir bendruome-1 
nėms abelnai.

Rooseveltienč Kurstanti 
Ameriką į Karą

Newark, N. J.—Genero
las Johnson, buvęs NRA 
administratorius, kaltino 
prezidentu Roosevelto žmo
ną, kad jinai savo rašymais

ropinė valstybė darytų už-

jeigu toks užpuolimas grū
motų saugumui bile kurios 
iš čia susitariančių trijų ša
lių, nors jis ir nebūtų tie
sioginiai atkreiptas nei 
prieš vieną iš čia susita
riančių šalių.

ką į karų prieš Vokietiją.

PASKIRTAS SOVIETŲ AT
STOVAS LIETUVAI

Maskva. — Sovietų vy
riausybė paskyrė Pozdnia-

ne.
Lietuva dabar turi ben

dro apsigynimo sutartį su 
Sovietų Sąjunga.

Hitleriui ir Mussoliniui 
nepatinka Turkijos savitar-

žmones abejot apie protiš
ką ir kūnišką tamsą, kurio
je jie kariauja už laisvę” pio pagalbos sutartis su An- 
svetur. Iglija ir Francija.

Areštuota Šeši Komunistai 
Unijų Vadai Francijoj

Paryžius.—Franci jos val
džia areštavo komunistus J. 
Racamondą, H. Beckerį ir 
penkis kitus narius valdy
bos Generalės Darbo (uni
jų) Konfederacijos. Tai dėl 
to, kad jie išspausdino Bel
gijos laikraštyje “Le Mon
de” straipsnį, kur šaukė 
darbininkų unijas Francijoj 
į vienybę.

Paryžius, spal. 20.—Pran
cūzų artilerija bombarduo
ja vokiečius ant Perl-Sehn- 
dorfo kelio,, kur ✓ vokiečiai 
įsiveržė į Franci ją.
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"‘Keleivio” Kelias
Mes niekad nenorime bartis be reika

lo. Mes norime sugyventi gražiai su 
kiekvienu žmogum, su kiekvienu laikraš
čiu. Bet mes podraug norime būti ir at
viri ir pasakyti tai, kas turi būti pa
sakyta.

Šiuo metu, kai pasaulis savo išvaizdą 
keičia, kai Lietuvos atsivertė naujas la
pas, ypačiai svarbu žinoti žmonių ir laik
raščių nuomones ir pasisakymai.

“Laisvėje” andai buvo nurodyta, kad 
“Naujienų” redaktorius Grigaitis remia 
Europos imperialistinį karą. Jis apšau
kia kiekvieną, kuris tam karui priešin
gas, “Hitlerio agentu.”

Kai mes tą nurodėm, tai “Keleivis” 
mums primetė, jog “šitaip gali rašyti tik 
nesveiko proto žmogus.”

Mes laukėme ir stebėjome, kiek pas 
“Keleivio” redaktorių yra bent kokio 
(sveiko ar nesveiko) proto. Mes nesis
kubinome tuojau “Keleiviui” atsakyti, 
nes manėme, kad jis pats susipras ir sa
vo kvailą išsišokimą atšauks. Deja, taip 
nėra. Išėjo ir kita “Keleivio” laida, kuri 

--parodo, kad “Keleiviui” rūpi eiti impe
rialistinių agentų keliais," b ne tiesiu ke
liu, ne keliu, kuriuo galima darbo žmo
nėms gyvenimą pagerinti.

Čia neina klausimas apie “Naujienas.” 
Grigaitis buvo ir pasiliko imperialistų 
bernas. Jis rėmė pereitą pasaulinį karą, 
jis remia šį imperialistinį karą, kuris, 
kol kas, dar nėra pasaulinis. Mums svar
bu pažvelgti, kur link eina “Keleivis” ir 
kokias nesąmones jis kalba.

“Keleivio” laidoj iš spal. 11 d. didelis 
antgalvis sako: “25,000 raudonarmiečių 
ir 400 tankų užėmė Estoniją.” Juk tai 
buvo ir yra nesąmonė. Tik šią savaitę, 
šiuos žodžius rašant, į Estoniją nuvyko 
dalis Raudonosios Armijos, bet nuvyko 
ne tam, kad ją užimti, o tam, kad ginti, 
jei kada nors priešas bandys ją už
imti !

Tam pačiam numeryj S. Miehelsonas 
tokias kvailybes plepa: “Stalino organas 
pasisakė už nacių ir fašistų mokslą. Hit- 
lerizmą sunaikinti negalima, sako ‘Izvie- 
stija’ ”.

Kalbėkit kaip jūs norit, bet ar gi svei
ko proto žmogus šitaip galėtų rašyti!

“Izviestija” niekad nerašė, kad nega
lima sunaikinti hitlerizmo. Jos tik rašė, 
kad hitlerizmo negalima sunaikinti im
perialistiniu karu. Hitlerizmas yra tam 
tikra santvarkos forma. Ją gali tesunai- 
kinti tik patys Vokietijos žmones, kai jie 
matys .reikalo, kai jie susipras. Bet “Ke
leivis” taipgi nori, kad hitlerizmas būtų 
sunaikintas karu. Vadinasi, reikia išžu
dyti milijonai Anglijos, Francijos ir Vo
kietijos žmonių, kad hitlerizmas būtų 
sunaikintas. Na, o jei jis tokiu būdu ir 
bus sunaikintas, tai ar jo vietoj neatsi
ras kita jam panaši sistema?! Ar “Ke
leivis” ant tiek jau sukūdikėjo, kad jis net 

T to neatsimena, jog pereitam pasauliniam 
kare panašiu būdu buvo naikinamas kai- 
zerizmas? O kas šiandien yra Vokieti- 
joj ?!

“Izviestijos” ir kiti Sovietų Sąjungos 
\ organai sako: reikia šis plėšikų suruoš- 
\ tas karas sulaikyti. Hitlerizmas yra Vo- 

I Jkietijos žmonių reikalas, o ne Anglijos, 
(Francijos, arba Amerikos!

ADėl Sovietų Sąjungos-Lietu vos sutar- 
į ties “Keleivio” redaktorius taipgi kalba 

kaip netekęs paskutinės doros ir smege
nų Žmogus. Jis nepaduoda nei vieno su
tarties punkto, bet plepa, būk, girdi, 
“Vilnius Lietuvai, o Lietuva Rusijai.”

Juk tai nesąmonė, bet tjatai “Keleiviui” ' 
leistina. A

I. ' «* •

“Keleivis” toliau rašo: “Komunistai 
jau kelia triukšmą Lietuvoj” ir ten pat: 
“Tai tik pradžia. Kai Lietuvon atmar- 
šuos raudonoji armija, komunistai pasi
darys dar drąsesni. Jie pradės ir vėl 
mušti Lietuvos karininkams kepures nuo 
galvų, kaip jie darė 1926 metais...”

Kur čia sensas? 1926 metais, sakoma, 
kažin kas vienam Lietuvos generolui ke
purę nuo galvos numetė. Tautininkai 
tuomet paskelbė, kad tą kepurę numetę 
komunistai, todėl Smetona su Voldema
ru padarė smurtą ir Lietuvoj tautininkų 
diktatūrą įvedė, sušaudydami keturis 
geriausius Lietuvos darbo žmonių veikė
jus. Na, ir dabar “Keleivis” tą fašistų 
melą ir provokaciją pateisina!

Kokios gi tos “riaušės” buvo Kaune? 
Ogi tokios, kad spalių 11 d., kai visa Lie
tuva šventė ir džiaugėsi Vilniaus atga
vimu ir SSSR-Lietuvos apsigynimo su
tarties padarymu, tai prie Kauno Sun
kiųjų Darbų Kalėjimo susirinko minia 
žmonių pasveikinti politinius (anti-fa- 
šistus) kalinius ir reikalavo jiems lais
vės.

Na, o “Keleivis” apšaukia tuos žmo
nes riaušininkais. Nelabai senai “Ke
leivio” redaktorius, važinėdamas su pra
kalbomis, sakė, kad politiniai kaliniai 
turi būti išlaisvinti. Dabar gi jis apšau
kia riaušių kėlėjais tuos žmones, kurie, 
per tautos šventę, reikalavo politinius 
kalinius išlaisvinti. Ar čia nėra “Kelei
vio” veidmainybė? Jis vienur kalba vie
naip, o rašo kitaip! Mes nežinome, ar jis 
tai daro dėlto, kad neturi sveiko proto, 
ar jis tai daro iš didelio gudrumo. Bet 
vienas aišku: “Keleivis” eina prieš tą 
viską, ką tik nesenai neva gyrė. Jis 
eina išvien su “Naujienomis.” Jis stoja 
už imperialistinį karą. Jis pradėjo dergti 
Sovietų Sąjungą ir komunistus šlykščiau 
negu kada nors.

Kiek tai liečia mus, tai, žinoma, mes 
ir nepaisome. Toki žmonės, kaip S. Mi- 
chelsonas, istorinės tautų ir darbininkų 
klasės eigos negi sulaikys, nepaisant, kaip 
daug jie plūstųsi, kaip daug jie veidmai
niautų !

Kaip Kas Įvertina
Trumpai suėmus, tai Amerikos lietu

vių katalikų spauda Sovietų-Lietuvos su
tarties pasirašymą įvertino objektyvin
giau negu kitų sriovių spauda. Ji nesi
sielojo, nešūkalojo, nesikoliojo. Aišku, 
niekas nesitiki iš jos rodymo entuziazmo, 
bet ji neina ir į kraštutinumus, kaip nu
ėjo kiti laikraščiai.

Nerimčiausiai pasirodė tai ’ trockistų 
laikraštis ir “Tėvynė.”

Didelėn desperacijon įpuolė Vitaitis su 
savo “Vienybe.” Vargiai tasai žmogus 
miegoti galėjo. Jis, mat, prohitlerinin- 
kas. Jis norėjo, kad Lietuva patektų 
Hitlerio “globom” Jis tokių niekų pripa
sakojo, jog atrodė, kad Lietuvos jau ne
bėra. Mūsų žiniomis, Vitaitis buvo pa
šauktas prieš savo viršylas, kurie jį 
smarkiai barė dėl tų niekų, kuriuos jis 
pleškino savo laikraštyje apie Lietuvą.

“Naujienos” su “Keleiviu” savo pa
prastus šmeižtus Sovietų Sąjungos ant
rašu kaip siuntė taip tebesiunčia.

Džiaugkitės
“Naujienos” mano, kad šiuo metu Lie

tuvoj reakcija dar labiau pasunkės. Gir
di, nors ten bus Raudonosios Armijos 
būriai, tačiau Lietuvos valdžia komunis
tus taip persekios, kaip' Italijoj ir Tur- 
kijoj.

Na, tegu gi pasidžiaugia ir “Naujie
nų” redaktorius. Jam, mat, smagu, kai 
komunistai yra kalinami. . ,

Mes tik tiek pasakysime: nepaisant, 
kaip ten Lietuvoj bus, Raudonoji Armi
ja į jos vidujinius reikalus nesikiš. Tai 
ne jos biznis. Ji ne tam ten bus pasiųsta. 
Lietuvos žmonės patys pasidarys tokią 
tvarką, kokią tik jie norės.

Komunistai niekad nesakė ir nesakys, 
kad vieno krašto jėgos eitų daryti tvar
ką į kitą valstybę. Ne! Mes stojame už 
tai, kad kiekvieno krašto žmonės pasi
darytų tokią tvarką, kuri jiems naudin
giausia. . ‘

Iš to išeidami, mes ir sakome, jog ir 
šis imperialistinis karas, kurį suruošė 
Chamberlainas, Hitleris ir Daladier turi 
būti sulaikytas.' Hitlerizmo karu nesu
naikinsi. Hitlerizmuf galvą nusuks tik 
patys Vokietijos žmonės. Bet “Naujie-

Kur Link Žiūri Lietuvos Liaudininkai, 
Poniutės ir Darbo Žmonės?

(Musų Specialaus Kores
pondento Lietuvoj).

Žemiau telpąs mūsų ben
dradarbio T. Blindos raši
nys, aišku, yra parašytas 
dar tuomet, kai tarpe So
vietų ir Lietuvos nebuvo 
pradėti pasitarimai dėl ap
sigynimo sutarties. Šian
dien dalykai* i kuriuos T. 
Blinda mini, jau išsiryški
nę. Tačiau šis rašinys vis 
vien yra labai įdomus, nes 
parodo, kokios buvo nuotai
kos įvairiuose Lietuvos 
žmonių šlu'ogsniuose, kai 
Lietuva stdvėjo kryžkelėje.

—“L.” Red.
Mažių mažiausias sieki

mas dabar Lietuvos liaud
žiai yra demokratinė res
publika, bet tikra demokra
tinė respublika, kurioje tei
sių turėtų ir darbininkai ir 
visi darbo žmonės, kurioje 
galėtų pasisakyti ir darbo 
žmonių gynė j ai — komunis
tai. *

Kaip gi į tokią respubli
ką dabar žiūri patentuoti 
“Lietuvos demokratai” — 
liaudininkai? Ką jie kalba 
apie fašizmo likvidavimą? 
Gal būt dabar jie aktingai 
imsis kovos dėl liaudies rei
kalų? Ne! Nemanykit, kad 
valstiečių liaudininkų va
dams rūpi liaudies reikalai. 
Liaudininkai be pertraukos 
posėdžiauja, bet jie kalba 
ne apie Lietuvos reikalus, 
bet apie savo kromelio rei
kalus. Bortkevičienė šau
kia, kad iiėrdikia Lietuvai 
sovietų valdžios.''Šleževičius 
jai pritaria, pritaria ir Žal- 
kauskas ir Kardelis. Tas 
dešiniųjų liaudininkų šta
bas sako: reikia pasiduoti 
Vokietijos . < protektoratui, 
bet* neruošti čia. kelius bol
ševikams. Tie' užsitupėję 
neva “liaudies gynėjai” ne
mato, kad stumia liaudį į 
vergiją vien dėlto, kad nori

apdrausti savo dvarelių, sa
vo kapitalų, savo akcijų 
pelno neliečiamybę! Bort
kevičienė samprotauja taip: 
“Tegu Vokietija paima Lie
tuvą. Vokietija greit pra
laimės kare: Anglija sumuš 
Vokietiją ir išvaduos Lietu- 
v.” Tai yra pardavikiški 
planai. Kai tik liaudis su
žinos apie juos, ji su panie
ka nusigręš nuo tų susmul- 
kėjusių elementų. Kol kas 
to liaudis nežino. Dalis jau
nesniųjų liaudininkų griež
čiausiai stoja prieš tuos pla
nus. Taip pat ir senasis 
Grinius prieš tokią parda- 
vystę. Jis šiomis dienomis 
turėjo per radiją pasakyti 
kalbą, bet cenzūra, gavusi 
jo tėzius, kalbos sakyti jam 
neleido.

A - • 1 I-v-As jums daug galėčiau 
papasakoti apie Kauno nuo
taikas. Galėčiau aprašyti, 
kaip lietuviški ministrai 
staiga pakeitė nuomonę dėl 
amnestijos, bet tai per 
smulkūs dabar klausimai. 
Amnestija jau išplėšta iš 
fašistinių generolų kabine
to. Generolai dar tik išsi
derėjo, kad amnestiją vyk
dys ne iš karto, o dalimis. 
Jie nežino, kas bus rytoj. 
Jie netikri net ir šios die
nos galo. Prie Urbšio—už
sienio reikalų ministro— 
prisišlieję du vokiečių ka
rininkai aiškino kaž kokius 
k o n f i d e ncialius dalykus. 
Smulkmenos nežinomos, bet 
tema tų pasiaiškinimų aiš
ki: ai*ba ‘ sovietų ‘ įtakoje 
esanti Lietuva, arba Vokie
tijos protektoratas. Jei to
kiu momentu, kai visa ša
lis sukrėsta iš pamatų lau
kia, kas buą,—liaudininkai 
ir visi pažangesni elementai 
neišdrįs pasisakyti dėl de
mokratijos, dėl didesnių lai
svių suteikimo liaudžiai,— 
jų pardavystės jiems tauta 
niekuomet neužmirš.

Koks pakrikimas dabar 
viešpatauja pačių tautinin
kų sluogsniuose,—suprasit 
iš moterų seklyčios susirin
kimo. Tos seklyčios sąsta
tas yra rinktinis: Smetonie
nė, Tubelienė, Čiurlionienė, 
ir t. t.—ministerių ir aukš
čiausių tautininkų ir aukš
čiausių valdžios šulų žmo
nos. Čiurlionienė tame su
sirinkime pasakė nepapras
tai graudžią kalbą. Kas yra 
toji Čiurlionienė, aš čia tu
riu jums truputį apibrėžti. 
Ji viena iš doresniųjų tau- 
tinirikių, senai mirusio me
nininko ir muziko Čiurlio
nio žmona'. Ji kartu su d. 
Kapsuku mokėsi vienoje 
gimnazijoje. Kartu su juo 
priklausė vienam rateliui, 
kuris slaptai veikė ir suski
lo, kai d. Kapsukas pasuko 
ratelį į socializmo pusę. 
Čiurlionienė nuo tų laikų 
jau nuėjo siaurai tautine 
kryptimi, susidraugavo su 
aristokratais ir nieko ben
dra nebeturėjo su ta pro- 
gresyve inteligentija, kuri 
stengėsi kovoti prieš išnau
dojimą, už naujos socialinės 
tvarkos įkūrimą. Dabar gi 
toji Čiurlionienė, jau susi
jaukusi žilo plauko, prisi
minė kai ką, kas turėjo būt 
padaryta dar jaunystės die
nomis. Sąžinės graužimas 
įdėjo jai į burną žodžius, 
kurie ne vienai aristokra
tei, naujai iškeptai Lietu
vos aristokratei išspaudė 
ašarą iš akių. Čiurlionienė 
nuvaizdavo dabar vykstantį 
milžinišką pasikeitimą prie 
Lietuvos rubežių ir pasakė, 
kad pasikeitimas gali pa
liesti ir Lietuvą.—Gal būt, 
gyvenimas mus nušluos, 
bet, gal būt, mes to patys 
užsitarnavom!

Taip, jei nušluos, tai rei
škia, kad užsitarhavot. Bet 
būtų didžiausia klaida ma
nyti, kad Lietuvos proleta
riatas pirmą socialinės re-

kimų Lietuvos visuomenes 
nuotaikose.

