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Pereitą sekmadienį Vakarų 
Baltarusijoje ir Ukr a i n o j e 
(kurios grįžo Sovietų Sąjun
gai) įvyko rinkimai į aukš
čiausius Baltarusijos ir Ukrai
nos respublikų sovietus. Tai 
buvo slapti ir visuotini rinki
mai. Juose turėjo teisę daly
vauti kiekvienas amžiuje žmo-’ 
gus, nepaisant jo užsiėmimo.

Kaimuose, kur miestai ir 
miesteliai toli, rinkimų cen
trai įvyko dvaruose, katrie 
dabar yra iš ponų jau atimti. 
Dvarai buvo raudonomis vė
liavomis išpuošti, o buvę dva
rų darbininkai vaikštė sau 
laisvai ir pirmu kartu savo 
gyvenime pasijautė esą pilna
teisiais, laisvais piliečiais.

—o—
Netoli Baranovičių, kai pi

liečiai susirinko į vieną dvaro 
centrą balsuoti, žiūri, nagi, 
ateina sena ponia, buvusi gra
fienė. Ir toji turi teisę paduoti 
savo balsą!

Dalyvavo balsavimuose ir 
kunigai, ir popai, ir rabinai, 
ir nemažai net minyškų, ku
rios seniau niekad nebalsuo
davusios. Gardine balsavo bu- 
vusis bankininkas ir vienas 
buvęs £abako fabriko savinin
kas.

Ką gi-tai parodo? Ogi tai, 
kad Sovietai leidžia visiems 
pasireikšti balsavimuose. So
vietai gerai žino, kad tokių 
žmonių, kurie kadaise buvo 
ponai ir bankininkai, išnaudo
tojai, yra mažuma, todėl jie 
nėra jokiu pavojumi. Darbo 
žmonės rinkimus išspręs, kaip 
jie norės.

—o—
švedai pripažįsta, kad Hel

sinkio valdžia prašė iš Šve
dijos militarinės pagalbos dar 
prieš šešias savaites pirm So- 
vietų-Suomių ginkluoto kon
flikto pradžios.

Šis prisipažinimas dar kar
tą patvirtina tąjį faktą, kad 
Helsinkio valdžiai nerūpėjo 
geruoju klausimo išrišimas: 
jai rūpėjo eiti su Sovietais į 
karą. Na, ir dabar jau yra 
aišku, kur link Suomiją toji 
politika nuvedė.

. —o—
Vienas daktaras kunigų 

“Drauge” rašo:
“Katalikai sako: privati 

nuosavybė yra prigimtoji žmo
gaus teisė; nėra ji vagystė, 
kaip teigia komunistai.”

Sulyg tuo rašytoju, tai žmo
gus, kuris gimė turtingų šei
moj, tokiu ir turi pasilikti, nes 
tai yra įgimtas turtas. O žmo
gus, gimęs vergu, tokiu turi 
ir pasilikti, nes jam taip 
“Dievas davė.”

Toji tvarka galiojo, kol 
žmonės manė, kad kiekvie
nam valdovui, kiekvienam 
monarchui karūną ant galvos 
uždeda Dievas; kai žmonės 
manė, kad monarchai — Die
vo pateptiniai.

Bet'Didžioji Francijos revo
liucija tą teoriją į dulkes su
mušė.

Na, o Didžioji Lapkričio 
Revoliucija į dulkes sumušė 
tą teoriją, būk “privati nuo
savybė yra prigimtoji žmo
gaus teisė.”

Lapkričio Revoliucija ’šitaip 
dalykus suformulavo: žemė 
priklauso tiems, kurie ją dir
ba ; fabrikai priklauso tiems, 
kurie juos išstatė ir valdo; 
kultūros, mokslo, pasilinksmi
nimo įstaigos priklauso tiems, 
kurie dirba bile naudingą 
žmonijai darbą. <

Kurie nedirba—tie neval
go!

Tai žmoniškiausiai išrištas 
klausimas ir jis jau yra išriš
tas ant visados, nepaisant, 
kaip kas daug kalbės apie 
“prigimtį”.

Vienam laikraštyj aną die
ną tilpo neva “laiškas iš Vii- 

1 * niaus”, kuriame jo autorius
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Ir Popai ir Kunigai.
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“Prigimta Nuosavybė.”
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Francijai Pareikala 
vus, SSRS Atšaukė 
Savo Ambasadorių

Francijos Valdžiai Nepatiko Telegrama Sovietą Ambasado
riaus, Sveikinanti Sovietą Taiką su Suomija

Maskva. — Sovietai at
šaukė savo ambasadorių 
Jakovą Suritzą iš Franci
jos, pagal reikalavimą fran
cūzų valdžios. Šis Sovietų 
ambasadorius pasidarė ne
pageidaujamas Franc i jos 
valdžiai todėl, kad jis siun
tė Stalinui sveikinimo tele
gramą, kai Sovietų Sąjun
ga. padarė taikos sutartį su 
Suomija.

Francūzų valdžiai labiau
sia nepatiko štai kurie 
punktai Suritzo telegra
mos:

“Ačiū išminčiai Sovietų 
vyriausybes ir narsiai mūsų 
Raudonajai Armijai, vėl 
susmuko planai anglų-fran- 
cūzų karo kurstytojų, kurie 
stengėsi užkurt karo gaiš-

Rusų Pravoslavy Klioš- 
torius Buvo Suomijos 
Tvirtovė prieš SSRS
Maskva. — Sovietų ka

riuomenė atsikraustė į Va- 
laamo salą, Ladogos ežere. 
Ši sala pirm karo buvo val
doma Suomijos. Valaamo 
saloj yra didelis senas rusų 
pravoslavų klioštorius, 
Helsinkio suomiai buvo 
jo padarę savo tvirtumą 
ginklų sandėlį.

