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Vėl Pranašauja! 
Bijo Lietuvių Masių. 
Masės Vadų Neklauso. 
Melai Prieš Komunistus. 
Japonija Dejuoja.

Rašo D. M. Šolomskas

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Tautininkai, klerikalai ir 
socialistai pranašauja Lietu
vai pražūtį. Pirmiau jie per 
22 metus pranašavo Sovietų 
Sąjungos mirtį, bet visos jų 
pranašystės nuėjo vėjais. O 
kada SSSR ir Lietuva gavo 
bendras sienas, kada SSSR 
grąžino Lietuvai Vilnių, Vil
niją ir apsaugojimui nuo nau
jų želigovskių pažadėjo Lie
tuvoj pastatyti Raudonąją 
Armiją, tai dabar tų sriovių 
vadai įpuolė dar į didesnę 
desperaciją; užmiršo, kad jie 
lietuviai, ir pranašauja jau ne 
vien SSSR, bet ir Lietuvos pra
žūtį. Bet ir šiuo kartu jų pra
našystės neišsipildys.

—o—
Kodėl jie taip šaukia? 

dėl dūksta prieš Sovietų
jungą? Kodėl nesidžiaugia 
Vilniaus atgavimu? Todėl, 
kad tiems ponams baisūs 
Lietuvos darbininkai ir vals
tiečiai; todėl, kad jiems daug 
arčiau prie širdies Lenkijos 
ponai, grafai, kunigaikščiai, 
negu lietuviai darbo žmonės! 
O jie supranta, kad lietuviai 
gyvendami greta su laisvais 
SSSR piliečiais panorės ir pa
tys būti laisvais nuo išnaudo
tojų.

Ko-
Są-

—o—
Dar šiemet minint Lietuvos 

nepriklausomybės sukaktį 
Lietuvoj fašistinė spauda 
šaukėN kad bolševikai yra di
džiausi Lietuvos priešai, talpi
no atsiminimus iš karo prieš 
Lietuvos Sovietus. Dabar 
kiekvienas mato, kad Soviętų 
Sąjunga, kur valdžios prieša
kyj stovi komunistei, yra ge
riausia Lietuvos draugė.

—o—
Nors mūsų priešai garsiai 

šaukia, skleidžia melus Sovie
tų Sąjungos antrašu, bet lietu
viai darbo žmonės džiaugiasi 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
sutartimi, gerbia SSSR, daug 
net kitų pažvalgų žmonių So
vietų Sąjungą vadina motina 
Lietuvos.

—o—
Dabar į prakalbas lankosi 

daug žmonių, ūpas geras, ko
munistų priešai dūksta pakam
pėmis, bet viešai negali iš
stoti, neturi drąsos, nes žino, 
kad jų “mokslas” susmuko, 
kad šiandien darbo žmonių 
akyse paaugo Sovietų Sąjun
gos ir komunistų vardas.

—o—.
Reakcininkai iš Dies komi

teto skleidžia visokius melus, 
išmislus prieš Komunistų Par
tiją, Sovietų Sąjungos preky
bos įstaigas ir unijas. Jų 
tikslas—kaip galima daugiau 
paskleist melų, apipurvint ko
munistus, kad šių metų ir ypa
tingai 1940 metų rinkimais 
sumažinus komunistų įtaką 
darbo masėse ir pagelbėjus 
reakcijai laimėti rinkimus.

Ponas A. T. Steele, visos ei
lės Chicagos kapitalistinių 
laikraščių korespondentas Ja
ponijoj, rašo iš Tokio, kad 
Japonijos generolai verkia, 
kad juos skaudžiai supliekė 
mongolai ir Sovietų Sąjungos 
Raudonoji Armija. Jie sako, 
kad SSSR turi daug geresnius 
tankus, lėktuvus ir geresnes 
kanuoles už Japoniją. Gera 
pamoka nenuoramoms!. . .

—o—
Japonija paskyrė Kato tvar

kyti japonų užimtas Chinijoj 
teritorijas. Ponas Kato de
juoja, kad Japonijos karas 
prieš Chiniją buvo didžiausia 
klaida. iNesiseka japonams 
Chinijoj. Jų. ofensyva prieš 
Changshą susmuko.
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Ruoškime rudeni
nes pramogas ‘•Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

LENKU NEVA “VALDŽIA” VIS DAR SAVINASI VILNIŲ
©

Hitleris Žada Kariaut iki 
Galo; Nesiūlo Francijai 

Atskiros Taikos
Berlin. — Užsieniuose 

buvo paskleisti gandai, kad 
| Hitleris ruošia naują tai
kos pasiūlymą. Nazių vald
žia į tuos gandus atsako, 
jog Vokietija kariaus iki 
galo, kad Anglija ir Franci
ja atmetė pirmesnius Hitle
rio taikos pasiūlymus.

Naziai vadina “kvailybe” 
paleistus užsieniuose paska
las, būk Vokietija ketinanti 
siūlyti Francijai daryt at
skirą taiką, be Anglijos.

Chinai Kirto Didžius 
Smūgius Japonams
Chungking, Chinija. — 

Chinai nuvijo japonus atgal 
jau toliau, negu Japonijos 
armija stovėjo pusėje pra
eito mėnesio. Kiangsi pro
vincijoj. Nuo to laiko chi
nai atkariavo kelis didelius 
apskričius nuo japonų.

Dabar Shansi provincijoj 
chinai atėmė iš japonų 
miestą Yuanpingshe. Per 
paskutines dvi savaites chi
nai užmušė 2,000 japonų 
Hopei provincijoj.

O kiek pirmiau sumušda- 
mi japonus ties Changsha 
ir vydami juos tolyn, chinai 
išžudė 30 - tūkstančių japo
nų kariuomenės.

Anglai Nukirtę 4 Nazių Lėk
tuvus, Kurie Užpuolę Laivus

bely- 
vieną 

tai”

LENKIJOS “VALDŽIA” PROTESTUO
JA, KAD LIETUVA PRIĖMĖ VILNIŲ 

NUO SOVIETU SĄJUNGOS

Prancūzai Iškrausto Savo 
Gyventojus iš Dviejų Ka

ro Fronto, Miestelių
Paryžius. — Francijos 

valdžia liepė išsikraustyti 
_ I visiems savo gyventojams 

Lietuva padarė. miestelių Mondorf ir Ev- 
esanti tarpsavinės pagalbos sutar- range arti Vokietijos rube-

AMERIKOS GINKLŲ PRALEIDIMAS 
KARIAUTOJAMS VESTU AMERIKĄ J 
KARĄ, SAKO SENATORIUS JOHNSON

Washington. — Naujoji jus, jog 
Lenkijos “valdžia”, i
Paryžiuj užprotestavo Lie-jų gu SovietlJ Sąjunga 
tuvai, kad Lietuva drįso l UoiIr- ,
priimt nuo Sovietų Sąjun
gos Vilnių ir Vilniaus kra
štą.

Lenkų “valdžios ambasa
dorius” grafas Juras Potoc- 
kis Washingtone perdavė 
Amerikos užsieninei (vals
tybės) ministerijai tą pro
testą prieš Lietuvą. Savo 
notoje užsieniniam Ameri
kos ministeriui C. Hull’ui, 
gr. Potockis sako:

“Lenkijos valdžia, sužino-

įteikė formalį protestą Lie
tuvos valdžiai, kad jinai 
priima bet kokią žemę, už
leidžiamą jai Sovietų Są
jungos, kur ta žemė nepri
klauso Sovietų Sąjungai.”

Amerikos ministeris Hull 
tik tiek atsakė Lenkijos 
“ambasadoriui,” jog gauta 
jo nota, protestuojanti prieš 
tai, kad Lietuva priima že
mes “nepriklausančias” So
vietams.

žiaus. Nužiūri, kad naziai 
gal šturmuos francūzus toj 
fronto daly j.

Berlin. — Vokiečiai išmu
šė francūzus jau beveik iš 
viso kariniai svarbaus 
Warndt miško. Pirmiau ten 
francūzai buvo įėję 8 my
lias, o dabar jų rankose tė
ra tik viena kalva to miško 
pakraštyje.

Rooseveltas Nenori Sveti
mų Submarinų net už 1,000 

Mylių nuo Amerikos

Naziai Gręsia Turkijai 
Už Sutartį su Anglija

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas išsireiškė, j o g 
kariaujančių šalių subma- 
rinams galės būt draudžia
ma pasirodyt ne tik už tri
jų, bet ir už tūkstančio my
lių nuo Jungtinių Valstijų, 
tam tikruose atsitikimuose, 
—nors tarptautiniai įstaty
mai pripažįsta tiktai trijų 
mylių pakraštinį jūros ruo
žą kaip bile kurios šalies 
savus vandenis.

ANGLIJA IR FRANCIJA ĮTRAUKĖ TURKIJĄ Į KARO 
KELIA, BET JOMS NEPAVYKO ĮVELI SOVIETUS J 
KARO RATĄ SU VOKIETIJA, SAKO “IZVIESTIJA”

Juodųjų Marių.
(Rytoj bus “Laisvėje” 

paduota plačios ištraukos iš 
“Izviestijų” apie Anglijos- 
Francijos sutartį su Turki-

Maskva. — Kai Anglija 
ir Francija pasirašė tarp
savinės pagalbos, sutartį su 
Turkija, tai Anglų ir Fran
cūzų valdovai pageidavo ir
stengėsi, kad Sovietų Są-i ja ir apie “didžią tos sutar- 
junga taip pat padarytų ša- 
ligrečią karinę sutartį su 
Turkija. Anglijos ir Fran
cijos diplomatai norėjo tuo- 
mi įtraukt ir Sovietus į ka
rinį Anglijos Francijos blo
ką prieš Vokietiją ir, galų 
gale, taipgi prieš Italiją.

Šitaip Anglijos ir Franci
jos imperialistai dar kartą 
bandė “įvaryt • kylį” tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos ir užkurt karą tarp jų
dviejų, kaip kad rašo Sovie
tų valdžios organas “Izvies
tija.” Anglijos ir Francijos 
politikieriai “gembleriavo” 
čia senu Sovietijos draugiš-

ties svarbą.”)

Turku Valdžia “Paperkama” 
Anglų-Francūzy Paskolomis

Ankara, Turkiją. — Kad 
Turkija pasirašė tarpusa
vio pagalbos sutartį su An
glija ir Francija, už tai 
Turkija gaus 300 milionų 
dolerių paskolų-kredito iš 
Anglijos ir Francijos, kaip 
neoficialiai pranešama iš 
Ankaros, Turkijos sostinės.

Pačių Naziu Minos Sunaikino

London. — Tuzinas Vo
kietijos lėktuvų užpuolė ar 
skrido užpult karinį 
lijos laivą ar laivus, 
dint jam ar jiems 
prekinį laivą “kur
Šiaurinėje Jūroje (kaip sa
ko cenzūruotas, supainiotas 
Anglijos pranešimas). Bet 
kovon prieš nazių lėktuvus 
atskubėję Anglijos lėktuvai'ei jos 
ir nušovę į marias tris na
zių orlaivius. Buvęs priver
stas nusileist ant vandens 
ir ketvirtas nazių lėktuvas, 
ale, “galbūt,” anglų jūri
ninkai išgelbėję šio lėktuvo 
lakūnus ir suėmę patį lėk
tuvą. Kiti 8 nazių lėktuvai 
pabėgę.

NAZIŲ-ANGLŲ ORO KO
VOJ NUMUŠTA ŽEMYN 

3 LĖKTUVAI

Bergen, Norvegija. — 
Žvejai sako, kad oro kovoj 
netoli Norvegijos anglų la
kūnai sunaikinę du Vokieti
jos lėktuvus, o nazių lakū
nai numušę į jūrą vieną 
Anglijos vanden-lėktuVa, 
bet anglų karo laivai išgel-

Šis susikirtimas ore įvy
ko, kad nazių lėktuvai už
puolė bombarduot du kari
nius Anglijos laivus.

LENKU POLITIKIERIAI 
SVAJOJA ATGRIEBT BAL
TARUSIUS IR UKRAINUS

Berlin. — Hitleris par- 
šaukė iš Turkijos savo am
basadorių Fr. von Pape- 
ną, kad plačiau paaiškintų 
apie savo derybas su Tur
kija ir apie tarpsavinės pa
galbos sutartį, kurią Turki
ja padarė su Anglija ir 
Francija.

Hitleris ir jo užsieninis 
ministeris von Ribbentrop 
kelias valandas tarėsi su 
von Papenu.

Valdiška 
persergėjo 
Anglija ir 
gins Turkus 
jos apgynė Lenkiją.

Nazių valdininkai tvirti
na, jog pati Anglija tykoja 
užviešpatauti Turkijos pro
taką Dardanellus, kaip ke
lią iš Vidurže'mio Jūros į 
Juodąsias Marias. Jie kal
tina Angliją, kad jinai per 
dabartinę savo sutartį su 

1 Turkija nori praplatinti 
i karą prieš Vokietiją. Na
ziai sako, kad ši sutartis 
esanti stačiai atkreipta 
prieš Vokietiją.

Paryžius.—Lenkijos “val
džios” nariai, gyvenantieji 
Paryžiuje, kaip “laikinoj

nazių spauda 
Turkiją, kad 
Francija “ap
tik tiek, kiek

ka per virvutę gudrių ir 
suktų Anglijos imperialistų 
ir pati veda tokią propa- . 
gandą, kad nejučiomis, pa
laipsniui traukia Ameriką į 
karą.

“Anglija ir Francija tik 
sėdi ir laukia,” kad Jungti
nių Valstijų senatas nubal
suotų praleist joms ginklus 
ir amuniciją, sakė senato
rius Johnsonas. (Reiškia,

kumu su Turkija ir juom Jy Laivuką, Pražudė 71-ną 
pasiremdami tikėjosi pa
siekt savo tikslą.

Bet tie Anglijos ir Fran-
! manevrai neišdegė. 

Sovietai negalėjo daryt ir 
nedarė šaligrečios sutarties 
su Turkija, kuomet Turki
ja susirišo kariškais pasiža
dėjimais su Anglija ir 
Francija*

Sovietai permatė Angli
jos gudravimus, neprisidėjo 
prie jų bloko, pasiliko bepu- 
siška šalim, galinčia laisvai 
veikti, kaipo taikos palai
kytoja, — sako “Izviestija.” 
Bet Anglijai ir Francijai 
pavyko įtraukt Turkiją į 
savo karinį ratą.

Vienok ši sutartis tiesio
giniai nepaliečia Sovietų 
reikalų. Sutarties protokole 
yra aiškiausiai nusakyta, 
jog Turk, “neturi dalyvaut 
jokiame veiksme, kuris ga
lėtų įtraukt ją į karą su 
Sovietų Sąjunga.”

