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Helsinki.—Generolas Man
nerheim, vyriausias Helsin
kio suomių komandierius, 
sirgo, bet jau pasveiko.

Bet ėmė ir atsirado kariuo
menė, kuri per tą tvirtumų li
niją perėjo. Toji kariuome
nė—Raudonoji Armija, pradė
jusi tvirtumas taškyti vasario 
mėn. 11 d.

Pereitą vasarą Anglijos ge
nerolas Kirk aplankė Man- 
nerheimo tvirtumų liniją Suo
mijoj. Apžiūrėjęs, išstudija
vęs, jis pareiškė:

“Nėra kariuomenės, kuri 
galėtų pereiti per tokią tvir-
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KRISLAI
Nenugalimos!
Kiek Davė Švedai?
Spauda Lietuvoj.
“Karalienė Elzbieta.” 
Edwin Markham.

Rašo R. Mizara

—o—
Ketvirtadienio New. Yorko 

“Times’e” to laikraščio kores
pondentas Stockholme, p. Ha
rold Callender, rašo:

“Švedai nurodo, kiek jie iki 
šiol yra davę (Suomijai) kari
nės paramos. Jie sako, kad 
pačioj karo pradžioj jie pa
siuntę Suomijai pusę savo 
kariuomenės anti-orlaivinių 
kanuolių ir pusę savo anti- 
tankinių kanuolių, taipgi pa
siuntė pusę savo amunicijos...”

Tai įsidėmėtinas pareiški
mas!- Tiek pasiuntė tik viena 
Švedija. O kiek pasiuntė An
glija, Francija, Amerika, Nor
vegija, Danija, Italija, Ispa
nija, Jungtinės Valstijos?!

Kiek į tą Suomiją sukišta 
turto, žmonių! Ir vis tik tam, 
kad reakcinę Suomijos 
džią išgelbėti — valdžią, 
kraštą įstūmė į karą!

—o—
“Lietuvos Aidas” rašo,

šiuo metu Lietuvoje išeina 19 
dienraščių, apie 40 savaitraš- 

' čių, apie 20 dvisavaitinių, 54 
mėnesiniai, netoli 30 dvimė- 
nesinių leidinių. (

Iš 19-kos dienraščių, tik še
ši yra lietuviški,*"© visi kitf ki- 
takalbiški.

val- 
kuri

kad

—o—
Tai įdomus dalykas 

pasako labai skaudžią 
apie apšvietą Lietuvoj.

Lietuviai Lietuvoje, 
sudaro milžinišką 
daugumą

ir jis 
tiesą

aišku, 
gyventojų 

Bet dienraščių jie
tegali palaikyti tik 6, kuomet basčiai rašo, jog Italija turi 
kitataučiai — 13-ką!

Vadinasi, kitataučiai Lietu
voje daugiau skaito, yra ge
riau susipažinę su dienos klau
simais, yra labiau apsišvietę 
negu lietuviai.

Skurdas ir vargas kaime ne
leidžia valstiečiams dienraščių 
skaityti, neleidžia jiems švies
tis.

Jūs nuvažiuosite į bile vidu
tinį miestelį ir negausite lie
tuviško dienraščio nusipirkti:
Bet kitataučių dienraščių gau
site.

—o—
“Aidas”.siūlo prievartos ke

liu “spaudos klausimą sutvar
kyti.” Oficiozas manąs suma
žinti kitakalbiškų laikraščių 
skaičių. Bet kitų tautų dien
raščius slopinant lietuviškos 
laikraštijos padėtis nepagerės, 
kol nebus sudarytos palankios 
sąlygos valstiečiui laikraštį 
įsigyti.

*»/

Anglai prisiuntė į New Yor- 
ką savo didlaivį “Queen Eli
zabeth.” Jie prisiuntė jį čion 
nebaigtą; prisiuntė tam, kad 
išsaugoti nuo vokiečių bom
bų ar submarinų.

Kai jau laivai tenka siųsti 
į kitus kraštus apsaugai, kai 
namie jiems nėra saugios vie
tos, tai dalykas nėra juokin
gas.

Na, o betgi komercinė spau
da, aprašydama šį “Karalie
nės Elzbietos” atvykimą, žymi 
kaipo kokį tai didvyrišką An
glijos žygį!

Šiomis dienomis New Yorke 
mirė žymus žmogus: Edwin 
Markham, poetas, sulaukęs 
net 87 metų amžiaus.

Bene žinomiausias jo kūri
nys bus: “žmogus su Mati-

ku,” kuris buvo išverstas į 37 
kalbas.

Anglija ir Francija 
Siys Helsinkiui Ar
miją, jei Jis Prašys
London. — 'Talkininkai 

žada duot “stambios” karo 
pagalbos senajai Suomijos 
valdžiai, jeigu ji ginsis nuo 
Sovietų ir prašys daugiau 
paramos.

New Yorko Times kores
pondentas, apie tai rašyda
mas iš Londono, sako, kad 
šiuomi talkininkai žada 
siųst savo armijas Suomijai 
prieš Sovietus.

Amsterdam, Holandija.— 
Pranešama, kad tai vokie
čių lėktuvas bombomis nu
skandinęs žibalinį Holandi- 
jos laivą “Vecht”, 1,965.

Italai Sako, Kad Anglijos 
“Dora Purvina, Žvėriška”
Roma. — Italų spauda 

smerkia Angliją; sako, kad 
Anglijos “dora yra purvi
na;” tai tokia “dora, kuri 
siekia atimt iš tavęs net 
orą, kuriuom tu kvėpuoji, 
jeigu tas oras tinka tiks- 

I lam žvėriškos anglų saumy- 
lystės,” kaip rašo “Popolo 
dTtalia.”

Italai įširdę, kad1 Anglija 
užgrobė iš Italijos laivų an
glį, kurią jie vežėsi iš Vo
kietijos (per Holandijos 
prieplauką Rotterdamą). \

Vadovaujantieji italai 
pyksta, kad Anglijos laik-

permenkas karo jėgas, ir 
todėl, girdi, jinai negalėtų 
apsiginti, jei mėgintų kariš
kai pasipriešinti Anglijai ir 
Francijak

FALL RIVER DARBI
NINKAI LAIMĖJO 

STREIKĄ

Fall River, Mass.—Velve- 
ray fabriko darbininkai lai
mėjo streiką, vadovaujami 
CIO Dažytojų Unijos. 
Kompanija pripažino uniją, 
pridėjo 6 procentus algos ir 
prisižadėjo vieną savaitę 
apmokamų vakacijų per 
metus. Velveray ' fabrike 
dirba 250 darbininkų.

Vokiečiai Traukiniais
Anglį Italijai

Veš

Roma. — Vokietija žada 
traukiniais pristatyt Itali
jai tris ketvirtadalius to 
daugio anglies, kiek Italija 
savo laivais parsigabenda
vo iš Vokietijos (per Ho- 
landiją) pirma, negu Angli
ja užblokadavo Italijos lai
vus, vežančius namo vokiš
ką anglį.

Youngstown, Ohio.—Du 
gydytojai pripažino, kad 
Mrs. Mary Zurko Sexon, 
61 metų amžiaus, mirė iš 
alkio. Jinai su savo bedar
biu vyru ir dukteria tegau
davo viso tik $3.25 pašalpos 
per savaitę. **

■—■■■■ ■ I     ill Hill r I—wtewi ————w———

Šnipas Liudija, Kaip Fordo 
Šnipai ir Mušeikos Veikė 

Prieš CIO Unijistus
Dallas, Texas.—Samdinys 

Fordo automobilių fabriko 
S. C. Perry iš Long Beach, 
Californijos, pripažino Ša
lies Darbo Santikių Komisi
jai, jog Fordas samdė jį ir 
kitus šnipus prieš CIO uni
jistus. Perry taipgi liudijo 
šiai valdiškai komisijai, 
kaip Fordo samdyti padau
žos sumušė CIO advokatą 
W. J. Houstoną.

Nori Panaikint Pašalpas 
Chryslerio Streikieriam

— Kelios 
nedarbo 

nuspren- 
sumokėta

Detroit, Mich: 
savaitės atgal, 
pensijų komisija 
dė, jog turi būti 
2 milionai dolerių pašalpų 
dvidešimt dviem tūkstan
čiam streikavusių Chrysle
rio auto, darbininkų.

Dabar Michigano Fabri
kantų Susivienijimas duoda 
apeliaciją, reikalaudamas 
nemokėt bedarbiam pensijų 
tiem streikieriam.

Sovietų Submarinas Su
naikino 3 Laivus su 

Ginklais Helsinkiui
Maskva.—Sovietinis sub

marinas “Šč-311” yra nu
skandinęs tris laivus, kurie 
vežė ginklus ir amuniciją 
Helsinkio Suomijai. Šių lai
vų įtalpa viso buvo 10 tūk-r 
stančių tonų.

Už tuos, žygius Sovietai 
apdovanojo submarino ko
mandierius ir jūreivius 
aukštais garbės ženklais.

Bucharest, Rumunija. .— 
Karalius Karolis pareiškė 
seime, kad Rumunija tvir
tai laikysis bepusiškumo 
kariniais ir prekybos klau
simais.

Naujausi Pranešimai iš Suo
mijos Karo Fronto

Maskva. — Sovietu ka
riuomenė užėmė salas Por- 
kansaari ir Puispansaari 
Viborgo (Viipuri) užlajoj, 
o vakarinėje pakrantėje 
šios užlajos raudonarmie
čiai atėmė iš Helsinkio - suo
mių miestelius Karppila ir. 
Ruhela. Į šiaurių rytus nuo 
Viborgo sovietinė kariuo
menė užėmė Rfepola mies
telį prie geležinkelio tarp 
Viborgo ir Serdobolio.

(Amerikonų koresponden
tai prarieša, jog Helsinkio 
suomiai, atakuojami rau
donarmiečių, traukiasi -at 
gal visu vakariniu pakraš
čiu Viborgo užlajos, o So
vietų kariuomenė grumiasi 
pirmyn, idant apsupt Vi
borgo miestą visomis pusė
mis.)

Roma.— Atvykęs Vokie
tijos užsieninis ministeris 
von Ribbentropas matysis 
ne tik su Mussoliniu, bet ir 
su popiežium . '

Qnvintoi HvZmn Dan Suomijos Komandierius Man- oovieiai uzeme vau- nerhejm žada Pasitraukt Jei
giau Suomijos Saly, 

Viborgo Užlajoj
1

Maskva. — šeštadienio 
pranešimais, Raudonoji Ar
mija užėmė dar šešias sa
las užlajoj Viborgo, antro 
didžiausio Suomijos miesto.

Penktadienį Sovietų ka
riuomenė atėmė iš Helsin
kio suomių 12 didžiųjų ka- 
nuolių, 57 kulkasvaidžius ir 
du milionus kulkų, vartoja- 

I mų šautuvams ir kulkasvai- 
clžiams.

Molotovo 50 Metų Am
žiaus Minėjimas So

vietų Sąjungoje
Maskva. — šeštadienį So

vietų žmonės minėjo 50 me
tų amžiaus sukaktį Viačes
lavo M. Molotovo, kuris jau 
beveik 10 metų yra komisa
rų pirmininkas, o nuo per
nai ir užsienių reikalų ko
misaras. .

V. M. MOLOTOV, 
Sovietų komisarų pirminin
kas ir užsienių reikalų ko
misaras.

Sovietų spauda pažymi 
ypač j o pasisekimus užsieni
nėje politikoje. Jis daug pa-Į 
sidarbavo padarymui neka- 
riavimo sutarties su Vokie
tija ir sumezgimui tarpusa
vio apsigynimo sutarčių su 
Lietuva, Latvija ir Estoni- 
ja. Molotovas taipgi padė
jo savo parašą po tarpsavi- 
nio apsigynimo ir draugiš
kumo sutarčia su naująja 
Suomijos Žmonių Valdžia. 
—Šios valdžios dabartinis 
centras yra Terijoki.

Molotovas nuo seniai yra 
vienas artimiausių Stalino 
draugų. Į revoliucinį judė
jimą jis įstojo, turėdamas 
15 metų amžiaus. Tada jis 
buvo gimnazijos mokinys.

Molotovas buvo caro val
džios persekiojamas ir iš
tremtas; dalyvavo slaptam 
Bolševikų Partijos veikime 
kaip vienas jo vadų; buvo 
redakcijos narys pirmo le- 
gališko bolševikų laikraš
čio “Pravdos”; organizavo 
kovą prieš praeitą imperia
listinį karą.

Po sovietinės revoliuci- 
jos, Molotovas ėjo aukštas 
pareigas Sovietų valdžioje 
ir Bęlševikų Partijoje.,

Sųvietų Sąjungoje yra iš
leista virš 74 milionai eg
zempliorių Molotovo raštų, 
kurie spausdinti 74-riomis 
skirtingomis kalbomis.

Copenhagen, Danija. — 
Pranešama, jog Helsinkio 
Suomijos komandierius Ma
nnerheim, ką tik pasveikęs, 

(grūmoja pasitraukt iš ko
mandos, jeigu užsieniai ne
duos jam didesnės paramos.

Italija Jau Šalčiau Žiūri j 
Helsinkio Suomių Rėmimą
Roma — Italijos laikraš

čiai jau nustojo šaukę remt 
Helsinkio Suomiją. Kai ku
rie rašo, kad Helsinkio val
džia yra Anglijos ir Fran
cijos įrankis, ir perspėja, 
kad Helsinkio Suomijai at
sitiks tas, kas atsitiko Len
kijai, kurią talkininkai taip 
pat buvo žadėję apgint.

Amerikonų koresponden
tai iš Romos numato, jog 
Mussolinio valdžia kreipsis 
į Sovietus daryti naują pre
kybos sutartį su Italija.

Talkininkai Pageidauja 
8,000 Lėktuvų iš Ame

rikos per Metus
New York. — Anglijos- 

Francijos komisija čia ve
da derybas su Amerikos or
laivių fabrikantais; • nori 
per dvyliką mėnesių gaut iš 
Amerikos 5,200 bombanešių 
ir 2,800 greitųjų lėktuvų. 
Paskui žada užsisakyti dar 
tiek karinių lėktuvų iš Jun
gtinių Valstijų.