Dabar raudonarmiečiai 
rado klioštoriuje suomių 
kanuoles, šaudančias šešių 
colių storio šoviniais; ce
mento - geležies fortus, tu
nelius ir kitus karinius 
įrengimus klioštoriuje ir 
apie jį.

Sovietinė kariuomenė 
taip pat rado klioštoriuje 
spaustuvę, kur Helsinkio 
suomiai spaudino rusų kal
ba religiniai - karinius at
sišaukimus prieš Sovietus; 
klioštoriaus archivuose ras
ta ir laiškai nuo pabėgėlių 
rusų caristų iš Francijos ir 
kitų šalių. Kai kurie vie
nuoliai įstojo į Suomijos ar
miją kariaut prieš Sovietus, 
kiti tarnavo suomiams kaip 
vertėjai, mokėdami abidvi 
kalbas.

Bėgdami iš tos salos, suo
mių komandieriai išsinešė 
meno-dailės kūrinius ir se
noviškus, istorinius rank
raščius.

ir
iš 
ir

sako: “Prie bolševikų Vilniuje 
buvo nepaprastai blogai. . .”

Kai gauname iš Sovietų Są
jungos laiškus, tai visų pir
miausiai visuomet žiūrime, 
kas jų autorius? Vilniuje ne
galėjo būti prie bolševikų ge
rai tam, kuris sėdėjo ant krū
vos aukso, arba kuris yra bu
vęs darbo žmonių priešas,— 
fabrikantas, dvarponis bei bu
vusios Lenkijos valdžios paka
likas. ,

Kas - to nebando suprasti, 
tas nieko niekad nesupras.

ra šiaurvakarinėje Europo
je.

“Sovietų Sąjunga buvo ir 
tebėra nepralaužiama tvir
tuma, į kurią atsimušdami 
bus ištaškyti juodieji pla
nai tų, kurie yra priešai so
cializmo ir visų pasaulio 
darbo žmonių.”

Francūzų cenzorius su
laikė šią telegramą.

Sovietų vyriausybė sako, 
kad Francijos valdžia netei
singai pareikalavo atšaukt 
Sovietų ambasadorių dėl 
tokios telegramos. Bet kad 
Francijos valdovai išreiškė 
nepasitikėjimą ambasado
rium Suritzu, tai Sovietai 
pranešė jam, kad jis atšau
kiamas.

...................—■ ............

DIES GRASINA; KOMUNISTŲ 
VADAM, NEIšDUODANTIEM

NARIŲ VARDŲ-ADRESŲ

Washington. — Kongres- 
manas Dies, galva kongre
sinės tyrinėjimų komisijos, 
grūmojo sukišį į kalėjimus 
tuos komunistų vadus,* ku
rie nepriduos visų Kom. 
Partijos narių vardų ir ad
resų, esančių žinyboje 
vadų.

Dieso komisija pašaukė 
tyrinėjimui “Daily Worke- 
rio” redaktorių 
away.
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Cl. Hath-

Sprogimas Amerikos Karo 
Laive Užmušė 7 Jūreivius
Newport, R1

Per eksplozija
Amerikos laiv<: naikintuve
“King” sudegė
mušti 7 jūreiv

ode Island. 
, kariniame

bei liko už- 
ai.

Vadina ir Unijas “Trustais”

Talkininkai Priversią 
Nekariaujančias Šalis 
Laikytis Bepusiškumą

Washington. — Columbi- 
jos distrikto federalis teis
mas pareiškė, kad ir darbo 
unijos galinčios būt 
mos kaip “trustai,” 
Shermano. įstatymą 
trustus.

Vakarų Fronte

teisia- 
pagal 
prieš

Lietuvos Sutartis su Sovietais 
Patarnavo Lietuvos Gerovei, 

Kaip Parodo "Pravda”
Sovietai Aukštyn Pakėlė Lietuvos Prekybą; Užtikrino Lie
tuvai Taiką; Apsaugojo nuo Karo Intrigą, Sako “Pravda”

Maskva. — Ką parodė 
pusmetis Lietuvos drau
giškumo su Sovietais, apie 
tai rašo “Pravda,” vyriau
sias laikraštis Sovietų Ko
munistų Partijos. “Prav
da” sako:

“Pusė metų nuo pasira
šymo sutarties, pervedusios 
Vilniaus kraštą Lietuvos 
Respublikai, pusmetis nuo 
tarpusavio pagalbos sutar
ties tarp Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos įrodė, kokie be
verčiai yra visi įtarimai, 
girdai ir pasakos, kuriuos 
smarkiai skleidė priešai So
vietų draugiškumo su 
tuva.

Sumušti Išmislai
“Tie priešai mėgino

gąsdint Lietuvos žmones 
kokiais tai ‘toli siekian
čiais’, ‘tamsiais’ Sovietų Są
jungos planais. Bet jų mė

liai ir intrigos sudaužyti į 
I šipulius. - /,.

“Nuo pat karo išsiverži
mo Europoje, Lietuva dėjo 
visas pastangas išsilaikyt

ne- 
sau 
jos 
bū-

neliečiamybė 
saugoma ne 
armijos: ją 
kariuomenė

Lie-

nu-

Paryžius.— Francijos už
sienių reikalų ministerija 
pareiškė, kad talkininkai 
ginklais priversią nekariau
jančias šalis laikytis bepu
siškumo.