Be to, Sovietai yra apsi
saugoję ir akylai tėmys 
kiekvieną žingsnį, kurį bet 
kokia valstybė darys linkui klausomomis respublikomis.1 ORAS. — Vėsiau.

Jūrininką
Copenhagen, Danija. — 

Nazių pakraščio sargybos 
laivukas “Este” netyčia už
plaukė ant povandeninių 
sproginių-minų ir tapo su
draskytas ' ties Moen sala. 
Manoma, kad žuvo 71-nas 
jo jūrininkas, o keturis iš
gelbėjo vienas Danijos van- 
den-lėktuvas. i

Tuos pačių nazių sprogi-1
nius audra nuplėšus nuo jų ir prekiniai laivai, plaukio- 
pririšimų, ir jie nuplaukę į jautieji į Ameriką, yra gin- 
netikėtą vietą.

Washington. — Jeigu bus 
išleistas įstatymas pardavi- 
nėt Amerikos ginklus ir 
amuniciją kariaujantiems 
kraštams Europoj, tuomi 
bus padarytas pirmas šios 
šalies žingsnis į karą, per
sergėjo senatorius Hiram 
Johnson, iš Californijos. 
Toks karo pabūklų parda
vinėjimas stačiai kurstytų 
kariškus Vokietijos žings
nius ant jūrų prieš Ameri
ką, nes pati Vokietija, už- 
blokaduota Anglijos, nega
lėtų gaut reikmenų iš Ame
rikos. Taigi šis sumanymas 
pardavinėt karo įrankius 
kariaujančioms šalims iš 
tikro reikalauja, kad Ame
rika savo ginklais-padėtų 
Anglijai ir Francijai ka
riaut prieš Vokietiją, kaip 
pabrėžė senatorius H. John
sonas.

Jis kaltino dabartinę Am-
savo sostinėj,” užginčija pa- erikos valdžią, kad jinai šo- 
sklidusius pranešimus, kad 
ši Lenkų “valdžia” atsisa
ko nuo tų buvusios Lenki
jos žemių, kurias Raudono
ji Armija užėmė, kaipo uk- 
rainų ir baltarusių plotus.

Tie Lenkijos “valdovai” 
tvirtina, kad Lenkija nie
kam “neužleisianti” jokių 
“savo” žemių.

(Bet pati Anglijos užsie
ninė ministerija per savo
vice-ministerį Butlerį parei- Anglija ir Francija tik' tada 
škė šeštadienį, jog Anglija 1 
nereikalauja, kad Sovietai 
sugrąžintų ukrainiškus ir 
baltarusiškus plotus, atim
tus nuo buvusios Lenkijos. 
Tos pat dienos pranešimas 
iš Londono sakė, kad Angli- praleidimą, 
jos valdžia “įtikinus” Len- Anglijos ir Francijos “de- 
kijos užsieninį minister} A. mokratijas”: Na, tai bent 
Zaleskį nereikalaut sugrą- vienas jūsų pasakykite, dėl 
žint Lenkijai jokių žemių,! ko dabartinis karas ištikrų- 
kurias Sovietai atėmė nuo jų yra vedamas!

mus Ginkluotus Keleivinius Varšavos: o tarp tu žemių Senatorius Johnsonas, iš 
Laivus?

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatui įneštas 
naujas sumanymas reika
lauja neįleist jokių ginkluo
tų svetimų keleivinių ir 
prekinių laivų į šios šalies 
prieplaukas.

Visi Anglijos keleiviniai

imtų tikrai kariaut prieš 
Vokietiją, kai užsitikrintų, 
kad Amerika rems jųdviejų 
karą.)

Senatorius Johnsonas iš
šaukė remiančius ginklų 

kalbančius už

Ar Įleist į Ameriką Sveti-

kluoti kanuolėmis.

I yra ir Vilniaus kraštas.
(Iš to galima suprast, jog 

Anglija perkalbinėia Lenki
jos neva “valdžią” bent šiuo 
tarnu nereikalaut atsteigt 
“visa” buvusią Lenkija. Nes 
Anglija bijo, jog reikala
vimas atimt iš Sovietu uk- 
rainiškus ir baltarusiškus 
plotus buvusios Lenkijos 
gali nustatvt Sovietus prieš 

I Angliją ir Franciją.)

Rinkimai į Ukrainą ir Bal
tarusių Seimus Buvusios 

Lenkijos Plotuose

Francūzų Frontas. — 38 
reporteriai užsieninių laik
raščių šičia j ieško ir “ne
randa” karo tarp Francijos

Maskva. — Sekmadienį, ir Vokietijos, 
įvyko'* rinkimai atstovų į ---------
seimus tuose ukrainu ir bal
tarusių plotuose, kuriuos' Vokiečių submarinas nus- 
So vieta i atgavo nuo Lenki-

Stockholm, Švedija.

Bucharest, Rumunija. — 
“Nežinia” ,kodėl susprogo 
ties. Gibraltaru ir nusken
do Rumunijos laivas “Olte- 
nia,” vežęs kerosiną.

London. — Anglija ima į 
armiją dar 215.230 vyrų 20 
ir 22 metų amžiaus. •

Senatorius Johnsonas, iš 
savo pusės, teigė, jog šis' 
karas yra vedamas Angli
jos imperialistų, kurie sie
kia dar labiau jsigalet pa
saulyje.

Bet dauguma kalbėjusių 
demokratų senatorių sten
gėsi nubaltinti Angliją ir 
Franci ją. O vienas kitas jų 
atvirai pripažino, kad gin
klų praleidimas iš šios ša
lies paremtų Angliją ir 
Franciją; bet, girdi, taip ir 
reikią.

Sovietai atgavo nuo Lenki- kandino vieną Švedijos ir 
jos. O šie seimai spręs, ar-vieną Norvegijos prekinį 
prisidėt prie Sovietų Sąjun- laivą.
gos ar likt visiškai nepri-| •—----------------

Naziai Be Persergejimo 
Skandins Prekinius Laivus, 

Lydimus Karinių Laivų 
Berlin. — Hitleris įsakė 

savo submarįnams ir lėktu
vams skandint be persergė
jimo visus tokiūs prekinius 
talkininkų ar bepusiškų ša-London. — Anglijos karo

ministeris Hore-Belisha sa- lių laivus, kuriuos lydės ka- 
Stalinas apkirto riniai Anglijos-Francijos 

laivai
ko, kad “ 
Hitlerį.”

J ,
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prieš tą skerdynę, kurią suruošė Cham- 
berlainai, Hitleriai, Daladieriai, Beckai 
ir kiti. Mes kelsime savo balsą todėl, 
kad tasai karas yra vedamas ne tautoms 
laisvinti, ne demokratijai atsteigti, bet 
grynai imperialistiniais sumetimais!

Jeigu Grigaitis taip labai to karo 
trokšta, tai. ar nebūtų gerai, kad jis, 
užuot tiek daug plepėjęs, užsivilktų mun- 
dieruku ir eitu kariauti.
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Vilnius Būsią:, “Legalizuotas”
Kai Lietuvai buvo perduotas Vilnius, 

tai “Naujienos” rašė (ir ko jos šiais lai
kais neprirašo!), būk tatai padaryta ne
teisėtai. Grigaičiui, mat, taip sakęs 
Chamberlainas. Iš tokių pareiškimų mes, 
aišku, juokėmės pirmiau, juokiamės ir 
dabar.

Tačiau visvien ne pro šalį pasakyt keli 
žodžiai apie tai, kaip dabar Anglijos po
nai maino savo kailį. Pereitą ketvirta
dienį Anglijos parlamente iškilo štai ko
kis įdomus dalykas. Anglijos užsienio 
reikalų ministerio padėjėjas Butler pa
reiškė, kad, girdi, Anglija niekad nega
rantavusi Lenkijai pagalbos, jei ji turės 
kokių nors nesusipratimų su Sovietų Są
junga !

Daugiau. Londono žinios skelbia, kad 
Anglijos užsienio reikalų ministeris Ha
lifax turėjęs pasitarimų su nauja Lenki
jos “valdžia”, kurią francūzai su ang
lais įsteigė Paryžiuje. Toji popierinė 
valdžia, sako korespondentas, jau sutiko 
nereikalauti grąžinti būsimai Lenkijai tų 
žemių, kurias pasiėmė Sovietų Sąjunga! 
Tatai, aišku, Lenkijos valdžia padarė 
spaudžiama anglų ir francūzų.

^"'Kitais žodžiais, nei Anglija, nei Fran- 
cija, nei būsima Lenkija nereikalaus len
kams grąžinti Ukrainą ir Baltarusiją. 
Nors Vilnius neminimas, tačiau savaime 
suprantama, kad jo busimoji Lenkija ne
reikalaus, nes ji visiškai nesirubežiuos su 
Lietuva.

Taigi dabar Grigaitis gali miegoti ra
miai: Vilnius jau bus teisėta Lietuvos 
sostinė.

Tenka priminti ir tai, kad, jeigu An
glijos ir Francijos politikai šitaip Len
kijos klausimą sprendžia, tai jie jį spren
džia gerai. Bet tuomet kyla kitas klau
simas: kam tuomet tęsti imperialistinis 
karas? Kam žudyti žmones, kam naikin
ti žmonių turtas?! Lenkija tokia, kokia 
ji buvo prieš karą, jau atsteigta nebus. 
Tegu įsitėmija visi Grigaičiai ir kiti, ku
rie taip trokšta kariauti!

Argi Šitaip Gražu?
Šiuo metu daug Amerikos laikraščių 

smerkia pulk. Lindberghą. Jie prikiša 
jam vienšališkumą, jie prikiša jam Hit
lerio medalį, kurį Lindberghas kadaise 
priėmė.

Kai tik Hitleris suteikė Lindberghui 
medalį, mes tuomet jį, Lindberghą kri
tikavome, kam jis jį priėmė. Bet toji 
spauda, kuri šiandien puola Lindberghą, 
tuomet tylėjo arba net gi jį teisino!

Kodėl gi šiandien Lindberghas taip 
puolamas? Todėl, kad jis pasakė vieną 
kartų karo ruošėjams dalyką. Jis būtent 
priminė, jog Jungtinės Valstijos netu
rėtų Kanados ginti, jei ją priešas užpuls, 
kadangi Kanada, neatsiklausus mūsų 
krašto, įsivėlė į karą. .

Galime su Lindberghu nesutikti dėl 
daugelio kitų klausimų, bet šiuo klausi
mu tenka su juo pilniausiai sutikti. Ka
nada įsivėlė j šį imperialistinį karą visiš
kai neatsiklausdama Jungtinių Valstijų. 
Jeigu ji paskelbė Vokietijai karą, tai rei
škia ji pati viena ir turi muštis. Kodėl 
Jungtinėse Valstijos turtų eiti jai tal
kon?

Deja, toji spauda, kuri nori kad Ame
rika įsikištų į karą, tos sveikos lakūno 
logikos priimti nenori.

Po Stockholmo Konferencijos
Kai Stockholmo konferencija buvo šau

kiama (dalyvavo: Švedijos, Norvegijos, 
Danijos karaliai ir Suomijos preziden
tas; be to, visa eilė kitų valdininkų), tai 
tūli žmonės manė: na, dabar tai jau So
vietams bus. Tie keturi valdovai susi
tars ir galimas daiktas, kad net kariauti 
eis su Sovietų Sąjunga.

Bet po konferencijos tie patys’ žmo
nės jau kitaip kalba. Nors konferencijos 
tarimai nepaskelbti, tačiau, patikėtinai 
sužinota, kad konferencija nieko pana
šaus netarė. Konferencija, faktinai, pa
tarė Suomijai tartis su Sovietais drau
giškai ir prieiti prie gerų nutarimų.

Sovietams nieko daugiau ir nereikėjo. 
Jie . nenori su nieku karo. Kadangi jie 
karo nenori, tai tam ir daro apsigynimo 
sutartis; įtraukia daugiau tautų į taikos 
bloką, kuris galės suvaidinti nepapras
tai svarbų vaidmenį taikos palaikyme.

Gal mano gyvenime pirmu 
kartu teko dalyvauti tokiam 
skaitlingam ir vaizdingam, 
pilnam draugiškumo bankiete.

Jis buvo gyvas, pilnas 
džiaugsmo, kada mes minė
jom lietuvių tokį reikšmingą 
kultūrinį pažengimą pirmyn, 
išauklėjimą dienraščio “Lais
vės” į populiarišką, pilną tei- 

| singumo laikraštį, be kom- 
j premisų, be darkymo teisingų 
i žinių, kaip daro mūsų prie
šai. Mes turim liaudies dien
raštį. Tą aiškiai įrodė publi- 

iš visų

skyrę nuo visuomenes veiklos.
Kada dabar man teko pir

mu kartu dalyvauti didmies
čio lietuvių parengime, tai vi
sai kitą vaizdą gavau.

Arba paimkim jaunuolį 
Keistutį Michelsoną, universi
teto studentą. Kaip sako re
porteris, jis atstovauja trečios 
gentkartės jaunuolius! Koks 
tai malonumas išgirsti to jau
nuolio kalbą nuo estrados j 
skaitlingą minią! Jo kalba 
aiški, grynai lietuviška, net 
viršina tūlus atvykusius iš Lie-

tuvos kalbėtojus.
Vis tiek aš neturėsiu vietos 

išreikšti visų savo minčių, 
kaip aš jaučiausi šiame ban
kiete. Bet aš permačiau, kad 
liaudis masiniai stovi su lais- 
viečiais, o laisviečiai dienraš
tį net tiek ištobulino, kad ti
kimasi šiam vajuj skaitytojus 
padvigubinti.

Malonėčiau, 
tektų susitikti 
m am bankiete 
draugais, kurių 
suminėti nėra vietos.

J. Ramanauskas.
IX-30-39.

Nuo Red. Atleisite, k a d 
tuos ilgus atsiminimus išėmė- 
me iš šio straipsnio. Ten vi
sai atskiras dalykas.

kad d a kartą 
tokiam links- 
su tais visais 

į visų vardus

“Hitlerizmo Propaganda”
“Agitacija apie ‘sustabdymą imperia

listinio karo’ yra niekas kita, kaip hit
lerizmo propaganda.”

Šitaip rašo “Naujienos,” kurios va
dinasi socialistiniu laikraščiu. Šitaip jos 
rašo betarpiškai. Kas šiandien kalba 
apie taiką, tas, pagal Grigaitį, yra “Hit
lerio agentas.”

