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arliacijos pritad-£jSŽn£mų pramo' 
kad tais pataisymais yra 1 mjmstratoriaus sprendimą, ____________
“išpjaunami viduriai Darbo sa^.° kongresmanai ix i irTllVAC
Santikiu įstatymui... ir iis Murdock n Healey. ŽINIOS iŠ LIETUVOS

Amerikiečius į Karą
Maskva, kovo 8.—“Šiauri-. y • —, . . .   . I J

turės sueit ir (nėję Suomijoje Sovietų ka- Lietuvos.

reikmenų iš Sovietų. Beka
riaujant Suomijai su Sovie
tais, talkininkai turėtų ir 
daugiau drąsos žygiuot per 
Balkanų kraštus prieš Vo-

Berlynas. — Čia kovo 5 
prasidėjo derybos dėl pre
kybos tarp Vokietijos ir

kovojo, 
už ke- 
neleido

Kaunas. — Lietuvoj vis 
dar dideli šalčiai ir daug 
sniegą.

London. — Pasklido gir
dai, kad Sovietai išstatė
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KRISLAI
Voltairio Knygynas.
Atminčiai didžio 

kovotojo.
Prieš netoleranciją.
Tiesa apie Lietuvą.

Rašo A. B.

Maskvoje gyvuoja gar
saus francūzų rašytojo Vol
taire vardu knygynas. Ten 
randasi Voltairio raštų ori
ginalai.

Istorija yra tokia: Rusi- 
jis carienė Katerina II buvo 
“suliberališkėjus” ir susido
mėjus Voltairio raštais ir 
filozofija. Ji ir nupirkus 
Voltairio kūrinius.

Bet Kateriuos liberališ- 
kumas neilgai tegyvavo. Ji 
greitai apsvaigo galia ir 
virto mirtinu priešu visko, 
už ką tik Voltaire 
Ji jo raštus uždarė 
lių spynų ir niekam 
jais apsikrėsti.

Tik garsiajam 
Puškinui pavyko prie jų 
prieiti ir juos studijuoti.

Dabar Sovietinė valdžia 
Voltairio raštus tvarko per
duoti žmonėms.

Kovo 2 dieną sukako 15 
metų nuo mirties Charles 
C. Ruthenberg. Ruthenberg 
buvo vienas iš Amerikos 
Komunistų Partijos įkūrė
jų. Kaip daugeliui kitų lie
tuvių draugų, taip man tais 
laikais teko dalyvauti par
tijos konvencijose ir tėmy- 
ti Ruthenbergo veiklą, mo
kintis iš jo.

Tai buvo iki gyvo kaulo 
atsidavęs darbininkų klasei 
kovotojas. Žiauri mirtis, be 
laiko pakirsdama jo gyvy-' 
bes siūlą, uždavė komunis
tiniam judėjimui didelį smū
gį. Po jo mirties buvo įsi-j 
galėjęs karjeristas Lovesto- 
nas ir per keletą metų re-1 
voliucinį judėjimą i____
frakcijinėje kovoje. Tik su 
1930 metais pavyko nuo Lo- 
vestono įtakos atsikratyti 
ir visam judėjimui įeiti į 
harmoningą veikimą.
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Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Siūlomi Darbo Įstatymo Taisymai “Išpjau
tų Jam Vidurius,” Sako Du Kongresmanai; 
Streikieriai Liktų Aukomis Provokatorių

Pagal Pataisymus, Užgirius Smitho Komisijos, Taptų Be
vertėmis Bendros Darbininkų Derybos su Samdytojais; Sam

dytojai Galėtų Atmest Darbininkų Pasirenkamas Unijas
Washington. — Kongre-. išmest tuos dabartinės ko- 

sinė darbo komisija trimis misijos narius, kurie prita- 
balsais prieš du užgyrė įne- į ria organizuotiem darbinin- 
šimus griežtai “pataisyt” Ša- kam. Nauja komisija nega- 
lies Darbo Santikiu įstaty- lėtų vest bylas prieš prasi
mą. Komisijos pirmininkas 
yra dešinus demokratas 
kongresmanas H. W. Smith.

Du demokratai komisijos 
nariai, kongresmanai Abe 
Murdock ir Arthur Healey

žengiančius samdytojus.
Spręst darbininkų skun

dams būtų paskirtas admi
nistratorius, ir kaip jis nu
spręstų, taip turėtų būt, ir 
darbininkai negalėtų duot

VISUOTINAS AUDĖJŲ 
STREIKAS INDIJOJ '

Bombay, Indija. — Dau
giau kaip 150 tūkstančių 
darbininkų užstreikavo vi
sas 45 audyklas-verpyklas 
Indijoje. Reikalauja pridėt 
ketvirtadaliu daugiau al
gos. Iki šiol anglai savinin
kai audyklų-verpyklų mo
kėjo tik apie 9 dolerius ir 
70 centų darbininkui algos 
per mėnesį.

Talkininkai Verčia Švediją 
ir Norvegiją Kariaut prieš 

Sovietus ir Vokiečius 
_____________________ B-----------

Pasklido Nepatvirtinti Girdai, Kad Sovietai Išstatę Taikos 
Sąlygas Suomijai; Anglija ir Francija Pasirengusios Siųst 

Savo Armijas i Suomiją per Norvegiją ir Švediją

Indijos geležinkelių dar-, Helsinkio Suomijai sąlygas, 
bininkai ir tarnautojai taip kuriomis jie sutiktų taiky- 
pat reikalauja daugiau ai- tis. Bet iki šiol nei vienos 
gos ir grąsina “tiesioginiai šalies vyriausybė nepatvir- 
veikt,” kad priverst anglus tino, kad Sovietai statytų 
savininkus išpildyt šį rei-’ 
kalavimą.

Indijos geležinkeliečiai 
pareiškė vienybę su strei-

taikos sąlygas senajai Suo
mijos valdžiai. (Vokiečiai 
kovo 8 dieną užginčijo tuos 
gandus.)

Anglijos ir Franci jos val
dovai esą nusigandę, kad 
Helsinkio Suomija galinti 
duot Sovietam dideliu nuo-

laidų ir padaryt taiką su 
Sovietais, kaip rašo New 
Yorko Times koresponden
tai iš Londono ir Švedijos. 
Talkininkai biją, kad tokia
me atsitikime sustiprėtų 
Sovietų ir Vokietijos įtaka 
Švedijoj ir z Norvegijoj. Ta
da, girdi, Anglijai ir Fran
ci j ai nebūtų kaip užpult 
Vokietiją per Norvegiją ir 
Švediją.

Anglija ir Francija nori, 
kad Suomijos karas su So
vietais tęstųsi; tai, sako,

Talkininkai Pasirengę
“Jau nėra abejonės, kad 

Anglija ir Francija yra pa
sirengusios siųst didžią jė
gą padėt suomiams,” rašo 
N. Y. Times koresponden
tas James B. Reston: “bet 
tiesiausias ir gal vienintelis 
praktiškas kelias yra per 
Norvegiją ir Švediją, o šios 
dvi šalys bijo, kad Vokieti
ja dėl to neužpultų jas iš 
pietų šono; tai jodvi iki šiol 
atsisakė praleist organizuo
tą kariuomenę į Suomiją,”

Jeigu talkininkai siųstų 
armiją per Petsamo, įvyktų 
karas tarp Sovietų ir talki
ninkų. Anglija abejoja apie 
tokį žygį, bet “francūzai 
neabejoja,” kaip sako mini
mas korespondentas.

Santikiu Įstatymui... ir jis 
išromijamas” taip, kad" jis' 
netarnautų darbihmkam.

Vienas pataisymas, už
gintas kongresmanų komi
sijos daugumos, sako, jog 
bendros-kolektyvės derybos 
tarp samdytojų ir darbi
ninkų reikš tik tiek, kadi 
samdytojai “i 
tartis su savo darbininkais1 riuomenė užėmė Nautsi mie- 
arba jų atstovais ir stengtis stelį, už 95 mylių į pietus 
išlygint skirtumus,” ] 
“nei viena nei kita pusė ne- ša

komanda:
“Į vakarus nuo Pitkaran- 

ta miestelio, šiaurinėj dalyj 
Ladogos ežero, Sovietų ka
riuomenė užėmė salas Mak- 
simansaari, P e t s j a s aari, 
Pajmionsaari ir Honkasaa- 
ri.

“Sovietų lėktuvai ataka
vo priešo kariuomenę. Nu
šauta žemyn 15 priešo lėk
tuvų.

“Kovo gi 7 d. nieko svar
baus nebuvo Suomijos fron
te.”

Raudonarmiečiai Užėmė 
Nautsi ir Keturias Sa

las Ladogos Ežere

Talkininkai Daugiaus ‘D. Worker’ Sako, Talk 
Pasistatę Karo Lėktų- Laivai N. Yorke Vežtų 

vų negu Vokiečiai
London. — Anglijos oro 

laivyno ministeris Sir Kin
gsley Wood pareiškė sei
mui, jog Anglija ir Franci-

galės priverst antrą pusę 
j padaryt sutartį.” Samdyto- 

mirkė tur^s teisę visai neatsa-

C. E. Ruthenbergo pas
kutiniai žodžiai į draugus 
buvo: “Susivienykime ir 
kovokime!”

Susivienijome ir kovoja
me. Jo žodžiai nebuvo vel
tui ištarti. CV

Iš American Civil Liberty 
Unijos rezignavo Harry F. 
Ward. Jis buvo vienas iš tos 
unijos įkūrėjų ir jai prezi
dentavo per paskutinius 20 
metų.

Bet dabar toj liberalų or
ganizacijoje įsivyravo ne
pakenčiama dvasia. Velniop 
nuvažiavę liberalai, susidė
ję su.- karo kurstytojais, 
pradėjo raganų j ieškoti ir 
jas gaudyti. Paskutiniam 
susirinkime jie sudarė di
džiumą ir prakeikė komu
nistus. i

Tokia padėtis pasidarė 
nepakenčiama nuoširdžiam 
liberalui ponui Wardui. Jis 
pasitraukdamas pareiškė, 
kad jis niekados nebuvo 
mažumų persekiotoju ir ne
bus, kad American Civil Li
berty Unija pateko į suterš
tos sąžinės ir kreivos poli
tikos šinkorių rankas.

^^.£, — t r------ i Vilnius. — Šv. Kazimie-(mui, jog Anglija ir Franci-
bet nuo Petsamo,” kaip prane- ro dienoje čia Vilniaus Uni- ja dabar daugiau pasistato

'Y~. Raudonosios Armijos versitete buvo įtektos dova- lėktuvų negu Vokietija. Sa-

kyt į darbininkų skundus 
bei reikalavimus.

Šalies Darbo Santikiu Įs
tatymas, kaip jis dabar yra, 
nustato, kad jeigu darbi
ninkai per oficialius balsa
vimus dauguma balsų pasi
renka kokią uniją, tai sam
dytojai turi » pripažint tą 
uniją kaip darbininkų at
stovą bendrose-kolektyvėse 
derybose su samdytojais.

Jeigu kongresas priims 
patasymus; perleistus per 
Smitho komisiją, tai sam
dytojai galės nesiskaityt su 
darbininkų tarimais, reika
laujančiais unijos.

Kitas Smitho komisijos 
pataisymas teigia, jog kom
panija gali nepriimt atgal ei j a reikalauja, kad Norve- 
darbininkų, kurie vartos 
streike prievartą.

Kongresmanai Murdock 
ir Healey dėl to pareiškė, 
jog šis pataisymas “paveda 
ramius pikietininkus valiai 
šnipų, provokatorių ir sam
dytų mušeikų. Nes jeigu pi- 
kietininkai bent kiek pa
naudotų prievartą prieš 
provokaciją, tai jau praras
tų darbą ir būtų pasmerkti 
ekonominei mirčiai.”

Vienas Smitho komisijos 
pataisymas siūlo panaikint 
dabartinę Šalies Darbo 
Santikiu Komisiją, o jos 
vieton įsteigt kitą komisiją. 
Čia pataisymo tikslas yra

Anglija-Francija Reikalauja 
Praleist Jų Armijas prieš 

Sovietų Sąjungą
London, kovo 8.—Prane

šama, jog Anglija ir Fran-

nei Amerikoje. Tos infor-

nos - premijos gabiausiems ko, Anglija per paskutinius 
rašytojams. Pirmiaus tos šešis mėnesius pasibudavo- 
premijos būdavo duodamos jo dveja tiek daugiau kari- 
Kaune.

Kaunas.—Artinantis 600 
metų, sukakčiai nuo Didžio
jo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino mirties, Lietu
vos vyriausybė susirūpino 
“Laisvės Varpo” perkėlimu 
iš Kauno į Vilnių.

Jieško palaikų didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vy
tauto; rengiasi perkelt dak
taro' Basanavičiaus palai
kus į Kauno katedrą.

Muštynės Tarp Žydų, De
monstravusių prieš Angliją

Jeruzalė. — Žydai, vado
vaujami rabinų, suruošė ei
seną gatvėmis, protestuo
dami, kad Anglija uždrau
dė žydam pirkt arabų že
mes Palestinoje. Kada eise
na pasuko linkon anglų val
džios rūmų, buvo policijos 
sustabdyta. Vieni žydai ta
da norėjo veržtis pro polici
jos eiles; kiti tam priešino
si. Tuo būdu tarp savęs su
sikirto, ir muštynėse liko 
sužeisti 44. Galop policija 
pasiuntė visus namo.

| Tel Aviv mieste žydų de
monstracija traukė prie 
valdžios rūmų, bet liko po
licijos išblaškyta.

Haifoj ir kai kuriuose ki
tuose miestuose žydai su
stabdė darbus ir uždarė 

uuinuuiiub pa- ^rautuves protestuodami 
garlaivj Am-[prieš Anglijos uždraudimą 

.pirkti jų tautiečiams žemę 
Palestinoje.

gija ir Švedija praleistų tal
kininkų armijas į Suomiją 
karui prieš Sovietus.