Pranešimai Amerikos 
spaudai dėl to sako: Jeigu, 
pavyzdžiui, Rumunija da
rytų priešingus bepusišku- 
mui nusileidimus Vokietijai 
ar Sovietams, arba jeigu 
Vokietija ar Sovietai lau
žytų Rumunijos bepusišku- 
mą, tai Anglija ir Francija 
siųstų savo armijas į Ru
muniją ir ginklais palaiky
tų jos bepusiškumą.

Užsieninė francūzų mi
nisterija peikia Norvegiją 
ir Švediją, kad jos, girdi, 
“leido” savo bepusiškumą 
laužyti Vokietijai ir Sovie
tams. Ta ministerija sako, 
jog talkininkai ginklais at
sakytų, jeigu Vokietija ar 
Sovietai darytų panašius 
žygius prieš bet kurią be- 
pusišką šalį/ kaip kad ■ So
vietai darė prieš Suomiją.

Francijos užsienių reika
lų ministerija užgyrė pasi
elgimą Anglijos karo laivų, 
kurie įsibriovė į Norvegi
jos locnus vandenis ir už
puolė ten nekarinį Vokieti
jos laivą “Altmarką.” Dėl 
to Norvegija užprotestavo, 
bet, pasak francūzų minis
terijos, tai jinai “neturėjo 
teisės” protestuot.

New York. — Švedijos 
atstovybės advokatas Folke 
W e h n e rberg, kalbėdamas 
New Yorke, sakė, kad Šve
dija ir toliau rems Suomiją 
medžiaginiai.

ORAS. — Nešalta ir bū
sią lietaus.

Paryžius, kovo 27.
Smarkiau persišaudo 
nuolės iš francūzų ir vokie
čių tvirtovių. Veikia dau
giau žvalgų iš vienos ir an
tros puses. Francūzai sako
si atmušę vokiečių atakas.

Žuvo Trys Stambūs 
Anglijos Laivai

ka-

London, kovo 27. — Va
kar Anglija pranešė, kad 
praeitą, savaitę vokiečiai 
“nenuskandinę nei vieno 
anglų laivo.” O šiandien 
pripažįsta, kad tą savaitę 
nuskandintas žibalinis An
glijos laivas “Daghestan,” 
5,742 tonų.

Tik dabar pranešta, kad 
žuvo anglų garlaivis “Ros- 
sington Court,” 6,922 tonų, 
kovo 13 d., ir “nežinia kur 
dingo” anglų laivas “Castlė- 
moor,” 6,922 tonų.

Italija Tikisi, kad Ka
ras Baigsis Bergždžiai, 
Be Pergalės Laimėjimo

Roma. — Pranešama, jog 
Mussolinis, besikalbėdamas 
su atvykusiu grafu Teleki, 
Vengrijos ministeriu pirmi
ninku, išreiškė nuomonę, 
jog karas tarp Anglijos- 
Francijos ir Vokietijos gali 
suklimpt ir baigtis ’bergž
džiai, be laimėjimo vienai 
ar antrai pusei. O taip ga
lėsią įvykt, jeigu talkinin
kai bus priversti kariaut 
tiktai vakarų fronte, kur 
vokiečiai ir francūzai turi 
galingas tvirtovių linijas.

Italija stengiasi sulaikyt
Anglai Užgrobė Antrą , talkininkų karą nuo Balka-
Sovietą Prekinį Laivą

London, kovo 27. — So
vietų ambasadorius Angli
jai užprotestavo, kad anglai 
nepaleidžia ir antrą Sovie
tų prekybos laivą “Maja
ko vski,” kurį Anglijos šar
vuotlaiviai sustabdė, be
plaukiant jam iš, Amerikos 
į Vladivostoką, ir nusivarė 
į Anglijos koloniją Hong 
Kongą, prie Chinijos.

Anglai tebelaikę Hong 
Konge ir Sovietų laivą “Se- 
lengą,” kurį anglų šarvuot
laiviai užgrobė sausio 13 d. 
“Selenga” vežėsi metalus 
tungsteną, ciną ir antimoni- 
ją, naudingus kariniams 
prietaisams.

Helsinki.— Suomijos val
džia tikisi, kad vokiečiai 
bus labai geri jos kostume- 
riai. Vokietijai reikėsią 
Suomijos medžių ir metalų.

nų, per kuriuos Anglija ir 
Francija galėtų užpult Vo
kietiją. 0 jeigu bus išveng
ta karo Balkanų fronte, tai 
esą vilties, kad talkininkų 
kova su Vokietija galės būt 
vedama tik vakarų fronte.

Anglai Subruko 1,600 žydų 
Pabėgėlių į Koncentracijos 

Stovyklas

Istanbul, Turkija. — Tur
kų laivas “Sakarya” nuvežė 
į Palestiną 1,600 žydų pabė
gėlių iš Centralinės Euro
pos. Anglų valdžia Palesti^ 
noje tuojaus, Haifos prie
plaukoje, suėmė tuos pabė
gėlius ir suvarė į koncen
tracijos žardžius.

Paryžius, kovo 27.—Čia 
kalbama, -gal Francija vi
sai sutraukys diplomatijos 
ryšius su Sovietais. \

bepusiška. Bet Lietuvai 
būtų pavykę užtikrint 
ramų gyvenimą, jeigu 
kaimynas iš rytų pusės 
tų buvęs paprastas kapita
listinis kraštas, o ne socia
lizmo šalis, kuri visokiose 
sąlygose moka' suprast val
stybinius ir tautinius rei
kalus mažųjų savo kaimy
nų.