Atseit, dabar “hitlerizmo agentai” yra 
* Bernard Shaw, Lloyd George, tos darbo 
unijos, kurios pasisako prieš imperialis
tinį karą, visa eilė Jungt. Valstijų sena
torių, visi komunistai, visi taiką mylį 
žmonės! Ar reikia didesnės žioplystės! 
Ar reikia didesnio prasiradimo, kaip tas, 
kurį rodo “Naujienos”!

Tegu socialistai mus vadina, kaip tik 
jie nori, o mes vis tik kelsime savo balsą

Klausimai ir Atsakymai
L

Klausimas:
Aš dabar neatsimenu, 

kaip buvo pereitam kare: 
Ar Amerikos valdžia ėmė 
kariuomenėn vokiečius, au
strus ir kitus ateivius, prieš 
kurių gimtinius kraštus 
Amerika kariavo? Ar atei

Koliojimosi Ekspertai
Nei vieno Amerikos lietuvių laikraš

čio redaktorius nemoka taip koliotis ir 
plūstis, kaip “Naujienų” Grigaitis. Ir 
ko jis neišranda! Atrodo, kad tasai žmo
gus lankė mokslus (už darbininkų sudė
tus centus) tik tam, kad išmokti praš
matniau koliotis.

Daugiausiai jis kolioja, aišku, komu
nistus. Pastaruoju metu jis pradėjo ko
munistus krikštyti “komnaciais.” Kodėl? 
Už ką? Tik to žmogaus biedna galvelė 
turbūt žino.

Bet akyva, kad Grigaitį tuč-tuojau pa
sekė Vitaitis. Šis žmogus gero nieko ne
išmoksta ir nebando išmokti. Bet kolio
tis—pasirodo, turi didelių gabumų. Gri
gaičio išgalvotą durną koliojimosi žodį 
jis kartote kartoja.

Nereikia nei aiškinti, kad tasai žodis 
komunistams neprilips. Koliojimosi eks
pertai patys save nusinakins, taip nerim
tai pliovodamiesi.

Na, ir reikia pasakyti, tie koliojimosi 
ekspertai, labai dažnai kalba apie doro
vę, apie etiką, apie mandagumą!

ka. Mes susitinkam 
sriovių pažangiąją publiką. 
Tas daro jaukumą, 
suvažiavę ir; iš tolimų vietų 
susitinka ir širdingai, meiliai 
vienas su kitu sveikinasi, per- 
sistatydarni vienas kitam sa
vo paėjimą, darbo aplinkybes, 
linksmą ar skurdų gyvenimą. 
Tuom viskuom dalinasi tarp 
savęs, rodos, būtų vienos šei
mos vaikai susiėję ilgai ne
simatę! Ir kaip nesidžiaugsi 
tokia harmonija! Ir man pa
čiam teko susitikti su viena 
drauge pirmu kartu, kuri mer
gaite būdama 31 metai atgali v v , . . ,man rašinėjo laiškus, kaipo I zangU v^1^’ ^z tai, kad JIS 
atsakymą nuo J. Lengmino iš SU C2’52 CCArstori.....
Šlisemburgo katorgos už pa- dviem darbo unijos 
siųstas aukas revoliucijos ir' 
politinių kalinių šelpimui.

Programa buvo žavėjanti 
dainų melodijomis. Nuotaika 
publikos buvo labai draugiška 
ir linksma. Nežiūrint to, kad 
ta publika ir susidėjo iš įvai
rių sriovių ir pakraipų. Čia 
mes matom inteligentiją, stu
dentus, verslius (biznierius) 
visų skyrių, čia randasi komu
nistų, socialistų, tautinįnkų ir 
katalikų. Pas visus klesti drau
giškumas. Visi kalbasi, visi 
linksminasi smagiai. Todėl, 
kad apvaikščiojam liaudies 
dienraščio “Laisvės” 20 metų 
sukaktį. Tas viskas reiškia, 
kad dienraštis pilnai ištikimai 
visiems lygiai tarnauja.

Programos vedėjas drg. It. 
Mizara viską diplomatiniai at
liko. Na, o 
darbininkus 
blikai! Jie 
nuoširdžiai.

Čia matom visą “Laisvės” 
štabą atsidavusiai dirbant su 
šypsą ant veidų, kad tik įtikt 
publikai, čia matom drauges 
iš organizacijų po svetainę 
bėgiojant, stalus taisant, val
gius dėstant, ir vis skubina 
bėga su šypsą ant veido.

Dabar, jeigu pažvelgsim į 
jaunuolius. Jie stebuklus da
ro! Nepalyginsi jų prie mūsų 
jaunuolių anglies srityje, ku
rie atšalę nuo senių parengi
mų, negali prisiprašyt ateit į 
pagelbą parengimuose. Juk ir 
publika geriau myli jaunuo
lius, kaip senius, jau prigrubu- 
sius, patarnavime bankietuo- 
se. O mūsų jaunuoliai atsi-

Svečiai

kad paimti visus 
patarnautojus pu- 
dirbo sunkiai ir

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Sugraibstė Es-Džei
Antkapio Užrašas 

Šalkauskas čia ilsis... 
Dažnai jis didžiavos: 
Man karas tai “never”

paslysti.
Bet šitas jo guolis
Be žodžių pasako:
Taip teigiant jam teko 

suklysti...

Texas Fašistai Bando Išėst 
Pažangy Majorą Mavericką

San Antonio, Texas. — 
P r i s i e k d i n t ųjų teismas 
(specialiai parinktas iš at
žagareivių) įkaitino šio 
miesto majorą Maury Ma- 
vericką, demokratiniai pa-

savo sekretorium ir 
virši

ninkais užmokėję pagalvius 
taksus penkiem piliečiam, 
idant šie galėtų dalyvauti 
balsavimuose. .

Texas valstijoj pilietis tu
ri užsimokėti už teisę bal
suoti, ir pagal tos valstijos 
įstatymą tai esą “krimina- 
lis prasižengimas”, jeigu 
kas kitas duoda piliečiui pi
nigų užsimokėti už balsavi
mą.

Fašistiniai gaivalai rei
kalauja išmesti Mavericką 
iš majoro vietos todėl, kad 
jis leido komunistams lai
kyt susirinkimą miesto sve
tainėje ir atsiuntė policiją* 
saugot tą susirinkimą nuo 
sujudusių fašistinių gengs- 
terių.

Majoras Maverick pir
miau buvo kongresmanu 
Washingtone.

Japonų Bombininkai Beveik 
Sunaikino Chinų Miestą;

Užmušė 200 žmonių
Chungking, Chinija.—Ja

ponų orlaiviai bombomis su
naikino du trečdalius Chi- 
nijos miesto Nanchuan, už 
50 mylių nuo Chungkingo; 
nužudė 200 nekariškių chi
nų ir sužeidė 500. Japonai 
oro bombomis, be kitko, su
pleškino francūzų katalikų 
bažnyčią ir sužeidė jos ku
nigą.

Atsistatydinęs A d m i r olas 
Kursto Ameriką į Karą
Indianapolis, Indiana. — 

Atsitarnavęs ir atsistatydi
nęs Amerikos laivyno admi
rolas Yates Stirling sakė 
Amerikonų Legionui, kad 
Jungtinės Valstijos turėtų 
susidėt su Anglija ir Fran
ci ja karan prieš Vokietiją. 
Jis baugino Ameriką, kad 
jeigu Vokietija laimės ka
rą, tai paskui, girdi, naziai 
užpulsią Ameriką, ir tada 
tik ji viena turėsianti ka
riaut su Vokietija^

Tas senis admirolas gai
lėjosi, kad Amerikos žmo
nės “vis dar” yra priešingi 
šios šalies kišimuisi į Euro
pos karą.

Gyvenimo Pasunkejimas
—Seniau, o... seniau čia 

skambėjo kita giesmė. Se
niau pasiturįs bernas geidė 
turėti arkliuką ir bričkelę, 
į kurią įsisodinęs galėtų pa- 
vėžyti savo mylimą merge
lę. Ir tokis dalykas jam kai
nuodavo tik apie šimtas do
lerių. Gi dabar... kiekvie
nas snarglys geidžia tam 
pačiam tikslui turėti auto
mobilių, kainuojantį nuo aš- 
tuonių iki dešimčiai šimtų 
dolerių. O t, kame gyvenimo 
pasunkejimas! — atsimin
damas praeitį aiškina die- 
delis.

Anglija Grobia Laiškus iš 
Amerikos j Vokietiją

Washington. — Anglija 
stabdydama ant jūrų kelei
vinius ir prekinius laivus 
nekariaujančių šalių ir da
rydama juose kratą, užgro
bia laiškus, kuriuos tie lai
vai gabena iš Jungtinių 
Valstijų į Vokietiją. Tokius 
bepusiškų kraštų laivus 
“pasitinka” ir sulaiko kari
niai Anglijos laivai; paima 
laiškus siunčiamus iš Ame
rikos į Vokietiją, atidaro 
juos ir perskaito, j ieškoda
mi naudingų Anglijai žinių. 
Paskui anglai tuos laiškus 
užlipdo ir grąžina atgal į 
Ameriką.

Dėl to vienas pašto valdi
ninkas Washingtone sako: 
“O mums tada nieko dau
giau nelieka daryti, kaip tik 
siųsti tuos pačius laiškus 
vėl į Vokietiją.” Taip ir ei
na užburtu ratu.

Tai Buvo Svarba
Jaunas daktaras: — Ma

no naujo auto pataisymas 
kainavo du šimtu dolerių.

Senas daktaras: — Tai 
ir apiplėšė tave.

Jaunas dakt.: — O ne, to 
negalima vadint tiesioginiu 
apiplėšimų. Mat, garažo sa
vininkas, nežinodamas tik
ros auto sugedimo priežas
ties, šaukė mekanikų kon
sultaciją (pasitarimą). Tai 
reiškia, buvo svarbus klau
simas išspręsti. Už tai ir 
kaina...

Pagal Reikalą
Nauja pardavėja: — šis 

žmogus klausia, ar šie mar
škiniai susitrauks išskalbus 
juos?

Krautuvės savininkas: — 
O ar tų marškinių miera 
tinka jam?

N. pardavėja: — Ne, tie 
marškiniai perdideli jam.

Kr. savininkas: — O, 
taip, taip, šie marškiniai 
susitrauks išskalbus.

tyje šauktų armijon tokius 
ateivius?

' Skaitytojas. 
Atsakymas:

Kaip būtų naujam kare, 
tai dabar negalima pasaky
ti. Bet pereitam Pasauli
niam Kare Amerikos vald
žia neėmė armijon nei vo
kiečių, nei austrų. Tik taip 
čia juos smarkiai persekio
jo-

Kaunas. Klaipėdiškių rei
kalams tvarkyti komisijos 
pranešimu, nežiūrint dabar
tinės padėties, paskutiniu 
laiku sutvarkyta daug pri
vačių asmenų Klaipėdoje 
pasilikusio turto reikalų ir 
įmokėjimai į trečiąją sąs
kaitą nėra; sustoję. Valsty
binis turtas, likęs Klaipėdo
je, būsiąs sutvarkytas atsi
skaitymo keliu.

; W<
s .,.< is

Chryslerio (automobilių) kompanijos darbininkai apleidžia fabriką; jie tai da
ro kaipo protestą prieš kompanijos įvestą naują darbo paskubos sistemą.

—Kodėl darbas su kapita
lu nesusitaiko?

—Dėlto, kad jie nesu
pranta vienas kito.

—Kaip tai?
—Ogi taip, kad kapitalas 

niekuomet nedirba, o dar
bas neturi kapitalo.

Sovietai Sutinka Parduot 
Amerikai Daugį Mangano
Washington. — Jungtinių 

Valstijų armijos vadai at
rado reikalinga turėt atsar
gai sandėlius mangano. O 
manganas yra metalas, ku
rio įmaišius į plieną- pasi
daro kur xkas stipresnis 
plienas.

Dabar, todėl, Amerikos 
iždo ministerija paskelbė 
varžytines, kas, kiek ir už 
kokią kainą apsiimtų pris
tatyti mangano.

Sovietų Sąjunga pasiūlė 
Amerikai 196 tūkstančius 
tonų mangano už $4,898,- 
040.
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Eltos Žinios iš LietuvosMACIAU IR PATYRIAU
LIETUVOJE

1 1 P. Baranauskas ........
Dar Lietuvoje būdamas kai kuriais 

klausimais esu parašęs mūsų “Laisvei” 
keletą straipsnelių, tačiau iš ten para
šydavau tik trumpai, ir rašydavau 
abejodamas, ar tą mano rašinį svieto 
akys matys ar ne. Dabar, sugrįžęs, 
teikiuosi parašyti daugiau ir plačiau.

Apie Lietuvos Jaunimo Pažangą, ir Kaip 
Mūs Jaunimas šiandien Atrodo

Sugrįžus po 11-kos metų į Lietuvą, di
džiausias pasikeitimas jaunime buvo tas, 
kad kuriuos piemeniukus palikau 8-nių 
metų, šiandien radau jau vyrus, užaugu
sius berniokus: jie jau šoka, su mer
gaitėmis romansuoja, sunkiai dirba,— 
aria, šienauja, kelius žvyriuoja ir t.t. O 
dar labiau stebėjausi susitikęs kaiminkas 
merginas, kurias taipgi palikau mažiu
kes mergaičiukes, bebėgiojančias su 
trumpomis sukneliukėmis; kitos tuomet 
tik peteliškes gaudydavo... šiandien at
ėjus į vakaruškas, prieina brandinga, 
pilnai užaugusi, puiki mergina ir sako:

—Labas, ponas Baranauskai! Tai ką, 
nepažįsti ponas manęs?... Tai Drobny- 
tė Nascia... Aš jus atsimenu, kada iš
važiavote j Ameriką.—Pareiškia mer
gina.

Tokių pareiškimų teko girdėti labai 
daug. Vietiniams naujas bile koks pribu- 
vėlis yra daug lengviau pažinti, bet tam, 
naujai parvažiavusiam, jau sunku visus 
pažinti ir atsiminti.

Man buvo gana keista ir gaila, kad 
buvę artimi mano draugai, su kuriais ka
daise kartu naktigonėje jodavau, vieni 
kitiems pirtyje nugaras nuplaudavome, 
draugavomės, jaunime šokdavome, mo
kykloj vienam suole kartu sėdėdavome, 
—šiandien parvažiavus toks draugas ar 
tai miestelyje, ar tai vakaruškose, sto
vės atokiai ir lauks tol, kol juos užkal
binsi; jie nedrįsta užkalbinti. Kada susi
pažįsti, jį užkalbinį, tuomet nudžiunga ir 
kitas net su ašaromis akyse pradeda kal
bėti, nepamiršdamas tave aptituluoti tuo 
Lietuvoje priimtu vardu—“ponas”...