Švedai Nutarę Nepraleist 
Talkininkų Armijų

Stockholm, kovo 8 d.— 
Amerikonų žinių agentūra 
United Press praneša, 
kad Švedijos seimo komisi
ja užsienių reikalais nuta
rus nepraleist Anglijos ir 
Francijos kariuomenę į 
Suomiją.

London, kovo 8.—Vokie
čių lėktuvas bombomis pa
degė Italijos i 
elia Lauro,” 5,335 tonų, ties 
rytine Anglijos pakrante.

nių lėktuvų ir jie esą geres
ni už Vokietijos lėktuvus.

Kiek Anglija išleidžia pi
nigų lėktuvams, tatai sle
piama. Ministeris Wood pa
tarė, kad seimas užrašytų 5 
šimtus dolerių kaip “ženkli
nęs” išlaidas lėktuvams. 
Seimas sutiko.

New York. — Šio miesto 
uoste stovi pabėgę keturi 
didžiausi pasaulyje keleivi
niai laivai: Anglijos “Queen 
Mary” ir “Queen Elizabeth” 
ir Francijos “Normandie” ir 
“He de France.”

Į ką tik atplaukusį Ang
lijos didlaivį “Queen Eliza
beth” nieko neleidžia pažiū
rėt to laivo.

“Daily Worker”, Komu
nistų Partijos organas, ra
šo, kad jeigu Amerika įsi
veltų į karą, tai šie keturi 
talkininkų laivai galėtų vie
nu žygiu vežt 50 tūkstančių 
Amerikos kareivių į vakarų 
frontą Franci jo j.

Tai Būsią Pagal Tautų 
Lygos Įstatymus

London. — Jeigu Norve
gija ir Švedija atsisakys 
praleist talkininkų-armiją į 
Suomiją prieš Sovietus, tai 
talkininkai nurodys tom 
dviem šalim, kad jos pagal 
Tautų Lygos įstatymų 16-tą 
skyrių “turi” praleist Ang
lijos ir Francijos kariuome
nę, kaip teigia Londono 
Times, arti valdžios stovin
tis laikraštis.

NAZIŲ LĖKTUVAI KIR
TĘ SMŪGĮ VIENUOLI

KAI LAIVŲ
Berlin, kovo 8. — Vokie

tijos lėktuvai bombomis nu
skandino bei pavojingai su
žeidė vienuolika prekinių 
Anglijos laivų ir kitų jai 
tarnaujančių, kurie viso tu
rėję 30,000 tonų įtalpos, 
kaip sako vokiečių koman
da.

Talkininkai Davė Suomijai 
405 Lėktuvus, 916 Kanuolių, 
5,124 Kulkasvaidžius ir Kt.

Gal Švedija Siųs Kariuome
nę Helsinkiui

Paryžius. — Čionaitinis 
New Yorko Times kores
pondentas įžiūri, jog pati 
Švedija galėsianti pasiųsti 
Helsinkio Suomijai trejetą 
divizijų armijos, kad tik

. Anglija ir Francija nesiųs- 
i tų savo kariuomenės per 
| Norvegiją ir Švediją į Suo
miją.

Švedija Raginanti Helsinkio 
Suomius Prašyt Taikos

Stockholm, Švedija.—Pra
nešama, kad Švedijos vald
žia ragina Helsinkio Suo
miją kreiptis į Sovietus su 
prašymu taikytis.

Kermit Roosevelt Prisiekė 
Kariaut už Helsinkį

Paryžius, kovo 8.—Ang
lija yra pasiuntus Helsin
kio Suomijai 230 lėktuvų, 
tarp jų 67 bombanešius, o 
Francija 175 greitus viji-! 
mosi lėktuvus. Anglija da
vė senajai Suomijos vald
žiai 420 kanuolių, o Fran
cija 496.

Anglija ir Francija, be to, i
pasiuntė Helsinkio Suomi- V.^ Pratt rašo laikraštyj 
jai 5,000 lengvų kulkasvai- 
džių ir 124 sunkius; 150

Švedija ir Norvegija Bu
siančios Priverstos

Amerikos admirolas W.

“Newsweek:”
“Skubiai ateina laikas, 

prieštankinių kanuolių; 2,- kad tos šalys. (Švedija ir 
300,000 kanuolinių šovinių; Norvegija) turės padaryt 
xr-rv rankinių’sprendimą, arba bus priver-
granatų, 1,050 jūrinių mi: stos padaryt sprendimą.”

švedai bijo, kad talkinin-

450 tūkstančių
granatų, 1,050 jūrinių mi
nų, 10,000 prieštankinių mi
nų ir 50 iki 60 milionų kul-(|<ai vers Švediją kariaut ne 
kų^ Įtik už Helsinkio Suomiją,

bet už talkininkus prieš Vo
kietiją, kaip sako europinė 
kablegrama New Yorko Ti- 
mes’ui.

kų.
Du trečdaliai tų ginklų ir 

amunicijos jau 
Suomiją.

Anglija ir Francija žada 
dar daugiau paremt Helsin
kio Suomiją, jeigu jinai tęs! 
karą prieš Sovietus.

pasiekėLondon. — Kermit Roo
sevelt prisiekė ištikimai ka
riaut už Helsinkio Suomiją 
ir klausyt vyresniųjų jos 
komandierių.

Kermit Rooseveltas, sū
nus seniau buvusio Jungti
nių. Valstijų prezidento 
Theodoro Roosevelto, bus 
komandierius anglų “liuos- 
norių,” važiuojančių į Suo-

Kurie lietuviai nori su
žinoti tikrą tiesą apie vidų- macijos mus pasiekia nepa- 
jinę padėtį Lietuvoje, tie tekusios į cenzoriaus- ran- 
privalo skaityti dienraštį kas.
“Laisvę”. Mūsų specialis Mes sužinome, kad Lietu-
Kauno korespondentas pa- vos ponai nė nesapnuoja
tiekia amerikiečiams tokias apie tokias reformas, ku-'kovo 8.—Vokiečių mina ar tuoti 7 komunistai ir be jb-
informacijas, kurių nerasi- rios palengvintų Lietuvos subm a r in as nuskandino kių kaltinimų laikomi kalė- miją kariaut prieš Sovietus.
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Rotterdam, Holandija, EI Paso, Texas.—Areš-

London. — Anglija pa
šaukė į armiją visus atsar
gos kareivius iki 23 
amžiaus.

metų

te jokiam 
laikraštyje

kitam lietuvių žmonių naštą. Terorą prieš’ prekinį Holandijos laivą jime. Prie jų .neprileidžia Anglija davė jam pulkinin- 
nei Lietuvoje, žifiones jie dar didino. |“Vecht,” 1,965 tonų. net advokatų nei giminių. ko laipsnį.

ORAS. — Dalinai 
niaukę; nešalta.

apsi-

f if? •' d/i-fc? i* 4.■ ir A «L • ’Zir <
^<>''„.1 ■»!.irtniiiįįi i i ii

h'.

London. — Anglijos sei
mas nubalsavo 3 bilionus 

.dolerių karui,
■ #'•

London.—Anglijos lėktu
vai skraidė per Lenkiją ir 
mėtė lapelius, kuriais kur
stė lenkus prieš Vokietiją.
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Sušaudytas, Bet Kalba!
Pereitą ketvirtadienį Otto Kuusine- 

nas, liaudiškos Suomijos respublikos pir
mininkas, parašė straipsnį į vyriausybės 
organą, “Kansan Valta.” Paminėtas laik
raštis išeidinėja Terijoki mieste, Suomi
joj-

Kuusinenas nurodinėja kriminališkus 
Helsinkio vyriausybės žygius, kuriais 
įtraukė kraštą į ginkluotą konfliktą su 
Sovietų Sąjunga. Ir bendrai apibūdina 

* dabartinę padėtį karo fronte.
Mes čia nesiimame plačiau to jo straip

snio aiškinti, bet tik priminsim sekantį: 
prieš tūlą laiką “Naujienos” ir “Kelei
vis” buvo Kuusineną sušaudę, o dabar 
tas vyras atsikėlė iš numirusių ir vėl ra
šo, kalba ir veikia!

Kada tiedu nelaimingi laikraščiai ir 
vėl bandys liaudiškos vyriausybės vadą 
sušaudyti?

Rankvedis Jau Rašomas
Rankvedis angliškai kal

bantiems mokytis lietuviš
kai sparčiai ruošiamas. Jį 
rašo Dr. J. J. Kaškiaučius. 
Darbas yra sunkus ir ilgas. 
Tačiau Dr. Kaškiaučius yra 
įrodęs, kad sunkius litera- 
tinius darbus jis moka len
gvai ir greitai dirbti. Tad 
turime vilties, jog rankraš
tį gausime anksti šį pava
sarį.

Spaudos darbas prie mi
nimo rankvedžio irgi yra 
didelis. Bet “Laisvės” spau
stuvė 
liems 
greit

I

I

Sako: Bulgarijos Valstiečiai 
--Komunistai

“Lietuvos Aidas” rašo apie Bulgariją. 
Būdingą dalyką jis iškelia: “Visi—bul
garai kaimiečiai—komunistai.” Esą, jei 
šiuo metu Bulgarijoj įvyktų laisvi rinki
mai, kaip prie demokratinės santvarkos 
turi būti, tai tie “rinkimai duotų apie 
70% komunistų atstovų. Rusijos presti
žas krašte nepaprastai didelis. Sovietų 
Rusijos pasiuntiniui važiuojant į kara
liškuosius rūmus įteikti skiriamųjų raš
tų, minios gatvėje sukėlė triukšmingas 
ovacijas.”

Mes nesame toki optimistai ir nesaky
sime, kad “visi bulgarai kaimiečiai—ko- 
munistai.” Kaip danguje, taip ir žemėje, 
kaip kiekvienoj kapitalistinėj santvarko
je, taip ir Bulgarijoje yra kaimiečių ir 
kaimiečių. Vieni turtingi, kiti biedni. 
Pastarųjų yra dauguma, tad, be abejo, 
šie ir stoja už komunistinę santvarką. O 
jei prie jų pridėsime darbininkus ir in
telektualus, tai susidarys labai didelis 

■ skaičius gyventojų, stojančių už socia
lizmą.

Bet ar panašiai yra tik Bulgarijoje? 
Ar Lietuvoje ne tas pats? Jei šiandien 
Lietuvoje būtų laisvi rinkimai į seimą, 
jei ten būtų suteikta žmonėms laisvės, 
tai nereikia abejoti, kad milžiniška gy
ventojų dauguma pasisakytų prieš tau
tininkų rėžimą, už socializmą.

Nusimelavo Nuo Koto
Skaitytojas veikiausiai pastebėjo pen

ktadienio “Laisvėje” iš Bostono kores
pondenciją apie Michelsono prakalbas, 
sakytas kovo 3 d. Mūsų korespondentas 
Jaunutis rašo, kad Michelsonas pasakęs:

“Ar matote, čia yra ‘Laisvė’. Ji pereitą 
metą rugsėjo mėnesį savo editoriale ra
šė, kad dabar Sovietų Rusija yra galin
ga ir jai svetimos žemės nereikalingos. 
O šių metų ‘Laisvė’ jau rašo, kad Suo
mija turi prigulėti Rusijai...”

Būtų buvę gerai, jei pats koresponden
tas Jaunutis ar kuris kitas doras žmo
gus, klausęsis prakalbų, būtų pareikala
vęs: “Parodykit tą ‘Laisves’ numerį, ku
riame rašoma, kad Suomija turi prigulė
ti Rusijai.”

Michelsonas būtų to nepadaręs ir jis 
būtų pasilikęs melagium. “Laisvė” nera
šė ir nerašo, kad Suomija turėtų pri
klausyti Rusijai. Michelsonas čia'pame
lavo, kaip jis pastaruoju laiku nuolat 
per laikraštį meluoja!

greit

yra priruošta dide- 
darbams. Padaro 

ir gražiai techniškai, 
ir šį darbą manome 
padaryti. x

Knyga bus 256 pusi, storio; 
dydžio apie. 5į x 8 colius. 
Priruošta taip, kad angliš
kai kalbantys lengvai galės 
pramokti reikalingą kiekį 
terpiinų bei žodžių tinka-

savo tėvų kalbos. Šios kny
gos išleidimo kaštai bus di
deli. Su didžiausiu pasiseki
mu džiaugsimės, jei išrink
sime įdėtus pinigus. Ižde 
pinigų neturime pervir- 
šiaus. Ot, be vargo suveda
me galą su galu, tai ir vis
kas. Už naująją Intertype 
mašiną vis, mokame po 
$100.00 į mėnesį ir mokėsi
me dar ištisus dvejus me
tus. Taigi pradėdami šį di
delį darbą turime būt pri
sirengę, kad nesuklupti. Už 
tad šiame reikale mes pra
šome jaunimo ir suaugu
siųjų draugiškos kooperaci
jos. Kurie norėsite įsigyti 
rankvedį, tai prašome užsi
sakyti jį iš anksto ir kar
tu su užsisakymu prašome 
prisiųsti ir mokestį. Kny
gos kaina $1.50. Bet kurie 
užsisakys iš anksto, gaus už 
$1.25.

Apšvietos Fon 
do Atskaita

Nuo
iki

Rugsėjo 1 d., 1939 m.
Sausio 1 d., 1940 m.

Tai gražus pavyzdys organi
zacinių pareigų atlikimo.

Čekius ir Money orderius 
siųskite—46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

V. Rudaitis, 
A p. F. Sekr.

Klausimai ir 
Atsakymai

mam susikalbėjimui lietu- Tėvai yra prašomi pri- 
viškai, ir gerokai bus supa- minti vaikams apie šiąjmy- 
žindintas su lietuviu kai-1S‘4 ir paraginti, kad užsisa-žindintas su ____
bos gramatika.