Tadas Blinda.
Kaunas.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiamieji: Dabar ma
žai besigirdi apie Ispanijos 
pabėgėlius Francijoje. Ką 
su jais Francijos valdžia 
padarė? Gal išvarė į ka
riuomenę, o gal pristatė 
prie darbų? Jeigu žinote, 
paaiškinkite per “Laisvę”.

Skaitytojas.
Atsakymas:

Kiek mums žinoma, Ispa
nijos pabėgėliai yra tebe
laikomi , Francijos koncen
tracijos stovyklose. Jų esą 
apie tris šimtus tūkstan
čių. Negirdėjome, kad ka
riuomenei tinkamus vyrus 
varu verstų stoti į Franci
jos armiją. Tačiau veikiau
sia priima tuos, kurie sava
noriai nori eiti į karą ir 
mušti vokiečius.

ŠYPSENOS
Įprasta Istorija

—Vėl naujus drabužius! 
Iš kur, kaip tu manai, aš 
galiu tiek pinigų paimti?— 
skundžiasi vyras.

—Tai yra grynai tavo 
reikalas, — taria žmona.— 
Juk aš už tavęs ištekėjau 
ne tam, kad tau finansinių 
reikalų patarėja būčiau.

Su Naujais Metais
—Sveikinu tamstą su 

Naujais Metais ir linkiu 
daug laimės...

—Ar pakvailai, — gegu
žės mėnesį ?!

—-Na, ką aš padarysiu, 
kad manęs anksčiau iš ka
lėjimo neišleido, — pasitei
sino svečias.

Žmonės stovi eilėmis prie Jungt. Valstijų kongreso 
rūmu, norėdami įeiti ir pasiklausyti debatų 

■embargo klausimu.

nos” ir “Keleivis” mano, kad imperialis
tinis karas turi būti tęsiamas, kol bus 
sunaikintas hitlerizmas. Tiems laikraš
čiams, mat, pigios žmonių gyvybės, kai 
tie -žmonės žūsta už imperialistinius rei
kalus. T ' ' -•b.' •

Lietuvos liaudis, Lietuvos žmonės, ko

voliucijos dieną susitept 
keršto krauju. Ne. Proleta
riatas daugiau gerbia žmo
gų ir žmoniškumą, negu fa
šizmas.

Proletariatas nekulti
vuoja aklo keršto. Proleta
riatas nežudys mokslininkų 
ir menininkų, nesutryps 
kultūros. Kas tą kalba, tas 
proletariatą šmeižia. Fašiz
mas, to šmeižto padedamas, 
kovoja prieš proletariatą. 
Proletariato laimėjimas 
Lietuvoje tik paskatintų 
pažangą. Lietuvių tautinė 
kultūra sužydėtų, menas ir 
mokslas išeitų- iš sustingi
mo ir apmirimo, kurį da
bar gyvena fašizmo prislėg
tas.

Apie tai daug kas šian
dieną galvoja. Apie tai gal
voja ne tik darbininkai ir 
valstiečiai, bet ir nemaža 
inteligentų, mokslininkų ir 
net karininkų. Ne veltui 
“XX amžius” (pats katali
kiškiausias Katalikų Veiki
mo centro organas) parašė, 
kad dabartiniai pasikeiti
mai už rytinių Lietuvos sie
nų padarys. didelių pasisu-

“Tai Puiku iš Tavo Puses”
Senyva moteris: “Kodėl, 

vaikeli, tu taip ašaroji?”
“Mūsų katė atvedė šešis 

kačiukus ir mano mamytė 
juos paskandino.”

“Tavo mamytė tikrai per 
žiauri, bet užtat iš tavo pu
sės puiku to gailėtis!”

“Taip, man gaila, kad ji 
savo pažado neišpildė: ji 
žadėjo duoti man juos pas
kandinti.”

Aklys
—Brangūs, mano ponai, 

pasigailėkit aklio!
Vienas iš praeivių nori 

įmesti jam į skrybėlę pini
gą, bet prameta pro šalį. 
Aklys tuoj pagriebia jį nuo 
žemės.

—Atrodo, kad tamsta vi
sai ne aklys? -

—Taip, aš tik akliui vietą 
saugau!

—O kur aklys?
—Jis buvo labai pavargęs 

ir dabar ten apačioje bare 
atsiilsi.

(Surankiota)

vojo ir kovos už išlaisvinimą politinių 
kalinių, už šviesesnį gyvenimą. ’ Mes, pa
žangieji Amerikos lietuviai, padėsime 
jiems toj kovoj, nes mes žinome, tai, kad 
juo gražiau gyvens Lietuvos žmonės, tuo 
visa Lietuva bus stipresnė savo nepri
klausomybei ginti!

, Paryžius. — Kai 100,000 
vokiečių pradėjo šturmuot 
francūzus (Moselle-Zweib
ruecken fronte), francūzai 
pasitraukė atgal į iš anks
to priruoštas karo linijas. 
Dabar francūzus ten gina 
kanuolės iš Maginot tvirto
vių.

Francūzai sako, jog na- 
ziai šiuom žygiu nukentėję 
didelių nuostolių; o francū
zai tik “viename ar dvie
juose punktuose” pasitrau
kę per sieną į Francijos pu
sę.
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IL IIT lt R AT (j RA i r Al IE N AS
Praeis Metai

MAKSIM TANK
Praeis jau metai per barus per pievas, 
Juodos nelaisvės pėdas gal nutrins;
Ir apie pilimus legendą paslaptingą 
Kartos vėjelis tik jaunoms pušims.

Praskris, kaip gervių juosta skrieja, 
Virš tėviškės žalių, plačių laukų;
Manos vyžuotos Gudijos vėl kelią 
Apgaubs gal giesmės dainių jau kitų.

Užmigs taip vakaras, lyg pasaka motulės, 
Kasos karoliuose ir lapuose beržų.
Ir ant beribio mėlyno dangaus, lyg jūroj, 
Gausiai pabers naktis žvaigždžių.

O gal kitoks ir aš negrįšiu iš kelionės, 
Gal nepainus paniurę metai jau manęs. 
Visas dainas tik Gudijai aš atiduosiu, 
žalioms pušaitėms mūsų pakelės.

Iš baltarusių kalbos išvertė
Ona Miciūtė.

Vilnius.

Pabūklams Žlegant
Pabūklams žlegant bailūs dreba, 
Lai dreba — maža jiems garbės. 
Ant mūs galvų Damoklio kardas kabo, 
Bet nieks iš mūs nesudrebės.

Pabūklams gaudžiant miršta žmonės, 
Jų galvos maišos su smiltim. 
Bet neišmirt trims milijonams 
Gyvybių, plakančių viltim.

Pabūklams žlegant tautos žūva, 
Praranda miestus ir žemes.
Jei leisim mindžioti Lietuvą— 
Neverti būsim laisvės mes.

Pabūklams žlegant mūzos tyli, 
Bet įkvėpimas netylės. . . 
Pavojui šauks laukai sukilę, 
Jei kas jų pakraščius palies.

Teofilius Tilvytis.
(Iš “Kultūros”)

LMS IV-tas Apskritys
(Įspūdžiai)

LMS 4-tas Apskr. laikė savo konferen
ciją spalių 8 d., Laisvės Choro patalpoje, 
57 Park St., Hartford, Conn.

Delegatai pribuvo nuo šių vienetų : Lais
vės Choras, Hartford ; Aido Choras, Torring
ton ; Choras Daina, New Haven; Laisvės 
Stygų Orkestrą, Hartford; Liaudies Vaidin
tojai, New Britain, ir Vilijos Choras, Wa
terbury, Conn.

Apskričio ribose randasi 6 LMS vienetai 
ir visi jie dalyvavo konferencijoje. Tas 
liudija jų gražų sugyvęnimą ir kooperavi- 
mą.

Konferenciją atidarė apskričio valdybos 
narys d. J. Valaitis, paskirdamas mandatų 
priėmimo komisiją.

Laike mandatų peržiūrėjimo, pakviesta 
eilė veikėjų pakalbėti. Jų kalbos buvo 
trumpos, bet širdingos ir konstruktyvės.

Mandatų komisija pranešė, kad delegatų 
bei delegačių konferencijon pribuvo 21.

Pirmininku konferencijai išrinktas d. Pil
kauskas, sekretore—jaunuolė J. Budeliūtė. 
Spaudos komisijon išrinkta A. Bartoliūtė ir 
J. A. Pilkauskas. Jaunuolė A. Bartoliūtė 
parašys angliškai į Jaunuolių Skyrių (Youth 
Section), o J. Pilkauskas—į Literatūros ir 
Meno skyrių.

Kadangi konferencija paskyrė savo ofi
cialius spaudai pranešėjus, tai, manau, jie 
smulkmeningai painformuos skaitančiųjų 
visuomenę apie konferencijos bei paties 
LMS 4-tojo Apskričio veiklų. Man tenka 
tik kai kas trumpai paminėti.

Iš konferencijai duotų pranešimų paaiš
kėjo, kad LMS 4-to Apskričio valdyba ir 
visas komitetas savo pareigas ėjo gerai: 
ižde randasi keli desėtkai dolerių pinigų 
organizacinei veiklai; valdyba turi reikalin
gų kontaktų su visais vienetais ir silpnes
niems prigelbsti jų veikloje; pačiame ap
skričio komitete gražus susitarimas ir ko- 
operavimas.

Dabar apie apskričio ribose esančius vie
netus.

Stipriausiai stovi hartfordiečiai. Jie turi 
vidutinio dydžio svetainę nuolatinėm suei
gom ir pratimam. Jų Laisvės Choras turi 
apie 50 narių, pąs kuriuos yra gražus su
sitarimas ir nebloga discipliną. Hartfordie
čiai turi gražiai gyvuojančią Laisvės Stygų 
Orkestrą, kuri turinti apie 20 narių ir ne
blogai stovi finansiškai. Choras ir stygų 
orkestrą labai artimai kooperuoja ir dau
gelis jų narių veikia abiejose vienetose, po 
patyrusio ir daug dirbančio jų mokytojo 
Vinco Visockio vadovybe. Choriečiai ir sty- 
giečiai jį myli ir gerbia, nes jis yra ne tik 
jų geras mokytojas, o ir tikras draugas. 
Apmokėti d. Visockis gauna mažai, bet dir
ba daug. Hartfordiečiai turi visą eilę darbš
čių veikėjų iš senesnių ir jaunuolių, kurių 
dėl vietos stokos čia suminėti negaliu. At
leis jie man. . .

Torringtoniečiai turi savo Aido Chorą. 
Jis suorganizuotas šių metų sausio mėne
syje. Aido Choro veikėja jaunuolė Julė 
Budeliūtė konferencijai raportavo, kad jų 
chorui įsikurti gelbėjo LMS 4-to Apskričio 
valdyba ir hartfordiečiai. Pastarieji ten nu
vykę su savo dainininkų grupe, gražiai pa
linksmino torringtoniečius ir sudarė gerą 
ūpą choro sutvėrimui. Dabar jų chorui va
dovauja J. P. Latvis. Sutikimas pas visus 
geras.

New Haveno Dainos Choras turi apie 20 
narių. Finansiškai neesąs stiprus, bet gali 
išsiversti ir gyvena santaikoj. * Chorą va
dovauja J. P. Latvis. Dainos Choro dele
gatai gražiai užsirekordavo konferencijoj 
savo rimtomis kalbomis. Choro valdybą su
daro jaunimas.

New Britain’o Liaudies Vaidintojai 
(People’s Players) nusiskundė, kad pas juos 
nėra labai palankios sąlygos ką nors didelio 
išvystyti. Jų grupėje yra net kitataučių, ku
rie veikia sykiu su lietuvių jaunimu ir mo
ka lietuviškai dainuoti. Jų delegatai sakė, 
jog dedamos pastangos gauti daugiau na
rių vieneton.

Waterburiečių Vilijos Choras, kaip sakė 
jų delegatai, neturįs daug kuom pasigirti. 
Nors pas juos lietuvių kolonija ir didelė, 
bet choras ten savo jėgų išvystyti nepajė
gia. Delegatai nusiskundė, kad pas juos 
stokuoja tinkamos vadovybės, kuri galėtų 
gaut daugiau jaunimo į choro eiles. Choro 
mokytoju dabar yra Kl. Strižauskas-Strauss. 

. Delegatai reiškė optimizmo, kad Vilija pa
kils.

Bendrai kalbant, LMS 4-to Apskričio rei
kalai yra tvarkoje ir'viskas veikiama vie
ningai. Būtų gerai, kad mūsų ir kiti ap
skričiai būtų tokiais.

Pačioj konferencijoj nutaiką buvo gera, 
drauginga. Didžiumą konferencijos delega
tų sudarė jaunesnės kartos veikėjai ir vei
kėjos. Bet jie ir jos mokėjo suprasti ir to
leruoti savo senesnius draugus-veikėjus, 
kaip, pavyzdžiui, dd. Mulerenką, Kazlaus
ką, J. Valaitį, Pilkauską, Krasnicką ir dau
gelį kitų. Tuom pačiu sykiu, suaugusieji 
džiaugėsi rimtomis kalbomis jaunesnės kar
tos veikėjų, kaip: J. Budeliūtės, J. P. Lat
vio, Ch. šilūno, Jono Stokonio, Bartoliūtės 
ir eilės kitų, kurie jau pasiruošę pavaduoti 
senesniąją kartą. Džiugu!

Man teko dalyvauti šioje konferencijoje 
nuo LMS Centro. Daviau ten pranešimą 
apie visos LMS dabartinį -stovį ir jos arti
miausias užduotis. Gal buvau ir nuobodus, 
bet gražiai išklausytas. Connecticut valsti
jos Apskritys padarė į mane malonaus įspū
džio. Daug nuo jų pasimokiau ir įsigijau 
naujų pažinčių. j

Jie ir privatiškai malonūs žmonės: mėgs
ta klausinėti, pasakoti ir informuoti naujai 
pribuvėlį.

Konferencijos pertraukoje -buvo duoti 
skanūs pietūs toje pačioje svetainėje. Su
sėdome visi, tarytum vienos šeimos žmonės, 
ir valgome rūpestingai ir skaniai sutaisytus 
valgius. Apie stalus apsukriai sukasi Ona 
Visockienė (Laisvės Choro mokytojo žmo
na), Pilkauskienė ir Margaitienė; joms 
gelbsti jaunuolės.

Po konferencijos, vakarop, vėl buvome 
gerai pavaišinti.

Po užkandžių1, Laisvės Choro jaunuolių- 
merginų grupė prie piano susitelkė ir dai
nuoja švelnią, dainuškėlę. Prie jų pristoja 
d. Mulerenką ir dar vienas kitas senesnės 
kartos chorietis. Harmonija... miela klau
syt jų. Vienas tėvas su džiaugsmu veide 
man rodo ir sako: “Matai anas mergio
tes? Tai mano dukrelės.” Kitas vėl pana-

Protokolas LMS 4-to 
Apskričio Metines

Konferencijos
Lietuvių Meno Sąjungos 4-to Apskričio 

metinė konferencija įvyko spalio 8, 1939, 
Laisvės Choro svetainėj, 57 Park St., Hart
ford, Conn. /

1. Konferenciją atidarė organizatorius V. 
J. Valaitis 11:50 vai. ryte.

2. Tapo paskirta mandatų komisija, ku
rion įėjo J. Kazlauskas, A. Baltulioniūtė ir 
J. Stokonis.

3. Iki komisija sutvarkė mandatus, se
kanti veikėjai kalbėjo apie meno ir kultūros 
reikalus ir jų pravedimą: O. Visockienė, J. 
Pilkauskas, chorvedžiai J. Latvis ir V. Vi
sockis, ir LMS CK pirmininkas P. Balsys.

4. Mandatų kom. pranešė, kad delegatų 
yra išrinkta ir atvykę sekamai: iš Water- 
burio Vilijos Choro, 2; Hartfordo Laisvės 
Choro, 7; New Haven Dainos Choro, 2; 
Hartfordo Laisvės Stygų Orkestros, 2; New 
Britaino Liaudies Vaidintojų, 2; ir iš Tor- 
ringtono Echo Choro, 4 delegatai. Apskri
čio valdybos narių pribuvo 4.

Įnešta ir priimta suteikti apskričio val
dybai pilną balsą. Viso susidarė 23 dele
gatai.

5. Prezidiumas išrinktas sekantis: pir
mininkas—J. A. Pilkauskas, Hartford ; se
kretorė—J. Budeliūtė, Torrington.

6. Į rezoliucijų komisiją išrinkta: J. 
Baukus, New Britain; V. J. Valaitis, West
field, mass.; C. Sholunas, W. Haven.

7. Į finansų komisiją: J. Kazlauskas, 
Hartford; A. Baltulioniūtė, Hartford; J. 
Stokonis, New Haven.

8. Į spaudos komisiją: J. Pilkauskas — 
lietuvių spaudai rašyt; A. Baltulioniūtė— 
angliškam skyrjui rašyt.

9. Dienotvarkis skaitytas ir priimtas kaip 
skaitytas.

10. Protokolas pereitos konferencijos 
skaitytas, ir priimtas.

11. Valdybos Raportai:
(a) Organizatorius V. J. Valaitis išda

vė organizavimo komiteto raportą metinės 
veiklos kolonijose. Raportas priimtas.

(b) įnešta perduoti knygas išrinktai ap
skričio valdybai sutvarkyti finansus, iš 
priežasties, kad nepribuvo finansų sekre
torius. Įnešimas priimtas.

12. Komisijų Raportai:
(a) Chorų koncerto, įvykusio balandžio 

23 d., New Britaine, raportą išdavė J. Bau
kus. Įplaukų buvo $115.45; išlaidų—$112.- 
69; pelno liko $2.76. Raportas priimtas.

(b) Dainų Dienos raportas išduotas per 
P. Boką. Įplaukų buvo $760.55; -išlaidų— 
$529.47; pelno liko $231.08.

Klausimas kilo, kad Laisvės Stygų Or
kestrą nereikalingai paėmė $12 kelionės lė
šoms Dainų Dienoj. Po ilgų diskusijų, įneš
ta ir priimta, kad stygiečiai sugrąžintų tuos 
$12 apskričiui. Raportas priimtas kaip pa
taisytas. Pelnas chorams ir orkestrai išda
lintas po $38.51.