Tačiau per tuos keturis mėnesius, be
būdamas Lietuvoje, glaudžiai susigyve
nau su vietiniu jaunimu: eidavome kar
tu į vakarėlius, gegužines, važiuodavome 
j atlaidus ir t. t.

Jaunimo dabar yra Lietuvoje užaugu
sio daug ir gražaus—ypatingai daug 
merginų. Vaikinų yra truputį mažiau, 
kadangi kiekvienas jaunuolis, gyvenan
tis mažesnėje ukėje, nuolatos svajoja, 
kaip ir kur būtų galima išsprukti iš Lie
tuvos. Kiek laiko atgal, daug Lietuvos 
jaunuolių gavo progą išsprukti į Latvi
ją ir ten jie apsigyveno; kiti tarnauja 
kariuomenėje, dar kiti kokį nors ama- 
tėlį išmokę keliauja per Lietuvą arba 
bent po apylinkes. Na, o merginos na
bagės gyvena ant vietos ir laukia, kada 
iš kur kokie piršliai atsikapstys; joms 
emigracijos durys bent šiuo tarpu užda
rytos į visas pasaulio šalis.

Nesmagu man tatai paminėti, tačiaus 
reikalas verčia pripažinti, kad Lietuvos 
kaimo jaunimas pažangos nepadaręs per 
tą vienuoliką metų jokios. Jeigu praktiš
kai paėmus skaitlines, kiek seniau kaime 
skaitydavo jaunimas laikraščių, ir kiek 
šiandien—tai surasime, kad 11-ką metų 
atgal jau skaitė daugiau negu šiandien. 
Tam vyriausia priežastis bus ta, kad da
bar sunkiau pasigauti kokis litas, negu 
kad pirmiau būdavo.

Skaudu matyti, kuomet mes Lietuvoje 
turime privalomo mokslo įstatymą, bet 
randasi kaime veik kuo ne pusė vaikų, 
sulaukusių 15-kos ir daugiau metų, ir 
nepabaigusių pradinių mokyklų. Tam bū
na priežastis tokia, kad vaikas neturi 
kuo apsiauti, arba apsivilkti ir tas su
trukdo vaikui mokinimąsi, o kuomet su
laukia keturiolikos metų, tuomet jau iš
siima gimimo metrikus ir būna paliuo- 
suotas nuo mokyklos. (Tokių bėdų neturi 
valdininkų ir miesčionių vaikai.)

i

Kaip Dzūkijoj jaunimas kalbėjo 11-ka 
metų atgal dzūkiškai, taip lygiai dzūkuo- 
ja ir šiandien, o Žemaitijoj taip lygiai su 
seniais, taip su jaunuoliais sunku susi
kalbėti—nes kalba žemaitiškai. Tik kiek 
teisingiau pradeda lietuvių kalbą varto
ti pabaigę bent vidurinę mokyklą (ketu
rias klases gimnazijos). Bet dabar aukš
tesnę mokyklą lankantį mokinį arba mo
kinę iš kaimiečių sunku rasti,—ūkinin
kams, ypatingai toliau nuo didesnių 
miestelių gyvenantiems, neįmanoma vai
kai leisti į mokyklą jokiu būdu. Taipgi 
dar iš valdžios pusės ūkininkų vaikams 
sudaroma vienokių bei kitokių apsunki
nimu. c

Kaunas. Vyriausybė pri
tarė trečiojo cukraus fabri
ko statymui. Jis bus sta
tomas prie Panevėžio. Pa
ruošiamieji darbai jau at
likti. Cukraus suvartojimas 
Lietuvoje paskutiniais kie
tais paaugo 15-20 nuošim-. .-M-

Kaip Jaunimas i Rėdosi?
Kaimo jaunimą užpuolė rėdymosi ma

nija. Ta “liga” tai atėjo iš Kauno—mū
sų “palaimintos” sostinės. Kadangi mū
sų Kauno ponai jau išmoko gerai pasi
rėdyti, tai nabagai kaimiečiai pasižiūrė
ję į tuos ponus bando juos pasekti, ir 
bando nors bent panašiai pasirėdyti. Na 
ir tas ūkininkus stačiai prie “kryžiaus 
kala.” Kuomet ūkininkas gauna už cent
nerį (tris pūdus) 6 litus, o vidutinis 
kaklaraišis kainuoja 12 arba 14 litų, tai 
reiškia, kad ūkininko sūnus, norėdamas 
nusipirkti kaklaraišį—turi vežti į turgų 
vežimą javo. Arba norėdamas nusipirkti 
bent kiek panašesnius marškinius, turi 
mokėti apie 20 litų; už vidutinišką skry
bėlę reikia mokėti 30-40 litų. (Tiesa, 
skrybėlių, apart Kauno, kituose mieste
liuose nei nėra pardavimui, ir kaimie
čius labai retai kur matysi skrybėlę ne-‘ 
šiojant.)

Na, o ūkininkai apart to “palaiminto” 
bekono, karvės, arklio arba saujelės ja
vo,—pajamų kitokių iš niekur neturi. Ir 
jeigu gaspadoriaus sūnus arba duktė no
ri kiek “liuckesnį” rūbelį ant skūros už
sidėt, tai turi jo ūkis nukentėt.

Mūsų tautos “vadai” perša jaunimui 
ruošti ir nešioti namie austus drabužius. 
Sako: “palaikykime tautiškumą,” sako, 
tokie drabužiai pigiau kainuoja. Bet pa
tys tie vadai nešioja importuotus iš už
sienio. Ypatingai valdininkai, parsisiųs
dina geras sau gelumbes iš Anglijos ir iš 
kitur. Valdininkai, tiesa, turi no keletą, 
kostiumų, nešioja juos prisitaikant prie 
sezono. O mūsų nabagas kaimietis turi 
vieną juodą žiponą ir tuo vienu jiš per 
apvalius metus rėdosi. Važiuoja vasarą 
kur nors į kokius atlaidus su tokiu juo
du žiponu, indulksta visas; atrodo, kaip 
iš malūno ištrauktas berniokas. Kelinės 
būna vienokio audeklo, žiponas kitokio.

Merginos į atlaidus ir į vakarėlius at
eina su pirktinėmis drapanomis. Bet ka
žin kodėl kaimietės merginos nešioja 
sukneles daug ilgesnes negu miesčion- 
kos. Kaimiečių kojinės (pančiakos) ko
kios žilos, juosvos; pigios medžiagos, o 
jau mūsų sostinėje Kaune ir kituose 
miesteliuose, ir moterys ir merginos dėvi 
panašias kojines kaip Amerikoje (bet 
jeigu kuri basa, tai kojinių neturi vi
siškai).

Štai vasarą parvažiuoja į kaimą iš 
Kauno mokytoja arba kokia škaplierių 
pardavėja su skrybėlaite, su švelnia, 
trumpa suknele, o dar rankoje ir skūri- 
nę gražią tarbelę nešiojasi,—norisi ir 
mūsų kaimietei tokią damą pasekti; 
kartais nusiperka ir ta kaimietė ploną, 
šviesią suknelę, arba, kartais net ir skry
bėlaitę; važiuoja ji vežimu į miestelį, iš
lipa iš vežimo, prisiglaudžia kur nors 
prie tepaluotų ratų,—ir jau po tai gra
žiai suknelei. Arba nueina su gražesne 
suknele į vakaruškas, pašoka purvinam 
kieme, sušyla, paskiau jaunikaitis nusi
veda tą mergužėlę kur nors už tvarto, 
pasisodino ant smaluoto medžio, arba 
ant kokių akėčių, ir ta graži suknelė su
sitepė, arba net ir skylių atsirado... Ot 
tai tau ir sek miesčionkas!

(Bus daugiau)

Kaunas. Lietuvos Sava
norių Sąjungos’Centro Val
dyba išleido atsišaukimą į 
visuomenę, kuriame pabrė
žusi 1920 metais Maskvoje 
pasirašyta su Sovietų Są
junga taikos sutartimi nu
statytas sienas ir nusisto
vėjusią gerą kaimynystę, 
sako: “Nesuklysime saky
dami, kad viena iš priežas
čių, dėl kurių Lietuvoje esa
ma gero jausmo Sovietų Są
jungai, yra ta, kad ši vals
tybė per visą eilę metų pa
stoviai prijautė Lietuvai ir 
ją užstojo jos kovoje dėl 
savo tautinių idealų, kurie, 
Suvalkų sutartį paneigus, li
ko visiems mums atmintinu 
būdu neįvykdyti. Tvirtai ti
kime, kad, realizuojant da
bar bendrą sieną ir tiesio
ginę kaimynystę tarp Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos, 
įvykių dalyvių nebus užmir
štas nė būtinas reikalas lei
sti mūsų tautai realizuoti 
ir savo tautinį idealą, ku
rio įgyvendinimui yra, be
je, ir tvirtas sutartinis pa
grindas.” Dėl santykių su 
antru didžiuoju kaimynu, 
L. S. S. Valdyba sako: “Va
karuose turime kitą galin
gą kaimyną, Vokietiją su 
kuria taip pat yra nusisto
vėję visiškai geros drau
giškos kaimynystės santy
kiai, kuriuos mums tenka 
ir toliau atydžiai palaiky- 
kyti.” Dėl dabartinės padė
ties atsišaukime sakoma: 
“Visa mūsų tauta giliai 
įkainojo tą nepalyginamą 
laimę, kurios mums mūsų 
laisva tėvynė suteikė, ap
saugojusi mus nuo pareigos 
lieti kraują už svetimųjų 
reikalus, kaip kad tai daž
nai įvykdavo praeityje, kai 
mūsų kraštas ar kuri jo da
lis būdavo svetimųjų vald
žioje. Todėl kiekvienam 
tautiečiui, kiekvienam pilie
čiui palieka taip pat galio
ti prievolė, susibūrus vie
ningai aplink krašto vado
vybę, lengvinti jai atlikti 
jos tarptautinį uždavinį.”

Kaunas. Lietuvai kietojo 
ir skystojo kūro neturint ir 
miškais nesant turtingai, 
ypatingas dėmesys kreipia
mas į durpių gamybą ir 
durpinio kūro išnaudojimą 
ne tik apsišildymui, bet ir 
pramonės reikalams. Lietu
vos durpynų plotas, dar ga
lutinai nenustatytais duo
menimis, siekia 65-70,000 
hektarų. Tuose durpynuose 
galima skaityti tinkamų ka
simui durpių apie 230 mili
jonus tonų. Tame skaičiu
je gerai su durpė jusiu dur
nių esama apie 30 nuoš., vi
dutiniškai sudurpėjusių ir 
gi apie 30 nuoš., likusioji 
dalis taigi apie 40 nuoš. 
dar jauni, nesudurpėję.

Stambesnių durpynų, ku
rie tiktų pramonei durpėms 
gaminti, skaitoma apie 40 
nuošimčius bendro durpynų 
ploto. Iš jų būtų galima 
gauti pramonei tinkamų 
durpių apie 48 milijonus 
tonų. Šiuo metu durpių ga
myba Lietuvoje siekia apie 
230,000 tonų per metus.— 
Lietuva vis dar labai daug 
kūi;o tebeimportuoja. Pav. 
1938 metais įvežta akmens 
anglių 306,210 tonų už 11,- 
010,000 litų ir skystojo kū
ro 47,170 tonų už 5,970,000
lt. Norint kad ir pusę im
portuojamo kietojo kūro 
pakeisti durpėmis, reikėtų 
pagaminti kas met apie 
600,000 tonų durpių. Taigi, 
dabar žinant, kokie yra 
Lietuvoje durpių ištekliai ir 
kiek jų kasmet reikia pa
gaminti, bus aišku, kad ir 
su durpėmis tenka elertis 
taupiai ir apdairiai. Tuo 
labiau, kad durpės ateityje, 
numatoma,, galės būti var
tojamos ne vien kurui, bet 
ir kitų vertingų produktų 
gamybai, kaip tai izoliaci
nei medžiagai statyboje, 
durpių kraikui žemės ūky
je, o gal ir skystajam ku
rui, nes dabar benzino va
rymas iš durpių laikomas 
jau klausimu išspręstu, tik 
kol kas per brangiai apsei-
na.

Kiekvienas apšvieta bran
ginantis žmogus privalo bū- 
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės

NOTICE Is hereby given that License No. ,«IOTICE is hereby given That License No. 
RL 3213 has been issued to the undersigned — . ........................................ ‘ ‘ ‘
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
'rol Taw nt 8822—3rd Rorouėh
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ERNST A. WOBBER
8822—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3124 has boon issued to the undersigned 
to sell boor, wine and liouor nt retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1556 Mvrtlo Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises,-

JAMES REIMANN
1556 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licopso No 
RL 3629 has boon issued to the undersigned 
‘o sell heor. wino and liouor n« retail under 
Seat ion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Lnw at 385 Arlington Ave., Borough 
of Brooklyn, Countv of Kings, to bo con
sumed on the premises.

ROSA GRATZER
385 Arlington Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 34 69 has been issued to the undersigned 
<o sell boor, wine and linunr a’ retail under 
Section 132A of the Alcoholic Boveraco Con
trol I,aw nt 422 Utica Avenue, Borough 
nf Brooklyn. Countv of Kings, to be con
sumed on the promises.

JOHN KELLY
422 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE if hereby given thnl I irnnse No 
RL 2717 has been issued to the undersigned 
•o sell beer, wine and liouor nt retail under 
Section 132A of the Alcoholic Bevern ge Con
trol I,aw at 224 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to he con
sumed on the premises.

BRIDGET CARFY
224 Flathush Ave., Brooklyn. N. Y.
MOTICF is hcrebv given the’ I iennse No 
RL 3331 has been issued to the undersigned 
•n sell beer, wino and linunr rotnil \i-dor 
Section J 32A of t1>o Alcoholic Bevern **o Cnn- 
I rol Lnw at 1785 Br^idwnv, 
of Brooklyn. Countv of Kings, to bo 
sumed on the premises.

•TAMES McLAUGTTT TN 
1785 Broadway, Brooklyn. N.

Borough 
con-

MOTTOF 1s herehv given the’ license Nn 
RL 3944 has h^cn issued tn the und
♦ n sell beer. wing and liouor pi retail imdor 
Section 1.32A nf the Alcoholic Revere ve Con
trol Law at 1’5 Norman Avenue. Bnroivb 
of Brooklyn. Countv of Kings, to he con
sumed on the Premises.

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

RL 3061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 144 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Rings, to be con
sumed <?n the pr*ffli$es.