Dr. Kaškiaučius

Daugiau Balsų Prieš Karą
“Vilnis” rašo:
“Amerikos organizuoti darbininkai vis 

tankiau pasisako prieš Europoje prasidė
jusį karą ir vis stipriau įspėja valdžią ir 
Wallstrytj, kad atstu laikytųsi nuo to 
karo.

“Taip pastaruoju laiku prieš karą pa
sisakė 34 Wisconsin valstijos skirtingos 
unijos. To skaičiaus tarpe, apart CIO ir 
ADF unijų, yra 8 gelžkeliečių brolijos.

“Bendram anti-kariniam pareiškime 
tos unijos nedvejojančiai pasako, kad 
dabartinis karas, kaip ir praėjusis, ve
damas turčių pelnų dėlei ir vedamas 
darbininkų sąskaita. O todėl, anot pa
reiškimo, darbininkai nesuinteresuoti 
dabartiniu karu ir nenori jį remti.

“Pareiškime pripažįstama, kad yra pa
vojaus šios šalies įtraukimui į karą ir 
aiškiausia pasakoma, kad už tą pavojų 
kalčiausia yra Roosevelto valdžia. Roo- 
sevelto administracija pati pirmutinė pa
rodė Wallstryto bankieriam ir industria- 
listam, kaip apeiti šalies įstatymus, kad 
vieną ar kitą kariaujančių pusių parem
ti didelėm paskolom ir karine medžiaga.

“Toks valdžios ir Wallstryto elgėsis 
smerktinas, sako unijos, nes šalį stumia 
karan. Taipjau esą smerktina Roosevel
to valdžia už menkinimą bedarbių šelpi
mo ir už plėtimą karinės isterijos. Paga
liau pareiškimas sako:

“Amerika nori taikos, darbų ir užtik
rinimo !

% “Tai mūsų pareiškimas ir tuo mes įs- 
pėjam Wallstryto finansierius, indus- 
trialistus, kad Amerikos darbininkai 
niekados neužtikrins savo krauju užsie
nio interesam duodamus karo kreditus 

paskolas.”

Sintetiški Gaminiai Vokietijoj
Dar laike Pirmo Pasaulinio Karo Vo

kietija turėjo sintetiškai (moksliškai) 
gamintis gumą, žibalą ir daug kitų reik
menų. Po karo ji vystė tą gamybą, nes 
žinojo, kad anksčiau ar vėlįau bus nau
jas karas.

Sintetiškas gumas, Vokietijoj vadina
mas “buna”, jis pradžioj buvo prastas. 
Toliau jį ištobulino. Iš koksų ir molio 
išverdama medžiaga ir gaminamas gu
mas, kuris yra labai reikalingas.

Bet gumas, tai dar neviskas. Vokie
tija neturi nuosavo žibalo. Dabar ji jo 
parsigabena iš Rumunijos ir Sovietų, 
bet laike Pirmo Pasaulinio Karo, kol už
ėmė Rumuniją, tai buvo priversta žiba
lą gamintis iš anglies. Šimtai tūkstančių 
darbininkų kasė anglį ir dirbo chemika- 
liškuose fabrikuose, kur iš anglies gami
no žibalą.

Ji priversta gaminti daugelį ir kitų 
reikmenų, kaip tai iš daržovių aliejų ir 
tt. Sakoma, kad dabar Vokietijoj yra 
apie 600 įvairių fabrikų ir dirbtuvių, ku
rie užsiima sintetiškais gaminiais.

Stoka daugio žaliadaikčių, metalų, kitų 
reikmenų apsunkina ir karo vedimą. Jei
gu Anglijai ir Francijai būtų pavykę ap
supti Vokietiją geležiniu lanku, tai ji ne
galėtų karą laimėti. Bet Anglijos ir 
Francijos valdovų kreiva politika atstū
mė nuo jų Sovietų Sąjungą, atrodo, at
stums ir daugelį kitų mažesnių šalių, o 
tas stiprina Vokietiją ir teikia jai gali
mybės karą išlaimėti.

Dabar mes dažnai girdime ir skaito
me komercinėj spaudoj, būk Anglijos ir 
Francijos karo laimėjimas jau užtikrin
tas, būk net pati Vokietija tą supranta. 
Tai yra niekas kitas, kaip Anglijos ir 
Francijos valdonų propaganda. “Žiūrė
kite, kaip dalykai gerai—dėkitės prie 
mūs ir visi pasidalinsime karo grobį.” 
Bet taip nėra. Dabar Anglija ir Franci j a 
daug yra sunkesnė] padėtyj, kaip jos bu
vo Pirmo Pasaulinio Karo pradžioj. Ta
da už jas mušėsi Rusija, o dabar ta ša
lis stovi nuošaliai. Dabar Vokietija yra 
visai kitokioj padėtyj, negu ji buvo 1914 
metais. Ir mes manome, kad dar ne tik 
neįvyko kare persvara, bet dar nei 
spėkos nebuvo išbandytos.

kytų ją iš anksto. Užsisą- 
moka kydami iš anksto ir prisiųs- 

daug kalbų. Jis nevisas jas'darni $1.25, prisidėsiteprie 
išsimokino mokykloje. Kai 
kurias mokinosi iš panašių 
rankvedžių, kaip šis, kurį 
jis dabar ruošia. Todėl mes 
turime skaisčių vilčių, kad 
jis aukštu savo akademiniu ■ 
mokslu, įgytais patyrimais j 
ir nuoširdžiais linkėjimais 
pasisekimo studijuojantiem 
žmonėms paruoš naudingą 
rankvedį.

Dienraštis “Laisvė” lei
džia šį rankvedį ne pasipel
nymo tikslu, bet tikslu pa
dėti jaunajai Amerikos lie
tuvių gentkartei pramokti

išleidimo šio gražaus kūri
nio.

Kaip matome iš aukščiau 
nurodymų, išleidimas šio 
rankvedžio yra sunki naš
ta ant mūsų dienraščio pe
čių. Tačiau, visi sulaudę 
pečiais tą naštą nesunkiai 
išnešime. Tad stokime į ei
lę tuojaus, garsinkime ran
kvedį, rinkime jam užsaky
mus ir kurie, išgalime pri- 
meskime doleriuką-kitą do
vanų į rankvedžio išleidimo 
fondą.

P. Buknys.

Lietuvos Žinios
TYTUVĖNAI

Netoli Tytuvėnų geležkelio 
stoties geležkelį kerta Kel- 
mės-šiluvos vieškelis, kuriuo 
eina didelis judėjimas, tačiau 
ties pervažiavimo vieta nėra 
apsaugos stulpų. Dėl tos prie
žasties neseniai greitasis trau
kinys užvažiavo ant vieno 
apylinkės ūkininko rogių. 
Traukinys ūkininkui sudaužė 
roges, nulaužė ranką ir dar 
keliose vietose sunkiai sužei
dė.

Lapes Tebėra Tokios Pat Gu
drios, Kaip ir Chrestoma

tijose Aprašytos
Šiomis dienomis Kaišiadorių 

miško urėdijoje buvo me
džioklė, kurios metu urėdijos 
sekretorius nušovė vieną lapę.

Lapė apsimetė negyva, lei
dosi vartoma ir tampoma, bet 
kai sekretorius lapę pakėlė 
už uodegos, tai ji kėlėjui grie
bė į ranką kąsti, o paskui žai
bo greitumu nudūmė į mišką. 
“Nušautoji” lapė taip greit 
nubėgo į mišką, kad nė vie
nas medžiotojas nespėjo pa
leisti nei vieno šūvio į bėgan
čią lapę.

LAIVŲ KANUOLIŲ ŠŪ
VIAI NETOLI MUR

MANSKO
Berlevaag, Norvegija. — 

Žmones girdėjo dvyliką iki 
penkiolikos šūvių 
didžiųjų kanuolių

iš laivų 
nępertoli

nuo šiaurinės Sovietų prie
plaukos Murmansko. Sako, 
matę kelis didelius karo lai
vus netoli Petsamo bei 
Murmansko. Nėra žinios, 
kokių tai šalių laivai.

New York. — Ex-prezi- 
dentas Hooveris pardavinė
ja didelius Suomijos žemla-. 
pius, kad gaunamais už 
juos ^pinigais paremt Hel
sinki^ suomių karą prieš 
Sovietus.

Lietuvoje Leidžiama per 170 
Periodinių Leidinių

Šiuo metu Lietuvoje išeina 
171 periodinis leidinys. Ta
čiau periodinių leidinių lei
džiama daugiau, nes į nuro
dytą skaičių neįeina mokslo 
ar kit. valdinių įstaigų leidžia
mi periodiniai leidiniai. Dau
giausia periodinių leidinių iš
leidžiama Kaune — 132, Vil
niuje— 12, Marijampolėj —7, 
Biržuose ir Zarasuose—po 4, 
Telšiuose, Šiauliuose ir Kre
tingoj — po 2 ir Kėdainiuose, 
Panevėžy, Raseiniuose, Uk
mergėj ir Utenoj—po 1.

Iš jų lietuvių kalba išeina 
135, žydų 17, lenkų. 5, rusų 
ir hebrajų kalbomis po 3, vo
kiečių, rusų, francūzų--- rusų
po 2 ir gudų ir esperanto po 
vieną.;

Pagal spaudinių išleidimo

dažnumą dienraščių išeina 22, 
savaitinių 42, mėnesinių 49, 
kit. laikotarp. 58. šiuos perio
dinius leidinius išleidžia 137 
lietuviai, 21 žydas, 7 rusai, 4 
lenkai, 1 vokietis ir 1 gudas.

Kaune išeina 15 dienraščių, 
32 savaitraščiai, 39 mėnesi
niai ir 46 kit. laikotarpio lei
diniai; Vilniuje —- 7 dienraš
čiai, 2 savaitraščiai, 1 mėn. 
ir 2 kit., iš kurių lietuvių, len
kų ir žydų kalbomis po 3 lei
dinius, o gudų, žydų-hebr. 
žydų-liot. kalba po 1.

ir

A. Lakitskas, Coaldale, Pa., 
$1.00.

Per S. Penkauską, Lawrence, 
Mass., $10,00.

ALDLD 12 Apskr., per M.
Bogužinską, Wyoming, Pa., $2.

ALDLD 153 kp., per V. Sut-
kienę, San Francisco, Cal., $3.

Pelnas nuo pikniko, per N.
Astrauską, Detroit, Mich., $10.

J. Daugėla, Worcester, Mass.,
$2.00.,

J. Pakush, Southbury, Conn., 
50c.

P. Boikos ir E. Martin ves
tuvėse surinkta $10, (prisiuntė
K. Romondienė, Cleveland, O.).

Pelno dalis nuo pikniko
Mass, valst., prisiuntė Egeris, 
$1.20.

Žiugžda, Boston, Mass., $1.
C. Mockus, Brooklyn, N. Y.

$1.00.
J. A. Jerome, $1.00.
Pelnas nuo vakarienės, Bay

onne, N. J., gauta per Janiū
ną, $15.00.

Surinkta per prakalbas Pa
terson, N. J. (pridavė D. M. 
šolomskas), $4.66.

Per G. Shimaitj gauta $10.00. prieškrikščioniškų laikų ki-
Ter J- Adomaitį, Mononga-^ tikėjimų bei pagoniu. Po
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Klausimas:
Gerbiami Redaktoriai: 

Mūsų “Drauge” ant pirmo 
puslapio aš neseniai mačiau 
didelį paveikslą naujo Chi- 
cagos arkivyskupo Samuel 
Alphonso Stritch laikant 
mišias. Kas mane nustebi
no, tai kad arkivyskupas 
laiko mišias su kepure, kuri 
yra labai panaši žydų rabi
nų kepurei. Jie irgi pamal
das laiko su panašiomis ar- 
mulkomis. Štai ko aš klau
siu: Kaip katalikų kunigai 
pateisina šitą kepurę ant 
arkivyskupo galvos?

Senas Chicagietis.
Atsakymas:

kitų katalikiškų ceremoni
jų, kurios yra pasisavintos 
arba nuo žydų arba nuo

blankos surinktahela, Pa., ant 
$1.70.

A. Raško w, 
$1.00.

ALDLD 31
ską, Lewiston, Me., $5.00.

ALDLD 218- kp., Custer, 
Mich., (prisiuntė J. Juodaitis) 
$2.00.

ALDLD 218 kp. draugai su- 
aukavo (prisiuntė J. Juodaitis) 
$2.50.

Haverhill, Mass

kp. per J. žilin-

teisybei, tai didžiuma tų ce
remonijų bei apeigų yra pa
siskolintos.

Būtų buvę jums ne pro 
šalį šį klausimą ten pat ant 
vietos priduoti “Draugo” 
redaktoriams. Jie daug 
daugiau nusimano apie pa
teisinimus visokių bažny
čios, prietarų. Jie iš to ir 
duoną valgo.

Keletas žodžių dėl 
Apšvietos Fondo.

Pastaraisiais mėnesiais 
nai plaukia aukos į Apšvictos 
Fondą, o išlaidos po senovei 
yra didelės ir Vis dar naujų 
atsiranda. Nej ieškosim priežas
ties, dėlko sumažėjo aukų plau
kimas, bet bandysim paragint, 
kad draugai kartas nuo karto 
prisimintų šį fondą ir skirstant 
parengimų pelnus nepamirštų 
ir šios labai svarbios mūsų ju
dėjimui įstaigos. Dar geriau 
būtų, jeigu kiekviena didesnė 
lietuvių .kolonija parengtų spe
cial į parengimą šio fondo nau
dai. žiemos metu suruoštas ba
lius, vakarienė ar kokia kito
kia pramoga, o vasaros laiku— 
išvažiavimas, piknikas, — ga
lėtų išrišt visą Apšvietos Fon
do problemą, jeigu tas būtų 
padaryta kiekvienoj didesnėj 
kolonijoj.