13. Nutarta pertraukti pirmą sesiją pie
tum, tris kvoterius valandos laiko. Tad pir
ma sesija užsibaigė 2 vai. po pietų.

14. Antra sesija atidaryta per pirminin
ką J. Pilkauską 2:45 vai. po pietų.

15. Chorų Raportai: '
Hartfordo Laisvės Choras pranešė, kad

LMS Pastogėje
- Naujas LMS Leidinys

Tik ką iš spaudos išėjo jau
no mūsų literato Walter Ku
biliaus kūrinys “Lietuva.” Tai 
3-jų veiksmų sceniškas veika
las. Autorius jame vaizduo
ja Lietuvos istoriją arba, ki
taip sakant, jis savo veikale 
ją dramatizvo.

Savo struktūra šis veikalas 
skiriasi nuo kitų i scenos vei
kalų tuom, kad jis nesudaro 
nedalomą kūrinį. Jis yra vaiz
dingų istorinių scenų rinki
nys arba jų kolekcija,—kiek-

viena scena yra veik savistovė 
ir galima perstatyti. Supran
tama, pilnesnis efektas gausis, 
jeigu veikalas bus suvaidintas 
visas.

Autorius savo istoriškas sce
nas pradeda vystyt nuo tos 
žilos senovės laikų, tariant 
paties kūrinio lūpomis, kai 
mūsų protėviams buvo “lem
ta apsigyvent Baltijos jūros 
pakraščiuos, ir su tuom\ pra
dėt savo istoriją.”

Veikale yra dainų ir mu
zikos išraiškų. Tačiau muzi
ka dar nesukurta. Tikimasi, 
kad muzikos rūbą šiam veika
lui paruoš lietuvių žymusis

šių reikalu atkreipia rpano dėmesį, nes ir 
jo dukrelė ten dainuoja. O mokytojas Vin
cas Visockis patenkintai nusiteikęs klauso

turi 50 narių, $150 ižde; garbės narių esą 
geras skaičius, ir praktikos geros.

New Britain išsireiškė, kad mano sutver
ti lietuvišką chorą.

Waterbu'rio Vilijos Choras sako, kad cho
re esą trūkumų, ižde $60. Choriečiai jauno 
amžiaus.

Torringtono Echo Choras: Nors choras 
dar jaunas, bet dalyvavo koncertuose ir 
piknikuose, vajuje gavo 16 narių, turėjo 
didelį pikniką, kuris buvo moraliai ir fi
nansiniai geras. Choras yra LMS nariu, 
turi 18 garbės narių, 24 dainininkus. Tik 
su vedėjais bėda, nes mainosi ir neprihūna. 
Ižde $130.

Hartfordo Laisvės Stygų Orkestrą: Or
kestrą turi 16 narių; finansai geri. Padėjo 
sutvert Torringtone chorą veltui.

Visų raportai priimti.
16. LMS CK pirmininkas P. Balsys dės

tė apie visą meno veiklą.
17. Nauji Sumanymai:
(a) Įnešta ir paremta rengti sekamą va

sarą Dainų Dieną Waterburyj. J. Latvis 
paskirtas chorų vedėju. Įnešimas priimtas.

(b) Įnešta ir paremta surengti koncer
tą Hartforde. Pataba, kad būtų subatos va
kare. Įnešimas priimtas.

(c) Įnešta ir paremta užgirt komisijos 
patarimą siųsti delegatą į LMS Dovanų 
Koncertą Brooklyne, spalio 21 d., priimti do
vanas, kurias 4-tas Apskritys laimėjo laike 
vajaus. Įnešta ir paremta paskirti $5 dele
gato kelionės lėšoms. J. Latvis išrinktas 
delegatu. Įnešimas priimtas.

(d) Įnešta ir priimta partraukti LMS 
CK sekretorę B. šalinaitę duoti paskaitas 
kolonijose. Nutarta, kad vienetai-chorai 
rengtų paskaitas su apskričio pagelba.

(e) Įnešta ir paremta, kad visos kelionės 
lėšos būtų užmokėtos chorams, vykusiems Į 
piknikus. Duota pataisymas, kad pusę lė
šų mokėti.

Nutarta, balsavimu, laikytis seno tarimo, 
kad $12 primokėti kelionės lėšoms. Jei cho
ras tokis didelis, kad nesutelpa į vieną di
delį busą, gali pasisamdyti kitą busą, ir bus- 
užmokėta $12 kožnam busui?

18. Rezoliucijų komisija pasiūlė vieną 
rezoliuciją konferencijai:

Prezidentui Rooseveltui, kad neįveltų 
Amerikos į karą.

Rezoliucija priimta.
19. Įnešta ir paremta sekančią apskri

čio konferenciją laikyt 1940 metais spalio 
ntėnesį Torringtone. Įnešimas priimtas.

> 20.- Įnešta ir priimta LMS Centrui paau
koti $5.
į 21. LMS 4-to Apskričio valdybos rinkime 

nominuoti ir išrinkti sekami asmenys: J. 
Budeliūtė, Torrington; V. J. Valaitis, West
field; P. Bokas, Waterbury, J. Baukus, 
New Britain; Ji Stokonis, New Haven; C. 
Sholunas, W. Haven; L. Kolpak, New Bri
tain.

22. Konferencija užsidarė 5:55 vai. po 
pietų.

Konferencijai užsidarius, naujoji valdyba 
pasiskirstė darbus sekamai: organizatorius 
—J. Baukus; sekretorė—J. Budeliūtė; fi
nansų sekretorius—C. Sholunas; iždininkas 
—P. Bokas.

Organizatyve Komisija: V. J. Valaitis, 
L. Kolpak, J. Stokonis.

Konferencijos Pirmininkas, 
J. Pilkauskas.

' Konferencijos Sekretorė,
J. Budeliūtė.

plonas Grybas, sekretorium — 
M. Sukackienė, finansų sekre
torium — Juozas Venskonis 
ir iždininku — Juozas Kižys.

Kaip matome, apskričio 
valdyba susidės iš rimtų ir 
darbščių veikėjų, tai galima 
tikėtis, kad ir apskričio veiki
mas bus goresnis, negu jis bu
vo iki šiol. -

Sulyg konferencijos sekre
torės M. Zurbaitės pranešimo, 
2-ro apskričio vienetai randasi 
sekamam stovyj :

Worcester, Mass. Aido 
Choras reorganizavosi ir jau 
veikia. Dainininkų grupė ne
didelė, — stoka vyrų. Ižde 
turi $100. Manoma, kad cho
ro dalykai greitai pagerės.'

Montello. L. D. Platelis tu
ri tik dramos grupę ir jų ra
telis sukasi neblogai. Jų fi
nansai neblogi ir turi gražų 
inventorių.

Lowell’io Balso Choras vei
kia vidutiniai. Artimoj atei
tyj, manoma, dalykai pagerės, 

i Norwoodo L. L. R. Choras 
veikia vidutiniai ir gerai lai
kosi LMS tvarkos. .įieško nau
jo mokytojo. .

Gardner’io Lyros Choras iŠ 
visų smarkiausias: gražiai pa
sirodė veikloje, turi finansų. 
Jie tikisi dar geresnio progre
so.

Bridgewater’io Jaun. Choras 
pakrikime. Būta nesusiprati
mų su choro mokytoja. Už 
tai “kaltę” prisiimąs G. Kran
cius.

Lawrence L. Choras konfe
rencijoj nedalyvavo. Pas juos 
jau metai, kaip choras nieko 
neveikia. Sakoma, tenykštė 
LDS jaunuolių kuopa žada 
chorą atgaivinti ar jį peror
ganizuoti.

So. Bostonas net delegato 
konferencijon neprisiuntė. O 
kas link veiklos, tai Marytė 
Zurba žymi: “it is known 
that there is no activity...”

Plačiau apie LMS 2-rą Ap
skritį ir jo negalavimus, ma
nau, parašys to apskričio val
dyba arba veikėjai.

P. Balsys,
LMS CK Pirm.

Bayonne, N. J.

kompozitorius gerb. J. Žilevi
čius.

—o—
LMS II Apskr. Konferencija

Antrojo Apskričio konferen
cija įvyko spalių 8 d., 1939 
m., So. Bostone. Konferenci
joje dalyvavo atstovai nuo 7 
miestų: Worcesterio, Montel
lo, Lowellio, Norwoodo, Gard- 
nerio, Bridpewaterio ir So. 
Bostono.

Konferencija išklausė pra
nešimus iš vienetų ir išrinko 
naują apskričio valdybą, Į 
kurią įeina šie asmenys: pir
mininku išrinktas jaunasai G. 
Krancius, organizatorium — 

Sekmadienio vakare, spalių 
mėn. 15 d., lietuvių parapijos 
salėj, įvyko draugiškas pokilis 
įžymiam šio miesto piliečiui 
Feliksui Milvydui ir jo šeimai 
pagerbti. Tai buvo netikėtas 
pokilis (parė) jųjų sidabri
niam jubilėjui minėti. Ban- 
kiete dalyvavo didelis būrys 
draugų ir draugių, giminių ir 
pritarėjų^ Visi smagiai links
minosi, linkėdami jubilėja- 
tams ilgai ir laimingai gyventi 
ir tęsti toliau labdarybės ir vi
suomenės darbus, kuo F. Mil
vydas gražiai pasižymėjo pra
eityj. Sidabrinis jubilėjus — 
tai sidabrinės ir dovanos. 
Varde visų dalyvių Milvydams 
įteikta puiki dėžė su sidarbi- 
niais stalo daiktais. Buvo do
vanų ir nuo pavienių asmenų.

J. K—aitis.

JAPONIJA UŽDRAUDŽIA 
KELT ALGAS IR BRAN- 

GINT REIKMENIS

si. Mat, jo ten įdėto darbo yra. . .
Dar prieš 8 vai. vakaro turėjau apleisti

Hartfordą. P. Balsys.

Tokio. — Japonijos val
džia uždraudė kelt darbi
ninkam algas ir brangint 
kainas maisto, kambarių ir 
kitų reikmenų. Nuo karo 
pradžios Chinijoj reikme
nys Japonijoj pabrango 28 
procentais.
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Kaip Normalus Žmogus Gali 
Patekt Beprotnamiu

Brooklyniečio Pasakojimas Apie Savo Sesers Bedas

Nesenai “Laisvėj” tilpo vie
no asmens laiškas iš beprot
namio. Tas asmuo skundžia
si, kad jis ten papuolė blogų 
žmonių pastangomis,—kaip iš 
visko matosi, dėl turto, — ir 
prašo draugų jį išgelbėt. Bo
stone susitvėrė jo draugų ko
mitetas ir stengsis nelaimingą
jį išlaisvint.

Manau, kad skaitytojam bus 
įdomu ir kaikam gal net nau
dinga pasiskaityt apie panašų 
įvykį su tūlo brooklyniečio se
seria Hartfordo apielinkėj. 
Gali būt naudinga tuo, kad 
panašiam pavojuj esant žmo
gus žinotų, kaip reikia būt 
budriu, kad dėl įstatymų ne
žinojimo arba dėl nesinaudo- 
jimo jais netektų taip skau
džiai dvasiniai ir medžia
giniai nukentėt. Neretai visai 
sveikam žmogui tenka atsi
durt beprotnamiu, o sykį ten 
pakliuvus — ilgainiui galima 
tapt tikrai protiniai pažeistu.

Minėtoji brooklyniečio se- 
*suo 24 metus išgyveno vedus. 
Jie turėjo mažą tabako ūkį. 
Gyveno labai vargingai. Mo
teris visą laiką sykiu su vy
ru dirbo lauko darbą ir turėjo 
atlikt visą namų ruošą. Kai 
ant savo ūkio darbo būdavo 
mažai, tai eidavo dirbt pas 
kitus ūkininkus, kad tik ga
lėtų šiaip-taip išbrist iš skolų ; 
kad galėtų kada nors pasi
statyt žmoniškesnę stubelę; 
kad galėtų kaip nors išaugint 
vaikučius, kurią turėjo net 
keturis, šitokiam skurde ke
turių vaikų motinos sveikata 
negalėjo likt nepažeista. Ji 
labai tankiai įvairiaip nega
luodavo: tai vidurių nenorma
lumai, tai kojų sutinimas, tai 
galvoskaudžiai.

Galop, iš skolų išsikapsty
ta. Ir pinigų kiek susitaupyta. 
Ji pati ant savo vardo turėjo 
pasidėjus tūkstantį dolerių iš 
uždarbio pas kitus ūkininkus. 
Pradėta statyt nauja stuba. 
Vaikam suaugus, tikėjosi nors 
senatvėj lengviau atsikvėpt. 
Vyrui stokavo pinigų užbai
gimui stubos ir jis prašė pa
čios duot jam tą savo tūks
tantinę. Ji sutiko, bet parei
kalavo užrašyt nuosavybę ant 
abiejų. Sutikta ir padaryta.

Bet ne po ilgo prasidėjo ne
santaika. Matomai, vyras 
jautėsi padaręs “kvailystę” 
užrašant nuosavybę ant abie
jų. Vaikai, uždarbiaudami ki
tur, pinigus išleisdavo ant au
tomobilių. Keturi sūnūs—trys 
automobiliai namuose. Moti
nai nei už valgį nei už skal
bimą nemoka. Vyras irgi pi
nigų neduoda, negali išsipra- 
^yt dolerio nusipirkimui kokio 
Skuduro. Sako, “per tris me
tus negavau poros čeverykų.” 
“Jei nori nusipirkt, tai eik 
užsidirbt,” atrėždavo jai. Ji, 
aišku, turėdavo ir su vyru ir 
su vaikais apsibarti kad jie 
taip liuesai pinigų ant auto
mobilių nemėtytų, kad kiek 
daugiau susitaupytų, kad vė
liau galėtų ir geresnius auto
mobilius įsigyt ir kad leng
viau galėtų juos išlaikyt. Pa
dėtis ėjo vis blogyn. Galop 
moteris pastatė vyrui reikala
vimą, kad jei jau viskas eina 
taip, tai kad juodviejų tau- 
piniai būtų dedami ant 
abiejų vardų — per pusę, 
arba kad vyras sugrąžintų 
jai bent tą stubos užbaigimui 
duotąją tūkstantinę. Jos gy
venimas darėsi vis nepaken- 
čiamesniu, ir ji pagrūmojo 
vyrui pasitraukimu nuo jo. 
Bet kaip pasitrauksi neturė
dama nei cento prie savęs, 
nei sveikatos uždarbiaut? 
j Vyras pabijojo, kad mote
ris gali .atsiimt savo dalį. 
Keno nors pamokintas, su 
vaikų pritarimu, jis uždėjo ant 
jos dalies legalį globėją, ku

riuo buvo paskirtas jo advo
katas. “Globa” pagrįsta, kaip 
jos advokatas vėliau jos bro
lį informavo, tuo, būk ji esan
ti “protiniai nesveika” ( a n 
incompetent person). Savo 
dalį parduot nevalia, nes ji 
savo pinigus išeikvojus galin
ti tapt miesteliui našta.

Kai vyras jai pasakė, jog 
jau viskas sutaisyta taip, kad 
ji jau nieko neturinti, tai ji- 
nuėjo pas advokatą. Advoka
tas parašė laišką jos broliui, 
klausdamas, ar jis sutiks jos 
bylą finansuot? Brolis suti
ko, ir bylinėjimasis prasidėjo. 
Pirmiausiai reikalauta jai tei
sės gyvent atskirai su vyro už
laikymu. Teismas taip ir pa
tvarkė. Tuo pat laiku ji pa
sidavė protligių tyrinėtojo 
daktaro egzaminui. Bėgiu 
trijų mėnesių jis tyrė ją du 
sykiu ir galop savo raštiškam 
liūdyme pareiškė, kad jis 
rado ją pilniausiai protiniai 
sveika ir kad jai nereikalin
ga jokia globa (conservator
ship). Tačiau sykį globė
jas uždėtas, tai miestelio val
dininkai jos nuo to paliuosuot 
jau ir nenorėjo.

Vyras atsisako mokėt už
laikymą. Neturįs iš ko. Teis
mas vėl patvarkė, kad mote
ris grįžtų pas vyrą ant poros 
mėnesių, išbandymui. Gal gi 
pasirodysią jų santikiuose ge
rų atmainų. Sugrįžo. Bet pa
dėtis dar blogesnė. Vyras ne
prileidžia jos nei prie pečiaus 
nei prie stalo. Tik šeimynai 
išėjus ji galėdavo sau pasi- 
gamint valgyt, jei kas likda
vo. Sykį moteris atsistojo 
prie pečiaus gamint pietus ir 
perspėjo vyrą nestumt jos 
šalin. Jis nuėjo į miestelį ir 
parsivedė porą policistų; pa
sakė jiem, būk pati norinti jį 
peiliu nudurt. Policistai prie
varta aprengė ir nuvežė ją 
į teismabutį. Ten tuoj pri
buvo ir vyro atsiųstas dak
taras. Reiškia, jau pradėta 
rekorduot jos “pavojingi” el
gesiai. Aišku: dar pora to 
kių užrekordavimų—ir vyras 
jau būtų galėjęs reikalaut, 
kad ji “būtų paimta...”

Ši žinia brolį labai surūpi
no ir jis tuoj nuvyko pas jos 
advokatą ir pavedė jam vest 
bylą už turto padalinimą ir 
ištraukimą jos iš to pragaro. 
Bet advokatas sako, kad jei 
turtas ir bus padalintas, vis- 
tiek ji pinigų į savo rankas 
negaus, — juos globos ta
sai legal is globėjas. Bro
lis pasisiūlė advokatui paimt 
seserį gyvent pas save Brook- 
lyne, — ar tada ji būtų nuo 
globos paliuosuota? Advoka
tas manė, taip.

Moters dalis įkainuota ir 
ant galo susitaikyta ant 17 
šimtų dolerių. Advokato, teis
mo ir globėjo bilas išėmus, | 
jai beliko tik biskis virš tūks
tančio dolerių, neskaitant bro
lio išlaidų virš pusantro šim
to dolerių! Vienas globėjas 
paėmė $200. Bet teismas mo
ters nuo globos vistiek nepa- 
liuosuoja. Jei ji važiuoja į 
Brooklyną gyvent pas brolį, 
tai brolis turįs būt jos lega
liu globėju. Bet jis turi už- 
sistatyt kauciją ant tos sumos. 
Kauciją gauna pas tūlą ap- 
draudos kompaniją. Už ją, 
žinoma, reikia kasmet mokčt 
tam tikrą nuošimtį. Ilgainiui, 
jos pinigus galėjo sudilint pa
ti globa.