CHARLES P. FTRDLER
144 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

MOT’CF |q herehv "ivon th"’ T iconse No 
RL 3959 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, wine and' lioqor pl retail under 
Steel ion 132A of ’he Alkoholie Bevere'-o Con
trol Law at 913R Fu”on Street. RnroirA. 
of Brooklyn. Countv of Kings, to be con
sumed on' the premises.

NORWOOD PALACE RESTAI’PANT Tn* 
3138 Fulton St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con* 
trol I>aw at 546 State Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARGARET O’CONNOR CERULLI 
Margie’s Tavern

546 Stale St., Brooklyn. N. Y.

VOTTCF 5«s hnpohv 'riven the’ I io^nso Nn 
RL 97<i7 has been issued to the undersigned 
• o sell heer. wine and liouor n* retail u-dcp 
^oe,inn 132A of ’ho A’oohnlio Bevern "" Con
trol I.aw at 2997-39 Fulton Street. Borough 
of Brooklyn. Countv of Kings, to be con
sumed on the premises.
NTET. ponDEN & CHARTFS 
2837-89 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2612 has been issued to (ho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Ixiw 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 )>oen issued to the undersigned 
'o 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 be 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 
• o 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 SCHA POLIS & 
JOHN W1GNES

147 Tham<s 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
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

101 Kent

NOTICE is hereby "iven th"’ I ioonRe No 
RL 944 4 has h“en issued to the undersigned 
♦o sell beer. w>ne and linunr a’ retail u”der 
Section 132Ą of the AlooT'n’l" Revere v" Cnr- 
trol Taw at 45’ E. New York Ave., Rormich 
of Brooklyn. Countv of Kings, to be con
sumed on the premises.

OTTARANTA’S RESTAURANT. I"- 
451 East New York Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is herehv given that T icn-se N-' 
RL 3262 has been issued to the undersigve,’ 
tn sell beer, wino and linunr a’ retail u"dvr 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Tzflw nt T10 Lewis Avenue. Borough 
of Brooklyn. Countv of Kings, to be con
sumed on 1ho promises.

PATRICK McCAFFRFV
210 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is herehv given th"’ T ienose Nn 
RL 34R6 has been issued to the undersigned 
to sell b<mr. wine and linunr i>» retail u"der 
Section 132A of the Alcoholic Reverevo Con
trol Daw at 1490 Mvrtlo Ave., Boron "h 
of Brooklyn. Countv of Kings, to be con
sumed on the Promises,

LU LIAN O’CONNOR 
1490 Myrtle Ave., Brooklyn, N.
NO'i'TCr' ’« hereby <»ivo-> tb-* T iconse No 
RL 99°0 has been Issu-d tn the undorgigno<1 
•o pe|| beer, wine and linn'or -t rdlail U”der 
Sootinn 132A of the AlmhoHc Revere "e Con
trol Law at 101-103 Dilmas A ve. & 7 55-9 
McDonald Ave.. Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings to be consumed on ihe 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 liouor nt retail u-der 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises,

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

NOTTCE is h«rebv given that License No. 
RL 3432 has been issued (o the undersigned 
to sell beer, wine and' linunr pt retail u”der 
Section 132A of the AlenhoHo Beverace Con
trol Tjiw at 7201 Fifth Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the promises.

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

NOTICE 
RL 3632 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I«iw 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 Qiat License No. 
RL 36^6 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 R28 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 Nn. 
RL 3756 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 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 liouor at retail U”der 
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, wino and linunr at retail u”der 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at R218-20 Third Ave., Borough 

i of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on th» premises,

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

NOTICE is hereby given that License Nn. 
RL 3511 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liouor at retail u^der 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9408 — 4th Avenue. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the nr«mis*s.

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 liouor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of 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 417 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 promises.

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

Kaunas. — Atsiradus reika
lui pakeisti žibalą kitomis de
gamomis medžiagomis, ypač 
po to, kai vyriausybė žymiai 
atpigino denatūruotąjį spiritą, 
Lietuvoje atsidarė nauja plati 
pramonės šaka, tai spiritinių 
ir karbitinių lempų, žibintuvų 
ir virtuvų gamyba, kuria Kau
no pramonininkai labai susi
domėję. Pramonės ir preky
bos departmentas, saugoda
mas vartotojus nuo netikusių, 
žada leisti pardavinėti tik to
kius modelius, kurie bus pa
togūs, taupūs ir pigūs.—-Be to, 
suvaržius skystojo kuro varto
jimą autovežimiams, pradeda
ma domėtis autogėneratori- 
niais varikliais, kuriuos leng
vai galima pritaikyti sunkve
žimiams ir autobusams. Pas
kutiniu metu yra atsiradę to
kių 
lių, 
džio 
šiol,.
malkų. Tų gazogeneratorinių 
varyklių jau siūloma pirkti ir 
žadama pasiūlymu pasinaudot 
ti. Tokiu būdu visais kūro aL 
žvilgiais Lietuva gali pasida
ryti nebepriklausoma nuo ūžt 
sienių ir nuo karo padarinių.

BEER, WINES & LIQUORS
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given 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 atf retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 621 Chester Street — 109 He
geman 
ty of 
mises.

621
109

Avenue, Borough of Brooklyn, Coun- 
Kings, to be consumed on the pre- 

george p. McDermott
Crown Restaurant & Bar

Chester St.,
Hegeman Ave.,

NOTICE is hereby given, that License No 
RL 3340 has been issued ;to the undersigned 
tn sell beer, wine and liouor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Lnw 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 liouor at retail imder 
SecHon 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. ■Kine and liquor at. retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1193 Mvrtle 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,

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 lx>rimer Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH BONFIGLTO
559 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

gazogeneratorinių varyk- 
kuriems nebereikia me- 
anglies, kaip buvo iki 
bet užtenka paprastų

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 i 
sumed on the premises.

GEORGE RANDALL 
Museum Bar & Restaurant

765 Washington Ave., Brooklyn, N.

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 749-751 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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 bę 
sumed on the premises.

CORNELIUS CAREY & 
RUPERT KINZELMANN 
t Bob’s and Neil’s

4304—Avenue D, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3344 b»8 been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4301—4th Avenue, Borough 
of Brooklyn, Coūnty of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH T, McGOUGH _____ ___________ _______ _.
d-b-a McGough Bros. Bay Ridge Bar A Grill

4301-—4th Ave., Brooklyn, N. Y. 7901—3rd Ave., Brooklyn,

con-

con-

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3664 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liouor at retail u-der 
Section 1'62A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2042 Fulton St.. Borough 
of Brooklyn, Countv of Kings, to bo 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 that License No. 
RL 3026 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 1526-30 Myrtle Avenue, and 
1533 Gates Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

GUILBERTO RICCI 
The New Home Rest. 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8742 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 7901 — 3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.
HUGH J. BEGLEY & PHILIP G.

NOTICE is berebv etv«n tb*t ’License No. 
RW 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail under 
Section 132A of the Almhn’ic Beverage Con
trol Law at 201 Wyckoff Ave.. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOUIS MARN 
Wvckoff 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 132Ą 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 & CARMEIO NEMIA 

67 Furman St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License Np. 
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 Nn. 
RW 381 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine nt 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.

on the

be con-

SMTTH

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.

DmMINTCO 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 tin
der Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 76 Montague St., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THE HEIGHTS 
76 Montague Street,

CASINO 
Brooklyn, N. Y.
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Notice is hereby given that License 
Number I. 1452 has been Issued to tho 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 337 Eastern Parkway, 
City ot New York, County ot 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 ot KJngs, 
tor ott premises consumption.

HOWARD SEIDERM AN
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, 
tor oif premises 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 
uf New York, County of Kings, lor oif 
premises consumption.

JACOB L. GLA«S 
(Depot Wine & Liquor Store)

10 - 4tli Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 682 has been issued to the 
undersigned to sell Wine ana Liquor at 
retail unaer the Alcoholic Beverage 
Control Law at 659 Kogers Avenue, 
Ctty of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

PHILIP BERMAN 
(Rogers Wine & Liquor Co.) 

659 Rogers Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby g.ven that License 

Number L 406 has ueen issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail unuer the Alcononc Beverage 
Control Law at -01 - 7th Avenue, City 
of New York, County of Kings, for oif 
premises consumption.

THOMAt J. MOLLOY, JR.
201 - 7th Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby g.ven that License 

Number L 1588 has neei. issued to the 
unuersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under tne Alcoholic Beverage 
Control Law at 2 Tihary Street, City 
of New York, County of Kings, lor oif 
premises consumption.

MAC BASSOCK
(St. George Wine & Liquor Shop)
2 Tillary Street, Brooklyn, N. I.

Notice is hereby given that License 
Number L 861 has been issued to tlie 
unuersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 266 Prospect Park W., 
City ot New York, County of Kings, 
tor off premises 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 ot New York, County of Kings, 
for oft 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 the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail i 
Control 
City of 
for off

under the Alcoholic Beverage 
Law at 8702 - 5th Avenue, 

J New York, County of Kings, 
premises consumption.

HILLY AVRUT1S
5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1332 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1116 Avenue J. City of 
New York. County of Kings, for off 
premises consumption.

BARSHAY & (SAROFF, INC.
—A wune 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 Law 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 I^aw 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 oft premises consumption.

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 oft premises consumption.

BENJAMIN BODZ1N
(Flatbush Wine & Liquor Store) 

527 Ocean Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice hereby given that License 

Number L 1521 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
reta!) uudet 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 has been issued to 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 
premises consumption.

Alik A H A M BI < ETTSC11N E IDER 
(Third Avenue Liquor Stori-) 

5107 - 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

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

FIjORENCE 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 the Alcoholic Beverage 
Control Ijttw at 519 Franklin Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off p/emises consumption.

BREVOORT 
Wine & Liquor Store, Inc

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

Number L -ill has been issued to the 
undersigned 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.

LOUIS COHEN
2132 - 86th Street, Brooklyn. N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number I, 424 has been Hsued to tlie 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retaH under the Alcoholic Beverage 

Law at 794 Flatbush Avenue, 
New York, County ot Kings, 

premises consumption. 
CATON WINE & 

LIQUOR STORE, Inc.
latbush Ave., Brooklyn, N. Y.

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

H. DREWES
6813 - 4th Avenue, Brooklyn, N. Y-

Notice is hereby given that License 
Number L 723 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under tlie Alcoholic Beverage 
Control Law at 903 Church 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 lias 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 Yont, County of Kings, 
for oft 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 tlie 
undersigned to sell Wine ana Liquor at 
retail unuer the Alcoholic Beverage 
Control Law at 60 Henry Street, City 
Control Law at 80 Henry Street, City 
of New York, County of Kings, lor oif 
premises consumption.
CRANLYN WL\E & 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 untler tlie Alcoholic Beverage 
Control Law at 5611 - 5th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
lor off premises consumption.
CRYSTAL WINE ft LIQUOR, INC.

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

Notice is hereby given that License 
Number L 886 nas been issued to the 
undersigned to sell Wine ana Liquor at 
retail unuer the Alcoholic Beverage 
Control Law at 264 Grand Street, City 
of New York, Couiity ot Kings, lor oil 
premises consumption.

SAMU EL D1NERSTE1N 
(Manhattan Liquor Store) 

261 Grand street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1395 nas been issued to tlie 
unuersigntd to sill Wine anu mquor at 
retail unuer tne Alcononc Beverage 
Control Law at 930 Brooklyn Avenue, 
city oi new lurk, County of Kings, 
lor ott premises consumption.

HERMAN DOLu W'l lCH
930 Brooklyn Avenue, Brooklyn, N. Y.

Noti<u is hereby given that License 
Num net L 1^0 nas been issued to the 
unuersigned to sell me anu raquor at 
retail unuer tne Alcononc iseveiage 
Control i,aw at 4-uo - 1th Avenue, 
City ot New York, County of Kings, 
ioi oil premises consumption.

AK1HUK & CtlAKLbS UKEHER 
(Sunset \vine & L.quor)

4116 - -itn Avenue, Brooklyn, N. Y.

Numtxir L 266 nas uean issued to tno 
unuersigned to sell Wine anu Biquor al 
retail unuer tiie Alcononc Beverage 
Control Baw al 698 lUanhattan Avenue, 
C.ty ot xsew York, County ot Ivmgs, 
tor olt premises consumption.

Notice is hereby given that License 
Number L 493 has been issued to tne 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4812 - 3rd Avenue, 
C.ty of New York, County of Kings, 
lor oft premises consumption.

ARRY T. DUNWQRTlI
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, 
lor oil premises consumption.

REBECCA EDELSTEIN 
(Patio Wine & Liquor Store)

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

Number h 862 has been issued to tlie 
undersigned u. sell Wine and Liquor at 
retail under tlie 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 L 747 has been issued to tlie 
undersigned to sell Wine and L.quor 
al retail under the Alcoholic Beverage 
Coiitrol 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 -14 has been issued to tlie 
undersigned to sell Wine ana Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6824 - 8th Ave’nue, 
City of New York, County of Kings, 
tor off premises consumption.

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 oif 
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 Beverage 
Cpntrol Law at 4214 - 3rd Avenue, 
C sty of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

Notice is hereby given that License 
Number L 560 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Uw at 887 Fulton Street and 
4 71 Vanderbilt Avenue, City of 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 hi rebv given that License 
Number I, 389 has been issued to tlie 
undersigned to sell Liquor and Wing at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 387 Broadway, City 
of New York, County of Kings, for off 
premisi s consumption.

ALEXANDER HELLER 
and BENJAMIN HELLER 

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

Notice is hereby given that License 
Number L 1542 has been issued to the 
undersigned io 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 HO NIG
(Brighton Beach Wine & Liquor) 

508A 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 
re,tail under the Alcoholic Beverage 
Control 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-

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 Bevėrage 
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 Wino at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 168 Pierrepont Street, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

SIGMUND KIMELMAN 
(Pierrepont Wine & Liquor Store) 

168 Pierrepont Street, Brooklyn, N. Y.

Notice ia 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 ot ’New York, County of 
Kings, for off 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, 
lor oit 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 tlie Alcoholic Beverage 
City of New York, County of Kings, 
lor off premises consumption.
Control Law at 1029 Nostrand Avenue, 

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

Notice is hereby given that License 
Number L 26 has been issued to the 
undersigned to sell Wine ana Liquor at 
retail unUer the Alcoholic Beverage 
Control Law at 689 - 4th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
loi ott premises consumption.

GERTRUDE FRIEDMAN
689 - 4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number 1. 103 has been issued to the 
undersigi.cil 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 ott 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 to sell Wine and Liquor at 
retail under tlie Alcoholic Beverage 
Control Law at 6017 - 3rd Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
lor on premises consumption.