Dėl pavyzdžio noriu priminti 
mūsų mažą koloniją, Bayonne, 
N. J. Ten mūsų draugų yra vos 
keletas, bet jie pereitų metų 
lapkričio 5 d. surengė vakarėlį 
(vakarienę), kurioj dalyvavo 
apie 60 žmonių, bet pelno pa
darė $35.21. Iš tų pinigų paau
kavo $15.00 Apšvietos Fondui, 

I ir $10.00 “Daily Workeriui.”

silp-

Miestietiškai
—šešis mėnesius trunka 

šiaurės ašigalyje naktis,— 
skaito mažasis Jonukas.

—Oi, oi, kokios ten gali 
būti sąskaitos už elektrą,— 
suaimanuoja jo motina.

Neapgalvotai
—Taip, kai aš buvau jau

na, šie medeliai dar buvo 
visai maži,—taria šeiminin
kė, aprodydama sodą savo 
svečiui?

—Argi jau tokie seni tie 
medžiai,—prataria svečias 
neapgalvotai.

labai

įvyko 
diena

Per sausio mėn. li- 
gydy- 
skai-

TELŠIAI
—Esant šaltam orui 

daug žmonių serga įvairiomis 
ligomis.
gonių kasoj yra išduota 
mo kortelių rekordinis 
čius.

—Ant “Masčio” ežero 
arklių lenktynės. Tą
Telšiuose buvo mugė, tad ir 
arklių lenktynėmis susidomė
jimas buvo nemažas.

ž 5

Atsiminė
Prof. X. sėdi po vidur

nakčio ir niekaip neatsime
na, ką jis turėjo atsiminti. 
Į rytmetį, pagaliau, nudžiu
gęs, sušunka:

—Nagi, aš turėjau atsi
minti, kad neužmirščiau 
eiti gulti.

(Surankiota)

| F

Atsimenat kovo mėnesį, 1930 metais, New Yorke? Tai pirmoji milžiniška be
darbių demonstracija, kurioj buvo suareštuoti komunistų vadai Foster, Amter 
ir Minor ir nusmelkti kalėti, kam jie dalyvavo demonstracijoj ir reikalavo 

bedarbiams pašalpų, šiandien bedarbiai pašalpas jau yra išsikovoję.

.... —
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Kaip Gyvena Didžiųjų

Giminaičiai

I

*

*

Vienas Lietuvos laikraštis rašo:
Didžiausias rusų poetas Puškinas krito 

Nikalojaus I-jo dvaro intrygų auka.
Po Puškino žuvimo praėjo keturiasde

šimt metų. Maskvos apygardos teisme nu
skambėjo šūvis. Į šūvio vietą atskubėjo 
tarnautojai ir pamatė gulintį ant grindų, su 
žaizda krūtinėje, Gartungą, kurį prieš ke
letą mėneių teismas nuteisė už sukčiavimą. 
Gartungo švarko kišeniuje atrado raštelį, 
kuriame savižudys prisiekė esąs nekaltas ir 
dovanojas “kaltes savo priešams.”

Gartungo savižudystė buvo didelė sensa
cija laikraščiams. Visi 
įvykusi klaida. Dargi 
kis patalpino viename 
“Gartungo savižudystė 
klausimas: kas kaltas? 
Dostojevskis rašė:
biografijos. Aš Gartungo nepažinojau ir 
nieko apie jį nebuvau girdėjęs. . . Čia grei
čiau tragedija, rusų gyvenimo fatumas, ne
gu kieno nors klaida...”

Visuomenė žinojo, kad Dostojevskis ra
šė ne tiesą, nes Gartungas buvo kažkokios 
užkulisių kovos auka, tų užkulisių, apie ku
riuos ir šiandien nepavyko nieko sužinoti.

Gartungas buvo Puškino dukters Marijos 
vyras, tos pačios Puškino Marijos, kuria su
žavėtas L. Tolstojus nupiešė nemirštamą 
Annos Kareninos portretą.

Gartungas žuvo, bet jo žmona Marija iš
gyveno iki 1919 metų ir susilaukė 87 metų 
amžiaus.

Nuo Puškino mirties dienos praėjo 
metai, nuo Gartungo savižudystės—63 
tai.. Bet ir šiandien įvairiuose Sovietų 
jungos miestuose gyvena didžiojo poeto
kaičiai ir vaikaičių vaikai. Valstybė visus 
senelius aprūpino pensijomis, o jaunuome
nė mokosi ir dirba. Sovietų Sąjungoje pri- 
skaitoma iki 23 Puškino palikuonių : seniau- 
siajam aštuoniasdešimt metų, jauniausiajam 
—pustrečių metų. Puškino vaikaitis Grigo
rijus nuo pat pirmųjų revoliucijos dienų iki 
pilietinio karo pabaigos tarnavo Raudonojoj 
Armijoj, o Grigorijaus sūnus, taip pat Gri
gorijus, gimęs 1913 metais, baigė žemės 
ūkio institutą ir šiandien jis — jaunesnysis 
komandyris.

Rusų rašytojas N. Uspenskis savo gyve
nimo pabaigoje kentė alkį ir šaltį. Pirkęs 
kažkur, pasitaikius progai, krokodilio iš
kamšą, Uspenskis vaikščiojo po Maskvos 
kiemus, suko katarinką, o iškamša, kurią 

• jis laikė už virvutės, šokinėjo ir juokino 
miesčionis. Rašytojo duktė Olga, persiren
gus berniuku, šoko. Po šokių ji rankiojo iš 
žiūrovų variokus ir atidavinėjo juos tėvui. 
Iš šio “amato” jis voš įstengė prasimaitinti. 
1889 metais rašytojo gyvenimas pasidarė 
nebepakenčiamas. Turgavietėje Uspenskis 
nusipirko peilį ir pasipiovė. Smolensko tur
gavietės patvoryje. Rašytojo kišenėje atra
do aštuonias kapeikas, kurias perdavė jo 
dukteriai Gigai—vienintelei paveldėtojai.

Rašytojo savižudystė buvo sensacija ne 
tik Maskvai, bet ir visai Rusijai. - Tačiau 
apie mergaitę Gigą niekas ir nemanė pa
sirūpinti. Ja susirūpino Sovietų valdžia. ; 
1925 metais ji jau dirbo Maskvoje, Re
voliucijos muziejuje, ir, be to, gavo pensiją.

Kai 1878 metais mirė žymus rusų poetas 
Nekrasovas, jo našle niekas nepasirūpino. 
Ji pergyveno poetą metais ir mirė Sa
ratove, baisiame skur Daugelis sostinės 
laikraščių parašė apie ir kažkas pasi
ryžo papasakoti apie tai tu 
mo ministrui Kasso. Bet nustebęs ministras 
truktelėjo 
tys, koks 
kokia ten

pečiais ir atkirto: “Spręskite pa- 
reikalas valstybei rūpintis kaž- 

seniai mirusio Nekrasovo našle?”
valdžia į tokių žmonių likimus 
visai kitaip. 1922 metais Petro-

Sovietų 
pažiūrėjo 
grade buvo surasta Nekrasovo sesuo — Lu- 
kija Nekrasova — “neteisėta” poeto tėvo 
duktė. Lukija Nekrasova 21 metus išbuvo 
antraeilių rolių artiste Peterburgo Aleksan- 
drinsko teatre ir jau visai senutė apleido 
sceną. Ją suieškojo, paskyrė pensiją, o li
teratūrinės organizacijos apsiėmė pasirūpin
ti perkaršusią žymiojo poeto seserimi, kad 
jai nieko netrūktų.

Sovietų Sąjungoje gyvena ir dirba dauge
lis1 rusų rašytojų palikuonių, giminaičių. Le
ningrado Mokslininkų namų bendrabuty gy-

Preziden-

V. Bovinas.

tvirtino, kad teisme 
rašytojas Dostojevs- 
laikrašty straipsnį: 
ir kasdieninis mūsų 
’ Tame straipsnyje

Aš visiškai nežinau jo
Ar jūs žinote, kad Amerikos indijonai—Navajo, Papago, Apache ir Hopi pa
dermes,—svastiką naudojo per šimtmečius? Taigi dabar jie suvažiavo į 

Tucson, Arizona, ir nutarė jos daugiau nenaudoti niekur.

vadovauja 
Mineikiūtė. 
jos progre- 
jom augt ir 

menininkų šeimynos

nuo jūs, o 
Komitetas 
galite pa- 
svetainėj.

J. Matačiūnas.

Rooseveltiene

vai-

etiniam švieti-

Jos nieko

E. Vilkaitė.

jau patė- 
neįvertina

patinka tiem, kurie yra 
su geresne literatūra ir

103 
me-

> a -------- ----------- ■ .K.............

Ar Visiems Patinka 
‘Grapes of Wrath? Judis

Kiek aš patyriau, tai “Grapes of Wrath 
(Apmaudo Vaisiai) 
daugiau apsipažinę 
daugiau apsiskaitę.

Pereitą savaitę 
“World Telegram’e

ponia
gerai atsiliepė apie 

viršminėtą judį ir ragino, kad kiekvienam 
būtų naudinga jį pamatyti.

Rooseveltienės rašinį iškirpus padaviau 
savo samdytojai, nesergančiai “ligonei” per
skaityti. Aš jai tankiai Roosveltienės dienos 
rašinį paduodu paskaityt, bet jai labai re
tai patinka. Ir šį sykį ji užklausė: “Ar ištik- 
ro verta skaityti ir mano brangus laikas eik
voti?”

Mano samdytoja, sveika ligonė yra apie 
96 metų senumo ir jau mažai girdi ir ma
to; laikraščius skaito su storais akiniais ir 
dar per padidinamus stiklus, žinoma, ji ne
gali daug perskaityti. Tai ji pasirenka tik 
svarbesnes žinias ir straipsnius.

Bet šį sykį, kuomet ji perskaitė Roosevel
tienės aprašymą “Grapes of Wrath,” pasi
darė labai entuziastiška. Tuojau liepė ir sa
vo seserei perskaityt, o sesuo labai mažai ką 
skaito. Ji. yra apie 88 metų, bet gerai girdi 
ir mato be jokių akinių. Laikraščiai ir kny
gos ją mažai interesuoja. Kalbėk su ja apie 
vaikinus, burtininkus ir jos jaunas dienas, 
tai ji neis nei gulti. Tokia yra mano samdy- 
tojos sesuo.

Mano samdytoja sako: “Rytoj aš ir ma
no sesuo pasiimsim po tarnaitę ir važiuosim 
tą paveikslą pamatyti ir nupirksiu tikietą 
ir virėjai, tegul ir ji eis pamatyt.

Jinai su savo seserimi nebuvo judžiuose 
per 8 metus.

Ant rytojaus, atėjus į tarnybą, klausiu 
senukę, kaip jai patiko “Grapes of Wrath.” 

Ji atsako: “Man labai patiko, nors aš visko 
negalėjau girdėti, bet jų veidų išraiška ir jų 
gyvenimas mane labai sugraudino.”

Klausiu senukės sesers, kaip jai patiko. 
Ji sako: “Man visai nepatiko; perdaug liūd
nas. Mano gyvenimas irgi nesmagus. Visi 
mano broliai ir seserys išmirė, ir dabar tu
riu gyvent su šia seseria, kurios visai nepai- 
sėjau pirmiau.”

Klausiu tarnaičių, kaip joms patiko. Jos 
sako: “Paveikslas neblogas, bet nėra toks, 
kad antru syk norėtum pamatyti. Tiesa, pa
rodo, kaip senovėje žmonės gyveno.”

Joms neaišku buvo, kodėl tie fąrmeriai 
turėjo kraustytis nuo savo farmų.

Man irgi prisiminė, kaip Rooseveltiene 
sakė savo rašinyje,- kad ji teatre 
mijo, jog daugelis nesupranta ir 
šį judį. . x

Panašiai ir minimos tarnaitės,
daugiau neskaito, kaip tik “fones” ir “True 
Stories,” ir eina į bažnyčią, neapleidžiant 
nei vieną sekmadienį.

c
vena Vsevojodo Garšino našlė. Pensiją gau
na vienintelio Dostojevskio sūnaus žmona, 
Puškino sesers vaikaitė, Saltykovo-^čedrino 
vaikaitė, Čechovo sesuo, Lermontovo į vaikai
čiai, Turgenevo, Baratynskio, Uspenskio.

m r

4

Šis-Tas Apie Lietuvių 
Meno Sąjungą

(Ištrauka iš duoto pranešimo LMS IlI-čio 
Apskričio metinei konferencijai, įvykusiai 
kovo 3 d., š. m., Brooklyne, N. Y.)

Kas Yra Lietuvių Meno Sąjunga?
Lietuvių Meno Sąjunga —tai ryšys, kuris 

jungia pažangiosios Amerikos visuomenės 
menines jėgas krūvon, jas centralizuoja, kad 
pasireiškiąs kultūros darbas mūsuose būtų 
tikslesniu ir našesniu. Tokis pažangiųjų 
Amerikos lietuvių apsivienijimas, kuris da
bar vadinasi Lietuvių Meno Sąjunga, jau 
gyvuoja nuo 1923 m.

Liet. Meno S-ga Stato sau Tikslu:
1. Vienyti lietuvius menininkus, dalyvau

jančius įvairiose meno šakose, bendram vei
kimui kultūros plėtroje — literatūroje, vai
dyboje, muzikoje, dainoje, ir tt.