Moteris pasitarus su broliu 
į Brooklyną nevažiavo, bet 
pasiėmė kitą advokatą ir už
vedė bylą dėl paliuosavimo 
jos nuo globos, remiantis tuo, 
kad ji yra pilniausiai proti
niai sveika ir gali pati savo 
reikalus tvarkyt. Dėl to rei
kėjo net keletą sykių stot 
prieš teismą. Teismas parei

kalavo, kad moteris dar sy
kį pasiduotų tam pačiam 
daktarui išegzaminuot. Tas 
padaryta. Dėl visko, ji pasi
davė egzaminui dar ir kito 
specialisto. Ir vėl geriausi 
raportai. Kaimynų nuomonės 
apie ją irgi geriausios.

Galop teismas įsitikino, kad 
moteris yra pilnai protiniai 
sveika, ir nuo globos ją pa- 
liuosavo. Bet tas pridarė nau
jų išlaidų ir jai ir broliui. 
(Dėl to viso bylinėjimosi bro
lis turėjo suvažinėt iš Brook
lyn© į Hartfordo apiclinkę 
nemažiau 15 sykių!)

Bylą laimėjus, moteris pa
siliko gyvent toj pačioj apy
linkėj, gavus pas ūkininkus 
gaspadinystės darbą.

Du ' nelaimingos moters sū
nūs labiausiai įtemptos padė
ties laiku visai prasišalino iš 
namų, kad nereikėtų kištis į 
tėvų’ nesantaiką. Vėliau jie 
vėl sugrįžo pas tėvą ir jau 
rodo užuojautos motinai.

Brolis yra labai dėkingas 
už širdingą ir rūpestingą pa
tarnavimą advokatui William 
M. Hamey, 650 Main Street, 
Hartford. Jis net keturis kar
tus turėjo stot prieš teismą, 
ko nebuvo numatyta nustatant 
bylos kainą; tačiau jis nei 
cento daugiau už tai neėmė. 
Linksmas, draugiškas žmogus. 
Sakosi daug reikalų turėjęs

su lietuviais. Daug legalių 
reikalų yra vedęs Lietuvos 
Konsulato New Yorke, prie 
buvusio konsulo žadeikio; 
taipgi nemažai tokių pat rei
kalų yra vedęs SLA, prie Jur- 
gelionienės. Labai susidomėjo 
žiniomis, kai jo klijentės 
brolis pasakė jam apie ža
deikio paaukštinimą ambasa
dorium Washingtone ir apie 
Jurgelionienės mirtį. “Nevel
tui,” sako jis, “aš nuo jų nie
ko daugiau negirdžiu.” Kas 
jį tom įstaigom rekomendavo, 
nežinąs. Manas, tačiau, kad v C 7 .. 1

konsulatui galėjus jį reko- 
menduot ponia Sekys.

K—d—s.

PRIEŠO PAGARBA NAR
SIAM PRIEŠUI

London. — Anglijos karo 
laivyno ministeris Winston 
Churchill viešai išreiškė pa
garbą komandieriui nazių 
submarino, kuris pralindo 
pro jūrinius tinklus ir po
vandeninius sprogimus, ir 
torpedomis paskandino An
glijos karo laivą “Royal 
Oak,” Scapa Flow įlankoje. 
Churchill sako,, kad subma
rino komandierius tuomi 
parodė nepaprastą narsą ir 
gabumą.

LAISVĖS KONCERTAS
Laikas ruoštis “Laisves” koncertui, kuris įvyks

Lapkričio 12 November
Jau tik trys savaites tebeliko iki koncerto

Programoje Dalyvauja:
* vy *

Margaret česnavičiūte, sopranas, žymioji Amerikos lie
tuvių dainininkė ir artistė, dalyvaus “Laisvės” 

koncerto programoje.
Ištisa koncerto programa bus sekama:

ANTANAS BANYS ■
Puikiausias Amerikos lietuvių basas, operų dainininkas.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ
Jauna gražaus talento dainininkė, sopranas, kuri dabar 

lanko konservatoriją New Yorko mieste.

MARGARET ČESNAVIČIUTĖ
Sopranas, pasižymėjusi dainininkė ir operų artistė.

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS
Puikus tenoras, koncertų ir radio dainininkas.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ
Tai ta pati kuri pernai sukėlė daug ovacijų 

savo puikiu pasirodymu.

RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ
Visi gerai išsilavinę muzikantai

BROOKLYNO AIDO CHORAS
Kuris atidarys programą gražiom liaudies dainom.

•
Ir šiemet koncertas bus

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

Cleveland, Ohio
Iš LYROS CHORO

išOt, tai ir vėl kas naujo 
Lyros Choro. Man yra ma
lonu pranešti, kad mes lyrie- 
čiai darbuojamės iš paskuti
nio ir rengiamės kuo puikiau
siai palinksminti Cleveland© 
publiką. Bet pirma praneši
mo kas bus, tai turiu tarti 
tiek, kad mes kviečiame vi
sus senus narius grįžti prie 
choro, nes šiemet turime už
sidėję daug darbo ir su dide
liu choru galima tas 
likti daug geriau.

Tuo būdu mes ne 
rą pagerintumėm,
mums, kurie priklausom cho
re, būtų garbė. Bet taip pat 
kviečiame ir naujus narius 
stoti į tą chorą; įstoję į cho
rą nei vienas nesigailėsite.

O dabar tai pranešu biskį 
apie lapkričio 12 dieną. Tai 
bus didelis koncertas Lietuvių 
Salėj, ant Superior Ave. Ne
pamirškite tos dienos, nes bus 
puikus koncertas, susidės iš 
dainų, muzikos ir taip įvairių 
pamarginimų. O kaip jau ži
note, jeigu Lyros Choras ką 
rengia, tai yra verta ir pa
matyti, viską padėjus į šalį.

Casper.
-----O-----

Ot Naujiena
Cleveland© Moterų Kliubas

rengia didelį parengimą lap
kričio 26 dieną. Tai bus per
statytas veikalas “Baudžiavos 
Nuotakos.” Dar tas veikalas 
tik tris sykius loštas visoj 
Amerikoj. Tai ’pasižymėkite 
ta diena ant kalendoriaus ir 
dabokit laikraščius dėl dau
giau žinių apie tą parengimą.

Moterim Simpatizuojantis.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės

būtų at-

tik cho-
bet ir

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Centrai SkvEro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

Telephone: EVergreen 8i-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.

^SCHOOLDAYS
GRUEN

Amerikos Pirmas Puikiausias 
Riešinis Laikrodėlis

Jie bus laiku mokyklon... ir lai
ku pietų . /. jei jūs suteiksite jiems 
pirmąjį piešinį laikrodėlį vieną iš 
jaudinančių naujų GRUENS. Visi 
naujausių stilių ... pasitikiami ir

i akuratni. Nuo $24.75 ir aukštyn.

■‘v- •
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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: 

206 WEST FRONT STREET

Su šiuoin skelbimu gausite nuolaidą.

Tek: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain 
Cremo “Connecticut Best” 
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt. 
Reikalaukite visur to vardo 

SODfiS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.
K—1RRWWW...... !■> ..... ..

NAUJOJE VIETOJE

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

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

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkama 
‘burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesči' 

•

TRIJ-EMBER FUEL CO.. INC.
IS5 Grand Street Brooklyn, N. Y

I eietonat, EVergreen 1 1661

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam
PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI

Restauracija;
Konjakai,

Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 
Šampanai, Degtinės, Vynai ir Alus

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



Seated., Spalių 21, 1932 laisvi Penktas puslapis

LICENSES
Notice is hereby given that License 

Number L 1452 has been Issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoffelic Beverage 
Control Law at 337 Eastern Parkway, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

CHARLOTTE McGOVERN
337 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 774 has been issued to the 
undersigned tc sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1122 Eastern Parkway, 
City of New York, County of Kings, 
for off prsmises consumption.

HOWARD SE1DERMAN 
1122 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y-

Notice is hereby given that License 
Number L 370 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 76 St. Marks Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off prsmises consumption.

EAGLE SPIRITS CORP.
76 St. Marks Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 152 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 01 - 4th Avenue, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

JACOB L. GLASS 
(Depot Wine & Liquor Store)

10 - 4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 682 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 659 Rogers Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

PHILIP BERMAN 
(Rogers Wine & Liquor Co.) 

659 Kogers Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 406 has been Issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 201 - 7th Avenue, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

THOMAS J. MOLLOY, JR.
201 - 7th Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 1588 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2 Tillary Street, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

MAC BASSOCK
(St. George Wine & Liquor Shop)
2 Tillary Street, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 861 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 266 Prospect Park W., 
City of New York, County of Kings, 
for off prsmises consumption.

NATHAN RUBIN
266 Prospect Park W., Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 672 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2110 Flatbush Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
tor off premises consumption.

JOHN J. ARCHIBALD and 
GEORGE W. MARTIN 

2110 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice Is hereby given that License 

Number L 622 has been issued to ths 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 8702 - 5th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
lor off premises’ consumption.

HILLY AVRUTIS
8702 - 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 1332 has been issued to the1 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholię Beverage 
Control Law at 1116 Avenue J. City of 
New York. County of Kings, for 'off 
premisas consumption.

BARSHAY & SAROFF, INC.
1116 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1488 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Ijhw at 8525 - 4th Avenue, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

BAY RIDGE LIQUOR CO., INC. 
8525 - 4th Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 1367 has been issued to the 
undersigned to sell' Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 553 - 5th Avenue, City 
of New York» County of Kings, for oif 
premises consumption.

BAY RIVER WINE CO.
553 - 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 1369 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2 Lafayette Avenue, 
City and New YOrk, County of Kings, 
for off premises consumption.

BENNETT’S INC.
2 Lafayette Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 71 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 527 Ocean Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

BENJAMIN BODZIN 
(Flatbush Wine & Liquor Store) 

527 Ocean Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1524 has beep issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail undet the Alcoholic Beverage 
Control Law at 976 Fulton Street, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

JACOB BON
976 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 679 ha« been issued t’o the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control I-aw at 5407 - 3rd Avenue, City 
of New York, County of Kings, for off 
premibea consumption.

ABRAHAM BRETTSCHNEIDER 
(Third Avenue Liquor Store) 

5407 - 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 32 has bsen issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 758 Flushing Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

FLORENCE BOSWORTH 
758 Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 60 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under thi Alcoholic Beverage 
Control Law at 519 Franklin Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

BREVOORT
Winb & Liquor Store, Inc 

519 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 411 has been issued to the 
undersikned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
XControl Law at 2132 - 86th Street, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

LOUTS COHEN
2132 - 86th StYeet, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 424 has been Issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 794- Flatbush Avenue, 
City of New York. County of Kings, 
for off premises consumption.

• CATON WINE & 
LIQUOR STORE, Inc.

794 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 504- has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6813 - 4th Avenue, 
City of New York, County of Kings 
for off premises consumption. '

H. DREWES
Ml 8- - 4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice ie hereby given that License 
Number L 723 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 903 Chyrch Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

CHURCH AVENUE WINE & 
LIQUOR STORE

903 Church Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 65 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Contro ILaw at 1130 Myrtle Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

CHARLES H. CUTTER 
and WILLIAM STAMMEL 

(Cutter & Stammel) 
1130 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 451 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 60 Hsnry Street, City 
Control Law at 80 Henry Street, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.
CRANLYN WINE & LIQUOR, Inc.

80 Henry Street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 78 nas been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5611 - 5th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
tor off premises consumption.
CRYSTAL WINE & LIQUOR, INC.

5611 - 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 886 has been issued to the 
undersigned to sell Wine aim Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 264 Grand Street, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

SAMUEL DINERSTEIN 
(Manhattan Liquor Store) 

261 Grand street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1395 has been issued to the 
undersigned to sell Wine ana Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 930 Brooklyn Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
lor oft premises consumption.

HERMAN DOLO WITCH
930 Brooklyn Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 720 has bsen issued to the 
undersigned to sell W hie and Liquor at 
retail tinuer the Alcoholic leverage 
Control Law at 4416 - 4th Avenue, 
City ot New York, County of Kings, 
tor off premises consumption.

ARTHUR & CHARLES DREHER 
(Sunset Wjne & Liquor) 

4416 - 4xh Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 256 has peen issued to the 
undersigned to sell Wine ana Liquor at 
retail under tiie Alcoholic Beverage 
Control Law at 698 Manhattan Avenue, 
City ot New York, County of Kings, 
lor oil premises consumption, n 

GERALD F. DUNNE
698 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 193 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4812 - 3rd Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
tor off premises consumption.

ARRY T. DUNWORTH
4812 - 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 73 has been issued to the 
undersigned tc sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 616 Flatbush Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
tor off premises consumption.

REBECCA EDELSTEIN 
(Patio Wine & Liquor Store) 

616 Fl&tbush Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 862 has oeeii issued to the 
undersigned tc. sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 329 Van Brunt Street, 
City of New York, County of Kings, 
lor off premises consumption.

ABRAHAM ELIAS
329 Van Brunt Street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number I, 747 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 433 Flatbush Avenue 
Ext., City ot New York, County of 
Kings, for off premises consumption.

PARAMOUNT WINE & 
LIQUOR STORE, INC.

433 Flatbush Ave. Ext., B’klyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 44 has been issued to* the 
undersigned to sell Wino and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6824 - 8th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises ‘consumption.

ANTHONY S. lO.H’OSITO 
(8th Avenue Liquor Store)

6824 - 8th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 891 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4808 Avenue N, City 
of New York, County of Kings, for Off 
premises consumption.

HERMAN FABER
4804 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 405 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Bevbrage 
Control Law at 4214 - 3rd Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

SAM FELDMAN
4214 - 3rd Avbnue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby g.ven that License 

Number L 560 has been Issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 887 Fulton .Street and 
471 Vanderbilt Avenue, City ot' New 
York, County of Kings, for off prem
ises consumption.

MORRIS L. GARFINKEL 
(Morris Liquor Store)

887 Fulton St. and 471 Vanderbilt Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 389 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wing at 
Tetail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 387 Broadway, City 
of Now York, County of Kings, for off 
premist s consumption.

ALEXANDER HELLER 
and BENJAMIN HELLER 

(Heller's Liquor Stofe) 
387 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1542 hąs been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 508A Brighton Beach 
Avenue, City of New York, County of. 
Kings, for off premises consumption.

JENNIE HONIG '
(Brighton Beach Wine & Liquor) 

A08A Brighton Beach Avenue 
Brooklyn, N., Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 531 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Centr'd Law at 292 Kingston Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

LOUIS HOROWITZ
(Pitkin Wine & Liquor Shop) 

292 Kingston <Avenue, Brooklyn, N. Y-
...... —... - — -X-.L.... ---L- -...... . . . .

Notice is hereby given that License 
Number L 66 has been* issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 450 St. John’s Place, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

BARNETT JAVITZ-
(St. Johns Wine & Liquor) 

450 St. Johns Place, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 757 has been Issued to the 
undersigned to sell Liquor and- Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 168 Plerrepont Street, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

SIGMUND KTMELMAN 
(Plerrepont Wine & Liquor Store) 

168 Plerrepont Street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1380 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 789 Washington Ave
nue, City oi New York, County of 
Kings, for oft premises consumption.

DAVID FRANK
789 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

Notice Is hereby given that License 
Number L 656 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law.at 2119 Nostrand Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.
SOPHIE & BERTHA FRIEDLAND 

2119 Nostrand Avenue. Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 655 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
City of New York, County Of Kings, 
for oft premises consumption.
Control Law at 1029 Nostrand Avenue, 1 

ETHEL FRIEDMAN
1029 Nostrand AvenUe, Brooklyn, N. Y.

Notice is nereby given that License 
Number L 26 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 689 - 4th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
lor on premises consumption.

GERTRUDE FRIEDMAN
689 - 4 th A venue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 103 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1102 Lafayette Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for oil premises consumption.

JACK FRIEDMAN
1102 Lafayette Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 404 has been issued to the 
undersigned tb sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6017 - 3rd Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for olt premises consumption.

ISIDORE FRUCHTMAN
6017 - 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 48 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 348 Sumner Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
lor off premises consumption.

DAVID FINKEL
318 Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 407 has been issued to the 
undersigned to sell laquor and Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 97A - 7th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

DANIEL GERARDI
97A - 7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 356 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wing at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1415 Flatbush Avenue, 
City ot' New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

LESTER GOLD 
(Farragut Liquor Store) 

1115 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 565 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wing at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 183 Sterling Place, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

SIM O N G O' C T H EIM E It 
(Plaza Liquor Company)

183 Sterling Place, Brooklyn ,N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 349 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wing at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2130 Caton Avenue, 
City of. New York, County of Kings, 
for off promises consumption.

THE GOVERNOR WINES
&•’LIQUORS,.,INC. 1

2430 Caton Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 652 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wing at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 9314 - 3rd Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
lor off premises consumption.

HENRY HARDE
9314 - 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that. Ijcen.sc 

Number L 1453 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wing at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 479 - 72nd Street, City 
of Now York, County of Kings, for olf 
premises consumption.

JACOB HERZ
479 - 72nd Street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 401 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and- Wine at 
retail undci the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5602 - 8th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

HERZ LIQUORS, INC.
5602 - 8th Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 896 has been issued' to the į 
undersigned to sell Liquor and Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 956 Kings Highway, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

HIGHWAY LIQUOR CO., INC.
956 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1579 has been issued to the 
undersigned' to sell Liquor and Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 325 Knickerbocker 
Avenue, City of New York, County of 
Kings, for off premises consumption. 
HOCHBERG LIQUOR STORE CORP. 
325 Knickerbocker Ave., B’klyn, N. Y.

Notlcė is hereby given that License 
Number I, 667 Jilts been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wine at 
:etail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1151 Flatbush Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

SAMUEL HOCHBERG 
(Clarendon Liquor Store) 

1151 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y>
Notice is hereby given that License 

Number L 436 has been Issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1663 Sheepshead Bay 
Road, City of New York, County of 
Kings, for off premises consumption.

MORT NEWMAN, INC. 
1663 Sheepshead Bay Road 

Brooklyn, N. Y .
Notice is herebyzgiven that License 

Number L 566 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wino at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1065 Gates Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption. . x 
KAY WINE & LIQUOR STORE, Inc. 
1065 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice Is hereby given that License 
Number L 690 has been issued Co the 
t.iidcrsigned to sell Liquor and Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 154 Klatbush Aviinue, 
City of New York* County of Kings, 
for off premises consumption.

PAUL KELLER
154 Flatbush Avenubi Brooklyn, N. Y.
■ II ....9..... ..... ..... - .1 -.U-.

Notice Is hereby given that License 
Number L 591 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wine at 
retail under the Alcohbllc Beverage 
undersigned to sell Liquor and Wine at 
i etail under the Alcoholic Beverage 
Cont.ro! Law at 1’20 Court Street, City 
of New York, Copnty of .Kings, for off 
premises consumption.