Apsaugota nuo Karo 
Provokacijų

“Sovietų sutartis su Lie
tuva 1939 m. spalių 10 d. 
žymiai surišo rankas agen
tam anglų-francūzų bloko. 
Kitokiose aplinkybėse jie, be 
abejo, būtų išvystę tokį pat 
provokatorišką veikimą 
Baltijos šalyse, stengdamie- 
ši įtraukt jas į karą, kaip 
kad tie agentai padarė- 
Skandinavijoj ir Balkanų 
šalyse.

“Sovietų sutartis su Lie
tuva sukūrė dvigubą užtik
rinimą1 ,— dvigubą ugnies 
lanką prieš bilė ką, kas ban
dytų kariškai įsibriaut ir 
suardyt ramų gyvenimą

dvigubą ugnies

Daugelis Angly Siunčia 
Taikos Reikalaujan

čias Rezoliucijas
London. — Anglijos Dar

bo Partija laikys konferen
ciją gegužės 13 d., kur tu
rės svarstyt ir rezoliucijas, 
reikalaujančias taikytis su 
Vokietija.

Darbo Partijos komitetui 
atsiųsta desėtkai taikos re
zoliucijų nuo unijų ir pa
čios partijos dalių. Rezoliu
cijos reikalauja, kad Darbo 
Partija neremtų, valdžios, 
jeigu valdžia tęs karą; ki
tos rezoliucijos šaukia be
sąlyginiai sustabdyt karo 
veiksmus tuojaus.

Tokių rezoliucijų gavo ir 
N. Chamberlainas, Anglijos 
ministeris pirmininkas.

Dešinieji Darbo Partijos 
ir Unijų Kongreso vadai, 
valdantieji tas organizaci
jas, iki šiol karštai 
karą, ir skelbė, kad 
viską prarastume,” 
Hitleris laimėtų.

Lietuvos Respublikos, 
bar Lietuvos 
ir čielybė yra 
tik jos pačios 
taipgi saugo
Sovietų Sąjungos, draugiš
kos Lietuvai valstybės. ’ j 

“Talkininkų blokada la
bai kliudė užsieninę preky
bą kai kurių bepusiškų ša
lių, ypač Skandinavijos ša
lių. Baltijos kraštai randasi , 
žymiai geresnėje padėtyje, 
ypač Lietuva.
Lietuvos Laimėjimai Užsie

ninėje Prekyboje
“Lietuva užbaigė 1939 fi

nansinius metus su veikliu 
balansu 33 milionų ir 800 
tūkstančių litų (reiškia, 
Lietuva tiek savo produktų 
daugiau pardavė užsie
niams, negu tuo pačiu laiku 
pirko iš jų). Įdomus daly
kas, jog 18 milionų litų iš » 
tos sumos įėjo laike trijų 
pirmųjų karo mėnesių.

“Galėjo kam atrodyt, kad 
Lietuva atsidurs blogesnėje 
padėtyje, kai per karą fak- 
tinai visiškai nutrūko Lie—" 
tuvos prekyba su Anglija, 
kuri per paskutinius kelis 
metus užėmė pirmą vietą 
prekyboje su Lietuva.

“To nepaisant, užsieninė 
Lietuvos prekyba 1940 me
tų pradžioje yra neginčija
mai geresnėje padėtyje.
Padvigubėjo Lietuvos Pre

kyba su Sovietais
“Norint sužinot, kodėl
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rėmė 
“mes 
jeigu

Suomija Nepardavinėjanti
Raudonarmiečiam Reikmenų

Stockholm, Švedija, kovo 
27. — Pranešama, kad Suo
mija nepardavinėja Sovie
tų kariuomenei Hangoe pu- 
siausalyje maisto ir nepra
leidžia elektros ir vandens. 
Sakoma, jog Sovietai dėl to 
užprotestavę Suomijai. — 
Šie pranešimai nepatvirtin-

Pagal taikos sutartį, 
Hangoe pusiausalis yra 
parsamdytas Sovietams.

į faktą, jog po 1939 m. spa
lio 10 d. sutarties ir pa
grindais tos sutarties, Lie- , 
tuva pasirašė naują preky
bos sutartį su Sovietų Są
junga, o ši prekybos sutar
tis faktinai padvigubina 
prekybos apyvartą tarp šių 
dviejų šalių.

“Kartu su tuom taipgi 
yra padidėjus Lietuvos pre
kyba su Vokietija.

“Lietuvos e k o n o m i nes 
įstaigos, pasiremdamos pre
kybos pakilimu su Sovietų’ 
Sąjunga, daro tam tikrų 
žingsnių iki aukščiausio 
laipsnio išvystyt ūkiškas 
savo krašto galimybes, ir 
atidaro eilę naujų įmonių.

“Draugiškumas tarp So
vietų Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos taip pat ryš
kiai atsispindi kultūriniuo
se santikiuose tarp šių dvie
jų šalių. Rūpestingai veng
dama visko, kas galėtų bent 
žemiausiame laipsnyje lau
žyt nepriklausomybę ir lais
vę mažųjų valstybių, So
vietų Sąjunga mokėjo su
rast paprasčiausią ir ge- <
riausią išsprendimą visų
klausimų, kurie bendrai pa- J
liečia šią didžią šalį ir ma
žas kaimyniškas šalis.

“Drąsiai galima tvirtint, 
jog naujas puslapis rašo
mas Lietuvos istorijoj, kad . 
brėkšta nauja gyvenimo
aušra Lietuvai.”