2. Aprūpinti savo narius bei vienetus rei
kalinga medžiaga,—dainų muzika, sceniš
kais veikalais, grožine literatūra ir t.p. Liet. 
Meno Sąjunga visa tai bando atlikti ne pasi- 
pelnijimo tikslais, o savo narių aptarnavi
mui ir visuomenės kultūrinimui.
Kokia LMS Rolė Am. Lietuvių Visuomenėje?

Kaip kitų tautų, taip ir mūsų išeivija ko
voja už geresnį gyvenimą ir šviesesnę ateitį. 
Amerikos lietuviai, kaip ir kitos tautos, ko
pia kultūros laiptais aukštyn, į tobulesnį sto
vį. Dvasinės kultūros mūsuose pakėlimui, 
būtinai yra reikalingos organizacijos. Be or
ganizacijos, be centralizuoto kūno, apšvie- 
tos bei kultūros darbas neįmanomas.

LMS gyvuoja jau nuo 1923 metų. .Jeigu 
mūsų meninė veikla tame 16-kos metų lai
kotarpyje būtų buvusi palaida, ne centra
lizuota, tai vargiai mes būtume ką nors at
siekę. Jeigu dabar mes džiaugiamės nemėn- 
ku skaičium mūsų gerai išsilavinusių chorų, 
galime vienur kitur neblogai pasirodyti vai
dyboje,—vis tai nuopelnas mūsų visų ap- 
vienyto, centralizuoto veikimo. O tuomi cen
tralizuotu kūnu yra mūsų Lietuvių Meno Są
junga.

Bėgyje 16 metų mūsų Lietuvių Meno Są
junga, kurią sudaro chorai ir kitos grupės, 
pajiegė išleisti šimtus įvairių dainų, desėt- 
kus scenos veikalų ir apie tuziną operečių. 
Ar tą būtume galėję padaryt, jeigu nebūtu
me veikę centralizuotai, būtume neturėję 
Lietuvių Meno Sąjungos? Ne. Tai nebūtų 
buvę įmanoma. Jeigu kiekvienas atskiras 
choras būtų turėjęs pasirūpinti sau dainas, 
o kiekviena dramos grupė—scenos veikalus, 
tai mes iki šiol neturėtume nei 10-tos dalies 
to, ką turime šiandien. Chorams ar dramos 
grupėms, apsirūpinant save reikalinga me
džiaga atskirai, būtų labai daug išsikaštuo
ta ir padaryta maišatienė: būtų išleidę tuos 
pačius dalykus, o kas tikrai reikalinga ir 
naudinga, tai būtų praleista. Kitaip yra, 
kuomet chorai ir kitos grupės, kartu susitel
kę, turi savo centrą, veikia planingai, orga
nizuotai. Daug daugiau galima įsigyti rei
kalingos medžiagos, ir su daug mažiau pi
nigų. Išleisti ?šimtus dainų, desėtkus scenos 
veikalų ir operečių, — nė vienas choras ar 
dramos grupė NEBŪT IŠGALĖJUSI. Tuo 
žvilgsniu, Lietuvių Meno Sąjunga sulošė ne
menką rolę Amerikos lietuvių kultūriniam 
gyvenime. P. Balsys, LMS Pirm.

M IE N AS
Skaičiau - Mačiau

Apie Amerikos Filmas
Amerika yra filmų šalis. Vien tik Ame

rikoje filmų daugiau pagaminama, negu 
visą pasaulio filmų gamybą kartu sudėjus. 
Filmų pramonėje kapitalo įdėta virš 
$2,050,000,000. Amerikos filmų gamyboj 
dirba 282,000 žmonių.

Tačiaus nuolatinių ir gerai apmokamų 
darbininkų nėra toks didelis skaičius. Pagal 
1939 metų “Film Daily Year Book,” tai 
prie filmų dirba kontraktuotų darbuotojų se
kamai: aktorių dirba 554, direktorių — 121, 
rašytojų—293. Filmų į metus gaminama 
apie 600.

Amerikoj filmas lanko apie 85,000,000 
žmonių į savaitę. Aišku, kad filmos turi di
delės reikšmės į žmonių ideologinį gyveni
mą, į jų visuomenines pažvalgas, jų protinį 
nusiteikimą. Filmos, dažnai prisideda prie 
pasukimo žmonių sąmonės vienon ar kiton 
pusėn. Ypač daug paveikia tokios filmos, 
kaip “Birth of a Nation,” “Gone with the 
Wind” ir kitos.

Mass. Valstijos 
Menininkam

“Gone with the Wind”

Ši 'filmą dabar rodoma teatruose. Sako
ma, jog filmą “Gone with the Wind,” yra 
50,000,000 žmonių pasirįžusių pamatyt, šios 
filmos pagaminimas kainavo $4,000,000.

ši filmą pagaminta iš Margaretos Mi
tchell novelės. Siužetas — ne koks tuščias 
dalykėlis, bet Jungtinių Valstijų piliečių 
karo drama, istorinis kūrinys. Tačiaus tas 
rimtas turinys perstatomas labai miglotai, 
neteisingai.

Tuo laiku (1860-63-65) Amerikoj buvo 
vergija. Tačiaus filmoje “Gone with the 
Wind” mes nieko nematome apie vergiją. 
Atrodo, jog kova už vergijos panaikinimą 
nebuvo joks progresyvis žygis. Istoriniai fak
tai ne tik kad neperstatomi, bet ir iškreipia
mi į atbulą pusę.

Dėl šios filmos kyla daug diskusijų. Re
akcine, turtingoji visuomenės dalis priima 
“Gone with the Wind” su dideliu pasitenki
nimu. Progresyvė visuomenė aštriai kriti
kuoja šią filmą.

Tarpe lietuvių, kol kas, diskusijų nėra. 
Mes turime lietuvių jaunimo judėjimą, turi
me meno-kultūros organizacijas. “Gone 
with the Wind” turėtų tarnauti kaipo tema 
kultūriniam vakarui. Angliškuose skyriuose 
reikėtų duoti tokių filmų išsamesnės per- 
žvalgos-ikritikos.

Niekinga filmą yra ir “Ninotchka”. Tai 
aiškus išniekinimas Sovietų Sąjungos žmo
nių, idėjų ir tvarkos.

Chicagiečiai ir LMS Centras
Pastebėjau “Vilnyje,” tai chicagiečiai me

nininkai pasigamino net dvi operetes. Vie
ną, originalę (V. Railos ir D. Judzentavičie- 
nės sukurtą), jau vaidino. Operetė vadinasi 
“Kada Kaimas Miega.”/ Joje vaizduojama 
Lietuvos kaimas.

Antrą operetę pasigamino (išsivertė) L. 
K.M. Choras. Tai yra, “Karalius Valkata.” 
Libretas parašytas W. H. Post ir Brian Hoo
ker, o muzika — Rudolfo Friml’o. Operetė 
vaizduoja Paryžiaus gyvenimą, Lujaus XI 
laiku.

Gerai, kad chicagiečiai pasigamina kū
rinius. Už tai juos galima tik pagirti. Bet 
kodėl santikiai tarpe Chicagos ir Brooklyno 
LMS Centro taip palaidi, tai man neaišku. 
Rodos, Centras turėtų žinoti, ką veikia ir 
ruošia chicagiečiai, o chicagiečiai turėtų ži
noti apie Centro veiklą ir kūrinius.

Bandykime tuos ryšius padaryti tampres
niais.

Draugai menininkai ir me
no rėmėjai! Keletas savaičių 
atgal Meno Skyriuje tilpo į 
jus ’ atsišaukimas, raginimas. 
2-ro apskričio valdyba prašė, 
kad menininkai bei kolonijų 
darbuotojai būtinai parašytų 
ir pasiųstų centran chorų gy
vavimo ir veiklos istoriją. 
Mes davėm gana laiko, kad 
draugam pakaktų gerai dar
bo pradžiai. Savo atsišaukime 
mes pabrėžėm, kad griežtai 
reikalausim nuo atsakomingų 
draugų, kad tai padarytų.

Kiek ir kur šio darbo jau 
pradėta, šiuo tarpu mums ne
žinoma. Bet pasitikim, kad 
draugai nepraleido prašymo 
pro ausis. Kiek teko patėmyt 
iš pranešimų spaudoj, tai Ha- 
verhillio ir Lowellio chorai 
gražiai veikia. Montelloj, toj 
buvusioj Mass, valstijos lietu
vių sostinėj, .susitvėrė moterų 
choras, kuriam 
dainininkė Ona 
žymiai ir gražiai 
suoja. Laimingai 
stot į 
skaičių.

Girdisi, kad Gardneryj ža
da susidaryti moterų choras. 
Lauksim jo pasirodant.

Na, o kas šiuo tarpu vei
kiama Bostone, nežinoma.

Svarbus Praplėstas Posėdis
Apskričio komitetas rengia

si prie šaukimo praplėsto po
sėdžio, nes matoz būtina rei- 
kalą. Veikianti kolonijų cho
rai, būtinai prisiųskite atsto
vybę į šį posėdį. Kolonijose, 
kur chorai šiuo tarpu nevei
kia, LLD kuopos, ar bent 
meno veiklai simpatinga or
ganizacija, prašoma prisiųsti 
atstovą. Konferencija įvyks 
kovo 17, 11 vai. ryte, 376 
Broadway, So. Bostone. Yra 
keletas svarbių klausimų, ku
riuos būtinai reikalinga pla
čiai apkalbėti, kaip tai: cen
tro pakeltas dainų “festival” 
klausimas, apskričio pavasari
nis parengimas ir kiti reika
lai. Taipgi, draugai iš koloni
jų, būtinai pagaminkite savo 
veiklos pranešimą.

Apskr.

Organizacijos Reikalai
Kai kurie mūsų veikėjai nepatenkinti, jei 

kas primena mūsų organizacines problemas. 
Bet tos problemos yra ne kokiu asmeniniu 
reiškiniu. Mano manymu, orgnizaciniais rei
kalais galima ir spaudoje kalbėti.

Drg. Balsiui reikia tiek pasakyti, jog LMS 
per pastaruosius du metu nepaaugo, kad iž
das iki dugno išsisėmė. Tai faktai. Tai ne 
asmeninis, bet organizacinis reiškinys. Tad 
čia kyla organizacinės problemos, į kurias 
reikia organizuotai atsakyti. Tos problemos 
yra: (1) Kaip tinkamai prisiruošti LMS su
važiavimui; (2) kaip sustiprinti LMS orga
nizaciniai; (3) gauti daugiau vienetų ir pa
vienių narių; (4) suveiklintį vienetai kultū
riniam ir meno darbui; (5) atgaivinti negy
vuojanti chorai; (6) priemonės sukelt dau-. 
giau finansų ii' tt.

šios problemos yra organizacijos gyvavi
mo problemos. Jas galima spaudoj ir posė
džiuose diskusuoti.

V k-

Paterson, N. J
“Laisvės” 54-tam numeryj 

korespondencijoj iš Patersono 
įvyko klaida. Pasakyta: “ir 
virš šimto dolerių pasiųsta če
kiu Lietuvos konsului p. J. 
Budriui.” G turėjo būti, virš 
$300.”

Patersono Bendras Lietuvių 
Komitetas turėjo specialį su
sirinkimą 3 d. kovo ir svarstė 
prisiųstą laišką nuo konsulo 
P. J. Budrio. Laiške parašy
ta, kad Patersono Bendras Ko
mitetas atsišauktų pas Pater
sono lietuvius ir pažįstamus 
svetimtaučius, kad parinkti 
drapanų dėl vilniečių.

Nors ne visas Komitetas su
sirinko, bet susirinkusieji nu
tarė pradėti darbą drabužių 
rinkimo. Tad iš Patersono ai'- 
ba ir iš kitų kolonijų, kas 
turite apnešiotų drabužių, tai 
maloniai prašome atnešti pas 
bile lietuvišką biznierių Pa- 
tersone. Jie priims 
Patersono Bendras 
sutvarkys. Taipgi 
likti pobažnytinėj

Washington.
tas Rooseveltas vėl išsisu
kinėjo, kai laikraščių ko
respondentai klausinėjo, ar 
jis kandidatuos trečiai tar
nybai ar ne
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LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
CL 254 has bc3n issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Foot Bay 32nd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BEN MA CHREE BOAT CLUB 
Ft. Bay 32nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 24 has been issuer! to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 790-792 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LORRAINE CATERING CO. Inc. 
790-792 Broadway Btooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 32 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 1001 Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SHAFFER & SOMERSTEIN 
1001 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License* No. 
RL 2304 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 759 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN 
Parkside Tavern

759 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2288 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 237 So. 4th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN 
Parkside Tavern

237 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given xnat License No. 
RL 1491 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 553 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY ATH1NG 
Bake’s Tavern

553 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License N.>. 
RL 2189 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 1605 Broadway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NETTIE GOLDSTEIN 
Tarry Tavern

1607 Broadway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N.>. 
RL 1547 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8001 — .Fifth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOB MILLARS CAFE & REST.. Inc. 
8001 Fifth Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is h ereby given that License No 
RL lo02 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 124 Park Ave. & 68 Cumber
land St., Borough of Brooklyn, County of 
Kingą. to be consumed on the premises.

TALLY-HO REST., BAR & GRILL 
124 Park Ave., &
68 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N... 
RL 6057 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 consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1776 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 103 Berry St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1707 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 2412 Pitkin Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
VITO DI NAPOLI & CARMINE TELESE 

Cozy Bar & Grill
2412 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2096 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 254 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6091 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 547 Morgan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

KONSTANTY SINKIEWICZ
547 Morgan Ave., Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1832 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 1054 Broadway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY FITSCHEN 
(Broadway Bar & Grill)

1054 Broadway Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1860 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 1120 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM HAIMSON & LOUIS RACHLEFF 
Frank’s Bar & Grill

1120 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1975 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 384 Broadway & 321 Division 
Ave., Borough of Brooklyn. County of tying*, 
to be consumed on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2013 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 116-118 Bushwick Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to bo 
consumed on the premises

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

NOTICE is hereby _ given that License No. 
RL 5546 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 1843 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTOPHER SCOTT
1843 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6647 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 3608 Clarendon Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTON J. WENZLER
3608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5532 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 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUILBERTO RICCI
1526 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1721 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 220 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEONARD STROBEL
220 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
į RL 1834 has been issued to the undersigned 
I to sell beer, wine and liquor at retail under

Section 132 A. of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SERGEI GORBALOFF 
Eagle Restaurant

123 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nx 
RL 1815 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wmc and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
(George’s Rest.)