LOUIS KERN
120 Court Street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 150 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 300 Wyckoff Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises cohsuffiptton.

SAMUEL FEINBERG
& JULIUS ttEILWElL 

D/B/A King Liquor Co.
300 Wyckoff AVenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License i 
Number L 833 has been issued to thO 
undersigned to sell Liquor and Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 097 Rockaway Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

MORRIS KOPPELMAN
697 Rockaway Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 822 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 854 Utica Avenue, City 
of New Yqrk, County of Kings, for off 
premises consumption.

JACK KRASNER
854 Utica Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice- is hereby given that License 
Number L 1143 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
'retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 131 Driggs Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for" off premises consumption.

JOSEPH A. KUHL & CO.
131 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

No’ice is hereby given that License 
Number L 474 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 673 - 5th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

JACOB LANTER
673 - 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 515 has been issued to tiie 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 191 DeKalb Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consuihption.

ANNA LAVITZ
(Carlton Wine & Liquor Store) 

191 DeKalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
• Number L 397 has been issued to the 
undersigned to sell Wino and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6905 - 3rd Avenue, 
c.xy of New York, County of Kings, . 
for off premises consumption.

IRA’ING H. LEM BECK
6905 - 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1371 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic! Beverage 
Control Law at 1824 Nostrand Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

JACOB LETZTER
1824 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 785 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 41 Lincoln Road, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

HENRY LEVIN
41 Lincoln Road, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 61 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1361 Fulton Street, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

HYMAN LEVINSON ' 
(York Wine & Liquor Store) 

1361 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1448 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1552 Myrtle Avenue,, 
City of New Ydrk. County of Kings, 
for off premises conh’umntioins ri *

SY DELL LEO1
1552 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number I, 43 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcohoii'e Beverage 
Control Law at 4324 - 18th Avenue, 
City of New York, CbUnty of Kings, 
for off premises consumption.

HERMAN LIEJBMAN 
(Parkyille JJajak..Store) 

4324 - 18th AvdnSe/jjFijoklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 1415 has be"en issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1071 Manhattan Ave;, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

MARIE LINKE
1071 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number I, 69 has heęn 'issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under tiie Alcoholic Beverage 
Control Law at 221A Utica Avenue, 
City Of New York, County of Kihgs, 
for off premises consumption.

ABRAHAM LONDON
221A Utica Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby glvhn that License 
Number L 70 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liqtior at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 306 - 86th Street, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

McKEY LIQUOR CORP.
306 - 86th Street, Brooklyn, N .Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1193 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2921 Bevejnly Road, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

McLOONE’S, INC.
2921 Beverjy Road, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 623 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under tiie Alcoholic Leverage 
Control Law at 7618 - 5th Avenue, 
City of New York, CoUnty of Kings, 
for off premises consnh’nHnn.

CARL MAHLER
7618 - 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby giVfen that License 
Number L 695 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and- Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1436 Nost'rand Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for Off premises consumption.

HUBERT TMGRA'M
and HERBERT E. BERRY 

(Nostrand-Church Wine 
and LiquOF Store)

1436 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 699 has been issued- to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1239 Nostrand Avenue, 
City of New York, CoUnty of Kings, 
for off premises consumption.

SOLOMON & HENRY MĖYER 
, (Meyers)

1239 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number I, 490 has beOh issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 611-7- - 1th Avehue, 
City’ of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

ALBERT B. MILLMAN 
(Supreme Wine & Liquor Store) 

6117 - 4th Avenue. Brooklyn, N. Y.
I______________u______ :__ « ■ ■ < •

Notice is hereby given that License 
Number L 489 has he6n iS8ued: to the 
undersigned to sell Wine and Liquor dt 
retail under the Alcoholic Beverage 
Ci tv of New York, County of Kings, 
Control Law ,at 130 - 5th Avenue, 
for off premises consumption.

EDWARD MOSS 
(Edwdrd Moss Company) 

130 - 5lh Avenue, Brooklyn^ N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 35 has been issued to the 
imdc’-signed to sell Wihte and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5217 - 4th Avbnue, 
City of NeW York, County of Kings, 
for off premises consumption, 

CARL MUGLER
5217 - 4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 417' has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail Under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2 Myrtle Avenue, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

MYRTLiC WINE & 
LIQUORS STORE/ INC.

2 Myrtle Avenue, BYooi '-yr., N. Y.

Notice is hereby given that Licence 
Number ,L 475 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 482Q - 5th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

EDWARD EPSTEfN
4820 - 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 355 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1747 Pitkin Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

HERMAN HOFFER
1747 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that ^License 
Nutnber L 283 has been issued t’o' the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1706 Mermaid Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
ror off* premises consumption. 
MERMAID WINE & LIQUOR corp. 
1706 Mermaid Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1178 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2777 Atlantic Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

HENRY F. OHtAU
2777 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 399 lias been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 8218 - 5th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

OLYMPIC LIQUOR STORE, INC. 
8218 - 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 4'53 lias been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 533 Eastern Parkway, 
City of NOW York, County of Kings, 
for off premises consumption.

BEN PARKOFF, INC.
533 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 516 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retai! under the Alcdholic Beverage 
Control Law at 220 Parkside Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

PARKSIDE LIQUORS CORP. 
220 Parkside Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1171 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 97 Church Avenue, 
City ot New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

SAM PAVEY
97 Church Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 276 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1422 Myrtle Avenue, 
City of New Y’ork, County of Kings, 
for off premises consumption. 
HARRY LAZER & IRVING WEISS

(Peerless Wine & Liquor Co.) 
1422 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 491 has been issued to the 
undersigned to soli Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3901 - 5th Avenue, 
City of New York^ County of Kings, 
for off premises consumption.

JOHN PEPE
3901 - 5tli Avenue, Brooklyn, N. Y-
Notica is hereby given-that License 

Number L 279 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 607 Myrtle Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for bit pVemises consumption.

■JOSEPH PERLMAN
607 lyiyrtle Aventter Brooklyn, N. Y.
Notice Is hereby' given Vhat License 

Number L 864 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Cohtrbl Law at 123 Bay Ridge Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

HENRY PETZINGER
123 Bay' Ridge Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that Ilicense 
Number L 278 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2107 Cortelyou Road, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

’ BExNJAMAlN RUDOLPH 
(Leon’s Wines & Liquors) 

2107 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.„ ..r...4. .’■ ■■ ......... . , ,
Notice is hereby given that License 

Number L 39t has been iksufcd to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control I,aw at 1520 Broadway, City 
of New York. County of Kings, for off 
premises consumption.

MARY PIERSE
(Broadway Wine & Liquor Store) 
1520 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 396 has been issued to the 
undersigned to1 sell Wide and1 Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 639 Vanderbilt Avenue, 
City of f\’ew York, County of Kings, 
for off premises consumption. x- 
FKED W. PLATE & META A. PLATE 

(Plate's Ret'ail Liquor Store) 
639 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

Notice is- hereby given that License 
Number L 55 has been issued to the 
undersigned to sell Wine ahd Liquor 
at retail under the Alkoholie. Beverage 
Control Law at 1811 Avenue U, City 
of New York, County of Klngsį for off 
premises consumption.

louis Fresco
(Ace Retail Wine & Liqudr Store) 
1814 AvenuU. U, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that Liceiise 
Number L 606 has been issued to the 
uhdersigned to sell Wine and Liquor • 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1604 Cortelyou Rodd, 
City of New York, County of Kings, 
for off premised consumption.

QUALIFY WINE & 
LIQUOR STORE, INC. 

1004 Cortelyoil Road, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Nilmbei' L 517 has been issued to the 
undersigned to sell Wine ahd Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
CVohtrOl Law at 715 Fulton Street, 
City of Nėw York, County of Kings, 
for off promises consumption.

ISTDOR' RAND' 
(Fulton Wine & Liquor Store) 

715 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.
----- ------- --------- * - —- , , 4 -■

Notice is hereby gtVdn that License 
Number L 14'4 has been issued to the 
Undersigned to sbll Wine and' Liquot 
at retail under the Alkoholie Beverage 
Cont’ro! Law’ aV 5 Uticd AVbnue, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption, 

REMSEN COURT 
LIQUOR STORE INC,

5 Utica Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 97 has been issued -to the 
undersigned to sell Wine add Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4301 Avehuh D, City 
of New Yoork, County of Kings, for off 
premises consumption.

JOHN V. REILLY
4301 Avenue D, Brooklyn, N. Y. 

—-I  —— -■ - -r . I.

Notice 'is hereby given that License 
Number L 1185 lias been issued to the 
Undersigned t'o sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control LAW at 788 GYand Street, Cit’y 
of New York} County of Kings, for off 
premises consumption, ,

> : ANTHONY ROSSI’ 
(Rossi Food- prbducts)

788 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
-__ ;___ K_ « h « » -A .__ • . A- -'J 1 . _ I . . » »_ ___ L-LxfcJ-U J k i . I A. *

Notice is hereby given .that License 
Number L 825 has been Issued to the 
undersigned to -sell Wine, and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1247 Avenue U,. City 
of NeW York, County of Kinge, for off 
premises consumption.

SYDNEY H. ROSENŠTfilN 
(Homecrest Liquor Store)' • 

1247- AVende U> BrOokl^to N. ¥.

Notice iš Hereby given that License 
Number I, 1241 has been issued to the 
undersigned to sell wine and Litįubtf 
at retail under the Alcoholic Bėverago 
Control Law nt 117 Atlantic Avenue, 
City of Ne\v York, County -of Kings, 
for' off premises consumption.

JOSEPH A. PIDAL, INC.
117 Atlantic Avenue, Brooklyn', N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1433 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 754 BroddxX’ay, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

MORRIS ROSS
754 Broadway, Bfoolbyh, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 608 has been issued to the 
Undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control LaW at 305 Roebling Street, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.
ROEBLING LIQUOR STORE, INC. 

305 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1078 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1431 Rockaway Park
way, City of New York, County of 
Kings, for off premises consumption.’

MAX ROTH
143 Rockaway Parkway 

Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1257 has been issued to the 
undersigned to selj Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 30 Nevins Street, City 
of New Y’ork, County of Kings, for off 
premises consumption.

RUSSELL BROS.
30 Nevins Street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Npmber L 412 has been issued to tiie 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 546 - 86th Street, City 
of New Y’ork, County of Kings, for off 
premises consumption.

ANTHONY SANTORO, JR. 
(Dyker Wine & Liquor) 

546 - 86th Street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1056 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 791 A - 3rd Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

LOUIS 6CHACHER
791A - 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 398 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 118 Prospect Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for' oft premises consumption.
SCHACHER LIQUOR STORE, Inc. 

118 Prospect Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 840 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 661 Washington Ave., 
City of New Y’ork, County of Kings, 
for off premises consumption.

JOSEPH SCHINDLER
661 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1497 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under theu^lcoholic Beverage 
Control Law at 990' FHUjųsh AvenUe, 
City of New York, County! ofi Kings, 
for off premises consumption. u.. < 
SCHMUKLER’S WINE & LIQUOR

STORE, INC.
990 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y”.

Notice is hereby given that License 
Number L 67 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 110 Tompkins Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
fon off premises consumption.

MORRIS SCHREIBER 
(Tompkins Wine & Liquor store) 

110 Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that,License 

Number L 277 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail undler the Alcoholic Beverage 
Control Law at 401 Myrtle Avenue, 
City Of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

PHILIP SCHUPACK 
(Philip's Retail Wine & Liquor Store) 
401 M'yrtle Avenue, Brooklyn, N. Y’.
Notice is hereby given that License 

Number L 52 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 290 Kings Highway, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

FRANCES GRAF
(Sea Beach Liquor Store)

290 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 49 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at! retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 429 - 5th Avenue, City 
of New York,-County of Kings, for .oft 
premises consumption.
SOUTH BROOKLYN LIQUOR CO, Inc.

429 - 5th Avemle, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 885 has been issded to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 180 Hoyt Street, City 
of New York, County' of Kings, Tor off 
premises consumption.

LOUIS SCHWARTZ
180 Hoyt Street, BfoOklyn, N. Y

Notice is hereby given that License 
Number L 58 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 427 Court Street, City 
of New York, Counby of Kings, for off 
premises consumption.

THERESA SCOTTO
427 Court Street, Brooklyn, N. Y.
• •------ - > — — —•—   ’ -, ,r
Notice is hereby given that License 

Number L 104 has bebn issded to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail uhtldr the Alcoholic Beverage 
Control Law at 297 Atlantic Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

MAX SHOMFR
(Atlantic Wine & Liquor Co.) 

297 Atlantite Avenue, ’ Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 781 has been issued to the 
undersigned t’o Sell Wine a-nd Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control I?aw rtt 1781 Ocean Avenue, 
City of Ne\V York, County of Kings, 
for off premises consumption.

ISfDOR SILBERSTE1N
1781 Ocean Avenue, Brooklyn, N.’ Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 333 has been Issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 

•at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1567 Pitkin Avenue, 
City of New York, Courtty of Kings, 
for oft premises’ consumption.

MAX A. SILVERMAN 
1567 Pitkill Avenue, Brooklyn! N. Y.

■ T ' ' ' L ■

. Notice is hereby given- that License 
Number L 368 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Controi Law at 288 Coney island' Ave., 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

HARRY GINGER
(Park Circle Wine & Elquor Store) 

288 Colley Island Ave., Brooklyn, N. Y. 
. --------Į,.................... ,,, .« ■ 11 1 t|||

Notice is hereby given that License 
Number L 213 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at- 299 Flatbush Avenue, 
City of New York, County ot King;*, 
for off premises consumption.

• STV MARKS WINE & 
LIQUOR STORE, INC.

299 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y. 
...... ■* —-* ' ■ 1 ■.....- ..... -J. .. ..... . ■ . ;

Notice is hereby given that License 
Number L 704 has been issued to the 
undersigned' to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 582- Wilson Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumptivi..

SOL SPRUNG 
(Wilson Awe. Wine & Liquor bt<' e) 

582 Wilson Avenue-, Brooklyn, K. „’.

Notice is hereby given that License 
Number L 1180 hag been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic, Beverage 
Control Law at 4819 - 18ttt Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

BENJAMIN SPANIER 
4819 - 13th Avenue, Brooklyn ,N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 172 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1709 Foster Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

MILTON SNYDER
1709 Foster Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1607 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2916 Stillwell Avenue, 
City of Nev York, County of Kings, 
for off premises consumption.

STILLWELL WINE & 
LIQUOR CO, INC.

2916 Stillwell Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 72 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 415-417 Keap Street, 
City of New Y’ork, County of Kings, 
for off premises consumption.

XAVIER STRUMSKIS 
(Republic Liquor Store) 

415-417 Keap Street, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 164 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1551 Fulton Street, 
City of New Y’ork, County of Kings, 
for off premises consumption.

STUYVESANT LIQUOR 
SHOP, INC.

1551 Fulton Street, Brooklyn, N. Y”.

Notice is hereby given that License 
Number L 147 has been' issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1836A Fulton Street, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

SUMPTER WINE & 
LIQUOR STORE, INC.

1836A Fulton Street, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 332 has been issued to the 
undtrsigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2574 Pitkin Avenue. 
City of New Y’ork, County of Kings, 
for off premises consumption.

BARNET SUSTRIN
2574 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1327 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6415 - 18th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

VALENTINO TROVATO 
6415 - 18th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 121 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liqu m 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 193 Columbia Street, 
City of New Y’ork, County of Kings, 
for off premises consumption.

GA DIE GOLDMAN 
D/B/A Union Wine & Liquor Store 

193 Columbia Street, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 642 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at ret til under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 425 Sutter Avenue, 
City of New Y’ork, County of Kings, 
for off premises consumption.

JACOB WAGNER
425 Sutter Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 834 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1006 Flushing Avenue, 
City of New Y’ork, County of Kings, 
for off premises consumption. > 

” NATHAN WEINSTEIN
1006 Flushing Avenue, Brooklyn, N. y.

Notice is hereby given that License 
Number L 51 lias been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 44 Hoyt Street, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

M WERTHEIMER, INC.
H Hoyt Street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 253 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2841 Church Avenufe, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption. 
HARRY CHANIN, IRVING CHANIN 

AARON CHANIN
(Willie’s Wine & Liquor Store) 

2841 Church Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 448 has been issued to the 
undersigned to .sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 315 Smith Street, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

MAX WO LIN
315 Gmith Street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 782 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wine 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Coritro ILaw at 1725 Broadway, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

SAMUELS WINE & LIQUOR 
STORE, INC.

1725 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1347 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Contro) Law at 1115 -McDonald Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

HARRY YAMPOLSKY
(Harry’s Wine & Liquor Store) . 

1115 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that license 
number L 1341 has been issued to the 
undersigned to sell Wines and Liquors 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1518 Avenue M. City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

IRA H. MEYER
1518 Avenue M, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number RL 1394 has been issued to 
the undersigned to sell Liquor, Wine 
and Beer at retail in a restaurant 
under the Alcoholię Beverage Control 
Law at 686 Franklin Avenue, City of 
New York, County of Kings, for on 
premises consumption.

T. GALLAGHER
686 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is heieby given that license 
Number L 1370 lias been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 245 Graham Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off nvemises consumption.

HYMAN BERGER 
(Project Liquors)

245 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 86 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 568 Sutter Avenue, 
City of New York, County of Kinge, 
for off premises consumption.
ANAK WINE & LIQUOR CO., INC. 

568 Sutter Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby, given that License 

Number L 889 has been issued to the 
Undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 142 Havemeyer Street, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

l>HIlx®P ZEIDEL
142 Havemeyer Street, Brooklyn, N. Y. 
........."j ■, .. ........ .......> i.

Notice is hereby given that License 
Number L 63 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3130 Fulton Strhet, 
City of New York, County of’ Kings, 
for off premises consumption.

HENRY WURDEMANN 
3180 Fulton Street, Brooklyn, N. Y*
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Seštas puslapis LAISVĖ šeštad., Spalių 21, 1939

Žinios Apie Širdį
PRADINIAI ŠIRDIES TR1K1M0 SIMPTOMAI, KURIE TU

RĖTŲ NUVEST KIEKVIENĄ ŽMOGŲ PAS GYDYTOJĄ

Širdies Liga Turi Pradžią
Giria nepradeda gaisruoti 

be pradžios: ugnis turi pra
džią. Mes visi gerai supran
tame, kad miško degimas yra 
pavojingas dalykas ir labai 
brangiai kainuoja savininkui. 
Girios gaisras gali būti užge
sintas dvejopu būdu: pirmas, 
kuris pats per save užgęsta, ir 
antras, kuris, anksti pastebė
jus, yra užgesinamas žmo
gaus pastangomis.