1S1DQRE FRUCHTMAN
6017 - 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 48 has been- issued to the 
undeisigt.ed to sell Wine ana Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 348 Sumner Avenue, 
C.ty of New York, County of Kings, 
lor ott premises consumption.

DAVID FINKEL
348 Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y-

Notice is hereby given that License 
Number L 407 has been issued to the 
unuersigned to sell Liquor ana Wine at 
retail under the Alcoholic Bcwerage 
Control Law at 97A - 7th Avenue, 
City ot New York, County of Kings, 
lor o.i premises consumption.

MANTEL 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 Wins at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1415 Flatbush Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
lor oit premises consumption.

LESTER GOLD 
(Farragut Liquor Store) 

1415 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 tlie Alcoholic Beverage 
Control Law at 183 Sterling Place, 
City of New York, County ot Kings, 
for olt premises consumption.

SIMON GOTTHE1MER 
(Plaza Liquor Company) 

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

Nifmber 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 ot New York, County of Kings, 
for oil premises consumption.

THE GOVERNOR WINES
& LIQUORS, INC.

2130 Caton Avenue, .Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby. gi ven that License 
Number L.652 has been issued to tne 
undersigned to sell Liquor and Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 9314 - 3rd Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
tor oif premises consumption.

HENRY HARDE
9311 - 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice Is hereby given that License 
Number L 1453 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wins at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 479 - 72nd Street, City 
of New York, County of Kings, for oif 
premises consumption.

JACOB HERZ
47IĮ - 72nd Street, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 401 lias been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wine at 
retail undei tlie Alcoholic Beverage 
Control Law at 5602 - 8th Avenuę, 
City of New York, County of Kings, 
lor off premises consumption.

HEI^Z LIQUORS, INC.
5602 - 8th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that Incense 
Number L 896 has been • issued to the 
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.

Notice is hereby given that License 
Number I, 667 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wine at 
retail untler 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)1

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 tiie Alcoholic Beverage 
Control Law at 1663 Sheepshead Bay 
Road, City of New York, County of 
Kings, for oft premises consumption.

MORT NEWMAN, INC.
1663 Sheepshead Bay Road 1 

Brooklyn, N. Y .

Notice is hereby given that License 
Number L 566 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wine at 
retail under the Alcoholic leverage 
Control Law at 1065 Gates Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.
KAY WINE & LIQUOR STORE,. Inc. 
1065 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

PAUL KELLER
154 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Numbt r L 591 lias been issued to the 
undersigned to sell Liquor anti Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Underslgnecl to sell Liquor and Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 120 Court Street, City 
of New York, County 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 sei) Liquor and Wino at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Contro) Law at 300 Wyckoff Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption, 

SAMUEL FEINBERG
& JULIUS HEILWEIL 

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

Nctfce is hereby given that License 
Number L 833 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wine at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 697 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 York, County of Kings, for off 
premises consumption.

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

Notice i» 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 I^aw at 673 - 5th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

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

Notice is hereby given that License 
Number L 515 has been issued to the 
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 consumption.

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 Wine ana Biquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6905 - 3rd Avenue, 
u..y of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

IRVING H. LEMBECK
6905 - 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

JACOB LETZTER
1821 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that IJcense 
Ntimber L 785 has been issued to tho 
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 tiie 
undersigned to sell Wine anu 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 tlie 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1552 Myrtle Avenue,, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

SYDELL LEVY
1552 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

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

HERMAN LIEBMAN 
(Parkville Liquor Store) 

4324 - 18th Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 1415 has been issued to tlio 
undersigned to sell Wine and Liquor al 
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 L 69 lias been 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 Kings, 
for off premises consumption.

ABRAHAM ■ LONDON
221A Utica Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 70 has been issued to the 
updersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 306 - 86th Street, City 
of New York, County of Kings, for off 
preimses 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 Beverly Road, 
City ot New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

McLOONE’S, INC.
2921 Beverly 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 the Alcoholic Beverage 
Control Law at 7618 - 5th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

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

^Notice is hereby given that License 
Number L 695 has been issued to the 
undersigned to sell Liquor and Wing at 

• retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1436 Nostrand Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

HUBERT IMGRAM 
and HERBERT E. BERRY 

(Nostrand-Church Wine 
and Liquor Store)

1436 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice Is hereby given that License 
Number L 699 has been issued to tlie 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1230 Nostrand Avenue, 
City of New York, Cqunty of Kings, 
for off premises consumption.

SOLOMON & HENRY MEYER 
(Meyers)

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

Number L 490 has been issued to tiie 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under tho Alcoholic Beverage 
Controi latw at 6117 . 4th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for oft premises consumption.

ALBERT B. MILLMAN 
(Supreme Wine & Liquor Store) 

6117 - 4th Avenue. Brooklynr N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 489 has been issued to the 
undersigned to sellJWine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
City of New York, County of Kings, 
Control Law at 130 - 5tli Avenue, 
for off premises consumption.

EDWARD MOSS 
(Edward Moss Company) 

130 - 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 35 has been issued to the 
tin torslgned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5217 - 4th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

CARL MULTjER
5217 - 4th Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 417 has been issued to ^he 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2 Myrfle Avenue, City 
of New Yofk, County of Kings, for off 
premises consumption, 

MYRTLE WINE ft 
LIQUORS STORE, INC.

'4 Myrtle Av»'tmt>, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 475 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4820 - 5th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

EDWARD EPSTEIN
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 oft premises consumption.

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

Notice is hereby given that License 
Number L 283 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor at 
retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1706 Mermaid Avenue, 
City of Nevy York, County of Kings, 
lor off premises consumption. 
MERMAID WINE & LIQUOR CORL’. 
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 oft premises consumption.

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

Notice is hereby given that License 
Number L 399 has been issued to tlie 
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 ofL premises consumption.

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

Notice is hereby given that License 
Number L 453 has been issued to the 
unuersigned to sell Wine and L.quor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 533 Eastern Parkway, 
City of New- York, County of Kings, 
lor 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 L.quor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 220 Barkside Avenue, 

' City of New York, County of Kings, 
lor olt premises consumption.

PARKSIDE LIQUORS CORP.
220 1’aYkside Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1171 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liqubr 
al retail untler the Alcoholic Beverage 
Control Law at 97 Church Avenue, 
City o). New York, County of Kings, 
lor oft premises consumption.

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

Notice is hereby given that License 
Number L 276 lias 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 York, 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 sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 

■ Control Law at 3901 - 5th Avenue, 
City of New York, County ot Kings, 
for off premises consumption.

JOHN PEPE
3901 - 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice 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 
Cpntrol Law at 607 Myrtle Avenue. 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

JOSEPH PERLMAN
607 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 864 has peen issued to tiie 
undersigned to 'sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control 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 License 
Number L 278 has been issued to tlie 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under tlie Alcoholic Beverage 
Control Law at 2107 Cortelyou Road, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

BĖNJAMAIN RUDOLPH 
(Leon's Wines & Liquors)

2107 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 391 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law 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 
Number L 396 has 
undersigned to sell 
at retail under tlie 
Control Law at 639 ____
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.
FRED W. PLATE & META A. PLATE 

(Plate’s Retail Liquor (Store)
639 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 55 has been issuęd to the 
undersigned to sell AVine and Uquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1811 Avenue U, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

LOUIS BRISCO
(Ace Retail Wine & Liquor Store) 
1811 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number 1, 606 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1604 Cortelyou Road, 
City of New York, County of Kings, 
for off prenrses consumption.

QUALITY WINE & 
LIQUOR STORE, INC.

1604 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y-

Notice is hereby given that License 
Number L 517 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
CVontrol Law at 715 Fulton Street, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

LSI DOR RAND
(Fulton Wine & Liquor Store) 

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

Number L 144 lias been issued to tlie 
undersigned to sell Wine and Liquot 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5 Utica Avenue, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

REMSEN COURT 
LIQUOR STORE INC.

3 Utica Avenue, Brooklyių N. Y.
Notice is hereby given that License 

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

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

Notice is hereby given that License 
Number L 1135 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 788 Grand Street, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

ANTHONY ROSSI 
(Rossi Food Products)

788 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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 Kings, for off 
premises consumption.

SYDNEY H. ROSENSTETN 
(Homecrest Liquor Store) 

1247 Avenue U, BropKlyn, N. Y

Notice ie hereby given that License 
Number L 1241 has been Issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverago 
Control Law at 117 Atlantic Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

JOSEPH A. P1DAL, 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 tlie Alcoholic Beverage 
Control Law at 754 Broadway, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption.

MORRIS ROSS
754 Broadway, Brooklyn, 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 1 
Control Law at 305 Roebling (street, 
City of New York, County of Kings, 
lor off premises consumption.
ROEBLING LIQUOR STORE, INC. 

305 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1078 lias 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, lor 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 sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 30 Nevins Street, City 
of New York, County of Kings, for oif 
premises consumption.

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

Notice is hereby given that License 
Number L 412 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
al retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 546 - 86th Street, City 
of New York, County of Kings, lor oif 
premises consumption.

ANTHONY SANTORO, JR. 
(Dyker Wine & Liquor) 

516 - 86th Street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 105b has been issued to the 
unuersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under tne Alcoholic Beverage 
Control 
City of New 
lor off premises consumption.

Notice is hereby given that License 
Number L 398 lias been issued to the 
unuersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 118 Urospect Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
lor oit premises consumption.
SCliACnBit bIQuOR SjORE, 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 
al retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 661 Washington Ave., 
City of New York, County ot Kings, 
lot 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 the Alcoholic Beverage 
Control Law at 990 Flatbush Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.
SCHMUKLER'S WINE ft 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, 
for 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 under 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) 

4 01 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 52 lias been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
al retail under tht- 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 hąs 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 oil 
premises consumption.
SOUTH BROOKLYN LIQUOR CO. Inc.

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

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

LOUIS SCHWARTZ
180 Hoyt Street, Brooklyn, 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 tlie Alcoholic Beverage 
Control Law at 427 Court Street, City 
of New York, County of Kings, for off 
premises consumption

THERESA SCOTTO
427 Court Street, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 104 has been issued to tlie 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 297 Atlantic Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
far off premises consumption.

MAX SHOMER
(Atlantic Wine & Liquor Co.) 

297 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 781 lias been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1781 Ocean Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

ISI DO R SI LB E RSTEIN 
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 tl)e Alcoholic Beverage 
Control Law at 1567 Pitkin Avenue, 
City of New York, County of -Kings, 
foi oft premises consumption.

MAX A. SILVERMAN 
1567 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 368 has 
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 oft premises consumption.

HARRY SINGER
(Park Circle Wine & Liquor Store) 

288 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

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

ST. MARKS WINE & 
LIQUOR STORE, INC.

299 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that IJcense 

Number L 704 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
al retail under the Alcoholic Beverage 
Contrpl Law at 582 Wilson Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

SOL SPRUNG
(Wilson Ave. Wine & Liquor Store) 

582 Wilson Avenue, .Brooklyn,

Notice is hereby given that Licbnee 
Number L 1180 has been issued to the 
undersigned to sell Wine 'and Liquor 
at retail under tlie Alcoholic Beverage 
Control Law at 4819' - 13th 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 oit premises consumption.

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

Notice is hereby given that License 
Number L 1507 has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
al retail under the Alcoholic Beverage 
Control 
City of 
lor on

Law at 2916 (Stillwell Avenue, 
New York, County of Kings, 

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 
al retail under the Alcoholic Beverage 

Street, 
Kings,

Control Law at 415-41? Keap 
City of New York, County of 
lor ott premises consumption.

XAVIER STRUMSKIS 
(Republic Liquor Store) 

415-417 Keap Street, Brooklyn, N.
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 ot New York, County of Kings, 
lor on premises consumption. 

stuyvesant liquor 
SHOP, INC.

1551 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number h 147 has been issued to the 
unuersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1836A Fulton 
City of New York, County of 
lor oft premises consumption.

SUMPTER WINE & 
LIQUOR STORE, INC.

1836A Fulton Street, Brooklyn,

Notice is hereby given that License 
Number L 332 nas been issued to the 
un..irsigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Aiconohc Beverage 
Control Law at 2574 Pitkin Avenu-i, 
City of New York, County of Kings, 
lor off premises consumption.

BARNET SUS1 RIN 
2574 Pitkm Avenue, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 1327 lias been issued to the 
unuersigned to sell Wine ana Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6415 - 18th Avenue, 
City of New York, County ot Kings, 
lor off premises cunsumption.

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

Notice is hereby given that License 
Number L 121 has been issued to the 
unuersigned to sell Wine and Liqu >r 
at retail under, the Alcoholic Beverage 
Control Law at 193 Columbia 
City of New York, County of 
tor off premises consumption.

<SA DIE GOLDMAN
D/B/A Union Wine & Liquor 

193 Columbia Street, Brooklyn,
Notice is hereby given that License 

Numbtr L 642 has been issued to tlie 
unuersigned to sell Wine and Liquor 
at ret-nl under tlie Alcoholic Beverage 
Control Law at 425 Sutter Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
lor 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 
unuersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law al 1006 Flushing Avenue, 
City of New York. County of Kings, 
for on premises consumption.

N ATH AN WEI NSTEIN 
1006’Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

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

Notice is hereby given that License 
Number L 253 has been issued to the 
unuersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2841 Church Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
lor 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 
unuersigned 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 WOL1N
315 (Smith 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 
Contro 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 Llqu >r 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1115 McDonald Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for oil 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 oft 
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 Alcoholic Beverage 
Law at 686 Franklin Avenue, 
New York. County of Kings, 
premises consumption.

T. GALLAGHER

Notice is hereby given that License 
Number L 1370 has 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 ^’emises consumption.

HYMAN BERGER 
(Project Liquors) 

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

Number L 86 lias 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 Kings, 
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.

PHILIP ZEIDEL
142 Havemeyer (Street, Brooklyn, N. Y.

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 Street, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

HENRY WURDEMANN 
3130 Fulton Street, Brooklyn, N. ¥.
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LAISVI Penktas puslapį!

Newark N. J

žodžių rasėj as jau per
virš minėtą knygą ir 

įvertinu daktaro Petri-

kad draugės 
tokį mišrų, 

suvažiavimą, 
galima pasi-

Iš Socialio Judėjimo

LLD 5 kuopos susirinkime 
dalyvavo gana gražus būrelis 
draugų, kurie gavo ir kny
gą, Dr. Petrikos parašytą, 
“Lietuvių Tautinio Atbudimo 
Pionieriai.” Knygą išleido 
Lietuvių Literatūros Draugija. 
Jau ši knyga yra 44-ta. Sma
gu žymėti faktą, kad m ū s ų 
organizacija jau taip toli nu
žengus apšvietos ir kultūros 

" srity. 
‘ šių 

skaitė 
labai
kos rūpestingą darbą ir gra
žiai vartojamą kalbą. Prie 
progos apie knygą savo nuo
monę pateiksiu kiek vėliau.