Pranešama, jog Anglija 
ir Franci j a skiria bilioną 
dolerių vien tik pirkimui 
lėktuvų ir jų motorų iš Am
erikos.

Senatas Atmetė Hatcko 
{statymo Taisymą

44
Washington. — Senatas 
balsais prieš 41 atmetė 

senatoriaus Millerio įneši
mą pataisyt Hatcho įstaty
mą. Tas įstatymas, pernai 
išleistas, nustatė, kad fede- 
ralės valdžios samdiniai ne
gali veikt politiniai už vie
ną ar kitą partiją, kad ne
galima rinkt aukas iš tokių 
samdinių jokiai politinei 
partijai ir kad uždrausta 
verst federalius samdinius 
remt vieną ar kitą partiją. 
Išimtis tik vykdomosios 
valdžios aukštesniem na
riam. ✓

Senatoriaus Millerio da
bartinis pataisymas siūlė 
uždraust panašų politinį 
partijinį veikimą-ir valstijų 
ir miestų valdininkams-tar- 
n a u t o j a m s gaunantiems 
bent kiek algos iš federalės 
valdžios ir visiems federa- 
lių pašalpinių darbų darbi
ninkams ar federaliams val
dininkams t v a r k a n tiems 
tuos darbus.

Švedai ir Norvegai Ne 
praleidžia Talkininkų 
Armijų prieš SSRS

London. — Anglija ir 
Francija du sykiu per 48 
valandas reikalavo, kad 
Norvegija ir Švedija pra
leistų talkininkų kariuome
nę į Suomiją, karui prieš 
Sovietus. Ir norvegų ir šve
dų valdžios abudu sykiu at
metė tą Anglijos ir Franci
jos reikalavimą, kaip pra
neša United Press, ameri
konų žinių agentūra.

London. — Anglijos val
dovai sakė Švedijai ir Nor
vegijai, kad jeigu jos ne
praleis per savo žemę tal
kininkų kariuomenę į Suo-

Anglija Paleido 13 Italijos 
Laivy su Vokiška Anglim

»
London. — Anglija leido 

trylikai Italijos laivų vež
tis namo 100 tūkstančiu to
nų vokiškos anglies, kurios 
tie laivai buvo prikrauti 
Rotterdame, Holandijos 
prieplaukoje. Anglų šar
vuotlaiviai buvo sulaikę 
šiuos Italijos laivus jūroje 
ir nusivarę į Anglijos kon
trabandos kontrolę.

Paleisdama tuos italu lai
vus su vokiška anglim, An
glija išgavo iš Italijos pri
žadą, kad jinai daugiau ne
gabens sau laivais anglies 
iš Vokietijos.

Dėl šių anglinių Italijos 
laivų sulaikymo, buvo vpaČ 
įnirtę italai prieš Angliją.

Anglų vyriausybė patai
kė paleist italų laivus su vo
kiška anglim kaip tik tuo 
laiku, kai von Ribbentro
pas, Vokietijos užsieninis 
ministeris, važiavo į Romą 
pas Mussolinį.

Italija Nenorėjus Tapt 
Anglijos Ginklų Fabriku.

Roma. — Anglija siūlėsi 
duot Italijai tiek anglies, 
kiek tik italam reikia, jeigu 
Italija mainais už anglį 
dirbs Anglijai lėktuvus, ka- 
nuoles ir kitus karo pabūk
lus. Bet Italija (kol kas) 
nesutiko tapt “Anglijos 
amunicijos fabriku,” kaip 
sako Italijos fašistų vedai.

Japonaį Nepatenkinti Ame
rikos Paskola Chinijai

Tokio. — Japonija nepa
tenkinta, kad Jungtinės 
Valstijos duoda Chiniiai 20 
milionu doleriu paskolos. 
Japonai įtaria, kad Chiniia 
už tą paskola žadėjus už- 
statyt savo cinos kasyklas 
Amerikai.

Washington. — Kariniaai 
Amerikos žinovai šičia tei
gia, kad Suomijos taika su 
Sovietais būtų smūgis An
glijai ir Franci i ai. Jie at
randa, kad • Vokietija yra 
lygiai kariškai stipri, kaip 
Anglija su Franci ja.

ORAS; — Turbūt^ giedra

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

miją prieš Sovietus, tai pati 
Švedija ir Norvegija atsi- 
dursiančios pavojuje, ir to
liau turėsiančios klausyt 
Sovietų ir Vokietijos.

New Yorko Times kores
pondentas iš Londono rašo, 
kad Švedija ir Norvegija 
mato didesnį sau pavojų iš 
Anglijos ir Francijos armi
jų praleidimo.

Žuvo 3 Stambūs Preki
niai Laivai: Anglų, 
Italu ir Vokiečių

London. — Vokiečiai su
naikino prekinį Anglijos 
laivą “Counsellor”, 5,068 to
nų, netoli Anglijos.

Vokiečių lėktuvas bombo
mis nuskandino Italijos lai
vą “Amelia Lauro,” 5,335 
Šis laivas gabenosi anglį iš 
Anglijos.

Vokiečių jūrininkai patys 
susprogdino savo prekinį 
laivą “Uruguay,” kada An
glijos šarvuotlaivis užklupo 
jį Atlanto Vandenyne. “Ur
uguay” buvo 5,846 tonų. ”

Gandai apie Helsinkio Suo
miy Norą Taikytis

Stockholm, Švedija. — 
Nepatvirtinti girdai skel
bia, kad senoji Suomijos 
valdžia pasiuntus savo at
stovus į Maskvą derėtis dė
lei taikos su Sovietais.

Nėra jokios tikros žinios, 
ko Sovietai reikalautų bei 
su kuom Helsinkio Suomija 
sutiktų, jeigu ir būtų pra
dėta derybos dėlei taikos. į 

I 
I
E

Maskva. — Pasklidus gir
dam apie taikymąsi Sovie
tų su senąja Suomijos val
džia, Sovietų laikraščiai 
vėl storai pabrėžė, kad turi 
būt sukriušintas Manner- 
heimo viešpatavimas Suo
mijoj. — Mannerheim yra 
vyriausias Helsinkio suo
miu komandierius. v

Sykiu sovietiniai laikraš
čiai išspausdino pareiškimą 
O. Kuusineno, vado naujo
sios Liaudiškos Suomių 
Valdžios, prieš Helsinkio- 
Mannerheimo diktatūrą.

II
i
J

I

-■I
‘ i

t
į

Am. Ambasadoriaus Veikla 
Maskvoj dėl Taikos

Maskva.—Jungtinių Val
stijų ambasadorius L. A. 
Steinhardt dvi valandas 
kalbėjosi su Sovietų komi
sarų pirmininku Molotovu.

. Steinhardt taipgi tarėsi 
su Švedijos, Amerikos, An
glijos ir Francijos atsto
vais.

Amerikiniai korespon
dentai Maskvoj spėja, kad ' 
Steinhardt darbuojasi dėlei 
taikos tarp Helsinkio Šuo- • 
mijos ir Sovietų Sąjungos*-

I
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Beje, yra dar ir antra priežastis, priver
tusi Angliją to žygio griebtis. Ji nujau
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Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.00

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

Act of March 3, 1879.

Kaip bus?
Aną dieną padarytas New Yorko mie? 

sto majoro LaGuardijos pareiškimas di
džiai nustebino daugelį žmonių. Majoras 
pasakė, kad, kuomet miestas paims savo 
žinion didžiųjų kompanijų viršutinius ir 
požeminius traukinius, visą jų sistemą, 
tuomet jis, miestas, nepripažinsiąs tran- 
sportacijos darbininkams tų teisių, ko
kias jie turi dabar. Tuomet darbininkai 
negalėsią streikuoti, jie būsią visaip su
varžyti.

Tas p. majoro pareiškimas padarė di
delio rūpesčio visiems darbininkams. 
“Kaip tai gali 'būti/’ ne vienas jų klau
sia: “mes tuomet turėsime mažiau tei
sių, negu turime dirbdami kompani
joms?”

Transportacijos unijos (CIO) vadovy
bė, su savo prezidentu Mykolu Quill prie
šakyj, pradėjo veikti, kad taip nebūtų. 
Ji pradėjo ruoštis visus organizuotus 
New Yorke darbininkus tam pavojui at
mušti: priversti miestą skaitytis su va- 
žiuotės unija taip, kaip kompanijos.

Nereikia nei aiškinti, kad organizuoti 
važiuotės darbininkai susilauks iš visų 
kitų organizuotų New Yorke darbininkų 
paspirties. Kitaip ir būti negali.

“Šviesa” Naujoj Aprangoj
Išėjo šių metų bertaininis Lietuvių Li

teratūros Draugijos žurnalo “Šviesa” 
numeris. Savo išvaizda šis numeris vi
siškai skiriasi nuo senesnių: jį puošia 
naujas, gražus viršelis. Turiniu šis “Šv.” 
numeris taipgi yra įdomus. Žymesnieji 
rašiniai: “Vilniaus Problema ant Svars
tyklių” (A. B.), “Darvinas ir Evoliuci
jos Mokslas” (Dr. A. Petriką), “Ber
žas.” Eilėraštis (St. Jasilionis), “Geni
jus Tarp šventųjų Latrų”—Straipsnis 
apie Mykolą Angelo (R. Mizara), “Mo
tinos Širdis’. Apysakaitė (Senas Vin
cas), “Širdies Liga ir , Asmens Veiklu
mas” (Dr. A. Pilka), “Mundeleino Ko
legijos Pendulumas” (K-d-s), “Paminėji- 
inui Užmirštojo Rašytojo” (Dr. A. Pet
riką), “Aš Lietuvis”. Vaizdelis (Miškų 
D-^cas). Be šių, telpa visa eilė kitų įdo
mių dalykėlių.
/ Patariame visiems šį “Šviesos” numerį 
įsigyti ir studijuoti. ALDLD nariai gau
na “Šviesą” nemokamai. Kadangi šiuo 
metu Lietuvių Literatūros Draugija ve
da kampaniją už įrašymą naujų į orga
nizaciją narių, tai patariame visiems, 
dar nepriklausantiems prie jos, įstoti. 
Per vajų neimama jokis įstojimo mokes
tis. Taigi pasinaudokite proga.

Baimė Turi Dideles Akis
Anglija pastatė didžiausią .pasaulyje 

pasažierinį laivą—“Queen Elizabeth”. 
Tai apie 85,000 tonų įtalpos milžinas, 
kaštavęs arti $30,000,000.

Iš tikrųjų, tai gražus ir brangus dar
bas. Jeigu šiandien pasaulį valdytų pa
tys darbo žmonės, jeigu nebūtų karų ir 
nereikėtų jiems paaukoti viskas, kas yra 
gražiausio ir geriausio, tai pasaulyje bū
tų tokių laivų, kaip “Queen Elizabeth” 
šimtai ir tūkstančiai. Žmonės galėtų 
plaukioti ir kiekvienam būtų proga pa
saulį pamatyti, pasidžiaugti sukurta ci
vilizacija ir kultūros darbai.

Deja, taip nėra. Štai Anglija pastatė 
šį milžiną ir neturi kur jo padėti. Na
mie laikyti bijosi, .kad vokiečių bom
bos nenukirstų. Visose Anglijos prie
plaukose laivui vietos nėra. Nėra jam 
vietos ir Anglijos dominijose. Anglijos 
valdžia priversta buvo, taigi, šį laivą at
gabenti Amerikon ir čia išsaugoti!

Vokietija ir Submarinai
Anglija ir Franci ja skelbia, būk jos 

nuo karo pradžios jau nuskandino 50 
Vokietijos submarinų. Tai būtų visi sub
marinai, kiek Vokietija turėjo karo pra
džioj. Vokietija gi pripažįsta, kad ji ne
tekus tik 11 submarinų.

Klausimas, kaip Vokietija gali greit 
submarinus statyti? Jau pereitame pa
sauliniame kare pasirodė, kad po ketu
rių metų ir keturių mėnesių karo, Vo
kietija turėjo daugiau, kaip keturis kar
tus tiek veikiančių submarinų, negu jų 
turėjo karo pradžioj ir dar apie 300 nau
jų statė.

Dabar Sovietų spauda rašo, kad Vo
kietija turi 100 patalpų submarinams 
statyti vienu kartu, o kiekvienoj patal
poj gali iškarto statyti du submarinus. 
Kiek žinoma, dalis patalpų buvo užim
ta statyba kitų laivų, bet numatoma, kad 
vis vien Vokietija turėjo nemažiau 50 pa
talpų laisvų, kur vienu kartu statė ne
mažiau 100 naujų submarinų. Prie to, 
ji gali ir naujus submarinų budavojimo 
fabrikus įrengti.

Vokietijoj 750 tonų įtalpos submariną 
statyti ima apie 9 mėnesius laiko, bet ji 
submarinus statydavo tik po 500 tonų 
įtalpos, kurie greičiau baigiami. Taigi, 
Vokietija kas mėnesis laiko gali pasta
tyti iki 20 naujų submarinų. Kadangi, 
Vokietijos valdonai tūlas dalis subma
rinų gali pasigaminti ir kituose fabri
kuose, ne vien ten, kur tik ramiu laiku 
būdavo j o submarinus, tai didžiuma ka
ro specialistų, kurie nėra pasidavę An
glijos ir Francijos propagandai, sutin
ka, kad Vokietija gali kas mėnesį pasis
tatyti nemažiau 20 naujų submarinų. Tai 
per metus bus 240 naujų submarinų.

Na, jeigu mes priimsime Anglijos ir 
Francijos paskelbtą kiekį, kad jos per 
šešis mėnesius nuskandino 50 Vokietijos 
submarinų, tai bus mažiau kaip po 10 
submarinų per mėnesį laiko. Galima pri
leisti, kad Vokietija per šiuos šešis mė
nesius dar nesugebėjo išbudavoti po 20 
naujų submarinų, tą pasieks tik už 9 
mėnesių karo. Prileiskime, kad ji išbū
davo j o tik apie 10 kas mėnesis, tai tuo
met jos submarinų kiekis nesumažėjo.