657 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6978 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 1408a Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerard's Tavern)

1408a Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1624 has been issued to the undersigned 

, to sell beer, wine and liquor at retail under 
i Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
I trol Law at 705 Blake Ave., Borough of 

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

VINCENT BORYSEVICZ 
Linton Par—Bar & Grill

705 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1963 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A cf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 36 Morrell St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRIEDA GOODMAN 
Amalgamated Rest. & Tavern

36 Morrell St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 388 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- < 
trol Law at 1541-1543 Myrtle Ave., Borough I 

, of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
• sumed on the piemises. I

GEORGE SCHR1MPH 
d-b-a Linden Inn 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 320 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 170 Avenue T, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIOVANNI PIZZUTO 
& BASILIO IMBURGIA

170 Avenue T, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 305 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 861 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARL MANN
861 Glenmore Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 207 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1961 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANNA & JOS. FINKELSTEIN 
Marine W. & L. Store

1961 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. į 
CL 252 has been issued to the undersigned I 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Bedford Ave., cor. Dean St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 105 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 75 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises."

THE HEIGHTS CASINO
75 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2312 ha,s been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN MELLNIK & MANUEL 
MART1NOFF

112 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1459 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2041 Fulton St. & 20 Somers

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 310 has beep issued to the undersigned 
to sell beer and. wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 145’ Franklin St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER NAAS
145 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE >3 hereby given that License No 
RL 6768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of ihe Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2671 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERBERT F. CORDES & 
WILLIAM C. CORDES

2671 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11911 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 297—7th Ave., Borough Cf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
piemises,

KARL SAIER
297—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1457 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4224—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KIBE LIQUORMAN
4224—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Philadelphia, Pa.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1801 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 2154 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MIKE CAPUTO
2154 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6131 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I^iw at 44 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. AYLWARD
& EDWARD T. AYLWARD 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1693 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 473 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MISUNAS 
Paramount Bar & Grill

473 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 340 has been issued to the undersigned 
to sell been and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 210 — 42nd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FERDINANDO ELEFANTE
210 — 42nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 855 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on, the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1866 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 6816 Fourth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN P. GALLAGHER
6816 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 175() 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 344 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
d-b-a Armory Tavern

314 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 211 has been issued to the under
signed to manufacture wine under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 971 Third Ave.,' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, io be consumed off the 
premises.

LA REINE VINEYARDS, Inc.
971 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1668 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 1522 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY SPINELLI
1522 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6856 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 49 Ten Eyck St., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW TURAUSKAS
49 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1587 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 279 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2017 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 277 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1994 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section I32A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 426 So. 5th Street, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

M A T E U S A S SIMONAVICIUS
426 So. 5th St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1-186 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 915 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARITE & ANTHONY TRI FI RO 
945 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6796 has been issued to the undersigned 
to. sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law al 222 — 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID RAINSFORD & 
MICHAEL TIERNEY 

Blue Eagle Rest. & Bar
222—7lh Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby i given that License No. 
RL 1444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine find liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1157 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUDOLPH WENZEL
1157 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Laiv at 5932 Woodbine St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

' FRANK M ESCHONAT
5932 Woodbine St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5619 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 232 Underhill Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6913 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 5311 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SETTEMBRINO NATALE 
5311—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1650 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 74 Rochester Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY PRIMAVERA
74 Rochester Ave., Brooklyn, N ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1890 has been issued to the undersigned 
to well beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OWEN CAFFREY
101 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2123 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 114 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6098 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 280 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS 
CLUB, Inc.

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1678 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 1364 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA GEBIG
1364 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6992 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 467 Hopkinson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY KAUFMAN
467 Hopkinson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1558 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of Ihe Alcoholic Beverage Con
trol Law at 207 Bond Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, TIMOTHY O’SHEA
207 Bond St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5650 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 1028-30 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTINA LOHR & 
VINCENT SCHAYNE

1028-30 Gates Ave., Btooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 11'00 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 261 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FOX’S RAIL, Inc.
261 --5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 453 has been issued to. the undersigned 
to sei! beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage. Con
trol Law at 1120 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PHILIP LOPECOT A
1120 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 38.1 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section E12A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 112 Jackson St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. '

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

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RW 112 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 936 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM NOLAN &
WILLIAM F. WRAGE ’

936 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 395 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 387 Humboldt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed- 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 362 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic. Beverage Con
trol Law at 2339-2343 Bath Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOM ENIC A ROMANO & 
JOSEPH MINGOLA

2339-2343 Bath Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 368 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 201 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS MARN
201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 321 has been issued to the undersigned 
to sell beer ami wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 12 Carlton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK TECHET 
Midwood Rest.

12 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 459—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES LOFTUS 
El Bar .& Grill

459—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2345 has been issuflH to the undersigned 
to sell boer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con. 
trol Law at 299 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GASPARE PONZO
290—5th Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 33—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MODERN INN, Inc.
33 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5569 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081-83 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MAURICE H. PRICE 
2081-83 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1791 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at'retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 315 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

Moriarty & Reilly Tavern
315 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 217 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WYNNE 
5th Ave. Bar & Grill

217—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 628 has been issued to the undersigned 
to sell winp and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Luw at 1082 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. •

ALBERT MULLER
1082 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2087 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1015 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
PATRICIA HILLS & CARL SHROPSHIRE 
i Colonial Inn
1015 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RL 6639 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1095-1097 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

RIVOLI ROTISSERIE REST. Inc. 
1095-1097 Flatbush Ave., Brooklyn, N Y..

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1923 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 — 58th St. & 136 — 57th 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1621 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 243-243a Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

-DANIEL McLAUGHLIN
243-243a Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE# is hereby given that License No. 
RL 1773 has been issued to, the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 N. 7th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY LACHTARA 
Tony’s Bar & Grill

85 N. 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1990 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10J of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 321 •— 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

Moriarty & Reilly Tavern
321 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section. 107 ol the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 524 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2095 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 304 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6911 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anti liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55—4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FELICE MANCARUSO
55 —• 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2162 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 371 — 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL RATTIGAN 
Seventh Ave. Tavern

371 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
RL,6718 has been issued to the undersigned 
to «ell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1029-31 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SEKLIR, Inc.
1029-31 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1516 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK ZARZECKI & 
WITOLD MOSCICKI 

Waverly Tavern1—Bar & Grill
363 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

Sėkmingas Lietuvių Literatū
ros Draugijos 10 Kuopos 

Susirinkimas
Pirmadienį, kovo 4 d., įvy

ko mūsų kuopos sėkmingas 
susirinkimas. Mūsų vajininkai 
d. Šmitas prirašė 10 naujų na
rių, o d. Mulokaitė, neapsileis- 
dama garsiam vajininkui, ga
vo 8 narius ir pareiškė, kad 
ant kito susirinkimo gaus ki
ta tiek. Vadinasi, tik ant vie
no susirinkimo prirašyta 18 
naujų narįų. Pradžia gana 
graži.

Komisija surengimui vaka
rėlio dėl kuopos naudos išda
vė raportų, kad vakarėlį su
rengė kartu su d. Mizaros 
prakalba. Vakarėlis nebuvo 
labai sėkmingas, tačiau liko 
kuopai pelno apie $10.
, Kitos delegacijos, kaip tai, 
Ispanijos nukentėjų, kovotojų, 

‘ateivių teisių gynimo, rapor
tavo, kad darbas varomas 
pirmyn visu frontu. Buvo pa
keltas ir plačiai apdiskusuo- 
tas klausimas apie tuos drau
gus, kurių užvilktos kuopai 
duoklės. Daugelis draugų ir 
draugių pasižadėjo aplankyt 
tuos draugus ir drauges, ap
leidusius kuopų, ir vėl gaut 
juos į mūsų apšvietos drau
gijų. Pakeltas ir apsvarsty
tas klausimas, kaip pagelbėt 
141 kuopai, kad ji būtų tvir
tesnė nariais ir abelnu stoviu, 
ir nutarta surengti vakarėlį 
dėl minėtos kuopos 17 d. ko
vo, 735 Fairmount Ave.

Išrinktas kuopos korespon
dentas, kuris nuolatos aprašys 
kuopos veikla.

Pranešta, kad mirė d. Ja
nuška ir jo šeimai paaukota 
$4.

Pranešta, kad Dr. Kaškiau- 
čius kalbės 10 d. kovo Lietu
vių Taut. Salėj, kad 16 d. ko
vo bus apvaikščiojimas mo
terų dienos ir kalbės Močiutė 
Bloor, 735 Fairmount Avenue.

Vadinasi, mes veikiam po 
biskį.

Kuopos Koresp.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

HARRY GRAFF 
Kingsley Bar & Grill 

384 Broadway &
321 Division Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1747 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 343 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RONALD YUREWIC'Z
343 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2252 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 15 Throop Ave., & 574 Broad
way, Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be coniumed on the premises.
SAMUEL ALLEN & EMIL WALDMAN 

Tri-Corner Bar & Grill
15 Throop Ave., &
674 Broadway. Brooklyn, N. Y.

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 1798 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 1291 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

HENRY D. GRUNEWALD
1291 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N>, 
Rp 6468 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 4223—2nd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AXEL G. F. PEDERSEN 
d-b-a Hi-Ge Rest. & Bar

4223—2nd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6070 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 724-726-728—5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be- con
sumed on the premises.

WHITE EAGLE HALL CO., Inc. 
724-726-728—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ut retail under 
Section 132A of the /Ucoholic Beverage Con
trol Law at 109 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

NIKITA MUCHA
109 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is. hereby given that License No. 
RL 6092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor ut retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 492 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1539 has been issued to the undersigned 

'to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 562 State Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. ’

MYRON BERNSTEIN 
d-b-a Vim Liquors 

562 State St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 537 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A cf the Alcoholic Bqyerage Con^ 
trol Law at 43 Schermerhorn St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CHARLES HOFFMAN 
d-b-a Boro Hall Liquor Store 

43 Schermerhorn St., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 56 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1060 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH CANEPA
1060 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1682 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1325 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, • to be consumed 
on the premises.

HARRY J. FREY 
Foster Tavern

1325 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y,
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OPEN 
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šiu tnatrasų 1* 
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gausite suUg s 
vo lovos.
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Sekite Mūsų Specialus
Lietuvių namų rakandų krautuvė.
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U\j'S k. ATTRESS

Pirmu kartu savo gyvenime 
juos už žemiau kaip $29.50. 
liaus matrasų konstrukcija. . . 

nereikia guzikučių ir suteikia puikų

mes parduodame 
Naujoviškiausio sti- 
minkšti kaip pūki- 
miegojimui patogu-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A cf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 386 Flatbush Ave. Ext., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

ENDURO SANDWICH SHOP. Inc. 
386 Flatbush z\ve.. Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i» hereby given that License No. 
RL 2239 has been issued to the undersigned 
to roll boer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at. 667 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JULIAN MACH 
Waterfront Bar & Grill

667—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6655 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 375 — 9th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed' 
on the* premises.

francis McLaughlin
375—9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1483 has been issued to the undersignedi 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 685 Knickerbocker Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOSEPH KOENIG 
Koenig’s Tavern

685 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at* retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35 South 3rd St., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2072 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
troi Law at 38 Bogart Street, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOGART STREET TAVERN. Inc.
38 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 64 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 132A 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
360 Furman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

FRUIT WINE COMPANY 
OF AMERICA, Inc.

360 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1577 has been issued to the undersigned 
to roll beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 187 — 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

I • EDWARD IGOE 
(Igoe’s Rest.)

187—-7th Ave,, Brooklyn, N. Y,
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niai, padaryti taip, kad u cuicinia pun&ų miegojimui patogu
mų. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan
tuotos . . neblunka nė nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkimo. Ringiuotų sprendžinų 
Vlduj,n^s dalelės tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų matrasuose. . .apda
ryti is abiejų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iškimšimu. Taipgi atsižymi dvi
spalvių kraštų apvedimu. . . diržinės rankines lengvam apvertimui ir sanitariniai

GRAND CHAIR CORPORATION
Lietuviai Rakandų Išdirbėjai, Ant. Petraitis, Biznio Vedėjas.

409 ir 436 Grand St. Tel- Evergreen 7-84si Brooklyn, N. Y. '
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LICENSES
NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 6774 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 773 Coney Island Ave., Boi-ough 
of Brooklyn, Cunty of Kings, to bb con
sumed on the premises.

THOMAS J. DUFFY 
(Duffy’s)

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

NOTICE 18 hereby frlVėn thjtt LiCdnae No. 
RL 1880 has been issued to tne undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 760 Mett-opolitAn Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SPIEZIO’S GRILL, InC.
769 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hdreby given that License No. 
RL 1924 has beėri issued to the tindei'sigritd 
to sell beer, wine ahd liquor at retail under 
Sectloh 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol LaW at 820 Nostrhnd AvO., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARKWAY ROYAL, Inc.
826 Ncstrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2026 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6825 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectloh 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8608 ■— 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK CARNEY
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.8608

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6113 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retell under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 245 Smith St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on /the premises.

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

CHESTER, PA.
30 kp. susirinkimas įvyks sekma

dienį, 10 d. kovo, 2 vai, po pietų, 
Lietuvių Kliube, 4th ir Upland Sts. 
Malonėkite atsilankyti visi nariai, 
nes turime daug svarbių reikalų -ap
tarti; susirinkime laiku. — Sekr.