Širdies liga visais atžvil
giais atatinka tokiam pat 
principui — girios gaisro už
gesinimui. Iš pradžių širdis 
turi visas galimybes nuveikti 
pradinius sutrikimo ženklus. 
Ji turi savo spėkos šaltinį ar
ba apsaugos rezervą, kuris, 
reikalui esant, gali būt ir be 
gydytojo pašauktas širdies 
gaisrą gesinti. Didėjant šir
dies neramumui, žmogus bū
na priverstas jieškoti gydyto
jo pasargos, išvengus besiar
tinančio pavojaus.

Girininkas suuodęs dūmų 
kvapą nelaukia iki jį gaisras 
pasieks. Kuomet jis pamato, 
kad paukščiai ir kiti gyvūnai 
girios tankumynus apleidžia, 
jis žino, kad ten kas nors yra 
negerai. Jis rūpinasi kuo- 
greičiausiai ištirti, kad išven
gus pavojaus ir nuostolių. Ly
ginai taip reikia elgtis ir šir
dies sutrikimo simptomus pa
stebėjus, jei tai būtų net vi
sai tik paprastas ir kasdieni
nis jautrumas, kad išvengus 
pavojaus ateityje.

• Potencijale Širdies Liga
Galima širdies liga, kuri dar 

nėra žymiai pasireiškusi, bet 
neišvengiamai ateina, turėtų 
kiekvieną tokį žmogų neati
dėliojant pristatyti pas gydy
toją. Kodėl čia gydytojas 
yra svarbu ? Pirmiau minėti 
simptomai, pridedant besivys
tančius širdies jautrumus, gali 
reikšti netik širdies, bet ir ki
tų organų sutrikimą. Perspė
jimo sveikatos dėlei žmogus 
turėtų kreiptis pas gydytoją, 
kad patikrinti savo potencija- 
lę energiją arba, kitaip sa
kant, kad sužinoti savo rezer
vinį sveikatos stovį; ir, iš ki
tos pusės, jeigu simptomai 
įrodo, kad širdies liga gali 
pasireikšti ir sugriauti gražų 
žmogaus gyvenimą, laiku gau
ta pasarga, kaip reikėtų užsi
laikyti, kaip gyvent, yra dide
lė pagalba. Ankstyvas šir
dies simptomų perspėjimas 
pailgina žmogaus amžių dau
geliu metų.
• Pradiniai Širdies Simptomai

Kad geriau 'susipažinus su 
nekuriais širdies pradiniais 
simptomais, čia bus ne pro ša
lį skaitytojui su keletą iš jų 
plačiau susipažinti.

I. Pavargimas. Veik kiek
vienas ligonis, pasikėlęs iš lo
vos po kelių savaičių sirgimo, 
jaučiasi esąs taip silpnas, kad 
vos tepaeina. Priežastis tokio 
silpnumo gali būti daugerio
pa, bet Aktas čia aiškus, kad 
silpnumas priklauso nuo ligos 
ir pagaliaus sveikėjimo laiko. 
Pastarasis galėjo būti labai 
sutrumpintas dėlei daugybės 
įvairių priežasčių, ūmus iš lo
vos pasikėlimas ir dar skubo- 
tesnis ligoninės apleidimas 
yra pavojingiausi širdžiai da
lykai. Kada širdies sveikata 
dar nėra pilnai grįžusi, kad 
varyti taip pat dar silpną kū
ną į neįveikiamą darbą, stai
gus kūno fiziškas pavargimas 
ir supuolimas įvyksta. Tokios 
žmogaus pastangos uždeda 
sunkią naštą ant širdies, va
rant ją į visišką bankrotą. Ne
retai tenka girdėti, kad ve 
toks ir toks ligonis po ope
racijos pasveiko, pasikėlė iš 
lovos ir jau rengėsi namo ke
liauti, ir, žiūrėk,- staigiai su

puolė ir numirė.
Silpnumas dažnai užsitęsia 

ilgesniam laikui, ypač po sun
kesnės ligos, nes toksinų ar
ba nuodų eliminacijos proce
sas būna labai lėtas dėlei su
trikusios funkcijos įvairiuose 
organuose. Nuodai pasilikę 
kūne ilgesniam laikui labai 
paveikia į silpną ir nuvargu
sią širdį. Tadgi reikia atsimin
ti, vietoj kaltinus gydytoją, 
kad staigus pasikėlimas po 
rimtos ligos prievarta varo šir
dį prie liepto galo, prie su
puolimo, prie pražūties.

Kada širdies atsiprašymas, 
pasiteisinimas, reikalavimas 
neberanda sau pritarimo, už
uojautos, pagodonės, ji visu 
greitumu pradeda pavargti, 
silpnėti ir pagaliaus užgęsta.

2. Reumatizmas. Reumatiz
mo gnaibymai ir neuralgija 
yra daugiau pasižymėję kai
po pirmaeiliniai širdies ligos 
simptomai. Labai gali būti, 
kad tokie simptomai jau ke
lintą kartą pasikartoja. Sykį 
ir ant visados reikia pamirš
ti išsvajotą sumanymą, kad 
žmogus privalo turėti biskutį 
reumatizmo tik dėl to, kad 
jis kartą-kitą yra sėdėjęs prie 
atviro lango ar durų, kur vė
jo traukimas vėdino jo pra
kaituojantį kūną. Jeigu tai 
būtų teisybė, kad vėjo trauki
mas palangėje arba tarpdury
je yra reumatizmo priežąstis, 
pamanykite tad, kiek dabarti
nių vaikų turėtų ateityj vaikš
čioti ant lazdų!

Taipgi nereikia įsivaidinti 
nei apie neuralgiją, kurią jū
sų teta turėjo, kad ir jūs turi
te. Gali būti, kad jūsų svei
katos atsparumas leidžia 
jums lengviau “pagauti” šaltį, 
bet netaip yra lengvas būdas 
paveldėti kokią nors protėvių 
“neuralgiją.” Ta pati apžval
ga atatinka raumenų ir sąna
rių skaudėjimams, kurie ne
retai pasikartoja be jokio fi
ziško nuovargio.

Kada žmogus jaučiasi, kad 
jis nėra gyvenimo momentais 
oatenkintas, kad kas nors jam 
daro nesmagumų, pirmiausia 
reikia atsiminti, kad potenci- 
jalės širdies jėgos sujaudini
mas yra pamatinę visa to 
priežastis. Tokiame atsitiki
me geriausiai -yra kreiptis pas 
gydytoją dėl platesnių pasi
tarimų pirma negu širdis pra
dės skundą daryti. Tegul jū
sų gydytojas ima atsakomybę 
paaiškindamas savo nuomonę 
apie jūsų širdies padėtį jums 
ir jūsų šeimai.

3. Stoka kvapo. Pritrūki- 
mas kvapo (dusulys) yra 
ankstyvas širdies ligos simp
tomas. čia yra svarbu patik
rint širdies funkciją—norma- 
lišką ar nenormališką. Tą 
žmogus gali ir pats atlikti, be 
gydytojo, — pabėgę jant, pa
šokant arba bile kokią gim
nastiką padarant, ypač tuo- 
jaus po valgio. Jeigu pasiro
dytų, kad stoka kvapo pasi
daro su paprasta gimnastika 
ir, be specialių provokacijų, 
kūnas staigiai pritrūksta 
energijos, tai yra ženklas, 
kad širdies normališka funk
cija jau sutrikusi arba pake
liui į bankrotą, nežiūrint ar 
jos pulsas būtų greitas ar lė
tas.

4. Svaigulys. Svaigulys reiš
kia galvos nepastovumą, su
kimąsi, vertimąsi, kuris- gali 
būti širdies silpnumo ženklu. 
Apart širdies sutrikimo, gal
vos svaigimas tankiai paeina 
nuo aukšto kraujo spaudimo 
iš priežasties pakietė jusiu 
kraujo indų, bet dar papras
čiau, tai dėl virškinamojo la
tako neveikimo, vidurių už
kietėjimo. Kada svaigulys 
įvyksta dėl širdies sutrikimo 
priežasčių, jis tankiai esti 

jaučiamas permainant kūno 
positūrą — sėdant, gulant, 
keliantis, verčiantis ir taip to
liau. žmogus turėdamas svai
gulį, vietoj jieškojęs sau sma
gių pasilinksminimų, privalė
tų gyvent ramiai ir būti po 
nuolatine gydytojo priežiūra 
dėl širdies ir kraujo indų su
trikimo ,

5. Palpitacija, štai yra ki
tas jautrus širdies ženklas. 
Palpitacija reiškia- greitą šir
dies plakimą' į kurį žmogus 
labai jautriai reaguoja. Bėgi
kai, šokikai, atletai ir įvairių 
rungtynių mėgėjai dažnai, jei 
ne visuomet, turi širdies pal
pitaciją pabaigoje rungtynių. 
Tokis širdies reagavimas ne
retai reiškia ligą. Kada šir
dies palpitacija kyla dėl pa
prasto susijaudinimo, silpnos 
sveikatos, nepageidaujamų 
įvykių, tai kiekvienam turėtų 
būti pasarga, kad sveikatos 
klausimu reikia apsirūpinti, 
neatidėliojant tai kitam kar
tui.

6. Širdies nenormališktumas.
Nenormališkas širdies vei
kimas dažnai būna primeta
mas paveldėjimui. Apie tai 
daug yra kalbėta, bet labai 
mažai įrodyta, širdies ligą 
žmogus paprastai pats gauna, 
širdis sunkiai dirba per visą 
savo gyvenimą. Jai tankiai 
būna uždėtas darbo perviršis. 
Laikui bėgant ji pradeda pa
vargti. Pavargimas, užsitęsęs 
ilgesniam laikui, sukelia ne
normališką pulsą, žmogus, 
jausdamas esąs nusikaltusiu 
savo širdies funkcijai, papras
tai nelaukia iki pabaigos, iki 
širdis sukniubs, bet j ieško ro
dos pas medicinos mokslo ži
novus arba širdies specialis
tus, kad pasigydžius. Ir iš- 
tikrųjų, anksti susidomėjęs 
širdies ligonis visuomet palie
ka laimėtoju vėliau. Net ir 
priežodis sako, kad anksčiau 
užsikėlęs daugiau laimėsi, 
žmogus, kdris įvertina'' savo 
sveikatą, neturėtų atidėlioti 
nenormališką pulsą kitam sy
kiui.

Bet eikime toliau. Tokis šir
dies nenormališkumas prasi
deda paprasčiausiu būdu ra
miai sau rūkant cigaretą, ci
garą, pypkę, arba tankiai už
eina pasilsio tarpais golfą lo
šiant, arba kartais nakties 
laiku, kada žmogus nori sau 
ramiai užmigti ir pasilsėti po 
ilgo - dienos triūso prie darbo, 
ar biznyje, ar profesijoje. 
Kartais žmogus pajunta neva 
staigų “širdies apsivertimą 
krūtinėj.” Jis lieka baisiai 
sujaudintas, nusigąsta ir ma-' 
no, kad jo širdis daugiau ne- 
bepradės veikti. Tai būna il
gesnė širdies nenormališkumo 
pauza. širdis, žinoma, vėl 
pradeda veikti, žmogus nu
džiunga, kad jis dar gyvas. 
Bet baimė! o baime!—ji nei 
į erdvę netilptų, žmogus dar 
kartą pasiklausęs, nors pilnas 
baimės, patiria, kad jo širdis 
plaka. Pulsas paprastai būna 
tankesnis ir greitesnis, nes 
baimė pakelia širdies Veikimą, 
žmogaus jautrumas susidėjęs 
su baime paskatina širdies 
greitumą taip, kad jos nenor
mališkumas rodos ųei nepasi
kartoja. Laikui bėgant žmo
gus persitikrina, kad blogo 
niekas neatsitiko, nusiramina 
ir dar kartą užmiega, bet štai, 
žiūrėk, širdis ir vėl talakuo- 
ja! Tai būna paprastas da
lykas, — širdies reakcija po 
pauzos vėl pasikartoja, žmo
gaus sąžinės jautrumas dau^ 
giau neleidžia jam ramiai 
miegoti. Nemiga, žinoma, 
dar daugiau prisideda prie 
bendro širdies betvarkės pa
laikymo. Ir taip žmogus iki 
šiol turėjęs normališką širdį 
patampa susirūpinusiu, per vi
są naktį mąsto apie atsargu
mą, jieško kitų širdies ženklų, 
duoda daug reikšmės nesvar
biems dalykams, kaip ve, pri
dėjęs ausį prie pagalvės jis 
būk girdįs širdies plakimą. 
Gydytojas žino, kad šitokia 

širdies veikimo girdėjimas pa
eina nuo pakilusio kraujo 
spaudimo kraštutiniuose inde
liuose, kad kaulų nešamas 
balsas yra perduodamas į gir
dėjimo nervus. Bet ne kiek
vienas žmogus yra gydytojas 
ir, nesuprasdamas reikalo, jis 
nusigąsta, manydamas, kad 
tai ištikrųjų yra kas tokio blo- 
go-blogiausio, — organiška li
ga !

Baimė yra didžiausias žmo
gaus priešas.

Bet kas toliau atsitinka su 
baime? žmogus patyręs per
eitą naktį širdies jautrumą 
ryte kuoanksčiausia mėgina 
matyti gydytoją. Atėjus pas 
gydytoją čia jį apima dar di
desnė baimė, kad gydytojas 
gali pareikšti blogą žinią. Ta 
super-baimė tankiai nuveja 
širdies nereguliariškumą, bent 
laikinai, ir gydytojas jokių 
nenormališkumų dažnai nepa
stebi. Tempas, sąžinės nera
mumas, fiziškos pastangos 
tankiai prašalina nereguliariš- 
ką (“puolančių lašų”) pulsą 
širdies ligos pradžioje. Kaipo 
pradinis daiktas, tokis pulsas 
nėra pavojingas, bet vėliau jis 
priveda širdį prie katastrofos.

Atsiranda daugelis drąsuo
lių, kurie yra tiek įpratę prie 
širdies nenormališkumo, kad 
jie daugiau nieko nepaiso, kas 
su ja neatsitiktų. Tokie kad 
ir ant bačkutės dinamito sė
dėtų ir tai nebijotų.

Ką “puolančių lašų” pulsas 
reiškia? Trumpai sakant — 
nieko. Imant tai daugiau aty- 
don ir plačiau teiraujantis, 
gydytojas paprastai liepia sa
vo pacijentui nusiraminti ir 
pamiršti apie jį. Moderniškas 
sveikatos mokslas pataria to
kį nenormal iškurną tuoj aus 
prašalinti. Patarimas tai pata
rimas, bet čia patarimas turi 
svąrbios reikšmės. Jis reikia 
gerai įsidėti į atminties kama
raitę, — nežiūrint, kad ir ant 
bačkutės dinamito drąsiai sė
dint, — nes ^sutrikęs pulsas 
reiškia širdies raumens pro
testą, kuris veda ją prie ban
kroto ir galutino supuolimo.

7. Krūtinės spaudimas. Lai
kas nuo laiko jaučiamas krū
tinės spaudimas paeina nuo 
širdies padidėjimo. Padidėjusi 
širdis užima daugiau vietos 
krūtinėj ir daro didesnį spau
dimą ant kitų organų. Reika
laujant daugiau vietos krūti
nės ląstoje, jos sienos būna 
priverstos plėstis ir, tokiu bū
du, žmogus jaučia spaudimą. 
Prisilaikant šitos teorijos dau
gelis tankiai atsisega net gu- 
zikus ant krūtinės, kad .pa- 
liuosavus išlaukinį drapanų 
spaudimą ir padarius dau
giau vietos krūtinės sienoms 
plėstis.

8. Skaudėjimas po krūtine. 
Krūtinės sienos, kaip iš lauko 
taip ir. iš vidaus, yra pilnos 
nervų-nervelių, n e I y g inant 
elektros stotis elektrą nešan
čių vielų. Krūtinės ląstoje taip 
pat randasi daugybė nervinių 
mazgų, ypač širdies srityje. 
Imant bendrai, nedaug terei
kia žalos, kad palietus vieną 
ar kitą nervų šakelę. Įdegi
mas, užgavimas, įtempimas, 
tinimas daro spaudimą ant 
narvelių viršūnių, kurios su
kelia skaudėjimą. Skaudėji
mas po krūtine pasireiškia 
daugiau širdies srityje, kur 
guli didelis kiekis komplikuo
tų širdies nervinių mazgų.

Kaip Vengt Organiškos Ligos
Tai tiek dėl širdies protesto 

pradinių ženklų ir jos*funkci- 
jos sutrikimo. Pirmiau mes 
matėme pradinius simptomus 
konvulsijų, reumatiškos karšt
ligės, svaigimo ir kitus, šiame 
skyriuje mes nurodėme pradi
nius širdies ligos ženklus arba 
simptomus, kurie turi galimy
bę išsitobulinti į organišką li
gą. Pastarieji įrodymai turė
tų neatbūtinai nuvesti kiekvie
ną mąstantį žmogų pas gydy
toją.

Paprastame mūsų gyvenime 
mes labai mažai kreipiame 

debesio į širdį, jei bent ge
ras, įtekmingas draugas pri
verčia mus nueiti pas gydyto
ją ir pasiteirauti apie širdies 
stovį.

Dr. D. Pilka.

SSRS Neremia Nazių Diplo
matiškai, Sako Anglai

London, spal. 16.—Dien
raštis “Daily Herald,” An
glijos darbiečių laikraštis, 
rašo, kad Sovietai neremia1 V I

Vokietijos diplomatiškai 
prieš talkininkus. “Daily 
Herald” atranda, jog auga 
prieštaravimai tarp Sovietų 
ir Vokietijos artimojoj Ry
tinėj Europoj. '

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

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

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

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

Estate of

BARRY P. SHAUNS
( Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

Gaminam valgius 
m $ t u r im e Amerik

l \ 41

(liquors

i ir 
_______ Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby Riven that License No 
RL 2629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 286 Patchen Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE H. KRETH
286 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3083 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and, liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 621 Chester Street ■— 109 He- 
geman Avenue, Borough of Brooklyn, Coun
ty. of Kings, to be consumed on the pre- 
mises*

GEORGE P.McDERMOTT 
Crown Restaurant & Bar 

621 Chester St., 
109 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

—------- -----------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 765 Washington Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE RANDALL 
Museum Bar & Restaurant

765 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE, is hereby given that License No. 
RL 2705 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 749-761 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

I LOUIS KAPSALIS
Louis 'Little Campus & Rest.