Tad atrodo, kad apie gegužės pradžią 
Vokietijos submarinų gaminimas pasieks 
aukštą laipsnį. Apie tą laiką ir galima 
laukti didelių veiksmų prieš Angliją iš 
oro ir jūroj.

Anglijos padėtis nėra pergeriausia, 
nepaisant Churchillo pasigyrimų. Vokie
tijos submarinai privertė Angliją slėpti 
jos didžiuosius karo laivus Shetlando ir 
Orkney salų prieplaukose, apie 500 my
lių nuo Vokietijos; ji jau net neteko 
virš 30 karo laivų nuskandintais ir gero 
skaičiaus sugadintais. Anglijoj gyvento
jų dabar daugiau, kaip pereitame kare 
ant 6 milionų žmonių,, o jos prekybos 
laivynas mažesnis 6,000,000 tonų, kaip 
pereito karo pradžioj. Vokietija šio karo 
pradžioj daugiau nuskandina prekybos 
laivų, kaip pereitame kare. Neutrališkos 
šalys daug neteko prekybos laivų, kurie 
kursavo tarpe jų ir Anglijos ir gali su
laikyti savo laivus, kad išvengus didelių 
nuostolių.

Todėl, atrodo, kad dar tikro ant jūrų 
karo nebuvo, kad jis prasidės daug vė
liau. Manome, kad tie rašytojai, kurie 
šio karo pirmų mėnesių submarinų au
kas lygina su 1917 metų, labiausiai įtem
pto subarinų karo, daro tai tendenciniai. 
Kaip 1914 metais Vokietijos submarinai 
negalėjo parodyti savo pilnos galios, o 
tą parodė tik po trijų metų, kada jų kie
kis buvo papildytas naujais, taip ir da
bar, pirmais mėnesiais karo, Vokietijos 
submarinų karo veiklą negalima skaity
ti pasiekusią aukščiausią laipsnį. Karo 
pradžioj pradėti nauji submarinai dabar 
didžiumoj dar tik yra baigiami statyti. 
Juos užbaigus, jie turės būti išbandyti, 
paruošti ir tik tada pradės veikti.

Kaip ten nebus, bet karas pasauliui 
nieko gero nežada. Kaip būtų gera, jei 
jis pasibaigtų!

leiviu”. Šitas rašinys tilpo 
“Laisvėj”. Tame rašinyj aš 
rodos aiškiai nurodžiau 
“Keleivio” veidmainystes, 
kurios paliečia Rusiją ir 
tuos lietuvius, kurie kitaip 
protauja, nekaip “Keleivis” 
norėtų.

Kapitalizmo agentų yra 
visur.

Jie yra siunčiami in vi
sokias organizacijas ir po 
visokiais vardais. Jie turi 
pasirodyti didėliais darbi
ninkų draugais, kad gavus 
pasitikėjimą, kad galėjus 
tapt jų vadovais. Už tokį jų 
pasisekimą jie yra gerai 
apmokami. Kapitalizmui ži
noma, kad ' apsišvietusių 
šiandien yra mažuma. Tai
gi, agentų yra pareiga, kad 
pasigavus tą didžiumą į sa
vo maišą.

Nepamirškim to fakto, 
kad tų, kurie rengia mus 
prie karo, yra didžiausi 
žmonijos ir tautų priešai. 
Broliai, įsitėmykit šitą.

Dabar grįžkim prie kriti
kų. Tais kritikais pasirodė 
Pušynas. (Rodos, ar tik ne
bus Buivydas.) Reiškia, sla
pukas. Kitas pasirašo 
“Frenchtown Farmerys” ir 
gi slapukas. Reiškia, kad 
šitiedu draugai netiki pa
tys savo kritikai. Kitaip jie
du būtų pasirašę tikras pa
vardes, pasirodydami publi
kai. Pasirašymas savos pa
vardės yra ženklu, kad kri
tika tikrai yra jų, ir kad 
jie tiki savam rašiniui, kad 
jis yra teisingas. Bet dabar 
pasirodo, kad jie patys pri
pažįsta, kad jų rašinys yra 
be vertės.

Bet už vis geriausia man 
patiko “Keleivio” redakto
riaus žodis, dėl Laskio. Jis 
pasišokėjęs griebė už Las
kio. Tik čiupt komunistą ir 
pasigavo. “Keleivio” redak
torius tikrai pasirodė proto 
genijum. Mano supratimu, 
tokiam vyrui ne vieta Bos-
tone. Jis turėtų būt Wash
ingtone, sėdėt šalę Dieso 
Komiteto.

Kiek pats Laskis gali pa
mint, tai niekados jis nėra 
buvęs ar bandęs būt komu
nistu, ir net nėra matęs nei 
vieno komunistų mitingo, 
ir nežino, ar komunistai jo 
norėtų į savo tarpą.

Dėlei žingeidumo aš ma
loniai prašau “Keleivio” re
daktoriaus, kad jis aiškiai 
paskelbtų šitą jo žinią per 
“Keleivį”, parodydamas 
faktais, kur ir kada aš pri
klausiau prie Komunistų 
Partijos ir prie kokios kuo
pos? O kad palengvinus tai 
atlikti, tai malonės nors 
vieną mitingą nurodyt, kurį 
aš esu lankęs.'- O už tokį pa
tarnavimą ašį kaipo darbo 
žmogus, pasiūlau šias išly
gas: Už prirodymą, kad aš 
esu komunistas arba lan
kiau nors vieną jų mitin
gą, aš apsiimu paaukoti 
“Keleivio” fondan $10 arba 
prisiųst 5 naujus pilnai ap
mokėtus ant visų metų 

. “Keleiviui” skaitytojus, o 
jeigu tas draugas nepajėgs 
prirodyt, tai; vardan žmo
niškumo malonės atsaukt jo 
paskleistą melą, ir užrašyt 
5 naujus skaitytojus “Lais
vei”. O jeigu to nepadarys, 
tai pasiliks melagium ant 
visados.

Laskio žodis nieko nereiš-

Finliandijoj nėra balta
gvardiečių, sako “Keleivis”. 
Mannerheimas yra finų vy
riausias karo vadas, tai iš
tikimiausias buvusio caro 
tarnas, ir da švedas. “Ke
leivis” atbulai neaiškina, ir 
savo skaitytojų nemulkina. 
Geros akys.

Anglija yra demokratiš-
ka ir reikia eit su ja. Ji 
kovoja už demokratiškumą 
ir išlaisvinimą mažų taute
lių. Taip sako “Keleivis”, 
socialistai ir Anglijos torės. 
Puiki traicė.

Dabar pažiūrėkime, kiek 
vertos tos. traicės pasakos.

Anglija turėjo sutartį su 
Ethiopija gint jos nepri- 
gulmybę. Sutartis pasirodė 
neverta tos popieros, ant 
kurios ji pasirašė. Tiek pat 
Albanijos sutartis verta. 
Tiek pat Chinijos sutartis 
verta, jau nerokuojant kitų 
mažų tautelių sutarčių. 
Yra Amerikos sutartis, pa
gal kurią Anglija turėjo 
grąžint Amerikos paskolą 
sumoj apie $10,000,000,000. 
Neduoda nei cento, bet mes, 
šios šalies piliečiai, turim 
jos skolas mokėt, o ji nau
jus karus kelia, kad paver
gus kitą pusę pasaulio. “Ke
leivis” to nemato. Jis ne
mulkina savo skaitytojų.

Anglija šiandien valdo 
pusę pasaulio. Kaip ji gavo 
šitą teisę valdyt, ar ne 
smurtu ? Savivaldos reika
lauja Indija su viršum 300,- 
000,000 gyventojų, to paties 
reikalauja ir Egiptas, ir ki
tos kolonijos po Anglijos 
jungu, Anglija nei nemano 
jas’ paliuosuot iš po savo 
jungo. Gal dėlto, kad Angli
ja yra labai mylinti demo
kratiją? “Keleivis” nemul
kina savo skaitytojų.
'“Keleivis” aiškina “Lais

vei”, kad pasitraukė nuo 
“New Masses” redaktorius 
Hicks ir “Daily Workerio” 
administratorius. Tai žy-
mesni žmonės, negu Las
kis... Jie pasitraukė dėlto, 
kad jie nesutiko su rusų- 
vokiečių sutarčia. Tai labai 
prastas argumentas. Pir
mas, jų pasitraukimas tik
renybėj reiškia mažiau lai
kraščiui, kaip Laskio. Las
kis buvo kostumeris, reiš
kia, rėmė laikraštį, anie du 
ėmė iš laikraščio sau dide
lę naudą, dabar tas likosi ki
tam, ir, antra, jeigu ištikro, 
kad dėl sutarties jiedu pa
sitraukė, tai jie patys įrodė, 
kad netiko tai vietai, ir or
ganizacijoms yra daug 
sveikiau, kad toki slabna- 
pročiai pasitraukia. Tre
čias, kas žino, kad pasitrau
kimo tikra priežastis nebu
vo baimė? Reakcija siaučia, 
bailių yra daug.

Dabar, kaip skaitau “Lai
svę”, jau antra savaitė, tai 
biškį susipažinau ir su jos 
turiniu. O užsirašymo prie
žastis, tai patirt, kas dau
giau meluoja, “Keleivis” ar 
“Laisvė”. “Keleivis” daug 
kartų kaltino “Laisvę” me
lagystėje. Taigi norėdamas 
būt geru teisėju, turėjau 
matyt abi puses ir dabar 
galiu raportuot dalyką, 
kaip aš matau. Mano rapor
tas: per tą laiką nieko bai
saus “Laisvėj” neradau. 
Žinios bandoma paduot; kuo 
teisingiausios ir paduoda
ma iš abiejų pusių. Raši-I

iNąujas namų projektas: majoras LaGuardia prade
da kasti žemę ten, kur bus statomi nauji valdžios 
namai darbininkams—-Manhattane, prie Rytų upės.

T  .. .    .................... ............... ....... .. ,

Lietuvos Žinios
ROKIŠKIS

•• —Dėl pašarų stokos išpar
duota daug gyvulių.

—Paskelbta nemaža ūkių 
varžytynių, tame tarpe ir Ka- 
voliškio dvaro grafo Kama
rausko. šis didelis dvaras

tvorų dalys. Paaiškėjo, kad 
varteliai ir tvoros vagiami ku
rui. Pavogtus daiktus sunku 
ir surasti, nes tuojau sukūre
nami.

Bet keletą vartelių ir tvorų 
vagių kriminale policija su-

puikiai mokėjo apeiti žemės 
reformą išsidalindamas žemę 
tarp giminių, bet varžytynių 
apeiti jau nesugebėjo.

—Skaitykla dažnai uždary
ta ir, be to, sunku gaut pa
siskaityt “Lietuvos žinias,’’ 
nes pareina tik vienas egz., o 
tuo tarpu “L. A.” net du.

Vanagas Puolė Lange Paka
bintus Vatinius Paukštelius

Joniškio valse., Medžvala- 
kio, km., aną dieną buvo re
tas atsitikimas: viena ūkinin
kė, būdama ant aukšto, išgir
do tuščioje grįčioje triukšmą 
ir bildesį, šeimininkė išsigan
do, bet pagaliu nešina nusilei
do žemyn ir grįčioje pamatė 
besidaužantį į sienas didelį 
vanagą.

Vanagą šeimininkė užmušė, J 
bet jis spėjo sudaužyti indus, 
paveikslus ir kt.

Paaiškėjo, kad alkanas va
nagas, sukinėdamasis sodybo
je, kur šalčio spaudžiami da
bar paukščiai prisilaiko, pa
matė lange besisupančius iš 
vatos padarytus paukštelius ir 
puolė juos. Puldamas su lan
go stiklais įsibriovė į grįčią,
bet čia ir galą gavo.

ROKIŠKIS
—Miesto savivaldybė stato 

rotušę, kuri bus erdvi ir pui
kiai įruošta. Tačiau pirties 
klausimas visai nesprendžia
mas.

—Visi dienraščiai atvežami 
apie 17-18 vai. ir kioskuose 
jau tuo laiku galima gauti 
pirkti. Tačiau prenumerato
riams paštas laikraštį teprista- 
to tik kitą dieną.

TELŠIAI
—Pas kai kuriuos gydyto

jus laukiamuose nėra jokio 
žurnalo ar laikraščio.

—Teisėjas p. St. Vaitkevi
čius išsikėlė į Šiaulius. Atkel
tas teisėjas p. Masaitis iš Grin
kiškio.

Sezoninės Vagystes
šalčių metu Kaune atsirado 

ir sezoninių vagysčių: miesto 
pakraščiuose daugelyje vietų 
dingsta varteliai ir net ištisos 

niuos ir nieko blogo nema
tau, tai yra, išvadžiojimuo
se. Taip sakant, “Laisvės” 
išvadžiojimai yra 100% tei
singesni už “Keleivio”-. Vis
ką krūvon sudėjus, “Kelei
vis” melagystėj stovi pir
moj vietoj. .

W. G. Lasky.
Bręoktondale, N. Y.

Red. Pastaba.—Dėl vie
tos stokos rašinį truputėlį 
trumpinome.

gavo.

ŠAKIAI
—Užpusčius kelius, koop. 

“Uola’’ nesupirkinėja iš ūki
ninkų bekonų ir kt. ūkiškų 
produktų, kurie nėra kuo pri
statyti Kaunan ar bent į ge- 
lež. stotis. Miestas atkirstas 
nuo viso krašto, ir ne tik kad 
nėra susisiekimo su Kaunu, 
bet ir paštas pristatomas la
bai pavėluotai.