(58-59)

pietų, Bakanausko Svet., 62 Lafay
ette St. Visi nariai malonėkite pri
būti laiku, taipgi atsiveskite ir nau
jų narių. Bus raportai iš “Laisvės!’ 
dalininkų suvažiavimo, iš Patersono 
lietuvių bendro komiteto veikimo ir 
iš atsibuvusios blynų pares. Taipgi 
prašome užsimokėti duokles už 1940 
m. — J. Bimba, Sekr. (58-59)

džia 4 vai. po pietų. Įžanga 35c. 
Kviečiame draugus dalyvauti ir link
smai laiką praleisti. Bus gražių do
vanų ir gardžių užkandžių. Kviečia
me visus dalyvauti. — Rengimo Ko
misija. (58-59)

NOTICE 13 hereby given that License No. 
RL 1673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 59 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY STRIHARSKY
& WILLIAM WARANITSKY

59 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6858 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6801 — 4th Ave., Borough of' 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. 
Gallagher’s 

4th Ave.,6801

GALLAGHER
Subway Inn

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1640 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 148 Hoyt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN HEISSENBUTTEL
148 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 518 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

S. MASSULIS 
518 Grand St.,

J. BARON 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1911 nas been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2434 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL ABELOWITZ
2434 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2216 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 964 Halsey St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HALSEY SPIRITS, Inc.
961 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6868 has been issued to the undersigned 
to sell bejr, wine and liquor at retail under
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 39 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KATHERINE NEBORSKY & 
PETER DENISEVICH

39 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1985 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3622 Quentin Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DOYLE 
Quentin Bar & Grill

3622 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5611 has been issued to the undersighed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1200-2 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
Nathan’s Delicatessen & Rest.

1200-2 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con. 
trol Law at 4723 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JOYCE & MARTIN HOGAN 
Emerald Bar & Grill

4723 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6865 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Iaw at 4419 Avehue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. HYLAND 
4419 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License NO. 
RL 1859 has been issued to the undersigned 
to sei. beer, wine and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 617 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAMILTON INN. Inc.
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.817

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2295 has been issued to' the undersigned 
to sell becr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beveragė Con
trol Law at 1224 —■ 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN GALLAGHER
8th Ave., Brooklyn, N. Y.1224

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1863 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-* 
trol Law at 67 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN RINKEVICH. JR.
67 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1448 has been Issued to the undersigned 
to sell becr. wine and liquor at retail uhder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1823 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 2120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1168 Liberty Ave., BorOugh of 
Brooklyn, County erf Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS SCHWARTZ
1168 Liberty Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section )07 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 229 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
ort the premises.

JOHN DRACOMANOLIS
229 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 2321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ijiw at 676 Driggs Ave,, Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be cohsUmed 
on the premises.

MARGARET SWEDAS 
Driggs Tavern

676 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 6716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Iaw at 699 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kinge, to be consumed 
on the premises.

DORIS KUCHINS & 
JAMES M. ZALESKY

699 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undfer 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1116 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THEODOR KURYLAS 
1116 Manhattan Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1991 has been issued to the undersigned 
to želi beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 156 — 7 th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas, iš prie

žasties blogo oro, yra nukeltas į 
pirmadienį, kovo 11 d., vakare. Liet. 
Taut. Namo kambariuose. Visi na
riai būtinai dalyvaukite, nes yra la
bai svarbių reikalų, kuriuos turime 
svarstyti. ■—■ G. Shimaitis, — 
Sekr. (58-59)

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia “Card Party,” 

sekmadienį, 10 d. kovo. A. Rupšio 
Svet., 16th St. ir Wood Ave., pra-

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

m

BARRY P. SHALUNS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME

■

156

Fin.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2302 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ano liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
UNITED UKRAINIAN SOCIAL ORG.. Inc. 
101 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2022 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 387 Oakland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on ths premises.

JOHN KOLAS1NSKT
387 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1626 has been issued to the undersighed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 Devoe St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL LIEPUS
324 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1554 has been issued to the undersighed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1801 — 10th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS .S. KIRN AN
10th Ave., Brooklyn, N. Y.1801

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1583 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHESTER BONETSKI
52 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 457 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 284 
Brooklyn, County of 
on the premises.

NICOLO 
Welcome 
Pizzeria

284 Avenue X,

Avenue X, Borough of
Kings, to be consumed

POLACCO
Restaurant
Napolitana

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3472 Fulton St., 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JAMES 
3472 Fulton Street,

Borough of 
Kings, to be consumed

SCHMIDT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5496 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 440 — 
Brooklyn, County of 
on the premises.

DANIEL 
17th St.,

17th St., Borough of 
Kings, to be consumed

410
LANAHAN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine And liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2628 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE CALABRESE 
2628 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-' 
trol Law at 49 Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1495 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 df the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 749 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

749

the premises.
LOUIS KAPSALIS

Louis Little Campus Restaurant
Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1493 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 815 
Brooklyn, County 
on the premises.

PAPPAS BAR 
815 Franklin Ave.,

Franklin Ave., Borough Of 
of Kings, to be Consumed

& CHOP HOUSE. Inc.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5635 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic BeVefage Con
trol Law at 1751 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BALL FIELD TAVERN CORP. 
1751 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2165 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 256 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

PATRICK IGOE
256 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givCn that Lldehse No. 
RL 1754 has been issued to the UtidCrsifched 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 257 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County Of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BITTERMAN
257 Grand Stt-eet, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 1764 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 df the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 Patched Ave<, BOrdūgh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consutned 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail uhdbr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1350 Myrtle Ave., Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

„ DOMINIC VACCARO 
1350 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail urtder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Coh- 
trol Law tit 13 No. 6th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tHo premises.

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 197G has been Issued to the undersighed 
to Sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1058 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2025 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 242 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2028 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER STENCAVAGE
2028 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 357 has been issued to the undersigned 
to sell becr and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 967 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JEAN JURINICH
967 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 449 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 216 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.'

RALPH MANCARUSO 
4th Ave., • Brooklyn,216 N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 387 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 32 Union St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONIO CANEDO
32 Union St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2320 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beve rage Con
trol Law at 109 Nassau St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oh the premises.

MARY LOCOCO SERAO 
100 Nassau St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 323 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 47 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSE ARAZOSA
Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 796 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107, of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2037 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
SAM SCHNEIDER & LOUIS SCHNEIDER 

Sally’s Wines & Liquors
2037 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1503 has been issued to the undersigned 
tot sell
Section 107 of the Alcoholic BeVerage Con
trol Law at 7721 Third Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SHORE ROAD LIQUOR STORE, Inc. 
7721 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
L 495 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 361 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NAT. T.
361 DeKalb Ave.,

SPERLING
Brooklyn, N. Y.

Kaunas. — Vasario 1 d. vie
noje Vilniaus ligoninėje mirė 
džiova vienas seniausių Lietu- 
Vos žurnalistų, Pranas Kli- 
maitis, sulaukęs 57 metus am
žiaus. Klimaitis, kilimo suval
kietis, jau 1905 metais aktin
gai dalyvavo tautiniame lietu
vių judėjime ir sekretoriavo 
Didžiajam Vilniaus Seimui. •

PRANEŠIMAI IS KITUR
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 12 d., 7:30 v. v., 
775 Bank St. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes turime dau
gelį svarbių dalykų aptarti. Taipgi 
prašome draugus užsimokėti už 1939 

. ir 1940 metus. — K. Yenkeliunienė, 
Fih. Sekr. (59-61)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Darbininkų Pašalpinė 

Draugija metiniame susirinkime 
vienbalsiai nutarė, kad būtų Sureng
ta balius ir vienas piknikas. Narys 
nedalyvavęs parengime turės užsi
mokėti kiek komisija nuteis už bi
lietą to parengltno.

Šeštadienį, kovo 30 d., L. D. P. 
' D. rengia Kortų Parį su šokiais, 
|7:30 V. V., 920 E. 79th St. Bus gera 
orkestrą ir daug dovanų. Auka 25c. 
Kviečiame visus. — Kotn. . (59-60)

sek- 
pie-

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

madienį, kovo 10 d., 2 vai. po 
tų. Progresyvių Kliube, 325 E. Mar
ket St, Visi nariai dalyvaukite šia
me susirinkime, nes reikės rinkti de
legatus į 10 Apskr. konferenciją, ku
ri įvyks 31 d. kovo, Shenandoah. — 
O.' Zdanienė, Sekr. (58-59)

Tel. TRObridge «38«

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Centtal SkrSro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir Šventadieniais i 
10-12 ryte

Gaminam valgius b 
turime Amerikot 
išdirbinio ir iinpor- 
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.(Liquor®

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

kp. ruošia teatrą, “Visi 
kovo 10 d., Svetainėj,

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 

Pamokyti,’ 
243 Front Street. Pradžia 3 vai. po
pietų. Vaidins Waterburio artistai. 
Kviečiame visus dalyvauti, pamatyt 
įdomų veikalą. — Rengėjos.
(58-59)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

pas draugus Pralcikus, sekmadienį, 
10 d. kovo, 2 vai. po pietų, 401 Elec- 
rtic St. Visi nariai būkite laiku. 
Atsiveskite ir naujų narių. — Org.

(58-59)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, kovo 10 

Svet., 29 Endicott St., 
koncertas ir b'ankietas 
LLD 
vimo 
Ona 
rija
diečių Grupė ir taipgi dalyvaus K. 
Petrikienė, 
rė iš New 
Kom.

d., Lietuvių 
įvyks puikus 
atžymėjimui 
25 m. gyva-Moterų kp. (155) 

ir veiklos. Programoj dalyvaus 
Mineikiūtė iš Montello, Vikto- 
Mickcvičiūtė, smuikininkė, Ai-

Moterų Tarybos Sckreto- 
York. Pradžia 6 v. v. — 

(58-59)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, 10 d. kovo, 2:30 vai. po

NOTICE 
RL 1796 
to sell bfcer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Coh- 
trOf Law at 422 Utica Ave., Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

is hereby given that' License No. 
has bceh issued to the undersigned

HARRISON-KEARNY, N. J.
Harrison ir Kearny rengia pasi

linksminimo vakarėlį, vasario 9 d., 
' 15-17 Ann St., Harrisone. Šokiams 
' grieš M. Matulionis. Dratigai kvie
čiami dalyvauti ir linksmai laiką 
praleisti. Bus gardžių užkandžių ir 
gėrimų. Įžanga 15c. — Kom.

(58-59)

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

NOTICE la hereby given that License No. 
RL 1993 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 873 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO FROCE 
Park View Tavern

873 Halsey St.. Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1800 has been issued to the undersigned 
to sell boor, wine and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 226 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
.dn the premises.

MARTIN DVRKIN 
, Martiris Bar & Grill

226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y. -

HARTFORD, CONN.
Prakalbos ir Koncertas įvyks ko

vo 10 d. Liet. Parapijos Svet., 2 v. 
po pietų. Kalbės anglų kalboj adv, 
J. Griffin, o lieutviŠkai, drg. D, M. 
Šolomskas. Koncertą išpildys L. Sty
gų Orkestrą, vadovystėj V. Visoc
kio ir solistės panelės S. Griškiūtė, 
W, Kaunetaitė ir B. Ramanauskaitė, 
Įžanga veltui. Visus kviečia Lietuvių 
Ūkėsų Kliubas. (58-59)
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CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

^kGERlAŲSIfl' DUONA
/|WCH0LES BAKING W

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

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

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

Š VERI-THIN
A?, v. • V. V. •.•• • ’A •. •/AAV.’. •?. •?. AA W V.

$29.75

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai. 
Žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimų ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Aves.

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui Su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

BROOKLYN
Tel. Evergreen 4-9508

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

660 Grand Street

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, klibasai Ir kepta paršieha; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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N(AvYori((k>zW///c< /injos
Kailiasiuviai Tarsis 
Dėl Vadų Bylos

Kailių ir Odų Darbininkų 
Unijos, CIO, Jungtinė Taryba 
šaukia specialį visų savo narių 
mitingą šį trečiadienį, kovo 
13, 6 vai. vakaro, tuojau po 
darbo. Įvyks Manhattan Cen
ter patalpose. Diskusuos uni- 
jistų sekamus žingsnius sąry
šyje su einamąja byla, kurioj 
teisiama būrys unijos vadų.

Nariams keista, kad tie, ku
rie tiek daug pasidarbavo 
išvalyt iš unijos raketierizmą 
ir suvaldyt raketierius, dabar 
prokuroro pasirinkta teist ne
va anti-trusto įstatymu, kuo
met mieste tebesiaučia gau
jos visokių parazitų-raketie- 
rių visai neliečiami. Daugelis 
aiškina, jog to priežastimi bus 
faktas, kad ši unija yra pa
žangiausia ir kovingiausia iš 
visų unijų ir kad jos vadai 
yra kovingų narių mylimi.

U—s.

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Pereito ketvirtadienio LDS 
1 k p. susirinkime dalyvavo 
tarp 60 ir 70 narių.

Pirmininkas Velička, atida
ręs susirinkimą, paprašė su
sirinkimą ir atsistojimu pa
gerbta du mirusieji kuopos 
nariai Laskevičius ir Elena 
K aulinienė.

Centrui prašant, išrinkta 
trys atstovai — Gužas, Dai
nius ir Grabauskas — j šios 
apielinkės LDS kuopų konfe
renciją kovo 12, šį antradie
nį, “Laisvės” salėj, prisiren
gimui prie Seimo.

• Perstatyta ir priimta 10 
naujų narių—8 draugo Gru
biu, 2 draugo Grabausko.