L
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Taipgi pasibrėžta daugiau dėmesio 
kreipti į darbą tarpe indi jonų. Kaip ži
nia, Meksikoj yra daug indijonų. Jų gy
venimas sunkus, jie apleisti. Partija pa- 
sibrėžė juo daugiau energijos įlieti į in
dijonų organizavimo darbą.

Suvažiavimą sveikino Komunistų In
ternacionalo vadas, Jurgis Dimitrovas. 
Jame dalyvavo ir USA Komunistų Par
tijos atstovas, James W. Ford. Taipgi 
dalyvavo komunistiniai atstovai iš kitų 
Lotynų respublikų,—Argentinos, Kubos, 
Čilės.

Pasibrėžta, kad nuo dabar tarp visų 
Lotynų respublikų komunistų turi būti 
glaudesnė vienybė ir kooperavimas vi
sais svarbesniais klausimais.

Paprastos Kasdieninės Sveika
tos Taisyklės

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

Act of March 3, 1879.

Ką Mano Quezon?
" Filipinų salų prezidentas Quezon pa- 

' reiškė United Press, kad Filipinų salų 
gyventojai nesiliausią kovoję už pilną 
savo nepriklausomybę. Bet jis ten pat 
pridėjo kitą svarbų dalyką: kai Filipinų 
salos bus nepriklausomos, tai josios ap
ginti savo nepriklausomybės nuo sveti
mos valstybė negalėsiančios. Kas toji 
“svetima valstybė”? Aišku: Japonija.

Nepaisant to, p. Quezon pareiškė, fili
piniečiai visvien negali ilgiau pasilikti 
'tokioj padėtyj, kokioj yra dabar, val
dant tas salas Jungtinėm Valstijom.

Yra kitas alternatyvas, beje, pabrėžė 
' Quezon: Jei Jungtinės Valstijos duotų 

filipiniečiams daugiau laisvės savo tau
tiniams klausimams spręsti, tuomet 
jiems nereikėtų kovoti už pilną nepri
klausomybę. Deja, nurodė jis, Amerika 

įto niekad filipiniečiams neduosianti.
Keista padėtis. Kokis reikalas, kokis 

’tikslas mūsų kraštui laikyti priespaudoje 
'•Puerto Rico, bei varžyti filipiniečių gy
venimą? !

Kriminalysčią Skaičius Auga
Federalinis Tyrinėjimo Biuras (Fede- 

—^—ral Bureau of Investigation) savo me
tiniame raporte žymi, kad 1939 metais 
Jungtinėse Valstijose buvo papildyta 
1,484,554 didesnių kriminalistinių nusi- 
•žengimų. Tai, vadinasi, 50,742 nusižengi
mų daugiau negu buvo 1938 metais.

Ką gi tas reiškia? Ar tai reiškia laikų 
pagerėjimą? Ne! O gal tūli reakcininkai 
bandys tatai išaiškinti imigracijos padi
dėjimu? Kaip žinia, jie bando daugumą 
kriminalysčių ir visokių krašto nelaimių 
primesti ateiviams. Bet ir čie jie su
klups: imigracija pereitais metais buvo 
mažesnė negu 1938 metais. Teisingiausi 
būsime, jei pasakysime, kad skurdas ir 
kriminalystės su skurdu žygiuoja pir
myn !

Tuščias Bauginimas ir Tuščios 
Garantijos

Kad Franci jos ir Anglijos valdonams 
nesiseka, tą gali matyti kiekvienas. Jų 
kreiva politika, kreivi jų ir darbai. Kur 
tik Franci j a ir Anglija pridėjo pirštą, 
ten dalykai išėjo prastai.

Anglija grūmojo Italijai, kad neimtų 
Ethiopijos. Mussolinis ją užkariavo. An
glija ir Franci j a užtarė Albaniją, ir tą 
Mussolinis pasiėmė. Anglija, Francija ir 
Jungtinės Valstijos garantavo Chinijos 
nepaliečiamybę. Japonija paėmė Man- 
džuriją, užpuolė Chiniją ir Chinija buvo 
priversta nusisukti nuo buržuazinės de
mokratijos, bet jieškoti užtarimo Sovie
tų Sąjungoj.

Anglija ir Francija garantavo Aus
trijos, Čechoslovakijos, Klaipėdos, Dan- 
zigo ir Lenkijos nepaliečiamybę. Visos 
tos šalys ir kraštai jau seniai neturi ne
priklausomybės. Jos įstūmė karan prieš 
Sovietų Sąjungą sau paklusnią Suomiją, 
ir ta nudegė nagus.

Sekamomis Anglijos ir Franci jos au
komis bus Rumunija ir Turkija, jeigu 
jos dar nieko iš gyvenimo neišmoko. 
Anglijos ir Fra nei jos valdonai šūkauja 
apie tas šalis, kursto jas karan prieš 
Sovietų Sąjungą ir Sovietams grūmoja 
visokiomis baisenybėmis.

Sovietų Sąjunga karo nepradės. Ji no
ri taikos. Ji gerbia kaimynų reikalus. 
Bet jeigu Rumunijos arba Turkijos val
donai “neteks galvos,” jeigu jie paklau
sys Anglijos ir Francijos ir mesis į karą, 
tai dar daugiau nudegs nagus, negu 
Suomijos valdovai.

Nepaprastas Meksikos Komunistą 
Partijos Suvažiavimas

Pereitą savaitę Meksikos mieste, Mek
sikoj,-įvyko nepaprastas to krašto Ko
munistų Partijos atstovų suvažiavimas. 
Jamė ’ vyriausiai buvo svarstyta viduji
nė—krašto ir partijos—padėtis.