—Į-aplinkinius kaimus jau 
atvyko pirmieji vilniečiai dar
bininkai. Yra ūkininkų, kurie 
sutinka .priglausti neturtingų
jų vilniečių vkikus, kol gyvė
mimo sąlygos 'Vilniaus krašte 
pagerės.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiami “Laisvės” leidė

jai: Meldžiu jūsų paaiškin
ti man, koki dabar yra Lie
tuvos valdininkai-ministe- 
riai, kokios jų pavardės ir 
vardai? Aš norėčiau su vie-
nu iš jų susirašinėti. Taipgi 
praneškite, kaip tam minis- 
teriui reikėtų laišką adre
suoti? Atsakymui įdedu ir 
konvertą. Iš kalnotariu 
ačiū.

“Laisvės” Skaitytojas,
W. J. M.

Kadangi gali atsirasti ir 
daugiau tokių skaitytojų, 
kurie nori žinoti dabarti
nius Lietuvos ministerius, 
tai atsakome ir viešai per 
“Laisvę”. Ministerių sąsta
tas yra toks:
Ministerių pirmininkas

Antanas Merkys
Ministeris vice-pirmininkas 

Kazys Bizauskas 
Užsienio reikalų ministeris 

Juozas Urbšys 
Karo ministeris gen.

Kazys Musteikas 
Vidaus reik, ministeris gen.

Kazys Skučas 
Teisingumo ministeris

Antanas Tamošaitis 
Finansų minist.

Ernestas Galvanauskas 
Švietimo ministeris

. Kazys lokautas 
Lauko ūkio min.

Juozas Audickas 
Susisiekimų ministeris

Jonas Masiliūnas
Rašydami kuriam nors iš 

jų, ant voko parašykite jo 
vardą ir kokią vietą jis už
ima ir padėkite “Kaunas, 
Lietuva.”



Cleveland, Ohio
Mūsų kolonijose vasario 

mėnesį įvyko keli svarbūs pa
rengimai. Kadangi nebuvo vi
si parengimai pažymėti spau
doj, tai kad ir pavėluota, čia 
nors trumpai reikia pažymėti, 
kokios pasekmės buvo iš tų pa
rengimų.

Corletto Apylinkėj
Vasario 3 d. Corletto mote

rų LDS 138 kp. Peciūrų na
muose, 4089 E. 139th St., pa
rengė kortavimo vakarą, šis 
parengimas buvo labai links
mas ir pasekmingas. Kuopai 
pelno davė $32. Iš to pelno 
dalis skiriama pasveikinimui 
dienraščio “Vilnies” 20 metų 
sukaktuvėm.

Tai labai pagirtina, kad 
Corletto moterų LDS 138-tos 
kuopos narės moka gerai dar
buotis ne vien tik kuopos nau
dai, bet ir darbininkiškos 
spaudos pagerinimui. Apie šį 
parengimą turėjo būt anks
čiau ir plačiau parašyta į 
spaudą, bet kadangi tame pa
rengime nebuvo nei vieno ko
respondento, tai taip ir pasi
liko neparašyta, kurios narės 
daugiausia pasidarbavo.

Z J Atsibuvusio Laisvės Pašel- 
pinės Draugijos Baliaus.

Kovo 3-čią Laisvės Lietuvių 
Darbininkų Pašelpinė Draugija 
turėjo “Card Parę” ir šokius. 
Parengimas gerai pasisekė.

Nors šis parengimas nedaug 
buvo garsintas, bet žmonių su
sirinko di.kčiai ir visi gerai pa
silinksmino iki vėlumos vaka
ro.

Laisvės Draugija yra viena 
iš seniausių Clevelande lietuvių 
progresyvių draugijų, kuri ge
rai pasilaiko. I. A. V.

Shenandoah, Pa. jų prašymas buvo • atmestas. 
Ką jie paiso biedno darbo 
žmogaus, bile jų turto nepa
lietė, tai jie nieko ir nedarė. 
O anglį ėmė ir toliau iš po 
miesto.

Nuostoliai labai dideli kri
to ant mainierių, o jų jiems 
niekas neatlygins. Viso am
žiaus sutaupos dings, nes 
namai liks netinkami ir 
saugūs gyventi.
<Tas mus šitokia nelaimė

i yra

Springfield, UI

■

Trečias puslapi

Paterson, N. J.
—--

Parių Raketas
Gana daug laikraščiuose 

yra rašoma apie įvairiausių 
parių rengimus, įvykimus, ro-. 
dosi, visose lietuvių kolonijo
se. Tačiau neteko patėmyt, 
kad kur nors parių rengėjos, 
ar jų “korespondentas’,’ kaip 
kad Patersono Zig-,Žagas, “or
ganizuotų” moteris, kad va- j 
žiuotų ir “išbombarduotų” 
“Laisvės” įstaigą, arba gau
dytų parių kritikus.

Draugas Zig-Zag pyksta, 
kodėl parių kritikai nepasira
šo tikrą savo pavardę, 
dėl patsai Zig-Zagas pasislė
pei po slapyvardžiu ? 
negražu!

Mano supratimu, viešųjų, 
ar tai privačių, parių, vaka- 

Lietuvių pienių rengimas nėra jau taip

O ko-

Taip—o—
LDS Kliubo Parengimas

Vasario 24 d. įvyko LDS 
Kliubo parengimas
Darbininkų svetainėj, 920 E.1 blogas daiktas,—nėra rake- 
79th St. šis parengimas buvo tas, o tik pauliavojimas. Nie- 
labai linksmas. Rengėjai sa- kas ir nieką į parę prievarta 
ko, kad nuo parengimo Kliu- nevaro; kas myli paūžt—eina, 
bas turės gražaus pelno.

čia reikia pažymėti, kad 
tam parengimui kone visa ko
misija ir gaspadines buvo mo
terų LDS 138 kuopos narės. 
Vakarienę pagamino labai 
skanią. Tiktai gaila, kad ko
misija permažai pagamino 
valgių ir ne visi svečiai gavo 
vakarienę.

Vakarieniaujant drg. J*. Že
brauskas pasakė įžanginę pra
kalbą ir pakvietė drg. J. Ma-. 
žeiką ką nors pakalbėti. Drgj 
Mažeika kalbėjo trumpai ir 
labai aiškiai apie Chicagos 
lietuvių tam panašių kliubų 
naudingus darbus. Jo’ kalba 
visiem patiko.

—o— 
Lietuvių Komunistų Kuopos 

Parengimas

Vasario 25 d. įvyko Lietu
vių Komunistų Kuopos kon
certas, prakalbos ir šokiai 
Lietuvių svetainėj, 1835 Su
perior Ave. Į koncertą publi
kos atsilankė daug. Progra
mos vedėja buvo M. Valentą. 
Pirmiausia pakvietė Lyros 
Chorą, kuris atidarė progra
mą sudainuodamas “Interna
cionalą.” Visa programa bu
vo turtinga.

Vadovybėje Joe Palton ir 
Jeanette Johnson Lyros Cho
ras sudainavo gerai ir daug 
gerų ir gražių dainų. Taip pat 
Lyros Choro įvairios grupės 
bei solistė ir šokikės savo už
duotis atliko labai gerai. Iš 
rytinių valstijų žymus daini
ninkas Vincas Valukas sudai
navo keletą dainų solo. Drau
go V. Valuko dainavimas pu
blikai labai patiko. Publika 
pageidauja, kad V. Valukas 
dažniau būtų pakviestas cle- 
velandiečiams padainuoti.

Viduryj programos buvo 
prakalbos. Kalbėjo Andrew 
R. Onda apie Europos karus 
ir kaip išlaikyti taiką Ameri
koje. Jo kalba visiem klausy
tojam labai patiko, nes jis la
bai aiškiai kalbėjo ir visi klau
sytojai suprato dabartinę Eu
ropos kritišką padėti ir kaip 
reikia Jungtinėse Valstijos^ 
darbininkam darbuotis, kad 
ši šalis neįsiveltu į karą. An- 

. tras kalbėtojas buvo drg. J. 
Mažeika. Jis trumpai kalbėjo 
spaudos ir kitais reikalais.

Šiame parengime darbinin
kų. reikalams auku surinkta 
virš $20. Lyros Choras sėk
mingai dar sudainavo keletą 
dainų ir tuomi užsibaigė pro
grama. Vėliau prasidėjo šo
kiai prie Joe Navarskio links
mos orkestros. A. M, B.

Pares ■ rengia visų sriovių 
žmonės. O parių “naudingu
mas,” ar jų blėdis visuomenei 
gana tankiai kritikuojamas ne 
su blogais sumetimais. Ta
čiau mūsų draugės parininkės, 
ant kiek teko patirti, bereika
lingai užsigavo, įsižeidė. Tie
sa, draugai kritikai, J. Bimba 
ir Kliubietis, moterims prikišo 
parių “rakietą,” pasipelnymą;) 
aš tam netikiu, nes ne tam 
tikslui pares rengia.

Beje, parių kritikai tvirti
na, kad parės gana daug pa
kenkia draugijų, kuopų pa
rengimams. Gali būt ir tie
sa. Tačiau baliai taikomi dau
giausiai jaunimui, o jaunimas, 
ant kiek tenka girdėt, labai 
nemėgsta lankytis į tuos ba
lius, kur mes seniai ūžimam 
pusę svetainės, sustoję pypkes 
rūkom, o mamos vaktuoja 
dukteris, kad nešoktų su ma
mai nepatinkamu būsiančiu 
žentu. z

Su aštriomis kritikomis prieš 
pares nieko neatsieksime, 
apart vieni prieš kitus ne
draugiškumų ! Būtų daug ge
riau, jei korespondentai liau
tųsi rašę apie pares, jų “jau
navedžius,” gaspadines ir tt.

Mūsų gi viengungiai, netu
rintieji locpų gaspadinių, pa
res myli ir labai jų pageidau
ja, nes sako: Kuomet esu už
kviestas į parę, ar vakarienę, 
tą dieną nesigaminu valgyt ir 
nevalgau; nuėjęs į parę užsi
moku dolerį ir, bracia, skaniai 
pasivalgau ir 
tik noriu. O 
linksmumo, 
tankiai būna

išsigeriu, kiek 
prie tam, ,kiek 
pasikalbėjimų;

ir programėlis.
—o—

Svarbus Parengimas! .
Lietuvių ūkėsų Neprigulmin-

Mūsų Miestas Pamažu 
Slūgsta į Mainas

. 1 Sekmadienį, 3 d. kovo, apie 
vidurnaktį, didelis sirenų 
staugimas išbudino beveik vi
so miesto gyventojus.

žmonės išbudę bėgo į gat
ves, nežinodami, kas atsitiko. 
Bet neilgai jiems teko spėlioti 
tuoj patys suprato nelaimę 
nes visi namai ėmė poškėti ir 
gatvių grindimas trūkti. Kilo 
panika, žmonės pajuto, jog 
žemė po jų kojomis pamažu 
slūgsta žemyn, ir vienas ket
virtadalis miesto, apie 10 blo
kų, pamažu ėmė smukti į 
mainas. ( Taip tęsėsi visą nak
tį? Ryte sirenų staugimas ap
sistojo. Bet pavojus dar nepra
ėjo, nes orui atšilus ir biskį 
palijus, ta žemė vis slūgo že
myn.

Nelaimės paliesta vieta yra 
apgyventa daugiausiai mai- 

įnieriais. O dabar kas jiems at-< 
lygins už jų beveik visai su
griautus namelius? O pinigų 
nėra juos taisyt.

Tarp sugadintų namų yra ir 
keli dideli pastatai, kaip tai: 
dvi didelės mokyklos, kurios 
trūko beveik pusiau ir nebe
tinkamos daugiau; miesto paš
tas, kuris dar tik keli metai 
statytas, irgi i ėmė skilti ir 
grindys eina į kasyklas.

Nuostoliai dideli. O 
daugiausiai juos pajaus, 
ne biedni mainieriai?

čia dabar privažiavo 
kių reporterių ir 
traukimo agentų, 
spauda rašo 
net ir perdaug perdeda daly
kus ir visą padėtį, gal dėl di
desnio laikraščių biznio. Bet 
tikroji priežastis, dėl ko ta ne
laimė įvyko, lyg slepiama nuo 
publikos. Mat, mūsų miestas, 

ikaip anglies kasyklų apylin- 
. kėj, randasi ant viršaus an-, 
■glies, o apačioje yra kasa- te stoti į Moterų 
ma anglis. Bet sulyg taisyklių 
turi būti paliekama klodai an
glies dėl saugumo, ir Valstybės 
inspektoriai prižiūri, kad tie 
klodai nebūtų liesti. Bet kaip 
visos taisyklės ir įstatymai yra 
apeinami, taip ir su šia tai
sykle buvo apsilenkta. Kom
panija ėmė imti tuos anglies 
klodus iš po paties miesto. O 
jie gerai žinojo, kad vėliau, 
kaip jie išims visą anglį, tai 
žemė ims smukti. Taip ir at
sitiko, nes ju niekas nestabdė. 
Savininkai, kurie turi toje 
miesto dalyje nuosavybes, jau 
seniai pajuto tą nelaimę. Jie 
net ir blankas išpildė ir pa
siuntė į valstijos sostinę, pra
šydami gubernatoriaus, kad jis 
sustabdytų tas kasyklas. Bet

tie
ne-

nė- 
viena 

gatvė, kuri per paskutinius 15 
metų nusmuko net 35 pėdas į 
mainas su namais ir dar vis 
smunka, o žmonės juose gyve
na, nes nėra kitų butų pasi
samdyti. O pinigų irgi nėra 
naujus namus statyti. Tai taip 
ir skursta mainieriai namuose, 
kurie po biskį eina į mainas.

IĮ
I ra naujiena, čia

Norwood, Mass

kas 
jei

viso- 
paveikslų 
O anglų 

visokių niėkų,

gas Pašelpos Kliubas kovo 17 
rengia sveikatos klausimais 
paskaitą, kurią duos pirmu 
kartu Patersone moteris gydy
toja Aldona šliupaitė, brook- 
lynietė, lietuvybės veterano 
Dr. Jono šliupo duktė! Prie to, 
bus rodomi judamieji paveiks
lai apie sveikatą, ką duos 
Passaic County sveikatos 
draugiją.

Tas įvyks Bakanausko sve
tainėj, 2:30 vai. po pietų. 
Įžanga veltui. Tą dieną teik
sitės parių mylėtojai nerengti 
parių ! P. Sakat.