Kuopos raportuose patirta, 
kad veikimas eina gana pla
čia skale.

Raportuota iš tik ką įvyku
sio išvažiavimo, kuris gražiai 
pavyko ir keletas dolerių li
ko dėl tolimesnės darbuotės. 
Buvo raportas iš prakalbų, 
kurių surengime darbavosi d. 
Paukštai! is. Ogi raportas iš 
moterų suvažiavimo. Itin sma
gu ir linksma, 
pajėgė sušaukti 

» tokį skaitlingą
* kuriuo buvo

džiaugti, pasigėrėti. Iš 5 k p. 
dalyvavo draugės Žukauskie
nė ir Stelmokienė, Birutės 
draugijos — 3 atstovės, New- 
arko Moterų Kliubo — taipgi 
trys. Taigi Newarko moterys 
atsižymėjo skaitlinga atstovy
be, visą laiką 8 draugės buvo. 
Už tad tenka jas tik pasvei
kint ir palinkėt gražios ben
dros darbuotės bėgamais gy
venimo reikalais.

Kalbėta dienraščio “Lais
vės” vajaus reikalais, šeši 
draugai išrinkti darbuotis, ži
noma, su drauge Žukauskiene 
priešakyje. Ar darbuosis visi 
gerai? Jei taip, tai 

k naujais skaitytojais 
v Jonijoj pakils. Tik 

.likti darbą. 
—o— 

Prakalbos 
Spalio 6 d. čia 

rengtos prakalbos šios kuo
pos. Kaip virš minėjau, drg. 
Paukštaitis daug dirbo šių 
prakalbų surengime, už tai ir 
pasekmės buvo labai gražios. 
Kalbėjo drg. Bimba.

Turiu žymėti faktą, kad d. 
A. Bimba labai, labai popu- 
li'arus kalbėtojas šioj apylin
kėj. Visi be skirtumo pažiūrų 
'renkasi ir su didžiausia atyda 
klausosi ir gaudo kiekvieną 
kalbėtojo žodį.

„ Lietuvių komunistinis judė-
* jimas gali didžiuotis, turėda

mas savo tarpe tokius 
tojus-literatus.

Kalbos tema buvo: 
jos-Francijos darymas 
pakto su Sovietų Sąjunga ir 
gelbėjimas Europos demokr- 
tijos nuo nuožmaus fašizmo, 
dabartinė nelaimė Lenkijos ir 
karas.

šiuos klausimus d. Bimba 
gyvai faktiškai išaiškino New
arko publikai, kurios buvo 
pilna Lietuvių Svetainė, 
baigus kalbą, rinkta aukų 
dengimui lėšų ir duota 
klausimai, į kuriuos buvo 
karnai ir aiškiai atsakyta.

, Aukotojų vardai. Po $1, 
W. Skeistaitis, P. Tamašaus-

< kas, S. Yurewitz, A. Palson, 
P. Yesmanta; po 50c, Kušlys, 
J. Kunickas, S. Liutvinaitis, 
Ig. Beeis, Bindokienė, P. Dap
kus, J. Elinskis; Šimkienė 30 
centų; po 25c, M. Vitkauskie
nė, E. Puišienė, F. Simonaitis, 
Yesmantas, Kvederas, Ginč- 
kauskas, Kasparavičia, Duls- 
kis, Tyliūnas, T. Kaškiaučius, 
F. Klastow, C. Kučinskienė, J. 
Žilinskas, V. Žilinskas, K. A- 
nuškis, K. Juodeškienė, T. 
Stočkienė. Viso $18.50. Šir
dingas ačiū už aukas, skait- 
lingą’'atsilankymą ir ramų už
silaikymą.

Apsčiai parduota literatū- 
* A; ros, ypač “Kas Yra Kun.

“ Laisvė 
mūsų 
reikia

buvo 
šios

ko- 
at-

kalbė-

Angli- 
taikos

pa- 
keli 
tin-

Coughlinas?” Dvi blankos pa
rašų surinkta per dd. Paukš- 
taitienę ir Kasparą. Vakaras 
pavyko 100 nuošimčių. Dau
giau tokių parengimų! 

—o—
Katalikų-Tautininkų 

Prakalbos
Spalio 8 d. įvyko jų masi

nis mitingas, kuriame dalyva
vo keturi kalbėtojai ir pro
gramą pildė vietinis Sietyno 
Choras, sudainuodamas per 7 
daineles, kurios visai publi
kai labai patiko. Kalbėtojai: 
V. Bukšnaitis, J. Tysliava ir 
vietiniai kum Kelmelis ir Tre
čiokas.

Išskyrus Tysliava, šių trijų 
kalbėtojų kalbos buvo tokios 
jau mizernos, kad 
apie jas nei rašyti.

kun. Kelmelis 
sostinė Vilnius
vergėjų rankose, bet 

jis papuolė į didžiau-
Mes

neverta 
Pavyz- 
sako: 
buvo

džiui, 
“Mūsų 
įvairių 
dabar
šių neprietelių rankas, 
prieš juos (Sovietų Sąjungą) 
kovosim, kad atgaut Vilnių.” 
Tik kelios minutės atgal sa
kė, kad lenkų tauta suside
da iš virš 30 milionų, tai kaip 
mes tokia mažytė tautelė ga
lim prieš juos kovot? O prieš 
tautą iš arti 200 milionų jis 
kovos. Koks naivumas!

Tysliavai visi kreditą atida
vė už atvirumą. Jis sakė, kad 
mūsų tėvynės neprigulmybė 
šiandien yra užtikrinta, nes 
Sovietų Sąjunga yra didelė, 
galinga, visko turi ir negei
džia svetimų žemių. Stalinas, 
tas Gruzinas su savo “liulka” 
(pypke) yra gudrus. Hitlerį 
įstūmė į šulinį, iš kurio jam 
neišlyst. Gal kas pavadins 
mane bolševiku, bet prieš fak
tus užsimerkt negalima.

Publikos buvo pilna salė.
G. Albinas.

geležgaliu, kad ranka nutir
po, ir dabar vos galiu pakelti. 
Per dvi savaites negalėjau ra
šyti. Kairioji sveika, bet aš 
ne kairys.

—o—
Spalio 3 d. staiga mirė Ka

zys Vizgaitis, 48 metų senu
mo. Nors laikraščių mažai 
skaitė, tačiau kalboj visuomet 
užtardavo darbininkų respu
bliką —< Sovietus.

—o—
Spalio 14 d. Scrantone, Su

vienytų Valstijų teisme, buvo 
argumentuojama užvesta pro- 
va prieš Pennsylvanijos valsti
ją už verstiną registraciją ne- 
piliečių (aliens). Du skundi
kai, Bernard Davidovich ir 
Vincenso Travaglini, iš Phila- 
delphijos, daro tuos “šposus.” 
Jie abudu yra Amerikos pi
liečiai, tačiau jų kalbos ak
centas dar vis europiškas ir 
tik dėlto jie mano,' kad bile 
kur juos bent kas sulaikytų 
ir klausinėtų apie “registraci
jos kortą.” Teismo nusprendis 
laukiamas.

—o—
Nors kasyklos ir pradėjo 

dirbti daugiau, bet bedarbių 
skaičius nei kiek nesumažėjo, 
nes naujų niekur nepriima. 
Nelaimingi tie bedarbiai! 
WPA ir Pennsylvanijos vals
tija - tik baikauja bedarbių 
nuostoliais, 
sako,

St., ir kaipo bizpierka nieka
da neatsisako pagelbėt visuo
meniškuose reikaluose. Aš 
nuo savęs linkiu gerbiamai 
Gecevičienei pilnai pasveikti 
iš šios sunkios ligos ir vėl 
linksmai darbuotis sveikųjų 
tarpe.

Atsiprašau gerbiamos Gc- 
cevičienės, kad su parašymu į 
“Laisvę” suvėlavau, nes neži
nojau, kad sergate.

J. Bimba.

Kaunas.—Iš Liepojos uosto 
per Mažeikius atvežta apie 
12,000 tonų cemento ir daug 
geležies iš Švedijos. — Šiuo 
metu Nemunu iš Klaipėdos į 
Kauną atgabenama baidokais 
labai daug įvairių prekių. 10 
baidokų atgabeno geležies 
dirbinių, rūdos, cino, bituko- 
meksfalto smalos, druskos ir 
kt. prekių.

“Gaukite “LaisveP Naujų 
Skaitytoju.

Namų Rakandų Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios Mados Kambarių Rakandai

Virtuvei, Miegamajam Kambariui
Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EVergreen 7-6673

Pittston, Pa.

Ona

Juo-

Spalio 14 d. palaidojome 
motiną “garsaus” Juozo Stil- 
sono, “N. G.” vadovo. Lai
dotuvės buvo su bažnytinėmis 
apeigomis.

Stilsonienė (Stasiulevičienė) 
išbuvo Danvilės beprotnamyj 
apie 27 metus ir dabar ją čio
nai parvežė pas seserį 
Čekaitienę pašarvoti.

—o—
Man teko susipažinti su

zu Stilsonu daugiau kaip 30 
metų atgal. Tik jis tada buvo 
bolševikas 1N0. 1. Kas jam da
bar pasidarė ? Brooklyne spa
lio 9 d. savo prakalboj jisai 
pasakė, kad kas iš to Vilniaus 
Lietuvai, kad Sovietai atiduo
da tik su bolševikais, kaip 
kad gautume namą su tarako
nais. . . Gaila man matyti tuos 
savo senus draugus tolinantis 
nuo tikro darbininkiško judė
jimo, kokio apie virš dvide
šimt metų atgal ir jie patys 
pageidavo.

----- O-----

Aš pats vienu tarpu jau tu
rėjau $13,000 ir nei biskį ne- 
sitolinau nuo darbininkiško 
judėjimo. Dar brangiau aš jį 
rėmiau finapsiškai, kada bu
vo iš ko. šiandien aš netu
riu visai nieko, negaliu daug 
kuo pagelbėti darbininkiškam 
judėjimui, 
pirmutinis

bet su argumentu 
stoju jį apginti.
—o—

d. aš artinausi prieSpalio 1 
savo buveinės jau vakare, pa- 
tamsėj. Ant šalygatvio kal
basi keli jaunuoliai. Nieko 
stebėtino, ne pirmas sykis ma
tyt gengę ant kampo. Bet 
čionai buvo kitokia! “Hands 
up!” sušuko vienas iš jų. Aš 
maniau, kad baikauja, ir pa
kėliau. “Atiduok ką turi,” 
man pasakė. Aš neturiu nie
ko, tik 25c. Tuos atidaviau, 
neužganėdinti. Ką daugiau? 
Paėmė memorandumo knygu
tę, akinių lukštus su reikalin
giausiais dokumentais ir už 
1c markę. Apsidirbo. Kada 
aš leidau žemyn ranką prie 
kiŠeniaus, staiga rėžė man 
per ranką su kokiu sunkiu

baikauja
Federalė valdžia 

kad valstija neatidaro 
darbų ant kelių. Iš kitos pu
sės, valstija sako, kad mes tu
rime daug darbų ant kelių, 
bet jūs neduodate mums 
WPA darbininkų. Komedija. 
Tuo tarpu žiūrėtojai ir klau
sytojai laukia, šala ir badau
ja!

—o—
Atsiprašau skaitytojų, kad 

taip ilgai nematėt 
nių. Vakar vakare 
lis draugus, kurie 
pasirengę eiti ant
menų. Tik tuo tarpu ir aš gy
vas po jų akių pasirodžiau. 
Kam juokas, o kai kam skau
da. Kunigo Giminė.

mano raši- 
suėjau ke- 
jau buvo 
mano šer-

Paterson, N. J.
Sunkiai Serga M. Gecevičienė

Virš pora savaičių atgal 
sunkiai susirgo sena “Laisvės” 
skaitytoja Gecevičienė. Sun
kios ligos suimta buvo nuveš- 
ta General Hospital ir po iš
tyrimo pasirodė, kad yra 
apendikas ir viduriuose auga 
tumoras. Tad ant greitųjų bu
vo padaryta sėkminga opera
cija, ir po išgulėjimo dviejų 
savaičių ligonbutyj tapo par
vesta namo ir dabar jau po 
biskį taisosi. Tad būtų labai 
gerai, kad “Laisvės” skaity
tojai ją prilankytų ir suramin
tų sunkioj ligoj.

Gecevičienė užlaiko ir gė
rimų užeigą ant 331 River

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HARTFORD, CONN.

ALDLD 68 kp. pereitam susi
rinkime nutarė sukviesti “Laisvės” 
skaitytojus ir simpatizatorius ant 
24 d. spalių, 7 vai. vakaro, Lais
vės Choro .Svetainėj, 57 Park St., 
kaslink mūsų dienraščio “Laisvės” 
vajaus. Kviečia Valdyba. (245-250)

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 
of New York, County of Kings, for olf 
premises consumption.

ABRAHAM ASTROW 
and ALBERT I. KOSLOW 

(Park 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 sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 7219 - 18th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

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

7219 - 18th Avenue, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License 

Number L 82G has been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under the Alcphollc Beverage 
Control Law at 0824 Fort Hamilton 
Parkway, City of New York, County of 
Kings, for off premises consumption.

CHRISTIAN HANSEN 
6824 Fort Hamilton Parkway 

Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License 
Number L 797 lias been issued to the 
undersigned to sell Wine and Liquor 
at retail under tlie Alcolio1i<- Beverage 
Control Law at 4322 - 8th Avenue, 
City of New York, County of Kings, 
for off premises consumption.

MARX WOLFSON and 
WILLIAM WOLFSON 

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

JOSEPHINE ir ANTANO KASMOČIŲ
GRAŽUS PAVILIONAS

Puiki salė baliam, banketam ir kitokiem pokiliam 

PUIKUS PARKAS PIKNIKAM LAIKYTI
Restauracija; Amerikinio ir Europinio Stiliaus Valgiai 

Konjakai, Šampanai,, Degtinės, Vynai ir Alus

•jį

vaX1* STEAMBOAT INN o”*t im*
91 STEAMBOAT ROAD, GREAT NECK, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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 
n u o 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS

7 ' .Su, KABARETAS
STANLEY MISUNAS

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 76 centai.

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

\ žarnų ligos, Hemorrhoidal (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 

6Tvj ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
1 Motcrys« Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta- 
f te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės
Jūsų pusės. Ištyrimas dovanai. Hm a

aBSS'* lATfJ M
Daroma Kraujo ir šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai įjElJAjf

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

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 cash perkame 
drabužį dideliais kiekiais.