Per tūlą ląiką Meksikos Komunistų 
Partijoj dalykai nėjo, kaip turėjo. La- 
borde ir Campa buvo įėję į Partijos va
dovybę ir, dėka jų oportunistinei politi
kai, partija neaugo, nesiplėtė. Kai kur . 
buvo padaryta didelių oportunistinių 
klaidų,—buržuazijai nuolaidų. Kitur — 
sektantizmas buvo pasireiškęs ir neleido 
partijai susiartinti su organizuotu Mek
sikos darbininkų unijistiniu judėjimu.

į Visa tai suvažiavę delegatai apsvars
tė ir nutarė pašalinti iš Partijos Labor- 
dę, Campa ir kitus; nenaudingus revo
liuciniam to krašto darbininkų judėji
mui elementus. Suvažiavimas pasisakė 
už plėtimą Liaudies Fronto idėjos Mek
sikoj; jis pasisakė už griežtą kovą prieš 
trockistiniūs elementus, prieš sektantiz- 
ma, už padidinimą Komunistų Partijos 
eilių ir suartinimą jų su unijistiniu dar- 
bihinkų judėjimu. ‘

Generaliniu partijos sekretoriumi iš
rinktas Dionisio Encina. Perrinktas vi- 

p sas Centro Komitetas, — tik keli seni 
. nariai jame palikta, o dauguma išrinkta 

naujų; viso 25 nariai. Nutarta ruoštis 
t prezidentiniams rinkimams—uoliai ko- 

r voti, kad Almazanas nebūtų išrinktas— 
Almazanas yra reakcininkų kandidatas.

|| Of r- mi i rrr ž '
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Karinės Paslaptys ir Pelnai
Anglijos ir Francijos valdonai yra už

sakę Amerikoj daugiau, kaip už 1,000,- 
000,000 (bilioną) dolerių vertės karo or
laivių ir ginklų. Daugiausiai užsakyta 
karo lėktuvų. Daug užsakyta lengvų 
bombanešių, kurie turi po 1,200 arklių 
jėgos motorus ir gali nešti iki 1,300 sva
rų bombų krovinį.

Bet Anglijos ir Francijos valdonai sie
kia gauti net ir pačius naujausius Ame
rikos karo lėktuvus. Washingtono val
džia yra nutarusi neparduoti užsienin 
naujausių lėktuvų, kad tuo apsaugojus 
orlaivių slaptybes. Bet kapitalistams už 
tokius daugiau moka, kaip už senovinius 
lėktuvus, o Washingtono valdininkai, 
Roosevelto akstinami, viską daro,’ kad 
tik daugiau padėjus Anglijai ir Fran
ci j ai, tai nutarė parduoti 500 naujutėlių 
“P-38”, “P-39” ir “P-40” lėktuvų, kurie 
gali į valandą išvystyti • iki 400 mylių 
greitumo. ’

Žinoma, parduodami tuos lėktuvus tei
sinasi, kad Amerikoj yra išrašta dar 
naujesnių, geresnių lėktuvų. Daug rašo 
apie statomąjį karo lėktuvą-bombnešį 
“B-19”, kuris budavojamas Douglas or
laivių fabrike, Santa Monicoj. Šis oro 
milžinas su kroviniu svers iki 70 tonų, 
jo sparnai turės 210 pėdų ilgio, keturi 
motorai kiekvienas išvystys iki 6,000 ar
klių jėgų, arba bendrai 24‘,000 arklių jė
gų. Jis galės vežti 28 tonus bombų, da
rydamas po 200 mylių į valandą, galės 
atlikti be sustojimo iki 6,000 mylių. Jo 
išbudavojimas atsieis iki miliono dolerių. 
Tai oro tvirtuma, nes lėktuvas bus stip
riai apginkluotas kanuoliukėmis ir dau
gybe kulkasvaidžių.

Bet jis dar yra budavojimo procese. O 
ar ir jis yra .slaptybėj? Tenka abejoti, 
nes šio lėktuvo planai pereitais metais 
buvo pavogti, tik vėliau surąsti. Klau
simas, ar tų planų nenutraukta fotogra-
fijos dar tada, kada jie buvo pavogti? 
Šnipai dažniausiai taip ir daro, pavagia 
planus, nutraukia jų fotografijas, o pa
čius planus grąžina atgal.

Užlaikymas -paprastų ge- 
neralio švarumo taisyklių 
daug prisideda prie apsi
saugojimo nuo ligų. Nors 
mes geriaus žinome, bet 
daugelį sykių neužlaikome 
paprasčiausias, s v e i k a tos 
taisykles—ypatingai spjau
dymo ir kosėjimo.

Spjaudymas yra labai 
nešvarus pripratimas, net 
yra p a v o j i ngasx pripra-’ 
timas, nes grasina žmonių 
gyvastims. Ypatingai jauni 
vaikai, besibovindami gat
vėse, labai lengvai gali save 
užsikrėsti ligpmis nuo pa
džiūvusių sėilių. Nuo 7 iki 
10 nuošimčių seilių, išegza
minuotų viename mieste, 
turėjo džiovos perų.

Vaikai, taipgi, gali užsi
krėsti influenza, plaučių 
uždegimu, šalčiu ir tymais, 
besibovydami gatvėse; jie 
savo daiktus visur metinė- 
ja, rankomis čiupinėja ir 
tas pačias rankas deda į 
burnas. Vienas gydytojas 
sako, kad laike kūdikystės 
(nuo 4 iki 7 metų) beveik 
pusė džiovos užsikrėtimų 
apsireiškia. Tai yra laikas, 
kuomet vaikai bėginėja 
lauke ir čiupinėja seilėmis 
apdengtus daiktus.