Draugės K. Petrikienės Pra
kalbos Puikiai Pavyko

Kovo 3 d. Lietuvių. Svetai
nėj įvyko prakalbos su gražia 
programa. Jas rengė Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubas pa
minėjimui moterų dienos. 
Kalbėtoja K. Petrikienė pasakė 
tikrai gerą prakalbą, pateik
dama daug gyvų faktų iš mo
terų judėjimo ir iš dabartinio 
karo Europoj. Nurodė, kad 
dabartinis karas Vokietijos 
su Anglija ir Francija eina 
už rinkas ir už pavergimą vieni 
kitų. Sovietų Sąjungos su Suo
mija karas tai klasinis dar
bininkų karas prieš kapitalis
tus už paliuosavimą Suomijos 
liaudies iš po bankierių ir 
dvarponių priespaudos. Kvie
tė budėti, darbuotis daug 
smarkiau, kad neleidus Ame
rikos imperialistams įtraukti 
Ameriką į europinį karą. O 
tą galima padaryti tik esant 
organizuotiems. Moteris kvie-

Apšvietos 
Kliubą ir sykiu su vyrais dar
buotis už šviesesnį ir geresnį 
gyvenimą.

Publikos prisirinko veik pil
nutėlė Lietuvių Svetainė. Au
kų rengimo lėšom padengti 
surinko virš $12. Vardus pa
skelbs rengėjos. Programą 
pildė Montellos Moterų Ap
švietos Kliubo Moterų Sekste
tas vadovybėj Onos Minei- 
kiūtės. Jis tikrai gražiai su
dainavo per du sykiu liaudies 
ir darbininkiškas dainas. O- 
nutė Mineikiūtė solo žavėjan
čiai sudainavo. Jai pianu |

Darbai anglies kasyklose vi
sai prastai pradėjo eiti. Mat, 
šalta žiema veik prabėgo ir 
artinasi pavasaris.

Antrą dieną šio mėnesio 
perkūnas trankėsi ir ledais 
krito lietus.

Atšilus orui, ir anglies jau 
tiek nereikia. Per tai ir ka
syklos, katros dar dirba, tai 
tik 2 bei 3 dienas savaitėj. O 
buvo ir tokių kasyklų, kurios 
buvo atidalyta jau praėjus 
šaltam orui. Tai padirbo 12 
dienų viso labo ir vėl užsi
darė ,— gal iki kitos žiemos, 
o gal amžinai. To tai niekas 
negali atspėti.

Ale daug darbo žmonių nuo 
WPA darbu atitraukė. O da
bar ir vėl tie darbininkai tu
rės eit ir prašyt tų, ponų val
dininkų, kad- duotų darbus. 
Dar klausimas, ar atgaus tuos 
WPA darbus. Gal reikės ir 
ilgai bastytis be darbo.

šioje gadynėje nėra nei pas 
valdžią, nei pas kapitalistus 
mielaširdystės. Mat, mūsų val
džia ir turtuoliai baisiai su
sirūpinę Europos turčiais if jų 
vargais, kad Sovietų Rusijos 
Raudonoji Armija kerta karš
tą smūgį Finliandijos ponams, 
o vargstančiai liaudžiai daro 
gerovę. Ot, kiek čia verksmo 
ir visokių melagysčių, kad ir 
kapitalistiškoje spaudoje. Ogi 
ir mūsų lietuviška nususėlių 
ponų spauda irgi į tą patį 
tašką kala ir graudžiai ver
kia dėl žūstančios ponijos 
turtų, dvarų.

Man malonu girdėti ir skai
tyti, kad ir Vilniaus krašto po
nų dvarus išdalins dėl bied- 
niokų, ką Sovietų valdžia at
ėmė iš lenkų ir atidavė dėl 
Lietuvos. Už tai ačiū Sovie
tų Valdžiai už tą didelę do
vana.

Man tenka pasišnekėti ir su 
katalikais. Ir jie turi didelį 
džiaugsmą dėl Vilniaus ir tų 
gražių bažnyčių, kad nuo len
kų atgavo, kas lietuvių buvo 
per šimtus metų.,

O ar tu rasi tą .džiaugsmą 
spaudoje 
socialistų ?
kiam jų socializmui suvis ne
tikiu.

Čeverykų International kom
panijos fabrikas dirba 5 die
nas, po 5 valandas, į savaitę 
su 700 darbo žmonių abiejų 
lyčių. Dabar norima sutverk 
uniją, ale dar negalima. Mat, 
mažai dar randasi tokių susi
pratusių, kad unijos nauda

Po 50c: A. Puida, S. Bara
nauskas, J. Kazinskas, J. BeV- 
nadišius, J. Lukašaučius, S. 
Rasimaučius, V. Aukštikalnis, 
J. Gikis, B. Tabulkaučius, P. 
Taresaučius, F. žeimis, J. La- 
daučius, M. Narbutas, L. Prū
saitis, P. Bukis, A. Butkienė, 
Alice Stružienė, Miškienienė, 
J. Butėnas, K. Remedis, Yur- 
kienė, A. Bartkutė, K. Kras- 
kauskienė, M. Vaidulas, Joe 
Goebausčius, S. Kunzė, J. Ju- 
zakaučius, G. Androlaitis, G. 
Vaitkaučienė, A. Laulu, B. 
Juzakaučienė, A. šerkšnienė, 
B. Cekatauskas.

Po 25c: L. Petrauskiūtė, 
Ruopis, V. Kado, J. Kukaus- 
kas, A. Marcenkius, Bevardis, 
J. Ivanaitis, A. Glebaučius, 
A. Jekimaučius, K. Bučys, J. 
Pronckus, J. Butkienė, J. Iva
nauskas, M. Rūkas, K. Aukš- 
tikalnienė, A. Dapkiaučius, J. 
Endrikis, J. Tamulėnas, J. 
Semkūnas, J. Jakubėnas, P. 
Nisaučienė, .A. Simanaučienė, 
O. Balcekūnienė, A. Grubins- 
kas, P. Gužienė, S. Semkau- 
čienė, St. Grigalauskas, Jonai
tienė, Linkaučienė, Zelauca, 
Juknis, A. Gelčius, F. Parme- 
rauskas, J. Lekacinskas, J. 
Matukas, M. Kazūnienė, J. 
Glebaučius, A.' Dagienė, M. 
Aukštikalnienė ir J. Karto
nas.

Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimą rengė Lietuvos 
Sūnų Draugystė, šv. Petro ir 
Povilo Draugystė, Birutės 
Draugystė, L. A. P. Kliubas, 
Aušros Choras, Lietuvių Oting 
Ass’n, Ine., ir Lietuvių Moterų 
Kliubas. Aukos pasiųstos per 
Lietuvos konsulatą New Yor
ke.

terį, brolį kunigą
So. Bostone ir kitus 
ir draugus. Palaidotas 
niai.

gimmes 
j religi-

Komitetas.

Montello, Mass

—o---
Vasario 24 automobilius mir 

tinai suvažinėjo A. žarauską, 
apie 50 metų senumo. Paliko 
liūdėsyj savo šeimyną ir ki
tas gimines, brolį Vincą, ku
ris gyvena Montelloj. Tapo 
palaidotas religiniai, kovo 2. ’’

Montellos Mote- 
Kliubas surengė 
koncertu. Kon- 
Moterų Apšvie-

Kovo 3 d. 
rų Apšvietos 
prakalbas su 
c ertą išpildė 
tos Kliubas vadovybėj A. Mi-
neikiūtės. Gerą prakalbą pa
sakė K. Petrikienė iš Brook
lyn. Publikos susirinko apie 
porą šimtų. Prakalba visiem 
patiko.

Su parengimais ir lavinimusi 
geriausia progresuoja Moterų 
Apšvietos Kliubas.

Žolynas.

Baltimore, Mi

mūsų “godotinų”
Tai ne. Aš to-

Studentų Masinis Mitingas, 
Nelaimės, Mirimai

Vasario 29 d. apie porą šim
tų Brocktono High Schoolės 
studentų pradėjo masinį mitin
gą ant Legion Parkway, rei
kalaudami sutrumpinti mo
kyklos valandas, arba panai
kinti namų lekcijas. “Enter
prise” reporteriai gavo ap
kulti, kuomet pradėjo susirin
kimą fotografuoti. Įsimaišė 
policija, turėjo daug darbo 
iki susirinkimą išardė. Už tai 
mokyklos viršytos kaltina tė
vus. Vienam Studentui su
spendavo mokslą.

Vasario 25 d. Lietuvių Li
teratūros D. 25 kp. buvo su
rengus prakalbas paminėji
mui Lietuvos 22 metų nepri- 
gulmybės sukakties. Kalbėjo 
drg. J. Gasiūnas. Lėšų paden
gimui aukų surinkta $12.01. 
Aukautojų pavardės: K. Ku- * 
čauskas aukojo $1, K. Lope
ta 50c, J. Mikalauckas $1, K. 
Mikalaitis 58c, J. Stanis 50c, 
F. Deltuvienė 50c, M. Grigai
tienė 50c, P. Paserckis 50c, 
ir J. Balsys 50c.

Vienbalsiai likos priimta re
zoliucija reikalaujant civilių 
laisvių Lietuvos liaudžiai ir 
paliuosavimo politinių kali
nių.
Rezoliucija Lietuvos Valdžiai

Lietuvos 22-rų metų sukak
ties apvaikščiojime, viešam 
susirinkime, 25-tą dieną vasa
rio, 1940 m., surengtam per . 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros
kuopos, Baltimore, 
klausius kalbėtojo, 
kad Lietuvoj yra paneigtos 
žmonių civilės laisvės ir ge
riausi Lietuvos sūnūs už savo 
politinius įsitikinimus sėdi ka
lėjime.

Todėl likos nutarta reika
lauti Lietuvos valdžios, kad 
paliuosuotų politinius kalinius.

Ir kad atsteigtų Lietuvoje 
civiles laisves, ir kad būtų pa
skelbta slapti visuotini balsa
vimai dėl' išrinkimo teisėtos 
Lietuvai valdžios.

J. Balsys.

Draugijos 25 
Md., iš- 

pasirodė,

akompanavo Aldo Virgensky. sau suprastų, kad tai tikras 
Vietinės E. Karalienė, .
Krasauskienė ir P. Kasteckie-, engėją kompaną. Sako, 
nė sulošė du juokingu dialo
gu. R. D. Ojenkins dainavo 
solo ir Lietuvių Lavinimosi 
Ratelio vyrų grupė, vadovy
bėj M. K. Bolio, sudainavo 
keturias dainas. Pirmoji išėjo 
silpnai, kitos gerai.

Kliubietės yra labai pasi
tenkinusios, kad joms paren
gimas gerai pavyko. Parduo
ta “Moterų žinių” 40 kopijų 
ir nemažai kitos literatūros.

“L.” Reporteris.

M i ginklas darbo žmogaus prieš 
' , kad 

Idar tik randasi apie 100 no- 
.... ............... dar 

Per

Kiekvienas apšvieta bran
ginantis žmogus privalo bii- 

, ti dalininku dienraščio “Lai* 
I avės” bendroves

Hollandijos civiliniai žmones pristatyti prie tiesimo spygliuotų tvorų Vokietijos pasienyj.

——TTWife

Vasario 18 
mirė Povilas 
apie 50 metų 
liūdėsyj savo

d. anksti ryte 
Vermauskas, 

senumo, paliko 
moterį ir duk

rinčių unijos. O kiti visi 
to naujo ginklo nenori, 
tai, kad labai dar bijo kom
panijos bauginimo. Kompani
ja sako: Kaip greit jūš tą 

i savo uniją sutversit, taip greit 
kompanija paliks fabriko se
nus trobesius ir darbininkus 
be darbo. Mat, ta kompanija 
turi daug tokių fabrikų po vi
są šalį. O visi esą be unijos. 
Gal taip, o gal ir yra kur jau 
unija. A. Čekanauskas.

Gardner, Mass
Paskelbimas Aukotojų Vardų

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime vasario 18 d., 1940 
m., suvargusiem vilniečiam 
aukojo:

F. Judaitis-$5; A. Padelau- 
čius, J. Butkus ir J. Pažėra 
po $2.

Po $1: J. Petrauskas, J. 
Glebaučius, S. Kunzė, J. Ju- 
žylius, A. Yuška, A. Nekutis, 
P. Nazaras, V. Balauskas, J. 
Kasputis, F. Tautoris ir Tau- 
torienė, J. Lukašaučienė, J. 
Redeckas, N. Redeckienė, A. 
Glebaučius, Ona Glebaučiene, 
A. Belskis,'
Raižys, J. Kartonas, J. De
veikis, J. K. Redeckas, S. Ma* 
čionis, O. Mačionienė, P. Na- 
jauskienė, Vicienė, K. IZabela, 
J'. Vaitiekus, Ant. Kraskaus- 
kas, S. Kasparaitis, S. Devei
kienė, M. Juzukaučius ir D. 
Matulis.

P. Buzaučius, J.

Dienraščio “Laisves” Pavasarinis

BALI
Intertype (raidėms rinkti) mašinos išmokėjimui rei
kia stambios paramos. Tam reikalui rengiame balių.

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 21 April
• >

Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi prisidėt prie 
išmokėjimo Intertype mašinos, skaitlingai privalo 

dalyvauti šiame baliuje.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Nuo pirmos iki penktai valandai po pietų bus vaikų 
balius. Įžanga veltui. Nuo penktos vai. vakare prasi* 

dės suaugusiem balius. Įžanga 35c.

BUS CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avenue Brooklyn, N. Y.

Oras jau bus gražus,'tai lauksime svečių iš kitų 
miestų. Nėra priežasties kodėl negali atvažiuoti phi- 
ladelphiečiai ir iš Conn, valstijos miestų “Laisvės” 

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

Alcoholic Beverage Con- 
Gates Ave., Borough of

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

Bo
bo

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

ATHING
Tavern

Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
and wine at retail under 

of the Alcoholic Beverage Con- 
112 Jackson St., Borough of

GOODMAN
Rest. & Tavern

Brooklyn, N. Y.

the premises.
FRIEDA 

Amalgamated 
Morrell St.,

the premises.
BENJAMIN HANERFELD 

d-b-a Armory Tavern
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

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

PIZZUTO 
IMBURGIA

Brooklyn, N. Y.