Drauge Petkienė raportavo 
už komisiją pereito šeštadie
nio kuopos vakarėlio. Pilną 
raportą išduos kitam susirin
kimui, nes dar ne visi tikic- 
tai sugrįžę. Pelno jau yra

iš

A. F. of L. ir CIO Unijos Rems 
Transportininkui Kovą a--------------------

Ketvirtadienį įvykusiame - . ,v .
bendrame af of L ir cio uni- Jack dharkio Manadzens 
jų, taipgi Workers Alliance LankeSi Brooklyne 
viršininkų pasitarime, daly
vaujant 300 atstovų, po iš- Pereitą savaitę lankėsi
klausymo Transporto Darbi- Bostono p. John Buckley, Jack 
ninku Unijos, CIO, viršininkų1 Sharkio, buvusio lietuvio pa- 
nuodugnaus raporto, išleista i saulinio kumštynių čampiono, 
bendras pareiškimas: imanadžeris. Jis buvo atsive-

. . . Į žęs į New Yorka du kumš
tininkus: Šarkio lavintas Clint

, .. ’ I Moran pereita pirmadieni
laikoma k ... . ,T ‘ , t •<kumsciavosi Newarke, kitas, 

Pat Foley, kumščiavosi Brook
lyne.

Ponas Buckley vėl bus New 
Yorke šį nedėldienį ir mano 
aplankyt Lietuvių Atletų Kliu- 
bą Brooklyne. Jo vienas kumš
tininkas dar kartą pasirodys 
Brooklyno Broadway Arenoj.

Besikalbant jūsų korespon
dentui su John Buckley, jis

“Darbininkų teisė kolekty- 
vėms deryboms per savo pa-, 
si’rinktą uniją 
neišskiriama, nepaVaduojama
teisė. Tie, kurie pasikėsina 
ant šios doktrinos, kerta lauk 
iš pat šaknų demokratines ir 
unijos teises.”

Anksčiau buvo įvykęs ket
virtas iš eilės Transporto Dar
bininkų Unijos narių, naktinių 
IRT darbininkų mitingas, ku
rio 4,200 dalyvių, kaip ir da
lyvavusieji pirmesniuose tri- j pareiškė, kad jis Jack Shar- 
juose mitinguose, nubalsavo, ‘ ‘ ‘ 
įgaliot unijos valdybą šaukt 
streiką prieš majoro LaGuar- 
dijos grasinimus atimt iš 
bininkų teises kolektyvių 
rybų ir streiko.

$32; bet jo bus dar kiek dau
giau. Draugė Levanienė au
kojo vakarėliui didelį pajų, 
kurio išleidimu laimėjimui pa
daryta $2.

Pranešta, kad graborius 
Bieliauskas, palaidojęs minė
tus du mirusius kuopos na
rius, aukojo kuopai $10 ir 
daug biznio padarė pereitam 
kuopos vakarėlyj. Pranešimas 
karštai pasveikintas.

Vaikų Draugijėlės komisijai 
prašant, išrinkta 4 darbinin
kai šiandien įvykstančiam 
Draugijėlės vakarui “Laisvės” 
salėj.

Drg. Mizara raportavo apie 
pereitą šeštadienį ir sekmadie
nį įvykusią ateivių teisių gy
nimo konferenciją Washingto
ne. Joje dalyvavo apie 300 
atstovų; ją sveikino preziden
tas Rooseveltas, sekretorius 
Hull ir majoras LaGuardia. 
Joje dalyvavo ir pirmininkavo 
tūlos kolegijos prezidentas; 
dalyvavo ir kalbėjo vienas žy
mus teisėjas ir keli kongres- 

1 manai, ragindami liaudį gint 
ateiviu užsitarnautas teises 
nuo visos eiles reakcinių bi- 
lių, rašyt savo kongresmanam 
ir senatoriam reikalavimus jų 
nepraleist.

Raportuota, kad kuopa tu
ri ligonius Petrikėna, Vaznie- 
nę, Vasikoniūtę ir Senieną. 
Sykiu piktai pakalbėta apie 
tūlus ligonių lankytojus, kad 
jie nei pribūna į susirinkimą, 
nei raštiško raporto atsiunčia. 
Manoma ateityj tokius baust.

Kalbėta apie tūlų narių 
iš Ozone Parko nusiskundi
mus, kad jiem esą per toli at
vykt į kuopos susirinkimus. 
Susirinkimas tokiem nariam 
siūlo persikelt i jų srityj gy
vuojančią 13-tą kuopą. Ji ap
ima East New Yorka, Ozone 
Parka ir Richmond Hill’ą. 
Jos finansų sekretorium yra 

Lefferts

LaGuardia Pasisakė 
už Fondus Mokslui

Majoras LaGuardia forma- 
liškame pareiškime pasisakė 
prieš valstijos seimelio pasiū
lymą nukapot $1,500,000 nuo 
paskyrų mokykloms. Jis taip
gi pasisakęs prieš republikonų 
pasiūlymą atimti iš miesto $3,- 
000’,000, miesto dalį, gaunamą 
iš valstijos banko taksų .

Pirm išleisiant pareiškimą, 
majoras diskusavo budžetą su 
valstijos senatoriumi Frederic 
R. Coudert, New1 Yorko repu
bl ikonų. Po to jis pabrėžė, 
kad jis pripažįsta valstijos bu- 
džeto sunkumus, bet taip pat 
reikalauja pripažint ir jo sun
kumus su budžetu mieste, ku
riame gyvena virš pusė visos 
valstijos gyventojų ir kurio 
budžctas yra arti du syk di
desnis už visos valstijos bu
džetą.

Majoras savo pareiškime 
taip pat reikalavo galios ap-

kapot algas žemesniems švie
timo department© tarnauto
jams, užtikrindamas, kad ga
vęs tą galią jis neliestų moky
tojų algų. Jis sakė, kad hera 
prasmės mokėti švietimo de
partmento šoferiams, raštinin
kams, sąskaitininkams, techni
kams, inžinieriams ar prižiū
rėtojams aukštesnes algas už 
gaunamas tos pat rūšies tar
nautojų kituose miesto de- 
partmentuose.

žinantieji majoro karingą 
pobūdį ir atsimenantieji jo 
pareiškimus prieš paskyrų ka
pojimus pirmesniuose budže- 
tuose sako, kad šis jo pareiš
kimas yra “be dantų,” rodąs 
palinkimą nusileist be kovos.

1 Balažentis Sužeistas
Jonas Balažentis, plačiai ži

nomas duonvežis, sužeistas 
pereitą ketvirtadienį, troko 
nelaimėj. Nugabentas ligoni
nėn gana silpnas, kadangi nu-Į 
bėgę daug kraujo. Ar jis tik 
suraižytas ar ir kokių dides
nių pažeidimų nukentėjęs, 
laimės dieną dar nebuvo 
statyta. Linkime greit 
sveikti.

ne-
nu-
pa-

Dalyvaukite Lietuvių Liaudies 
Teatro ll’arengime

Lietuviu Liaudies Teatro ■ 
parengimas įvyks šį sekmadie
nį, kovo 10 d., “Laisvės” sve
tainėj, pradžia 4 vai. po pie
tų.

Tai ne paprastas vakarėlis. 
Liet. Liaudies Teatro vaidin
tojai duos juokingą vieno 
veiksmo komedija — “Kon- 
trolis.” Po vaidinimo seks šo-

dar- 
de-

pra-West Brightone, S. L, 
dedama kampanija gaut $70,- 
000, statybai gydomojo prūdo 
paralyžiaus užgautiems 
kams.

vai-

Nuo balandžio 15-tos 
Yorke reikalausią rašyto 
dymo (testo) naujiems

kiui dar būnant čampionu pa
taręs aplankyt Lietuvą, šiam 
korespondentui Sharkis yra 
sakęs, kad jis mėgino kelis 
kartus važiuot į Lietuvą, bet 
biznio aplinkybės neleido. Ka
rui pasibaigus Europoj, jeigu 
sutvarkys savo reikalus, Shar
key vistiek mano aplankyt 
Lfetuvą ant kokių 3-4 mėne
sių. 
— • -............x

kantams į 
BrooklyneNew 

ban-jsiąs galion 
apli- liau.

auto vairuotojus.
patvarkymas įei-
apie savaitę ve-!

ant susi- 
trejetas 
Lai tie

M. Klimas* 104-61
Ave., Richmond Hill.

Yra keletas narių 
spendavimo listo ir 
ant išbraukimo listo.
nariai vėliau nepyksta ant or
ganizacijos, jei ligoj negaus 
pašalpos dėl savo apsileidimo.

Sekančiam susirinkime bus 
skaityta paskaita apie vene
rines ligas. Prelegentu bus 
pakviestas dr. A. Petriką.

George Kuraitis.

ADELE RAINIENE
Tai ši meili i? lanksti moteris taip 
puikiai išgelbsti saVo vyrų Iždinin-

Bosai Gauną Policijos 
Simpatijas

Brass Rail Restaurano, New 
Yorke, darbininkai unijistai 
pašaukė teisman savininką D. 
Levine už nešvaria kalba įžei
dimą moters pikietės. Unija 
taip pat pareikalavo, kad pol. 
komisionier. Valentine ištirtų 
ir pataisytų policistų elgesius. 
Skunde sako, kad policistai 
nusistatę prieš darbininkus, 
areštui užtenką vien boso nu
rodymo.

RANDAVOJIMAI
Pasirarldavoja gražus-šviesus kam

barys. garu šildomas. Pageidauja
ma, kad atsišauktų mergina arba 
vedusi pora. Galima ir kuknę nau
dot. Dėl daugiau informacijų, kreip
kitės po antrašu: 366 So. 2nd St., 
Apt. 31, Brooklyn, N. Y. (59-61)

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

(Kampas Roebling St.)

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

Manhattan Liquor Sto-e

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

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

Krautuvėj.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ
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Didelis Išpardavimas
Nupigintom Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už

Naudokitės Mūsų Patogiu 10 Išmokėjimų Pl xnu

SONSNARINS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, 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 a pro k a\ .mus be jokio mokesčio.

Naktinių kliubų dovana 
“gint demokratiškai Finlian- 
dijai” — 36 jauni vyrukai— 
sugrąžinti iš Toronto, Kana
dos. Priežastis nesakoma. Vie
ni teigia, būk Kanados val
džia su tuomi turėjus ką ben
dro; kiti, kad išsipagiriojus 
anų “didvyriškumas” dingęs.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau darbo. Esu patyręs buče- 

ris (mėsininkas). Per daugelį metų 
išdirbęs toje srityje. Dėl daugiau in- 

i formacijų prašau rašyti arba yna- 
ką, kuris, kaip ir didžiuma Lietuvos ' tiška! kreiptis į “L.” Administraciją: 

427 Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.
(57-59)

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 .GRAND STREET BROOKLYN, N.

Telefonas EVergreen 7-1661
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ATEITIES ŽIEDO VAIKŲ IR STYGŲ 
ORKESTROS PARENGIMAS

šį šeštadienį, kovo (March) 9 d., “Laisves” Svetainėj, 419 Lorimer St, įvyks 
puiki pramoga. Skanūs valgiai, gėrimai ir graži muzikališka programa.

valdininkų, būdamas kasos iždinin
ku,—gal prie stikliuko, o gal su jau
nomis studentėmis, — išeikvoja 10 
tūkstančių litų valstybes pinigų ... 
Bet, kontroliui darant revizijų—ši 
žavinti Iždininko žmonelė, įveda į 
romansų pinkles Kontrolj, ir išgelbsti 
savo vyrų. Tad jų matysite vaidi
nant Iždininko žmonos rolėje.
kiai prie Geo. Kazakevičiaus 
orkestrus. Bus skaniu užkan
džių ir gėrimų.

Liet. Liaudies Teatras daug 
darbuojasi vaidyboj ir kultū
roj tarpe Brooklyno lietuvių. 
Skaitlingas atsilankymas lietu
vių j šį parengimą duos dau
giau energijos LLT organiza
cijai veikti. Rengėjai.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom

v ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

Vienatinis Lietuviškas J

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ilr šeštadienį

Gin- 
495 
ket-

MIRE
Antanas Kairys, p. O. 

kuvienės tėvas, 63 m., 
Grand St., mjrė namuose,
virtadienį, kovo 7. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, kovo 11 d., 
šv. Jono kapinėse. Kūnas pa
šarvotas graboriaus Garšvos' 
koplyčioj, 231 Bedford Ave.

-—O—
Pranas Skarz-Skaržauskas, 

20 metų amž., 122 Howard 
Ave., mirė kovo 7 d., Kings 
County ligonihėj. Kūnas pa
šarvotas graboriaus Bieliaus'- 
ko koplyčioj, 660 Grand St., 
Brooklyne. Bus palaidotas ko
vo 9 d., šv. Trejybės kapinė
se. Laidotuvių apeigas prižiū
ri graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

Degtlnės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N.

Prie R. K. O. Republic Teatro

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

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

LeVANDA

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
; EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY AND NIGHT

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Lietuvių Stygų Orkestrą

A. ž. V. mokiniai sakys prfikalbeles, eiles ir dainuos visos mokyklėlės choras. 
Stygų orkestrą skambins puikius muzikos kavalkus. Dainuos garsusis Aido 

Choras, vadovystėj Aldonos žilins.kaitės.
šokiams grajis Geo. Kazakevičiaus orkestrą

įžangos bilietas 35c. Pradžia 7 v. v. Kviečia visus Rengimo Komisija.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill (aludė) 

už <$2,000. Renda $47 j mėnesi, yra 
keturių metų leastas. Vieta garu 
šildoma, randasi geroj apylinkėj. 
Pardavimo priežastis — mirtis šei
mynoj. Savininką galima mątyt nuo 
4 v. po pietų iki vėlumos. Autumn 
Cafę, 324 Lincoln Avenue, kam- 

įpas Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
J (59-61)

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Sun. all day and night

SKELBKITES “LAISVĖJE