Jungt. Valstijose kiek
vienas žmogus privalo mau
dytis.

Kai kuriose Europos da
lyse yra labai sunku pasi
maudyti. Tęnais nėra gerų 
įvestų vandens sistemų, ar
ba nors vandens būtų, spau
dimas toks menkas, kad ne
galima įvesti aukščiaus pir
mo aukšto, tr todėl ten tan- 
kos, laikomą ant namų sto
gų. Kai kurie miestai Eu
ropoj taupo vanjenį taip, 
kad ne visuomet galima jo 
gauti.

Apart angliškai kalban
čių šalių nei viena kita ša
lis nekreipia, tiek atydos į 
pasimaudymą, kiek Jungt. 
Valstijos. Ne tik Amerikoj, 
bet daugelyj šalių prausi
mas viso kūno buvo skaito
mas blėdingu sveikatai. 
Nėr ko stebėtis, kuomet at
simename, kad prieš 75 me
tus šioje šalyje daugumas 
valstijų nepritarė maudy
nėms. Maudynės buvo tam
suojamos. Vienas Naujos 
Anglijos miestas įvedė įsta
tymą, draudžiantį vartot 
maudynes be gydytojo pa
tarimo.

Pasimaudymo būdai maL 
nosi įvairiose šalyse. Loty
nų Amerika vartoja taip 
vadinamus “shower baths.” 
Anglai patenkinti maudytis

cėbėriuose. Francūzijoj ir 
Belgijoj tik beveik 5 nuo
šimtis namų turi maudynes. 
Japonijoj svetimi cėberiai 
vartojami viešbučiuose, bet 
japonietis geriaus patenkin
tas viešomis pasimaudymo 
vietomis. Paprastas chinie- 
tis vartoja molinius cėbe- 
rius, kuriuos vadina “soo- 
chow”, kuomet Javoj ir 
Siame, šuliniai cėberiai var
tojami.

Yra penkios sanitariškos 
taisyklės, ir kad nors mes 
jas labai gerai žinome, ne 
pro šalį čionais jas pami
nėti.

Švariai užlaikyt kūną, 
vartojant pakankamai gero 
muilo ir vandens. <

Jeigu kiekvienas stengtų
si švariai užlaikyt kūną, tai 
daug mažiau ligų atsirastų. 
Švarumas yra ligų aršiau
sias priešas.

Labai tankiai praus ran
kas, ypatingai prieš kiek
vieną valgį.

Nors šita taisyklė yra 
viena iš svarbiausių, ne vi
si ją užlaiko. Per žmogaus 
burną lengviausia ligos 
patenka į kūną ir žmogaus 
ranka greičiausia su visu- 
kuom susineša. Žmogaus 
ranka viską deda į burną, 
jeigu ranka ligų perais už
krėsta, tai ir valgomas daik
tas užkrėstas. Šiuom gali
ma matyti, kaip svarbu yra 
rankas švariai užlaikyti.

Nečiupinėk nešvarių 
daiktų, laikyk juos toli nuo 
burnos, nosies, akių ir ausų.

Nevartok nešvarių viešų 
gėrimo ir valgymo daiktų, 
abrūsų, skepetaičių, plau
kams šukų, gėrimo puodu- 
kų, pypkių, ir tt.

Per pereitus kelis metus 
tiek daug kalbėta apie ši
tuos viešai vartojamus 
daiktus, kad beveik visi su
pranta pavojų. Nelabai se
niai Amerikoj paprasti gė
rimo puodukai buvo visuo
se traukimuose vartojami.

Saugokis nuo tų, kurie 
kosti ir čiaudo. Neįkvėp jų 
kvapo.

FLIS.

Pastabos
Taika tarpe Sovietų Sąjungos 

ir Suomijos visą žemes kamuo
lį supurtė. Ta žinia kaip per
kūnas trenkė į tarptautinio im
perializmo lizdus, labiausia pa
lietė Angliją ir Franci ją. Ponas 
Hoover net be kvapo paliko.

Jie tikėjosi gauti, bet nesiti
kėjo gauti tokį skaudų smūgį, 
kokį jiem So v. Sąjunga smo
gė. Priglušino visus tarptauti
nėj politikoj. Svaigulio apimti 
išsyk nežino prie ko ir už ko 
griebtis.

Pasaulio imperializmui suar
dė visus planus.. Sovietų Sąjun
ga mdjka rifntai duoti pamokas 
į laiką ir vietoje.

* * *
Hitleris mano, kad Anglija 

su Francija nepaskandina už
tenkamai Vokietijos laivų, tai 
Hitleris nusprendė skandinti sa
vo krašto laivus ir visą kreditą 
atiduoti Anglijai su Francija.

:js *

Nėra abejonės, kad Sovietų 
Sąjungos parlamentas ir visa 
darbo šalis sutartį su didžiau
siu džiaugsmu priims.* $ *

Menu, kad patėmijote, kaip 
pasikeitė Suomijos gelbėjimo 
epidemija; kaip tik Sovietų Są

jungos raudonarmiečiai Man- 
nerheimo liniją pralaužė ir Vi- 
borgą apsupo, tuoj viskas ap
tilo. Korespondentai, kurių nie
kinimo burnos buvo atdaros ik< 
ausų, tuojau užsičiaupė.

Gaila tų žmonių, kurie buvo 
priversti Helsinkio valdžią sek
ti. Carl Gustav Baron Manner
heim tegul dabar staugia.