749-751 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3838 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4304 Avenue D, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CORNELIUS CAREY & 
RUPERT KINZELMANN 

' Bob's land Neil’s
4304—Avenue D, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3344 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anti liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4301—4th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH T. McGOUGH 
d-b-a McGough Bros.

4801—4th Ave., Brooklyn, N. Y.t

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 3213 has been issued to lhe undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8822-—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ERNST A. WORKER
8822—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3124 has been issued to the undersigned 
fo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1566 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES REIMANN
1656 Myrtle Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 385 Arlington Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to 1k> con
sumed on the premises.

ROSA GRATZER
385 Arlington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 422 Utica Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN KELLY
422 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2717 has lx?en issued to the undersigned 
to sei) beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 224 Flatbush Ave., Borough
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

BRIDGET CAREY
224 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3331 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and. liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4785 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, Io be con
sumed on the premises.

james McLaughlin
I 1785 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3044 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under | 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- i 
trol Law at 115 Norman Avenue, Borough 

! of Brooklyn. County of Kings, to be con- ' 
sumed on the premises.

THEODORE KICK
115 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3858 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3138 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NORWOOD PALACE RESTAURANT. Inc.
3138 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby / given that License No. 
RL 3797 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
'Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2837-39 Fulton Street. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.
NIEL RODDEN & CHARLES FRATELT O 
2837-39 Fulton St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 E. New York Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

QUARANTA’S RESTAURANT. Inc. 
451 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liouor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 210 Lewis Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

Patrick McCaffrey
210 Lewis Ave., "Brooklyn, N. Y.

NOTICE »Is hereby given that License No. 
RL 3486 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1490 Myrtle Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LILLIAN O'CONNOR
1490 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2930 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail u"der 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101-103 Ditmas Aye. & 755-9 
McDonald Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings to be consumed on the premises.

RAYMOND SCHUBERT 
101-103, Ditmas Ave., 
755-9 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Grand Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to Im? con
sumed on the premises.

PAUL NEMEIKTS
85 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and'-liquor at. retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7201 Fifth Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN M. SULLIVAN
7201 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liouor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 671 Meeker Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BRIDGET A. CHARLES, Adm., 
Estate of Thomas Charles

671 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35 S. 3rd Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MEYER FREEMAN
35 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3101 has been issued to the undersigned 
to sell.beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1193 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM H. WENDLAND 
“Wendland’s Alte Klause”

1193 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3664 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail u^der 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2042 Fylton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ALEXANDER C. O’DONNELL 
2042 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2850 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1266-70 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SARAFIANOS and PSYCHOYOS, Inc. 
1266-70 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given rtiat License No. 
RL 3026 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liouor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1526-30 Myrtle Avenue, ' and 
1533 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUILBERTQ RICCI 
The New Home- Rest.

1526-30 Myrtle Ave., 
1533 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3742 has been issued to the undersigned 
to sell beef, wine and linuor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7901 — 3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
HUGH J. BEGLEY & PHILIP G. SMITH 

Bay Ridge Bar & Grill
7901—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 144 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the fcremišes.

CHARLES P. FIEDLER
144 Wyekoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol l^iw at 646 State Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARGARET O'CONNOR CERULLI 
Margie’s Tavern

646 State St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2041 Fulton St. and 20 Somers 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

THOMAS ALLICINO
2041 Fulton St..
20 Somers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 120 Norman Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to lie con
sumed on the premises.

WILHELMINA BENEDICT 
Norman Bar-Grill

120 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
RL 3092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 147 Thames Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY SCHAPOLIS & 
JOHN WIGNES

147 Thames St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Kent Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SOPHIE MUTZ
101 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3632 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 32 Bogart Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BOGART ST. TAVERN. Inc.
32 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 828 St. John’s Pl., Borough 
Of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the • premises.

BRYAN CARNEY
828 St. John’s Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 3756 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 304 Court Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. <

JOHN TUOHY
304 Court St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 41 Amboy Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MORRIS WEINER
41 Amboy St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2734 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

1 trol Law at 8218-20 Third Ave., Borough 
of Brooklyn, 'County of Kings, to be con
sumed on the premises.

W. A. O’CONNELL 
8218-20 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3511 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9408 — 4th Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

EDWARD HERBERT
9408—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3705 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County ęf Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY ADAM BRODMAN
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 4 17 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 615 Lorimer Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL CAMUSO
615 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 480 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 559 Lorimer Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH BONFIGLIO
559 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 201 Wyckoff Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. x

LOUIS MARN
Wyckoff Center Bar & Grill 

201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 566 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 67 Furman Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
JOSEPH NEMIA & CARMELO NEMIA 

67 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 919 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 95 Navy Street. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GINO CASCIANI
94 Navy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 381 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wina at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1148 Myrtle Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK KUHNERT
1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 560 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at. 6918 — 4th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANGELO CHERCHI 
Italian Riviera

6918—4th Ave., < Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
W 22 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 132A 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 90 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 75 Montague St.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed oh the premises.

THE HEIGHTS CASINO
75 Montague Street, * Brooklyn, N. Y.
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“išgirskime KALBAS APIE VILNIŲ
Kuomet piktieji imperialis

tai kaunasi Europoje, tai są
žiningi žmonės paliuosuoja 
pavergtas tauteles ir atiduo
da jom valią valdytis. Tokis 
įvykis jau padarytas su Vil
nium, kurį Sovietų Sąjunga 
išliuosavo iš po Lenkijos dvar
ponių ir pervedė Lietuvai. Iš| 
spaudos žinome, kaip mūsų 
broliai vilniečiai demonstravo 
sugrįžę atgal prie savo tautos 
žmonių, bet ir mes amerikie
čiai tą garbingą įvykį apkal
bėsime būsimoje ALDLD 3-čio 
Apskričio konferencijoje. Į ją 
yra pakviestas šios kultūrinės 
organizacijos Centro Komite
to sekretorius d. D. M. šo- 
lomskas, kuris giliai pažįsta 
politiką, gabiai moka aprašyt 
pasaulio įvykius. Jis nariam 
delegatam ir svečiam dėstys

svarbą, kaip Vilnius antru 
kartu atiduotas Lietuvai. Jo 
kalboje išgirsime, kaip vilnie
čiai buvo priespaudoj Lenki
jos dvarponių, kaip jie vedė 
kultūrinį darbą ir kaip dabar 
bus dėkingi Sovietijos pilie
čiams už jų paliuosavimą.

Taigi visos ALDLD IlI-čio 
Apskričio kuopos turi atsiųs
ti po gerą skaičių delegatų į 
šią konferenciją, tuo taip 
svarbiu momentu, taip pat ir 
nedelegatai nariai turi atvyk
ti pasidalinti mintimis apie 
kultūrinį veikimą. Minėtoji 
konferencija įvyks sekmadie
nį, 29 d. spalių, Lietuvį Jau
nų Vyrų Svetainėj, 407 La
fayette Street, Bridgeport, 
Conn., 11 vai. dienos laiku.

Vikutis.

kovotų viens prieš kitą vieton 
kovoti prieš bendrą priešą, 
kapitalizmą* ir jo tarnus. Mes 
visuomet stojome ir stosime 
už darbininkų vienybę, ne
skirstant į pažvalgas, srioves 
bei religinius įsitikinimus. 
Darbininkų reikalai yra ben
dri ir jais galima lengvai su
sitaikyti, jeigu mes tik nesi- 
duosime save už nosies ve
džioti tokiems ardytojams, 
kaip kad viršuj nurodyta. La
bai yra negražu ir negarbiu, 
ga griauti didelį darbą, kuris 
jungia visus lietuvius į vieną 
daiktą. Negražu save vadinti 
pirmeiviais, kada kiekvienas 
jų žingsnis ne progreso pu
sėn, bet regreso. Argi tie 
žmonės pamatys kada savo 
klaidingą kelią? Argi...

Sutruko Japonų Derybos su 
Sovietais dėl Rubežiaus
Shanghai. — Neoficialiai 

pranešama, kad suiro dery
bos tarp Japonijos ir Sovie
tų dėlei pastovaus rube
žiaus p ra vedimo tarp Išlau
kinės Mongolijos Liaudiš
kos Respublikos ir Manchu- 
kuo, Japonijos kolonijos.

Japonai tikėjosi, kad var
dan tų derybų Sovietai gal

nustos rėmę Chiniją, bet 
Sovietai duoda vis daugiau 
pagalbos Chinijai—ginklais, 
amunicija ir kariniais pata
rėjais.
Telkiama Kariuomenė iš 

Abiejų Pusių
Japonų spauda rašo, kad 

vėl telkiama daugiau ka
riuomenės palei išlaukinės 
Mongolijos-Manchukuo sie
ną, iš vienos ir antros pu
sės.

Namų Rakandų Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos

SO. BOSTON, MASS, i
Kalbės Earl Browder is
Lapkričio 5 dieną Bosto

ne lankysis ir kalbės Komu
nistų Partijos sekretorius 
Earl Browderis. Masinis 
mitingas įvyks Symphony 
Hall, kampas Massachu
setts ir Huntington Ave. 
Šio mitingo tikslas bus pa
minėt Sovietų Sąjungos 22 
metų gyvavimo sukaktį. 
Browderis kalbės temoje: 
“Pasaulinis Krizis.” Per
traukoje dainuos pasauli
niai garsus dainininkas 
Mordecai Bauman.

Tikietai pardavinėjami iš 
anksto. Lietuviai raginami 
tikietus įsigyti ir dalyvauti 
šiame didelės svarbos mi
tinge.

Minersville, Pa.
Rugsėjo 30 d. L. K. P. kuo

pa turėjo surengus balių dėl 
sušelpimo “Daily Workerio.” 
Balius buvo, galima sakyt, 
pasekmingas sulyg šios bedar
bės. Publikos atsilankė viduti
niai ir skirtingi] pažvalgų. 
Solidarišku žvilgsniu imant, 
draugiškumas pagirtinas. Iš 
to galima padaryt išvadą, kad 
darbininkai įvertina savo kla
sės spaudą ir remia sulyg iš
galės. Nuo parengimo, apmo
kėjus visas bilas, pelno liko 
$12.62. Perduota “Daily 
Workeriui.”

—o—
Lietuviai vis po truputį 

nyksta. Vieną savaitę palai
dojom amžinai atsilsėti net 3 
—2 moteris ir vieną vyrą, J. 
Steponavičių, “Laisvės” skai
tytoją, amžiumi dar neseną, 
tik 44 metų, bet jau kelis me
tus gerai nesijautusį. Nežinau, 
ar nuo sunkaus darbo, ar taip 
nuo ko buvo suirus sveikata. 
Palaidotas spalio 7 d. Paliko 
liūdėsyj moterį ir dvi dukte
ris.

Tą pačią savaitę mirė žibu- 
rienė. Bene bus seniausia iš 
Minersvillės moterų. Kaip da
viniai rodo, buvo virš 90 me
tų amžiaus. Taipgi mirė De- 
reškevičienė. Nebuvo labai 
sena, bet ir nežinoma tikrai 
jos amžius. Kadangi šios dvi 
moterys nebuvo atsižymėju
sios svarbesniam moterų judė
jime, tai ir negalima nieko 
daugiau pasakyti.

J. Ramanauskas.

Atlantic City, N. J.—Per
nai metais automobiliai 
Jungtinėse Valstijose už
mušė 12,500 iš tų žmonių, 
kurie neatsargiai ėjo per 
gatves ir kelius. 13 procen
tų žuvusių ėjikų buvo girti 
arba įsigėrę. O tiktai 9 pro
centai buvo automobilistų, 
kurie girti ar įsigėrę vai
ruodami užmušė žmonių.

Easton, Pa.
Iš Literatūros Draugijos 13-tos 

Kuopos Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 8 dieną 
spalio, kurį galima pavadinti 
gražiai nusisekusiu, nes orui 
atvėsus dalyvavo daugiau na
rių, negu per vasarą. Pasižy
mėta gražia, draugiška nuo
taika ir gerais tarimais. Nu
tarta greitoj ateityj rengti 
svarbias prakalbas dienos 
klausimais, taipgi rengti ko
kią pramogėlę. Eastone da
bartiniu laiku labai vargas su 
svetainėmis, tačiaus linksmas 
pažmonys bus surengtas kaip 
tik bus surasta tinkama vieta. 
Tad prašome tėmyti “Laisvę,” 
nes bus pranešta apie prakal
bas, į kurias kviečiami visi 
eastoniečiai jau iš kalno, taip
gi bus pranešta apie rengia
mą parengimėlį.

Buvo skaitytas laiškas iš 6- 
to Apskričio, kviečiantis da
lyvauti apskričio konferenci
joje 5 d. lapkričio. Išrinkti du 
delegatai atstovauti mūsų 
kuopą.

Labai nemalonu, kad mūsų 
delegatė į Moterų Seimą ūmai 
apsirgo prieš pat vykstant į 
seimą, o kitos nebuvo galimy
bės pasiųsti. Visgi < tikimės,, 
kad su laiku bus ir Eastone 
subudavotas kokis nors judė
jimas tarpe moterų. Po susi
rinkimui buvo labai įdomios 
diskusijos apie Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos paktą ir ką 
jis reiškia mažom šalelėm, 
Lietuvai ir kitom. Veik visi 
nariai ėmė dalyvumą diskusa- 
vime, o tai geras pasireiški
mas. Ir ant toliau reiktų tą 
praktikuoti, nes tarpusavinės 
diskusijos atneša daug nau
dos.
Nariai Pasipiktino Vienybės 

Ardytojais

Tame pačiame susirinkime 
draugė sekretorė perskaitė 
laiškus nuo Lietuvių Kongre
so pirmininko p. šniuko, ku
riame vienu žodžiu “likviduo
jamas” Kongresas, taipgi per
skaityta labai purvina rezoliu
cija prieš Sovietų Sąjungą, 
pagaminta tų pačių žmonių 
grupelės, ir laiškas L. Joniko, 
Kongreso sekretoriaus, kuria
me atmušami visi tie šmeižtai. 
Nariai išgirdę, kokia bjauri 
užkulisinė politika varoma 
Grigaičio, šniuko, Mikužiūtės 
ir kitų save vadinančių “so
cialistais,” labai pasipiktino, 
tuo labiau, kad ten įdėtas ir d. 
Šarkiūno vardas, o tas drau
gas aiškiai per “Vilnį” užgin
čijo, kad jo pavardė pavarto
ta be jo žinios ir tuomi nu- 
maskavo ardytojus.

Dabar, kaip niekuomet pir
ma, reikalinga vienybė tarpe 
lietuvių Amerikoje. Tos vie
nybės pravedimui kaip tik 
tarnautų mūsų Lietuvių Kon
gresas ir jo skyriai. Tačiau 
yra žmonių, kurie tos vienybės 
bijo. Jiems geriau, kad lie
tuviai tarpe savęs vaidytųsi,

Padarykime Mūsų Susirinki
mus Skaitlingais

Kaip sakiau, orui atvėsus, 
nariai skaitlingiau lanko su
sirinkimus . Bet tai dar ne vi
si. Būtų geriau, kad kas tik 
išgali lankytų susirinkimus, 
nes tada susirinkimais būna 
gyvesni, daug naudingo darbo 
galima nudirbti, kada jis pro- 
porcionaliai yra padalinamas, 
o ne puola ant pečių vis tų 
pačių kelių narių. Susirinki
mai įvyksta tik vieną kartą 
į mėnesį, tad kad ir labiausia 
užimtas narys, gali susirasti 
laiko nors tą vieną dieną mė
nesy savo organizacijos reika
lams.

Beje, susirinkime buvo dali
nama nauja Lietuvių Litera
tūros Draugijos knyga “Lietu
vių Tautinio Atbudimo Pionie
riai,” parašyta Dr. Petrikos. 
Atrodė, kad nariai knyga pa
sitenkino.

Sekantis LLD 13 kp. susirin
kimas įvyks 12 d. lapkričio. 
Kviečiami visi nariai dalyvau
ti. Eugenija.

Kodėl Anglija Bijo Prekybos 
Su Sovietų Sąjunga?
London. — Užsieninis 

Anglijos ministeris lordas 
Halifax buvo pasišaukęs 
Sovietų ambasadorių Iv. j 
Maiskį pasikalbėti apie pre-l 
kybą tarp Anglijos ir So
vietų. Bet Anglijos valdžia 
jau atranda “kliūčių” tai 
prekybai. Ji ypač bijo “su
kelt katalikišką pasaulį”< 
prieš Angliją, jeigu jinai' 
padarytų sutartį su Sovie
tais dėl prekybos kai ku
riais reikmenimis.

Anglijai reikėtų ftiedžių 
iš Sovietų, kaipo medžią- j 
gos kariniams sproginiams 
ir šiaip reikalingo materi- 
jolo. Mainais už tai Sovie
tai imtų, iš Anglijos gumą, 
ciną, varį ir tulus kitus pro
duktus. Ale Anglijos val
dovai bijo, kad Sovietai, 
girdi, galį perleist tuos pro
duktus Vokietijai...

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Notice is hereby given that License 
Number L 338 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1204 - 8th Avenue,-City 
cf New York, County of Kings, for oil* 
premises consumption.

ABRAHAM ASTROW
and ALBERT I. KOSLOW 

(Bark Slope Wine & Liquor Store) 
1201 - 8th Avenue, Brooklyn, N .Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 40 has been issued to the* 
undersigned to f*ell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic’ Beverage 
Control Law at 7219 - 18th Avepue, 
City of New York, County of Klugs, 
for oft' nremlses consumption.

.JOSEPH KOWALSKY
D/B/A Joes Wine & Liquor Store 

7219 - 18th Avenue, Brooklyn, N. Y.
, A4.* rfl* « iifc i .A tttm. .. .»»■■* ■ ....................... ... ■■ 1 .

Notice is hereby given that License 
Number L 82(1 has been Issued to the 
undersigned to sell Wino and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at (1824 Fort Hamilton 
Parkway, City of New York, County of 
Kings, for off premises consumption.

CHRISTIAN HANSEN 
6824 b’ort Hamilton Parkway 

Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 797 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4322 - 8th Avenue, 
City of New York, C’ouqty of Kings, 
for off premises consumption. ‘ 

MARX WOLFSON and
WILLIAM WOLFSON 

D/B/A,M. Wolfson & Son 
4322 - 8th Avenue, Brooklyn, N. y.