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

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

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

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

x Brooklyn, N. Y.

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

»

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke- .. 
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake,

r Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

įi VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NewYorko*^žK^ifo:Zliii(H
Sutiktuvės Grįžusioms 

Kliubietėms
Šį Sekmadienį

Nedidelis laivukas Acadia 
pribuvo portan iš Airijos su 
22 sužeistais jūrėse siautusiu 
audru pereitą antradienį.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Pereito ketvirtadienio vaka
rą Lietuvių Moterų Apšvietus 
Kliubas turėjo susirinkimą ir 
daugelį jame darbų, tačiau 
tarp jų vienu iš svarbiųjų bu
vo sutiktuvės sugrįžusių iš 
Lietuvos narių, nors tas iš 
anksto nebuvo nei skelbta, 
palaikyta sekretu.

Ateinančios salėn narės vi
sos smagiai nusišypsojo pama
čiusius ant stalu gražų bukie
tą gėlių ir priešais jį stovint 
didelį pyragą su užrašu: 
“Sveikiname Laimingai Su
grįžusias.” Nereikėju nei aiš-

J. KAČERGIS 
Dvarponis Surinta

kint, kas čia bus, nes visus 
rūpinusi, visus laukė sugrįž
tant savo pirmininkės J. La
zauskienės su dukrele Lilija ir 
M. Baltulioniūtės, tad pama- 
čiusios šūkį jau žinojo, kam 
čia ta puošna.

Narių susirinko skaitlingai. 
Atėjo ir pašaliečių moterų. 
Trys įsirašė kliuban. Atliko
me eilę darbų: išrinkom ko
misiją Ateities žiedo Mokyk
lėlei, skaitlingą komisiją sa
vam parengimui, delegates 
Dariaus - Girėno konferenci- 
jon, kuri įvyks spalių 29-tą, 
Pil. Kliube. Girdėjom rapor
tus prakalbų, poseiminio ban- 
kieto, mokyklos; turėjom su
manymų ateities veiklai, ir 
dar spėjom susirinkimą už
baigt apie pusę po devynių. 
Mat, geras ūpas ir noras iš
girst apie savo viešnių-sugrį- 
žėlių pergyvenimus pridavė 
darbui spartos.

Neužilgo mes jau ir prie 
stalo. Smagioms vaišėms tę
siantis, K. Petrikienė trumpai 
pareiškė mūsų džiaugsmą 
draugių sugrįžimu ir pirmiau
sia pakvietė mažytę Liliją 
Lazauskaitę, kuri įdomiai pa
pasakojo keletą dalykų. 
“Vaikai,” ji sako, “Lietuvoj 
basi. Senesni vaikai mažes
ni už mane.” Ji ypatingai pa
jutus vaikams taip mėgiamų 
ir Amerikoj priprastų vaisių 
stoką, o įkyriausia pasirodžiu
sios blusos ir musės.

J. Lazauskienė plačiai pa
sakojo apie pačią kelionę, ir 
kaip dabar atrodė Lietuva. 
Sako, pakaitų neįmatyt kai
me, bet šiek tiek jų yra Kau
ne. Ypač gerą įspūdį daran
ti nauja autobusų stokis, iš ku
rios susisiekiama su visais 
Lietuvos apskričiais — apylin
kėm. Klaipėda, sako Lazaus
kienė, darius prastą įspūdį. 
Kaipo vienatinį buvusį Lietu
vos portą — jos akį į pasau
lį — ji tikėjosi matyt mo- 
demiškesniu, atsteigtu, ko 
nesimato. Ten tekę trumpai 
pasikalbėti su lietuvėmis mo
terimis. Užklaustos, kaip gy
venasi po Vokietija, atsakiu
sios, kad šiaip skirtumo nesą, 
tik maisto stoka. Apie mėsą, 
lašinius ir kalbos nesą. Ir 
silkių tik gaunama porą ar 
kiek sykių į savaitę, bet ir tos 
neužtikrintos visiems, nuėjus 
vėliau nebegaunama. Jos irgi 
buvusios pabėgusios į Lietu
vą, bet paskui sugrįžusios. 
Lazauskienė žadėjo savo įspū
džius parašyt “Laisvei.”

“įVIūsų ponas Surinta yra la
bai žiaurus ir piktas žmogus 
—kaip ugnis. Kaip jis už
sidega, tai galas žmogui — 
rapninku sukapoja arba lazda 
užmuša.”

Vienok šis mūsų ponas 
mėgsta jaunas mergaites ir 
kaip tik atsiranda kokia nau
ja dvarokė — jis ją pasiima 
pas save į namus kaip mei
lužę.

Kad sužinojus, kokia išeitis 
lieka ponui Surintai, kada 
dvarokai užpuola jį namuo
se su kitais dvarininkais ir 
trimis nuotakomis, ateikite šį 
sekmadienį į Liaudies Teatro 
ir Aido Choro perstatymą 
“Baudžiavos Nuotakų.”

Vieta: New National Hali, 
261-267 Driggs Ave., Brook- 
lyne, 3:30 vai. po pietų. Įžan
ga $1 ir 75c. Po perstatymo 
šokiai prie George Kazakevi
čiaus orkestros.

Minor Prakalbos Pavyko
Ketvirtadienio vakarą Ro

bertui Minor, Komunistų Par
tijos Centro Komiteto nariui, 
buvo surengtos prakalbos at
virame ore, kamp. Grand St. 
Ext. ir Havemeyer St. Publi
kos prisirinko labai daug. Ji 
godžiai gaudė Minoro žodžius 
apie imperialistinį karą, So- 
vietų-Vokiečių sutartį ir kitus 
svarbius klausimus.

Trockistams ir tammanie- 
čiams chuliganams, žinoma, 
tokia kalba nepatiko ir jų 
grupė susidarius ant kito kam
po šūkavo, skardinėmis mėtė, 
norėdami išardyt prakalbas, 
bet skaitlingos publikos uja
mi, taipgi pamatę policinin
kus, apsiramino. Prakalbos ir 
klausimai-atsakymai tęsėsi iki 
vėlumos.

Lietuviški Judžiai
Pradedant spalių 20-ta ir 

baigiant 22-rą, Pil. Kliube su
ruošta rodymas J. Januškevi- 

fčiaus filmos iš ekskursijos po 
Lietuvą. Filmą garsinė — su 
muzika ir dainomis, taipgi na- 
turalėse’ spalvose. Greta jos, 
rodo filmą iš Pasaulio Paro
dos New Yorke, irgi natura- 
lėse spalvose. Rep.

M. Baltulioniūtė išvyko Lie
tuvon prieš pat karą ir ten 
nuvykus rado saviškius dide
liame išgąstyje, tad vakacinio 
džiaugsmo jai neteko. Lie
tuvos žmonės, kurie pergyve
nę pereito karo kančias, la
bai bijojo karo, tad nei jos 
sugrįžimu nesidžiaugė, bet 
maldaute maldavę, kad ji sku
bintų grįžt Amerikon, kol ga
lima, kad išvengt to skurdo. 
Dalį laiko praleidus kaime, 
kitą Kaune, tarp ponų.

Įdomu, kaip toj pačioj Lie
tuvoj žmonės nevienodai atsi
neša į karą. Kauno ponios ir 
panelės didžiausiai dejavusios,

kad nebegalėsiančios gaut 
plonyčių šilkinių pančiakų ir 
po visą miestą bėgiojusios su- 
pirkt paskutines. Gi kaimie
čiai daugiausia skundėsi, kad 
jie nebegauna žibalo, druskos 
ir kitų ūkiui reikmenų, kad 
iš jų surekvizavo arklius ir 
sumobilizavo vyrus, ir rūpino
si, kad jiems sutremps lau
kus, jei karas būtų vykęs ant 
Lietuvos žemės. Baltulioniūtė 
irgi pažadėjo parašyt savo 
įspūdžius.

Iš jos pasakojimo lengva 
įmatytf džiaugsmą, kokį per
gyveno Lietuvos žmonės Lie
tuvai padarius su Sovietais su
tartį, kada jie pajuto turį ga
lingą kaimyną už savo pečių.

N.

I Prašo Komunistus 
Į Jrašyt Balotan

Tai pagaliau New York o 
Valstijos Apeliacijų Teismas, 
vaduodamasis Rinkimų Tary
bos ir reakcininko buvusio | 
kongresmano John J. O’Con
nor skundais, dėl menko tech
niškumo paneigė 41,000 pi
liečių parašus ir numetė ko
munistų kandidatus nuo ba
loto.

Tokis skaičius parašų už ko
munistus, kuomet kitų partijų 
kandidatai pridavė tik po po
rą tūkstančių parašų, aišku, 
nugązdino ponus. Jie numatė, 
kad komunistai gali būti iš
rinkti, tad ir jieškojo prieka
bių, kad tą ponams gręsiantį 
pavojų prašalinti.

Komunistai nenuleidžia ran
kų. Nebelikus laiko bylą ves
ti toliau teismuose, komunis
tai tarpe piliečių ves kampa
niją už įrašymą komunistų 
kandidatų vardų į balotus. 
Tai bus begalinis darbas pa
siekt desėtkus tūkstančių bal
suotojų, susidarys lėšų, tačiau 
komunistai įsitikinę, kad visi 
pažangūs žmonės ateis talkon 
kas darbu, kas aukomis vedi
mui to darbo. L. K. N.

Darbietis Quill Kampaniją 
Ves Nepriklausomai nuo 
Darbo Part. Viršininką .
“Laisvėj” jau buvo rašyta, 

kad Darbo Partijos viršinin
kas Alex Rose įsivaizdino toj 
partijoj sau užgyvenęs cariš
ka sostą ir su Waldmann ir 
kitais tokiais ponais galįs 
duot nariams įsakymus. Jie 
nuėjo Dies’ui ir ka^o kursty
tojams talkon ir norėjo, kad 
nariai darytų tą patį. Gi kan
didatams pastatė griežtą rei
kalavimą pasisakyt už jų po
litiką.

Quill Nepaklausė
Daugelis padorių vadų ir 

tūkstančiai eilinių narių visur 
atsisakė tarnaut reakcinin
kams ir Amerikai karo ruo
šėjams įrankiais. Quill irgi 
griežtai pareiškė, kad jis vir
šininkų įsakymų nepildys, bet 
elgsis taip, kaip geriau dide
lei didžiumai narių, kuriuos 
jis • atstovauja. Viršininkai 
jam uždraudė kandidatuot į 
Miesto Tarybą, kurion jis bu
vo išrinktas Darbo Partijos 
tikietu. Jis pareiškė, kad jis 
kandidatuos nepriklausomu 
Darbo (Labor) tikietu.

Minios Myli Tikrus Vadus
Patsai Quill tuo tarpu, kai

po Transportininkų Unijos 
prezidentas, turėjo vykti į 
San Franciscoj įvykusią CIO 
konvenciją. Ar manote, kad 
nariai ramiai laukė, kol jis 
sugrįš? Nieko panašaus. Jie 
surinko virš 20 tūkstančių pi
liečių parašų Bronxe, kad jį 
uždėt ant baloto. Jam grįž
tant, virš tūkstantinė minia 
entuziastiškai sutiko jį stoty- į 

je, o jau sekamą vakarą tu
rėjo kampanijos pradėjimui 
masinį mitingą su per virš 
trim tūkstančiais publikos, 
kur jam sukelta audringos 
ovacijos.

Tūkstančiai Bronxo darbie- 
čių ir kitų pažangiųjų, pasi
sakė darbuotis visomis pajė-' 
gomis už savo kandidato Mi
chael J. Quill sugrąžinimą į 
Miesto Tarybą šiuose rinki
muose, nežiūrint kaip dėlto 
jausis tūli ponai. D—s.

J. Kurilec, 9 metų vaikutis, 
buvęs su motina ir seserimi 
ant paskandinto laivo Athe- 
nia, tik dabar pribuvo New 
Yorkan, veik mėnesiu vėliau 
už motiną ir seserį.

Pataisa
K. Grazas, pirmininkas Lie

tuvių Demokratų Kliubo, pra
šo pranešti, jog spalių 20-tą 
tilpusius žinutės antgalvis 
“Tautininkų Rinkiminis Vaka
ras” sudarąs klaidingą įspūdį, 
kad tas Kliubas yra tautinin
kų. Jis prašė pranešt, kad L. 
D. Kliubas, kuris gyvuoja 
apie metai laiko i)’ turi savo 
patalpą 18 Scholes St., nesąs 
tautininkų, kad jo tikslas esąs 
veikt tikrai demokratinį dar
bą. Rep.

/žadama įtaisyt moderniš
kos Long Island gelžkelio sto
tys East New Yorke ir prie 
Woodhaven Junction. Nuo E. 
N. Y. iki Jamaica praves sub- 
vę, kuri prašalins 62 skers- 
kelius. Lėšuos virš 36 milio- 
nus dolerių.

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

B AR ir G RILI,
Lietuviy Restaurantas

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

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Pirmas vėžio ligonis, bandęs 
miegojimą šaldytuve, Lenox 
Hill ligoninėj, po 36 valandų 
sakęs jaučiąsis “puikiai.”

Amerikos Pirmas Puikiausias 
Riešinis Laikrodėlis

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

LAUREL ... 15 jewel GRUEN. Yellow 
gold filled, Guildite back . . $24.75

■ CHIEF ... 15 Jewel. GRUEN. Yellow 

gold filled case, Guildite back, $24.75

Robert Lipton
Įsteigta jiuo 1892 metų

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

Tel.: Stagg 2-2173

EKSPERTAI TAISYME

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

206 WEST FRONT STREET

Su šiuom skelbimu gausite nuolaidą.

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

Valandos: 11-1; 5-8; Ncdčlioj: 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 2-38,42

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberlal

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

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

ra----------------------------------------------------------- S

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
S--------------------------------------- S

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

RHEA
Managed by

TEITELBA UM

Open Day and Nigh’

Turkish Room, Russiar 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations

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

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

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

Sun. all day and night

FRANK DOMIKAITIS
KĘST A LR A CZ

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 karščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro 
’ 4* 4* 4*

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn. N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

] 492 GRAND ST. KAMPASi 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.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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FURMAT CO. Inc
Dealers in

Furniture and Bedding

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

Mes taipgi perdirbau! matrasus už žemiausias kainas.
VISOKIŲ RŪŠIŲ DAIKTAI LOVOM

SVEČIŲ KAMBARIAM SOFKOS 
(Studio Couches)

Lovom springsai ir kitokį daiktai reikalingi prie lovų.

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

EVergreen 4-7911
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