LOBTUS 
& Grill

Brooklyn, N. Y.

trol Law at 44 
Brooklyn, County 
on

the premises.
JOHN MELLNIK & MANUEL 

MARTINOFF
Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

KWASNIEWSKI
Brooklyn, N. Y.

ROMANO & 
MINGOLA

Brooklyn, N. Y.

St., Borough of 
Kings, to be consumed

KARL SAIER
Ave., Brooklyn, N. Y.

ANTHONY LACHTARA 
Tony’s Bar & Grill

N. 7th St., ’ Brooklyn, N. Y.

and wine at retail under

and wine at retail under
TRI FI RO 

Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail unde?

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

Kings, to be consumed off the

REINE VINEYARDS, Inc.
Ave., Brooklyn, N.

St., Borough of 
Kings, to be consumed

the premises.
VINCENT BORYSEVICZ
Linton Par—Bar & Grill

Blake Ave., Brooklyn, N.

the premises.
JOHN

& EDWARD 
(Al’s 

Henry St.,

sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
297—7th Ave., Borough of Brooklyn,

Ketvirta* puslapis
Pirmadienis, Kovo 11, 1940

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No, 
CL 254 has been issued to the undersigned 
to Mil 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
32nd St., Brooklyn, N. Y.

3 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 be 
consumed on the premises 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 310 has been 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 la 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 the 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

Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11911 has been issued to the undersigned 
to 
of 
at ____ _____ ~ __ _ ,
County of Kings, to be consumed off the 
piemises.

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.

JFt. Bay

NOTICE
CTO 24 ________ _
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 Biooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 02 has been issued to the undersigned 
to Mil beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A' 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 Mil 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 vnat License No. 
RL 1491 has been issued to the undersigned 
to Mil 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 
on the premises.

HENRY 
Bake's

553 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2189 has been issued to the undersigned 
to sell b«er, 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

1805 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License N.>. 
RL 1547 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 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 hereby given that License No 
RL 1602 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 124 Park Ave. & 68 Cumber
land St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License Ne. 
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 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 6647 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol I^tw 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 Uw at 1520 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 hast 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. 
RL 1834 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 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 No. 
RL 1815 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 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. t'

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerard’s Tavern)

1108a 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 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 705 Blake Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

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 
Brooklyn, County of 
on

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- 

Henry 
of

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
RW 340 
to sell
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 thnt License No. 
RL 1810 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 855 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK KLONOWSKI 
Ave., Brooklyn, N. Y.

AYLWARD
T. AYLWARD
Tavern)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1750 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

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 
premises.

LA
971 Third

NOTICE 
RL 2345 
to sell beer, 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. ,

GĄSPARE PONZO
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 1668 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 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 sail beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 426 So. 5th Street, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

MATEUSAS SIMONAVICIUS
426 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1486 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 945 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

MARGARITE & ANTHONY
945 Liberty Ave.,

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 Incense 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 the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 207 Bond Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to ho consumed 
on the premises.

TIMOTHY O’SHEA
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 5650 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
1 ro) Law at 1028-30
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTINA LOHR & 
VINCENT SCHAYNE

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1100 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 promises.

FOX’S RAIL, Inc.
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 tiie premises.

JAMES 
El Bar 

.459—5th Ave.,

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 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 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Low 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 

Colonial Inn
1015 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 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., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

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

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.
5th 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 o£ 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 1990 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 321 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

Moriarty & Reilly Tavern .
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 of 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 and 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.

Trupiniai iš “Laisvės” Choro 
Padangės

Laisvės Choras laikė susi
rinkimą kovo 3 dieną, Gede
mino Kliubo svetainėj, 4 vai. 
po pietų.

Atidarius susirinkimą, pir
miausia choro seni nariai su 
dideliu entuziazmu priėmėm 
9 naujus narius, ir smagiau
sia tas, kad visi naujieji na
riai yra jaunuoliai.

Sekė komisijų raportai, kaip 
tai, gaidų komisijos, Laisvės 
Choro istorijos komisijos ir 
operetės komisijos. Visi ra
portai priimti.

Laisvės Choras turėjo min
tyje atnaujinti operetę .“Ta- 
mylą,” bet pilnai apkalbėjus, 
pasirodė, kad su dabartiniu 
mokytoju nebus galima sulošt, 
todėl ir palikom 
nio laiko.

apie dabar- 
pilniausiai

Ji 
ir

atleisti 
išrinkta 

mūsųSU
B. Petruke

Kilus klausimui 
tinį mokytoją ir 
apkalbėjus, pasirodė, kad mo
kytojas K. Kindaras Laisvės 
Chorui netinkamas, todėl ant 
vietos ir nutarta 
kaipo mokytoją 
komisija susižinot 
buvusiu mokytoju
vičium iš Lawrence.

Jaunuoliai pareikalavo, kad 
Laisvės Choras surengtų šokius 
dėl geresnio susipažinimo. 
Nutarta taip padaryti ir ant 
vietos išrinkta komisija iš pa
čių jaunuolių. Komisijon įėjo 
šie jaunuoliai ir’ jaunuolės: 
Olga Grudinskiūtė, Virginia 
Pečiukoniūtė, Josephine Jur
gelevičiūtė, Albertas Dvarec- 
kis, Wm. Gielažavičius 
Čiulada. Jaunuoliai 
šokius rengt balandžio 
vai. vakare, Gedemino
svetainėj. Įžanga bus 25c.

Senesni nariai nutarėm su
drengti ‘‘Whist Party.” Vėliau 
pranešiu laiką, ir vietą.

Laisvės Choras ilsėjos dau
giau kaip tris metus, bet da
bar, draugam susitarus, grieb- 
simės darbo, kiek tik katras 
galėsim, kad dhorą padarius 
vienu iš didžiausių ir geriau
sių visoj Naujojoj Anglijoj

NOTICE is herpby 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 RATTIG AN 
Seventh Ave. Tavern

371 — 7th 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. 
i St., & 
, St

ir Leo 
nutarė 
13, 8 

Kliubo

NOTICE
RW 453 
to sell
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 LOPECOTA
1120 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

of

Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N.

36

1541-1543

Kings, to bo consumed

1961

to

112

Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y.

g-

Kings, to bo consumed

niai, padaryti taip,»kad nereikia guzikučių ir suteikia puikų

375—9th
85 South

Y.

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

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

Bo- 
be

139—58th
136—57th

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

J. FREY
Tavern

Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, County of 
on the premises.

HENRY FITSCHEN 
(Broadway Bar & Grill)

10.5 1 Broadway Brooklyn, N. Y.

trol Law at 254 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER
254 Driggs Ave.,

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 be consumed 
on the premises.

STEPHEN J. SALAYKA 
103*Berry 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 premises.

GEORGE SCHRIMPH 
d-b-a Linden Inn

Myrtli 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 at 222 — 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID RAINSFORD & 
MICHAEL TIERNEY 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1707 has been issued to the undersigned 
to mH 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 bo consumed 
on the premises.
VITO DI NAPOLI & CARMINE TELESE 

Coxy 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-

1 Driggs Ave., Borough of

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 be 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 Mil beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
tBroadway, Borough of 

Kings, to be consumed

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 

sell beer, wine and liquor at retail under 
ft ion 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
>1 Law at 384 Broadway & 321 Division 
re., Borough of Brooklyn, County of Kings, 

be consumed on the premises.
HARRY GRAFF 

Kingsley Bar & Grill
884 Broadway 
321 Division /

HCE is hereby given that License No. 
1747 has been issued to the undersigned 

£1 beer, wine and liquor at retail under 
n 132A of the Aleoholie Beverage Con- 

I Law at 343 Broadway, Borough of 
»klyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

RONALD YUREWICZ
Broadway Brooklyn, N. Y.

CE is hereby given that License No. 
2252 has been issued to the undersigned 

sell beer, wins and liquor at retail under 
132A of the Alcoholic Beverage Con- 

Law at 15 Throop Ave., & 574 Broad- 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 

consumed on the premises.
M3 EL ALLEN & EMIL WALDMAN 

Trl-Corner Bar & Grill 
^15 Throop Ave., 

1674 Broadway Brooklyn, N. Y.
3E is hereby given that License No, 
150 has been Issued to the undersigned 
I beer, wine and liquor at retail under 

reaivn 132A of 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 Ave., Ext., Brooklyn, N, Y,

CE Is hereby given that License No. 
2239 has been issued to the undersigned 

1 boer, wine and liquor at retail under 
132A of the Alcoholic Beverage Con- 

w at 667 — 3rd Avenue, Borough of 
lyn. County of Kings, to be consumed 

premises.
JULIAN MACH 

Waterfront Bar & Grill 
•67—3rd Ave. Brooklyn, N. ¥.

NOTICE 
RW 320 
to sell ___ ___ ____ _  ____  ____
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 
& BASILIO

170 Avenue T,

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 Flatbus 1 Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

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. I

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2312 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol l^*w at 112 Glenmore Ave., BoTough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

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

THOMAS ALLICINO 
2041 Fulton St. & 
20 Somers St.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 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>. 
RL 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 6055 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 375 — 9th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, t6 be consumed 
on the premises.

FRANCIS McLAUGHLIN
St., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE
HL 1483 _____  „ .... ______ ____
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
rough of 
consumed

at 685 Knickerbocker Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

JOSEPH KOENIG 
Koenig's Tavern

685 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL >1444 has been issued to the undersigned 
1 ::___
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. 
RW 38.1 has - - . . .
to sell beer 
Section 132 A 
trol .Law at
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

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

to sell beer, wine and liquor at retail under NOTICE is hereby given that License No. 
Section 132A of the‘Alcoholic Beverage Con- 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 Avo., 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. 
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 Law 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 anfi 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 bo 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 sell beer, wine and liquor at retail under
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 191 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 sell 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
114 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6070 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 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—olh 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 at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 109 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the prefaises. /

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6092 had been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 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 giveq that License No. 
RL 1085 lias been Issued to the undersigned 
to sell bęer, 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
3rd St., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 2072 „I__ __________  „ __
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol 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. X.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 395 has been issuec) to the undersigned 
to sell beer
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.

T 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 wino at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2339-2343 Bath Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

DOMENICA 
JOSEPH

2339-2343 Bath Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 368 has been issued to the undersigned 
to soil beėr 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 and 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. 
L 1539 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 132A of thex 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 Licenso No. 
L 537 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 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 wino and liquor at retail under 
.Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1060 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Rings, to be consumed 
off the promises.

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 al, retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1325 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

HARRY 
Foster 

1325 Flatbush Ave.,

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 
premises.

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 sell 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 bo consumed 
on the premises.

EDWARD IGOE 
(Igoe’s Rest.)

187—7th Ąve., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1621 
to soil 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 bo consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Licenso 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 tho premises.

NOTICE is hereby given that license No. 
RL 6718 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 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 boer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 1 
trol Law at 863 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed i 
on the premises.

FRANK ZARZECKI & 
WITOLD MOSCICKI 

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

OPEN 
EVENINGS

Ahi 
vUokio dydžio, 
gausite l,- _ 

vo lovos 
prašome v 
pamatyt 
9ų ir kitų na""! 

rakand^’
Pirmu kartu savo gyvenime 

juos už žemiau kaip $29.50. 
liaus matrasų konstrukcija...

mes parduodame 
Naujoviškiausio sti- 
minksti kaip pūki- 

t x miegojimui patogu
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan 

’ L * nebIunk» nė nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkimo. Ringiuotų sprendžinų 
vidujinės 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 rankinos lengvam apvertimui ir sanitariniai 
oro ventiliątoriai

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

. 409 ir 436 Grand St Tel. EVergreen 7-8451 Brooklyn, N. Y



Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos
tuotos

geriausių

426 SOUTH 5th STREET
8608 —

Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties
RL 170259

6801 Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Brooklyn, N. Y660 Grand Street

renka au ra

1801

0

HN. Y.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964:

NEWARK, N. J.

Ė

Viršininkas

Visi Laikrodžiai Garantuoti

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

Borough of 
Kings, to he consumed

Oakland St., Borough of 
of Kings, to be consumed

GALLAGHER 
Subway Inn 

Brooklyn, N.

POLACCO
Restaurant
Napolitana

Brooklyn, N. Y.

LANAHAN
Brooklyn, N. Y.

the premises.
HARRY STRIHARSKY

& WILLIAM WARANITSKY
Johnson Ave., Brooklyn, N.

Pirmadienis, Kovo 11, 1940

Nashua, N. H Chester, ra
Mūsų Žinelės

Ir mūsų mieste eina judėji
mas už šelpimą mūsų brolių 
ir sesučių vilniečių. Jau buvo 
rašyta, kad pas mus susitvėrė 
bendras frontas iš visokių pa- 
žvalgų žmonių rinkimui aukų. 
Ir jau pasekmes turime labai 
geras.

Vasario 25 dieną bendro 
fronto komitetas buvo suren
gęs krutamus paveikslus apiė 
Lietuvą. Rodė Januškevičius. 
Žmonių prisirinko pilnutėlė 
svetainė, kiek tik galėjo tilpti. 
Parengimas davė vilniečiams 
pagelbos $41.05. Apie pačius 
paveikslus nerašysiu. Tiek tik 
pasakysiu, kad jie ne visiem 
patiko. Antra, man rodosi, 
kad paveikslų rodytojas paė
mė perdaug pinigų. Jis vie
nas paėmė daugiau, negu mū
sų vilniečiams teko. Be to, jis 
darė sau biznį parengime, 
pardavinėdamas kendes ir ci- 
garetus.

Paveikslų rodymo pertrau
koje pirmininkas perskaitė su
rašą, kiek aukų surinkta. Pa
sirodė, kad Nashua’joj jau su
rinkta vilniečiams $555.55. 
Tai labai gražus darbas atlik
ta. Našviečiai verti pagyri
mo.