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODA
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fčrų

Fairview Restaurant & Bar
AND

VALILIONIS ir MARCINKEVIČIUS
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyt, fii įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 
dinko, arti Corona entrance į forus.

110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.
Telephone: Ilavemeyer 9-91J5
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Ši Ankstyva 1940

Radio Fonografo Kombinacija
Kaina $23.00, lengvi išmokėjimai.

Įmokėti $2.45 ir _ \
po $2.45 j mėnesį

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

Lietuvė pardavimų vedėja asmeniškai jums patarnaus.

Platiname lietuviškus rekordus visokių rūšių.
Kaip užeisite, malonėkite klausti

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

Telefonas EVergreen 7-G111
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O VIENATINIS LIETUVIŠKAS
Hu KABARETAS

STANLEY MISUNAS
L‘ Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvienų 
penktadienį ir šeštadienį

/ Degtinės, Konjakai, Vynai,
/ Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

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

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 

\ žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir I Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta- f te, kreipkitės su pasitikėjimu j Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
jūsU 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.

RUDENS MADOSNAUJAUSIOS
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 sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
ir pritaikymu modelių.

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

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

Vertes $25.00 už $19.50
Vertes $30.00 už $22.50

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

NARINS SONS ‘
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

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

►

»
R 
►

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

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

I 
l
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NewYoiio^^fcfZinitH Lankėsi “Laisvėje”

Iš J. Budrio Prakalbos, Pasakytos per Radio 
Stotį WCNW, New Yorke, Spaliu 14-tą d.

“Iš Lietuvos gavome žinią, • Vilniaus atgavimu, tai mes 
kad tarp Lietuvos valstybės ir.neturime pagrindo manyti 
Sovietų Sąjungos spalių 10 d. 
pasirašyta sutartis. Jos turi
nys jau paskelbtas spaudoje 
ir aš čia jos nekartosiu. Svar
biausias ir džiuginantis fak
tas yra, kad Lietuva atgauna 
savo istorinę sostinę Vilnių ir 
kai kuriuos apskričius. Tokiu 
būdu dabartinės Lietuvos ri
bos praplečiamos ir, vieton 
21/2 milionų, Lietuva turės virš 
3 milionus gyventojų. Iš Lie
tuvos gauta žinia, kad ten 
spalių 11 dieną visas kraštas 
pasipuošė tautinėmis vėliavo
mis. Kaune minių minios 
žmonių susirinko prie Vytau
to Didžiojo Muzėjaus, kur 
reiškė savo džiaugsmą ir pa
dėką vyriausybei, kad iki šiol 
vedė išmintingą politiką, iš
saugodama Lietuvą iš pražū
tingo Lietuvai karo ir pasiekė 
to, ką esamose sąlygose gali
ma buvo pasiekti.

“Jei visos Lietuvos žmonės, 
kuriuos pirmon eilėn naujos Jūs vilniečiams. Jūsų 

džiaugiasi širdį jie mokės įvertinti.sąlygos paliečia,

Džiaugsmingas, Gražus 
Meno Vakaras

Šį vakarą įvyksiantis meni
ninkų sanskridis — Lietuvių 
Meno Sąjungos rengiamas 
koncertas — nebus taip sau 
paprastas vakarėlis, čia bus 
pasidžiaugta lietuvių meno 
laimėjimais ir atatinkamai 
pagerbti jo kėlime ir plėtoji
me pasižymėję vienetai. Tas, 
sykiu su atsilankiusių para
ma, akstins, auklės lietuvių 
meną ir ateityje. Dėlto šis 
koncertas visiems, kurie nori 
matyt lietuvių meną augant, 
yra džiaugsminga, graži par
eiga.

O džiaugtis bus kuomi, nes, 
apart keturių Brooklyno ir 
apylinkės chorų — Aido, Sie
tyno, Bangos, Pirmyn, taipgi 
Aidbalsių, pirmu kartu išgir
sime menininkų naujagimį — 
Lietuvių Stygų Orkestrą. Tai 
irgi didelis laimėjimas. Taip
gi dainuos mūsų mylimi solis
tai: A. Klimaitė, L. Bunkie- 
nė, P. Pakalniškis.

Po programos smagūs šo
kiai prie Geo. Kazakevičiaus 
orkestros. Įžanga tik 35c.

Kadangi daugelis žmonių, 
senu supratimu, sakėsi eisią 
koncertan nedėlioj, tad dar 
norisi perspėt: NEAPSIGAU- 
KITE! Įvyks šeštadienį, spa
lių 21-mą, Ukrainų Svetainėj, 
101 Grand St. Pradžia 7:45.

M. D.

Rytoj LDS Apskričio 
Konferencija

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 3-čio Apskričio konfe
rencija įvyks spalių 22 d., 10 
vai. ryto, Pil. Kliubo salėj, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Delegatai prašomi pribūt lai
ku, atvežt apskričiui narių 
mokestis ir kuopos darbuotės
raportą. Sekr.

Motinai Šluojant Laiptus, 
Vaikas Sudegė KambaryjBe

Mary Mead, dženitorė 
partmente, 509 W. 134th St., 
ėjus šluot laiptus suuodė 
Omus, bet nenumatydama 
>avojaus tęsė darbą tolyn. 
Sliau ji išgirdo savo 4 me- 

sūrtelio balsą. Nubėgus, 
rado vaiką visą liepsnose, jis 

vedant ligoninėn.

ki-
taip..'

Kalbėdamas apie vilniečių 
pergyvenimus ir naujas viltis, 
taipgi dabartinę padėtį, p. 
Budrys sako: “...paskutinis 
karas, kurio laimingai išven
gė Lietuva, juos, 
dar labiau nualino 
džiai palietė—vyrai 
šaukti į karą ginti 
Daugelis jų dar namo negrįžo, 
o gal jau ir negrįš. Juk mū
sų kariuomenė įžengianti į 
Vilnių ir Vilniją turi atnešti 
su savim tučtuojaus ir pagal
bą savo broliams. Tiek Lietu
vos valdžia, tiek Lietuvos vi
suomenė duos ką išgalės. Jūs, 
brangūs tautiečiai,. jau daug 
davėte visokiems savo tautos 
reikalams, tačiau, žinodamas 
Jūsų meilę Lietuvai, drįstu ir 
šį kartą, toje džiaugsmo va

landoje, kreiptis į Jūsų gerą 
lietuvišką širdį: padėkite ir 

gerą

baloto pasirašyti vardą.” Earl 
Browder irgi kalbėjo. Jis 
ragino, kad visi lygiai turime 
ginti Konstituciją ir Bill of 
Rights (teisių bilių) ; pasmer
kė tuos, kurie ą,ėja neapykan
tą prieš progresyvius, pažan
gius darbuotojus. Pareiškė, 
kad Komunistų Partija pasiry
žus ginti civiles laisves, jei 
kitos organizacijos ir išsižadė
tų jų-

Komunistai Kandidatai 
Laimėjo Apeliaciją

penktadienio rytą, 
“Laisvės” įstaigoj 
Totorei is. Užrašė

me-

Anksti 
lankėsi 
Adomas 
broliui Justinui “Laisvę
tams ir pats Adomas paauko- 

reikalams. 
Rockville,

jo? $1 “Laisvės” 
Totorėliai gyvena 
Conn.

Office Phone Inside Phone
EVergreen 8-1090 EVergreen 4-6485

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

vilniečius, 
ir sk nu

buvo pa- 
Lenkijos.

Iš Civilių Laisvių 
Konferencijos

šeštadienį, spalių 14 dieną 
įvyko Civilių Laisvių Naciona- 
lė Konferencija, Biltmore vieš
buty], New Yprke. Prasidėjo 
10 vai. ryto ir baigės 7 vai. 
vakaro. Delegatai buvo iš vi
sų Amerikos Jungtinių Valsti
ją-

D.iėnotvarkis susidėjo net iš 
septynių skirtingų punktų. 
Kiekvienas jų buvo plačiai at
žymėtas su referatais. Sykiu 
ėjo ir diskusijos. Neapsiėjo ir 
šališkumo neparodę. Tas la
bai buvo jaučiama civilių lais
vių punktą diskusuojant.

Negrų. Teisės
Negrų civilių teisių klausi

mu buvo net trys referatai 
skaitoma. Plačiai atžymėjo jų 
šiurpulingą padėtį pietinėse 
valstijose. Tarpe kitų pabrė
žė, kad randas vietų, kur ne
grams nevalia balsuoti — Ku 
Klux Klanų . terorizuojami. 
Daug vietų aukštesnis moksli- 
nimasis neprieinamas, už
drausta įeiti; nevalia būti už 
džiurimanus ir organizuotis į 
unijas sykiu su baltais drau
džiama. Bijomasi, kad susi
vieniję neišeitų į raudoną 
spalvą, kaip T. Marshall pa
brėžė raportuodamas.

Algų nelygybė irgi labai 
jaučiama ne vien pietinėse 
valstijose, o ir netoli Hudsono 
upės. New Jersey valstijoje 
bulves kasa negrai už 3 cen
tus į valandą, kaip atžymėjo 
ponas Walter White, 
minacija iš dešinės ir 
pusėtinai jaučiama.

Civilės Laisvės
Civilių laisvių sesijai

buvo keletas gerų referatų 
skaityta. Juos davė aukšti 
valdininkai ir profesoriai, 
kaip tai: John Rogge, pagel- 
bininkas generalio advokato ; 
prof. Edwin Borchard ir kiti. 
Vienas prietikis čia vertas pri
siminti, tai kalba pono Morris 
Ernst. Jis kalbėjo skirtingu to- 
nuo nuo visų kitų. Kaip čia 
pasakius, jo kalba labai supuo 
la su p. Martin L. Dies. Jam 
reikalinga, kad organizacijo; 
aukas įrodytų, kiek ir kam 
aukauja; 
žinomi . . 
nepatiko, tad jis gavo pusė
tinai karčios kritikos. Vienam 
užklausus Earl Browderj, ką 
reiškia tokia p. M. Ernsto I 
kalba, jis atsakė: “Ji reiškia, 
kad balsuojant turėtume ant i

Diskri- 
kairės

einant

Ateivių gynimo reikalais 
plačiai buvo atžymėta rapor
tuose pavojingumas įvairių ci- 
vilėms laisvėms varžyti bilių. 
Ypatingai daug buvo kalbėta 
apie H. W. Smith bilių, kuris 
reikalauja, kad visų ateivių 
pirštų antspaudos būtų nu
traukta ir kad jie būtų de
portuojami, jei kada priklau
sė prie anarchistų organiza
cijų. ’ Pasisakyta, kad tokis 
bilius yra prieš-konstitucijinis 
ir turėtų būti panaikintas.

Šis bilius jau perėjo Kon
greso Butą ir laukia, kada se
natoriai jį pradės svarstyti. 
Kaip yra žinoma, tai senato
rių Juridinis Komitetas irgi 
prielankus jam. Galima tike- 

bus priimtas, jei iš 
nebus prieš jį spau-

bilius yra perleistas

tai
Bi-

pra-
tiki

tis, kad 
publikos 
dimo.

Kitas
Kongresmanų Bute ir jau. lau
kia kakinos senatorių, 
John J. Dempsey bilius. 
liūs sako: deportuoti ir 
šalinti nepiliečius, kurie
ar priklauso organizacijai, 
kurstančiai prie pakeitimo A- 
merikos valdžios struktūros. 
Kadangi šis pasakymas labai 
palaidas, tai už mažiausį pa- 
kritikavimą valdžios gali pri

sakyti, kad jali nori 
formą, ir išdeportuo-

Aukščiausio Teismo Apelia
cijų Divizijos 2-ras Depart- 
mentas pereitą ketvirtadienį 
nusprendė, kad 41,000 pilie
čių parašų už komunistų kan
didatus į Miesto Tarybą ga
lioja ir jie turi teisę} pasilikt 
ant baloto, būti renkami lap
kričio 7-tą. New Yorko Rin
kimų Taryba ir Queens Aukš
čiausio Teismo teisėjas 
Charles W. Frossel buvo pa
sakęs, kad ne.

Apeliacijų divizijos teisėjai, 
trimis balsais prieš du, patvir
tino pirmiau išneštą nuo
sprendį panašioj seniau svars
tyto] (Stapeltono) byloj. Jie|. 
pareiškė :

“Praleidimas nepažymėjus 
valstiją, rinkimų distriktą ar 
assemblio distriktą nepadaro 
peticijas netinkamomis. Tei
singai pažymėtas namų adre
sas duoda pilną progą bile 
tyrimui, koks norima pradėt.

‘ Nominacijų peticijos kitapu- 
siškai yra vertingos.”

Tačiau Rinkimų Taryba nei 
buvęs kongresmanas John J. 
O’Connor nepaliovė jieškoję 
būdų numest keturis komu
nistu kandidatus nuo baloto. 
Jie apeliuoja į Valstijos Ape
liacijų Teismą, Albany.

Pripažindami peticijas tei
sėtomis, už jų priėmimą bal
savo teisėjai Edward Lazans- 
ky, William B. Carswell ir 
Frederick P. Close; prie* 
balsavo John 13. Johnston ir 
George H. Taylor.

Prieš išvyk damos 
kartą mus aplankė 
ir duktė Olga, ] 
Aplankiusios Pasaulio Parodą 
ir daug kitų žymių vietų, sa
ko, negalėjome išvažiuot ne- 
pamačiusios nuo pradžios iki 
galo, kaip veikia savoji įstai
ga — daroma, spausdinama 
“Laisvė.” Lankėsi ir LDS raš
tinėj.

Drg. Aksomitauskienė iš 
Hartford, Conn., Šiuo tarpu 
vieši paą williamsburgiecius 
Andriuškevičius. Lanko Pas. 
Parodą ir kitas įdomybes.

kibti ir 
pakeisti 
ti. . .

Oliver ferown, 50 m., Staten 
Island, keli mėnesiai atgal ne
tekęs darbo, pasikorė.

i namo, dar
S. Šukiene, 

bostonietės.

Lankėsi Aleksandras Miza- 
ra iš So. Bostono, “Laisvės” 
redaktoriaus It. Mizaros bro
lis. Jis buvo atvykęs porai 
dienų — pasimatyt su broliu 
ir pamatyt Pasaulio Parodą.

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Ave., tarpe 12 ir 13 Sts.

Valandos: 11-1; 5-8; Nedėlioj: 11-1
New York City 

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą
Tel. Algonquin 4-8294

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

Prieš
formoj 
iš visų 
Priėmė
Defro-

Išvada
užbaigiant konferen

ciją, trumpi sutraukos 
raportai buvo išduota 
punktų dienotvarkio. 
vieną rezoliuciją prieš
ito komisionierių Heinrich A. 
Pickertą. Kaip buvo rapor
tuota, tai šis ponas nesiskaito 
su nieku, daro kas jam pa
tinka. Panašus Hitleriukas 
kaip Jersey City miesto, kurį 
daugelis jau žinome.

Paskutinis programoj kalbė
jo Dr. Harry F. Ward. Kal
bėjo'1 trumpai, bet jo kiekvie
nas pasakytas žodis įstrigo į 
mintį kiekvienam klausovui. 
Labai užakcentuotai pabrėžė, 
kad visi vieningai turime bu
dėti sargyboj civilių teisių ir 
atmušti visus pasimojimus, 
gręsiančius jas sunaikinti. Jis 
pasmerkė ir karčiai kritikavo 
radijaus agitatorių, kuris var
dan tikėjimo sėja neapykantą 
ir

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo tėvelio, Liudviko 

Mardosos, kuris yra išvažiavęs 14- 
tais metais iŠ Lietuvos. Parėjo iš 
Mariampolės apskr., Krosnos vals
čiaus, Išlandžių kaimo. Prašau krei
ptis sekančiu antrašu: Maria Mar- 
dosa, Calle Branzen 1121, Cap., Bu
enos Aires, Argentina.

(246-248)

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.
Martin Liuterio Draugystės 

jvyks šeštadienį, 4 d.
Dr.

vakarienė
lapkr. Pradžia 7.30 v. v. Liet. Am 
Piliečių Kliubo Svet., 280 Union Avė. 
Bus skanių valgių ir alaus išsigerti. 
$1.50 asmeniui.. Šokiams 25c. Ka
zakevičiaus orkestrą ,grieš šokiams. 
Kituose numeriuose bus daugiau ap
rašyta. Kviečiame Brooklyno ir iš 
apylinkės lietuvius . dalyvauti.

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

tarnauja reakcijai...
Delegatas.

Dvylika Asmenų Buvo 
Pridusę Gaisre

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 

(Tėvas ir sūnus Levandauskai) 

UNDERTAKER

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Nighi

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates jfrer Week

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

. GENTS' DAYS
Wed., Thum., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

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 ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėla! Vakaro

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

—ras

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
.y (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.

4

Iškilus gaisrui Belle Claire 
viešbutyje, 77th St., N. Y., 
Mrs. M. Smith, telefono ope
ratorė, gal būt išgelbėjo dau
gelį nuo -žuvimo gaisre, skam
bindama į kambarius. Gi jos 
sūnus, 20 m., keltuvo opera
torius, 6 kartus užsikėlė ir nu
sileido, keldamas žemyn sve
čius. Septintame jis apalpo 
ir svečiai patys pabaigė dasi-. 
kelt ant stogo ir išnešė ope
ratorių. Tarpe pridususių bu
vo jo motina, kitas keltiivo 
operatorius ir 9 kiti asmenys.

337 UNION AVĖ.

R. M. Kipp, įtartas padegir 
unijų narių vardai | ngjime, pripažintas pilnapro- 
Jo kalba daugeliui, ^ju jr bus teisiamas. - Jis pri-

Jpažinęs, kad po “įsimetimo 
poros burn.eiių” turįs norą ką 
nors padegt.

“Gaukite “LaisveP Naujų 
Skaitytojų.

iiiini i i itiižįmMiiifn m

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

EVergreen 4-7911

CHARLES’ 
f 

UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patrye Barberial

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

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

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

OSJ

jra m m m

RŪSIŲ GĖRIMŲ

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

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

' i

Calverts
"Special

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

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

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

FURMAT CO. Inc
Dealers in

Furniture and Bedding

BROOKLYN, N. Y.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve WilliaiiKsburgh’e

(Kampas Roebling St.)

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

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

Krautuvėj.

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

Mes taipgi perdirbam matrasus už žemiausias kainas.
VISOKIŲ RŪSIŲ DAIKTAI LOVOM

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitokį daiktai reikalingi prie lovų.
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