Visi mes nenorime nieko 
bendro turėti su “Keleiviu,” 
kuris priešingas, kad Lietuva 
atgavo Vilnių ir skelbia viso
kias neteisybes ir melus apie 
Vilnių ir Sovietų Sąjungą. Aš 
nuo savęs sakau, bravo už tai, 
našviečiai! Jūs mokate atskir
ti pelus nuo grūdų.

komitetas 
rinkimą

Toliau gal pats 
parašys apie mūsų 
aukų vilniečiams. 

—o— 
Pas mus ir lenkai

kas, nors jie tėvynės nebeturi, 
nes ją praganė Lenkijos ponai 
ir patys paspruko į kitas ša
lis. Bet Lenkijos kaimiečiai ir 
darbininkai pasiliko savo 
krašte po Vokietijos priespau
da kentėti. Jiems pagelba 
taipgi reikalinga. Todėl Nash- 
ua’joj yra susidaręs lenkų ko
mitetas gelbėti savo tautie
čius. .

Lenkų esama Nashua’joj 
daug mažiau negu lietuvių, 
tačiau jie pasirodė daug 
duosnesni. Jie turi surinkę $1,- 
335.17. Jie ir toliau renka au
kas 
kai
per 
žiu.

tam pačiam tikslui. Len- 
visas savo aukas siunčia 
Amerikos Raudonąjį Kry-

galva. Kas savaitė 
vietiniam laikraštyj 

aukų, kiek galėda- 
labai prastas pasek-

—o—
Taipgi čia veikia ir taip va

dinamas finų fondas gelbėji
mui ponų nuo darbo žmonių, 
šitam fondui visai nesiseka. 
Fondo pryšaky stovi išnaudo
tojas, popierinės kompanijos 
vyriausia 
garsinasi 

’ ir prašo 
m as, bet
mes turi. Iki šiolei tesurinko 
$450. O reikia atminti, kad 
šitą frontą remia visokie iš
naudotojai. Ponai labai nusi
minę, kad darbo žmonės aukų 
jiems neduoda,
skundžiasi, kad iš tūkstančio 
gyventojų tiktai vienas auka- 

•vo finų fondui.
—o—

Aną dieną į policijos stotį 
atėjo vienas darbininkas ir sa
ko: Gelbėkite mane, jeigu tu
rite žmoniškų jausmų, nes aš 
pats esu alkanas ir septyni 
mano vaikai neturi nieko val
gyti, nei apsirengti. Policijos 
viršininkas išsiėmė šiek tiek 
pinigų ir tam darbininkui pa
davė ant to sykio, o paskui 
jis rasiąs kaip nors jam pagel
bėti.

Tas darbininkas Visur -jieš- 
kojo darbo, bet gauti nega
lėjo. Paskui vaikštinėjo į vi- 

įstaigas, 
negavo, 
vargšai 

čia ren-

sokias labdaringas 
tačiau ir ten pašalpos

Ir, ot, toki alkani 
ponams nerūpi, o jie 
ka aukas gelbėjimui Suomijos 
žmonių priešų.

Laikas darbo žmonėms su
siprasti ir kovoti prieš visus 
ponus.

renk lag puslapis

Kovo 3 d. čia įvyko prakal
bos, kurias surengė Lietuvių 
Literatūros Draugijos 30 kuo
pa. Kalbėjo D. M. šolomskas 
iš Brooklyno. Jis kalbėjo apie 
dabartinį karą Europoje. Ka
dangi oras buvo prastas, tai 
ne per daugiadsia žmonių su
sirinko. Tačiau kurie atsilan
kė, prakalba buvo patenkinti, 
Prakalba buvo labai interesin-

ALDLD Koresp. 
Korespondenciją 
vėlai dėl pagar- 
kuopos susirinki-

NOTICE Ir hereby given that License No. 
RL 1448 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ąt retail under 
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., I Brooklyn, N. Y.

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

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

ga.
Nuo Red

gavome per 
sinimo jūsų 
mo.

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 Lfiw at 773 Copey Island Ave., Borough 
of Brooklyn, Cunty of Kings, to be con
sumed on the premises.

THOMAS J. DUFFY 
(Duffy’s)

773 Coney Island 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 1673 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 59 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

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.,

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. ¥.

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 — J. BARON 
518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1911 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 2434 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL ABELOWITZ
2434 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
t _ ~ — '■ ----

SOTICE is hereby given that License No.
L 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.
964 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6868 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 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 retai) under 
Section 107 of the Alcoholic Beverag* 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 undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1200-2 Liberty Ave., Borough qf 
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 Law at 4419 Avenue 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 sell 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.
617 —- 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ie hereby given that License No. 
RL 2295 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 1224 —- 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County ©f Kinge, to be consumed 
on the premises.

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

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 2321 has been issued to the undersigned 
to sell boer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 678 Driggs Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET SWEDAS 
Driggs Tavern

676 Driggs Ave., 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. of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 Patchen Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2127 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 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 2301 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 229 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1752 Jias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 73 No. 6th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 109 Nassau St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

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

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

Borough of 
be consumed

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
uline

ESTATE OF

BARRY P. SHALLINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6716 has b.een issued to the undersigned | 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- į 
trol Law at 699 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, 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 1993 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Uw at 873 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO PROCE 
Park View Tavern

873 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1880 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 769 Metropolitan 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 hereby given that License No. 
RL 6825 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 8608 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
On the premises.

PATRICK CARNEY
3rd 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 under 
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. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2302 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 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 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN
387 Oakland St.,

KOLASINSKI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1626 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 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 undersigned 
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, C6unty of Kings, to be consumed 
on the premises. w

THOMAS S. KIRNAN
10th Ave., Brooklyn, N. Y.

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,

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 Avenue X, 
Brooklyn, County of 
on the premises.

NICOLO 
Welcome 
Pizzeria

284 Avenue X,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5617 ha^ 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., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the iiremises.

JAMES SCHMIDT
3472 Fulton Street, 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
440 17th St.,

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 Alcohęlic Beverage Con
trol Law at 2628 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo 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 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 749 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KĄPSALIS 
Louis Little Campus Restaurant

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

PAPPAS BAR * CHOP HOUSE, Inc. 
815 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5635 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1751 BedfoiM Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo 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, w|ne and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2Q6 Harpilton Ave., Bdrough of 
Brooklyn, County \of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is heęcby given that License No. 
RL 1754 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 257 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BITTERMAN 
Street, Brooklm

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1796 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 422 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1503 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7721 Third Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off' tho premises.

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

liquor#

Gaminam valgius b 
turime Amerikoi 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

T. SPERLING
Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 180Q 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 226 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN DURKIN 
Martins Bar & Grill

226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1924 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 826 Nostrand Ave., 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 6113 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 245 Smith St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1991 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 156 — 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1976 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 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, wino 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 NOCELJ.A
242 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5579 lias 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 I’itkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 357 lias been issued to the undersigned 
to sęil beer 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
216 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
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. 
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
42 Atlantic Ave., Brooklyn,' N. Y.

PRANEŠIMAI K KITUR
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kp. moterų skyriaus
susirinkime įvyks pirmadienį, 11 d. I 
kovo, 7.30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėj, 29 Endicott St. Prašome 
drauges dalyvauti.

BAYONNE, N. J.
Svarbios masinės prakalbos ir 

krutami paveikslai įvyks 12 d. ko
vo, 8 vai. vakaro, Labor Lyceum 
svetainėj, 72 W. 25th St. Kalbės 
Rev. John A. Hutchinson ir rodysim 
krutamus paveikslus “People of the 
Cumberland” (kalbanti). Įžanga 
veltui. Visus kviečia Labor Party 
League. (60-61)

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, 
Fin. Sekr. (59-61) i

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Darbininkų Pašalpinč 

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tol.: STagg 2-8842

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

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

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

Beirti
$29.zs r:

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi 
balti ir pertekto

Žemos kainos ir • 
garantuoti.

Priminkite šj skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER 

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

Tel. Stagg 2-2178Įsteigta 1892

Mat eušas Simonavicius

ir impor-
degtinės ir

vyrai, 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, cielų 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, Stolleii 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N.

FRANK DOMIKAITIS
417 Lorimer St

RESTAURACIJA
Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
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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šeštAs puslapis

DIDŽIUMA PASISAKĖ Už LIKVIDAVIMĄ

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už

originališkos kainos
ir Naudokitės Mūsų Patogiu 10 Išmokėjimų Plinu
Kliu-

SONSNARINS

P.

Geras Pageidavimas

ma-

Bus Prakalbos Ridgewoode

Keturi Laivai-Milžinai

RHEA

biliaus pravedimui.
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DRAUGĖ ,SASNA IŠVAŽIA
VO SU PRAKALBOMIS

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fręsh

čia tenka pabrėžt, kad 
Neckas yra atskira ir 
nuo Brooklyno koloni-

pasi- 
Bet

Yorke vykstančiame 
ir Sveikatos Sąjungos 
suvažiavimo posėdyje 
trečiadienį . raportuo-

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

se
tai

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7170

pa-
268

PASAULINIŲ JVYKIŲ 
PERŽVALGA

i

Balso” re
bus Brook- 
prisirengti

Dabar yra

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

atliks Ko- 
komisija, 

pas sekre- 
$12. Ko- 

pinigai

Managed by

TEITELBAUM

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Vapor Room, 
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 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)

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 Barberial

i
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Kiek Mes Žinome apie 
New Yorko Miestą?

New Yorko prieplauka 
dalis, 

galėtų vienu kartu rasti 
vietos viso pasaulio lai- 
Vien East River baseinas 
16 mylių ilgio ir nuo 600 

Visa

Dažnai tenka susidurti ir 
tokių žmonių, kurie sako: 
“Tamsta nebuvai Afrikoj, tai 
ir nežinai kas ten yra!” žino
ma, tai negudrus pasakymas. 
Daugelyj šalių galima nebū
ti, bet jeigu stengsiesi, tai 
apie jas daug daugiau gali ži
noti, kaip tas, kuris ten buvo.

Paimkime, kad ir tokį da
lyką. Daugelis žmonių per 
dešimtį ir daugiau metų New 
Yorke gyvena, o ar daug jie 
miestą žino? Tiesa, New Yor- 
kas, tai nemaža valstybė gy
ventojų kiekiu, jo pajamos ly
ginasi su daugelio stambių 
valstybių pajamomis, o jeigu 
imsime atydon įvairias įmones, 
centrus, įstaigas, tai daugelį 
šalių jis pralenkia.

Visi žinome, kad New Yor- 
kas yra didelė prieplauka, į 
kurią iš viso pasaulio atplau
kia ir iš kurios išplaukia lai
vai,
dalinasi į 25 atskiras 
Čia 
sau 
vai. 
turi
iki 4,000 pėdų pločio, 
upės vaga yra užtektinai gi- 

•Ii, net vandens nupuolimo lai
ku nėra mažiau, kaip 35 pė
dos gylio. Hudson upes basei
nas yra dar didesnis.

New Yorko prieplauką ap
saugoja ir tvirtumos iš jūrų 
pusės, nuo didjūrio, siauru
moj, Staten saloj yra Wads
worth tvirtuma, o ties ja 
Brooklyno pusėj — Hamilton 
tvirtuma. Queens miesto dalį 
iš didjūrio saugoja Totten 
tvirtuma, o Long Islando 
Sound’ą, vandens kelią tarp 
sausžemio ir Long Islando, iš 
.sausžemio pusės, netoli New 
Rochelle, Schuyler tvirtuma, o 
nuo Long Island pusės Slo
cum tvirtuma. Yra ir daugiau 
fortų ir andrūtinimų.

Patsai New Yorkas užima 
36 mylias ilgio ir nuo 16 iki 
25- mylių pločio. Bendrai visos 
penkios miesto dalys užima 
310 ketvirtainiu amerikoniškų 
mylių plota, ir turi per 7,000,- 
000 gyventojų.

Kiek New Yorke vra par
kų. mokyklų’, viešbučių, kiek 
sudaro . požeminiai ir viršuti
niai traukiniai mvliu, kiek vra 
muzėju ir tt.. vargiai galėtu 
atsakvti net ir pusėtinai kul
tūriškas žmogus. O dažnai 
mes manome, kad “viską žino
me.” Todėl, vietos žiniose 
karts nuo karto bandysime 
pakalbėti ir apie pati New 
Yorka. Pasižvalgęs.

Organizacijos Renčiasi 
Taikos Demonstracijai

Apie tūkstantis įvairių
ainiu organizacijų pakviesta 
ir tikimasi dalyvausiant orga
nizacijų konferencijoj, . kuri 
šaukiama tikslu gerai prisi
rengt demonstracijai už taiką.

Taikos demonstracija šau
kiama balandžio 6-tą, sukak
tyje Jungtinių Valstijų įsi
traukimo į pereitą pasaulinį 
karą.

Visos organizacijos, ku
rioms apeina Amerikos išlai- 
kyYnas nuo įsitraukimo į šį ka
rą, raginamos pasiųst atsto
vus.

Konferencija įvyks kovo 18, 
8 vai. vakare, Manhattan 
Center4, Masonic Room, kam
pas 34th St. ir 8th Ave., -N. Y.

mirė
* Pauline Zwarych, 65 m. am

žiaus, 155 So. 1st St., mirė 
ketvirtadienį, kovo 7 d., Kings 
County ligoninėj. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, kovo 11 d., 
šv. Jono kapinėse. Kūnas 
Šarvotas pas dukterį, 
Grand Street.

Amerikos Lietuvių Kongresas 
Brooklyno Skyrius

Jau trečias mėnuo eina nuo 
to, kai ALK Brooklyno Sky
riaus Komitetas pasiūlė orga
nizacijom Skyrių likviduot ir 
prašė jas savo nuosprendžius 
pranešt Sekretoriui. Priskai- 
tant Great Necko grupes, iki 
šiol jau trys ketvirtadaliai 
o r g a n i z a c i j ų savo nuo
sprendžius pranešė. O kurios 
iki šiol nieko neatsakė, tai 
tenka jas suprast taip, kad 
jos nemato svarbos šiuo klau
simu pasisakyt. Todėl prisi
eina daryt išvadą jau sulyg 
gautų atsakymų.
Prieš likvidavimą pasisakė:

1. LDS 1 kuopa ir
2. LDS 13 kuopa.

Už likvidavimą nusitarė;
1. Liet. Amerikos Piliečių 

Kliubas,
2. Kriaučių Lokalas,
3. ALDLD 1 kuopa,
4. Komunistų Kuopa,
5. LDS 159 kuopa,
6. Aido Choras,

ALDLD 185 kuopa 
LDS 200 kuopa.
Moterų Apšvietos 

8.
9.

bas.
Great Necko grupės 

sakė prieš likvidavimą,
ir su jų balsais didžiumos už 
Skyriaus palaikymą nesusi
daro.

Bet 
Great 
toloka

Matykite Du Judžius Moterų 
Dienos Minėjime

Lietuvės moterys Tarptau
tinę Moterų Dieną paminės 
nedėlioj, kovo 17 dieną, vaka
re, Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė. ir 
Stagg gatvės, Brooklyne.

Tarpe kitko čia bus rodo
ma du geri judami paveikslai, 
vienas iš jų vardu “Karo Pa
bėgėliai Prieglaudoj,” o an
tras “Motina.” Abu judžiai 
labai geri. Įžanga ( tik 25c 
ypatai. Bilietus galima gauti 
iškalno pas Depsienę, Augu- 
tienę, Višniauskienę ir kitas 
Apšvietos Kliubo nares. Pra
šome įsigyti iškalno.

Aną dieną vienas “Laisvės” 
skaitytojas pasigedo lietuvių 
daktarų garsinimų “Laisvėj.” 
Jis sako:

—Garsinasi tik gerbiami 
dentistai A. Petriką ir A. 
Walmus ir medicinos daktaras 
J. Valukas. Man rodosi, kad 
lietuvių daktarų yra ir dau
giau, ne vien šie trys, kur jų ____ _____
garsinimai? Juk ne visi lietu- įj savo duokles, 
viai gyvena ten, kur minimi 
daktarai turi savo ofisus.

Hudson upėj stovi vienas 
prie kito keturi milžinai lai
vai, būtent Francijos “Nor
mandie,” Anglijos “Queen 
Mary,” “Mauretania” ir tik 
atplaukęs, dar nepilnai įreng
tas “Queen Elizabeth.” Ties 
tos upės žiotimis, Staten Is
lande, stovi didžiulis Franci
jos “He de France” laivas. 
Policija ragina sustojusį žmo
gų pažiūrėti eiti toliau. 

Laisvės” skaitytojus ra- 
Ji plačiai maršrū-j ginti jūsų pažįstamus lietuvius 
.«« 'ateiti į šias prakalbas;

ja, turėjusi savo bendrą atsto
vą Brooklyno Skyriaus Komi
tete, todėl greatneckiečių nu
tarimas tikrenybėj turėtų liest 
tik jų koloniją. Jie ten savo 
bendrą komitetą, jei jis yra 
praktiškas jų veikimui, gali 
palaikyt. Nei brooklyniečiai 
gali nutart už greatneckiečius, 
nei greatneckiečiai—už brook- 
lyniečius.

Taigi, sulyg organizacijų 
skaičiaus, už likvidavimą pa
sisakė didžiuma. O jeigu 
atsižvelgt į Skyriuj priklau
sančių organizacijų narių di
džiumą, tai Piliečių Kliubas 
ir Kriaučių Lokalas nusveria 
visas kitas organizacijas. To
dėl šiuomi skelbiame ALK 
Brooklyno Skyrių likviduotu.

Iždo likvidavimą 
miteto išrinktoji 
Pinigų dar randasi 
torių J. Kuodį virš 
miteto nutarimu, tie 
bus perduoti Lietuvių Liaudies 
Teatrui, kuriam Skyrius dar 
yra skolingas $42 už kadaise 
suvaidintą jo naudai komedi- 

Pusseserę Salomėją.”
ALK Brooklyno 
Skyriaus Valdyba:

Michelsonas, Pirm. 
Kreivėnas, Vice-Pirm. 
Grabauskas, F. Sekr. 
Bernotą,“ Iždininkas. 
Kuodis, Prot. Sekr.

Literatūros Draugijos 1 Kp 
Mėnesinis Susirinkimas

Literatūros Draugijos 1 k p. 
susirinkimas atsibus ketvirta
dienį, kovo 14 dieną, vakare, 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer St. Į šį susirinkimą kvie
čiami ne vien nariai, bet ir 
simpatikai. Susirinkimas bus 
labai svarbus, nes žurnalas 
“Šviesa” jau gatavas ir nariai, 
kurie susirinkime pasiima, tai 
galės gauti. Draugas Z. Ja- 
nauskas, “Liaudies 
daktorius, neužilgo 
lyne, tai turėsime 
prie jo prakalbų.
vajus už naujus narius. Na
riai priimami be įstojimo ir 
tik už vieną dolerį, tai prašo
me atsivesti naujų narių ir 
prirašyti, nes negreitai bus to- 
kis nupiginimas. šis nupigini- 
mas padarytas Draugijos 25- 
kių metų sukakties proga. Tu
rėsime aptarti ir ateities kuo
pos veiklą. Prie to, dar ma
žai narių sumokėjo duokles, 
dar yra skolingų ir už pereitus 
metus, tai prašome ateiti, 
dalyvauti susirinkime, pada
ryti gerų nutarimų, pasiimti 
žurnalą, knygas ir pasimokė-

Penktadienį, kovo 15 dieną, 
7:30 valandą vakare, šapalo- 
Vaiginio svetainėj, 147 Tha
mes St., atsibus dienos klau
simais prakalbos. Kalbės Jo
nas Gasiūnas ir D. M. ŠolOms
kas, du geri kalbėtojai. Bus 
kalbama apie šių dienų pa
saulinius įvykius ir Lietuvą, 
koki mūsų uždaviniai linkui 
Lietuvos, kada ji atgavo savo 
seną sostinę Vilnių.

Dabar pasaulyj tiek daug 
svarbių įvykių/ kad prakalbos 
labai reikalingos. Kalbėtojai 
pasirengę juos išaiškinti.

Prakalbas rengia Literatū
ros Draugijos 55-ta kuopa. 
Ridgewoode galėtų būti skait
linga Literatūros Draugijos

“Laisvės” vietinių žinių ve- kuopa, nes lietuvių gyvena 
deja draugė Sasna išvažiavo nemažai. Rengėjai kviečia vi- 
į vidurvakarius su 'prakalbų, sus 
marsrūtu. 
tuos Chicagos apielinkėsė.

Aido Choras; levy ir 
Jaunuolių Atydai

Brooklyne gyvuoja bene 
niausiąs lietuvių, choras, 
Aido Choras. Jis yra didelis, 
gražiai dainuoja, tinkamai da
lyvauja operečių vaidinime, 
pasitarnauja ne vien lietuvių 
parengimuose, bet dažnai ir 
kitataučių.

Aido Choras savo laiku yra 
įdainavęs ir į plokšteles dainų, 
kurias ant gramafonų dainuo
ja ne vien Amerikoj, bet ir 
Lietuvoj. Dabai4 Aido Choras 
yra vadovaujamas jaunos ir 
gabios mokytojos Aldonos Ži
linskaitės. Jis savo pamokas 
laiko kas penktadienis, vaka
rais, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Aido Chorą veik išimtinai 
sudaro čia gimęs lietuviškas 
jaunimas. Reikia suprasti, 
kiek tai daug jaunuoliai tu
ri energijos, kad kiekvieną 
penktadienį atiduoti pamo
koms, o veik išimtinai visus 
sekmadienius parengimuose 
dainavimui. Bet jaunimas turi 
ir pasitenkinimo, nes choras 
sutraukė gabiausius jaunuo
lius. Jie sueidami į chorą 
daugiau susipažįsta, susidrau
gauja, praplečia bendrą savo 
žinojimą. Choras ne vien pa
sitarnauja dainomi, bet jis yra 
kartu ir apšvietos organizaci
ja.

Aido Choras greta nuolati
nių narių dar turi ir simpati- 
kų grupę, kurie į metus pasi
moką po dolerį, kad padėjus 
chorui panešti finansines lė
šas. Užlaikyti tokią organiza
ciją, kaip chorą, nemažai rei
kia pinigų. Choras lėšas su
kelia ruošiant parengimus.

Ateina vasara, prasidės pik
nikai ir išvažiavimai, o jie sėk
mingi gali būti tik tada, ka
da ten dalyvauja choras, pu
bliką palinksmina liaudies 
dainomis, pakelia klasinį ūpą 
darbo žmonių dainomis.

Chorą reikia mylėti, reikia 
jam padėti. Tą jau ne kartą 
įrodė Brooklyno lietuviai 
skaitlingai atsilankydami į i 
parengimus. Bet tai dar nelcafė, 
viskas, chorą reikia ir auklėti 
nariais. Lietuviai tėvai gerai 
padarys, kad savo sūnus ir 
dukras paragins stoti į chorą, 
o jaunuoliai nesigailės, kad 
jie įstos į taip naudingą ir 
reikalingą visuomenei lietuvių 
liaudies chorą.

Choro Rėmėjas.

Protestai Prieš Gniaužimą 
Komunistą Balso
Keli žymūs Harlemo negrai 

vadai pereitą trečiadienį pa
reiškė protestą prieš J. V. 
Senato Komiteto bandymus 
užgniaužt komunistų balsą, 
reikšmingiausiai šaukiantį už 
svarbą pravest bilių prieš lin- 
čiavimus. Jie pareiškė, kad 
komiteto taktika yra begėdiš
kų darbu, neprisilaikymu 
konstitucijos nei teisių bi
liaus.

Komunistų nusistatymą dėl 
to biliaus perstatyt Senato 
Komitete buvo nuvykęs Ben 
Davis, žymus negras darbuo
tojas, ir Pat Toohey.

A. W. Beery, Harlemo sek
cijos sekretorius, išleido pa
reiškimą, kuriame atsišaukia į 
Harlemo gyventojus madiniai 
remt kovą už pravedimą Anti- 
Lynching Biliaus ir pasmerkia 
komiteto pasikėsinimą kenkti 
to

Šį vakarą “Laisvės” svetai
nėj drg. Dominikas šolomskas 
diios peržvalgą pasaulinių 
įvykių per pastarąsias dvi sa
vaites. Visi kviečiami atsilan
kyt apie 7:30 vakare.

New Yorke Daug 
Miršta nuo Džiovos

New 
Džiovos 
metinio 
pereitą
ta, kad New Yorko valstija 
turi didžiausį mirtingumo re
kordą nuo džiovos.

Kaip sveikatininkai nurodė, 
iš 60,000 mirimų nuo džiovos 
visoje šalyje, vien New Yorko 
mieste per metus išmirė 4,000. 
Tiesa, mirtingumas šiek tiek 
mažinama, bet daug lėčiau, 
negu kitur. Priežastis, sakė 
^ekspertai, yra tame, kad sto- 
kuoja lovų ir kitų džiovinin
kams liginti parankumų. |

Džiova, ypatingai nuo jos: 
mirtingumas, eina greta su 
liaudies skurdu.

Dr. Henry D. Chadwick iš 
Bostono, Sąjungos prezidentas, 
nurodė, kad su 20,000 užre
gistruotų džiovininkų New 
Yorko miestas teturi tik 5,000 
lovų. Jis nurodė, kad dadėji- 
mas dar 5,000 lovų pagelbėtų 
sukontroliuot džiovą, pabrėž
damas, kad nepaskyrimas fon
dų tam darbui būtų “nereika
lingu išlaidumu.” ,

Godias J. Drolet, organiza
cijos statistikas, pranešė, kad 
New Yorke mirtingumas nuo 
džiovos numažinta tik 1.8%, 
kuomet Chicago ir Philadel
phia mirtingumą numažino iki

Pikietuoja Bildingą
Išmesti iš darbo Masonic 

Temple bildingo priežiūros 
darbininkai pastatė masinį pi- 
kietą prie bildingo. Mat, ma
sonų organizacijos trustisai 
atsisakė pasirašyt kontraktą, 
aiškindami, kad tai būtų prieš 
masonų “nusistatymą.” Išmes
ta 42 darbininkai.

Apie šimto pikietų skirstyt 
atpleškėjo apie 50 policistų su 
trimis vežimais. Policija atė
mė iškabas ir liniją išvaikė, 
sakydama, kad sulyg majoro 
“karinės padėties” patvarky
mo valia *pikietuot tik po du, 
ne daugiau.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill (aludė) 

už $2,000. Renda $47 į mėnesi, yra 
keturių metų leastas. Vieta garu 
šildoma, randasi geroj apylinkėj. 
Pardavimo priežastis — mirtis šei
mynoj. Savininką galima matyt nuo 
4 v. po pietų iki vėlumos. Autumn 

, 324 Lincoln Avenue, kam
pas Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

(59-61)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
, Brooklyn, N. Y.

Tel. Trįangle 5-3622

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Bronxiečių pastangos iš
laikyt nuo nugriovimo 2nd ir 
9th Avė. aukštųjų gelžkelių 
linijas Tranzito Komisijos ta
po atmestos.

R.. Sims, 13 metų berniukas, 
gyvenęs 70 Macombs PI., už
muštas, kada jis įsikabinęs į 
sunkvežimį norėjo nuvažiuot į 
mokyklą. •

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 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

’ 670 Grand St., corner Manhattan Ave 
Brooklyn, N. Y.
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Lietuviu Kuro Kompanija
(DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

I 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 aprokavmus be jokio mokesčio.

tinis Lietuviškas

KABARETAS 
t

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ik* šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai , 
Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

Pirmadienis, Kovo- 11, 1940

Pasaulio Studentų Sąjunga 
Taikai, Laisvei ir Kultūrai at
idarė savo raštinę 874 Broad
way, New Yorke.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir k ra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
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

s 
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Inside Phone 
EVergreen 4*6485