Anglijos lordai dabar ėdasi 
tarpe savęs. Jei jie ateity dar

kartą bandys pakelti savo gal
vą prieš Sovietų Sąjungą, tai 
nėra nė mažiausios abejoriės, 
kad Anglija politiniai susmuks. 
Sovietų Sąjungos taika su Suo
mija karo pavojų išblaškė Šve
dijoj, Norvegijoj, Danijoj ir 
mažiau gręsia karas Hollandi- 
jai su Belgija.

* * #
Amerika turi pasigrobus Pu

erto Rico 3,435 ketvirtaines 
mylias. šitas žemės plotas 
yra paimtas per prievartą, nes 
Amerikos imperializmas matė 
ten sau pelno į keturius milio- 
nus dolerių per metus. Darbi
ninko pragyvenimas ten nė kiek 
nepigesnis, kaip čia, o jo uždar
bis vos siekia $105 per metus. 
Mūsų šalies prezidentas pasky
rė gubernatorių, kuris ten gina 
reikalus The Minute Tapioka 
Co. iš Boston, . U. S. monopolis, 
Stone ir Webster I. T. ir T.

Ponas Rooseveltas apgaili 
Suomijos Carl Gustav Baron 
Mannerheim likimo, bet pa
miršta Puerto Rico ‘žmonių rei
kalus. Kaip tai keista: kas tu
rėtų būti arčiau prie širdies, 
šiame atsitikime stovi toliau.

❖ * *
Du skirtingi maldininkai. Tai 

buvo nedėlios rytas dėl bagotų 
ir biednų. Stovėdamas biednas 
žmogus prie bagoto žmogaus 
durų sako: ponas, duok man 
nors plutą tavo duonos šian
dieną. Pagelbėk biednam žmo
gui nemirti nuo bado pakelyje!

—Nė trupinio, nė trupinė
lio,-bagotas žmogus atkirto.— 
Buk, teisingas, pavyzdingas ir 
gabus užsidirbti sau šiandieninę 
duoną.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Aš prašau jumis, drau

gai, kad jūs man atsakytu
mėte į šiuos mano klausi
mus:

1. .Kiek dabar Turkijoje 
yra gyventojų ir kiek buvo 
prieš Pasaulinį Karą?

2. Kiek gyventojų turi 
Kanada?

3. Kiek turi gyventojų 
miestas Springfield, Ill.?

Šiuos mano klausimus 
malonėsite man atsakyti 
laišku, dėl to čion prisiun- 
čiu ir 3 centų krasos ženk
lelį. Už tai būsiu jums dė
kingas. A. A.
Atsakymas:

Dar kartą primename vi
siems draugams, kad “Lais
vės” Redakcija neturi laiko 
panašius klausimus atsaki
nėti laiškais, todėl ir nepra
šykite. Į juos atsakome šia
me skyriuje. Visi šį skyrių 
sekite.

Dabar apie jūsų klausi
mus:

1. Prieš Pasaulinį Karą 
Turkija turėjo 21,273,900 
gyventoju, o dabar turi 16,- 
158,018.

2. Kanada turi 10,376,386 
gyventojus.

3. Springfield, Ill., 1930 
metais turėjo 71,864 gyven
tojus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
K. Mikolaičiui, Baltimo

re, Md.—Jūs pasakėte, kad 
kuopoje nėra draugiškumo, 
o d. Žemaitis nurodė, kad 
jokio nedraugiškumo nėra. 
Ir užtenka. Dėl tokio menk- 
nįėkio ginčus vesti ir laik
raštyje vietą užimti neap
simoka. Pasidiskusuokite 
susirinkime.

J. Ramanauskui. — Rašinys 
“Trumpa peržvalga iš pačių 
darbininkų suniekšėjimo” — 
perdaug bendras ir kaipo to- 
kis dalykų padėties organiza
cijoj nepataisjrs. Geriausiai to
kius klausimus rišti vietoje,— 
pačioje organizacijoje.

K—ui. —Juokeliai persilpni, 
nepasinaudosime.

Rytinėje New Yorko (Manhattan) dalyj pradėta statyti valdžios namų pro
jektai vietoje buvusių lūšnynų. Ši namų grupė bus pavadinta 

“Vladęko Miestayi Namai.”
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Bagotas žmogus nuėjo į vie
tinę bažnyčią. Jis užsimąstęs 
pirštais rožančių skaitliavo, 
mislydamas apie biedną ir lai
komas mišias. Atsiklaupęs ant 
abiejų kelių* garsiai poterius 
kalbėjo. Dieve! Atimk iš to bie- 
dno žmogaus ir duok man šian
dieninę duoną tavo!

Lenino skaitykla Maskvoje 
yra viena iš didžiausių visoj 
Europoj. Dabar gali sutalpinti 
dvyliką milionų tomų knygų.

Tas knygynas turi penkioliką 
skaitymo svetainių su tūkstan
čiais pastovių skaitytojų. Per
eitą metą iš tos skaityklos buvo 
paskolinta trys milionai penki 
šimtai tūkstančių knygų parsi
nešti į namus.

Tas parodo, kur mokslas ir 
apšvieta neapsakomu smarku
mu plėtojasi. Manau, neapsirik
siu pasakęs, kad nė viena šalis 
negali tuo pasididžiuoti.

* * *
Oregon valstijos dantų kole

gijos du studentai prisiuntė į 
Napos miestelio odų išdirbystę 
žmogaus, vyriškos lyties, dvi 
odas, kad jas gerai išdirbtų ir 
pasiūtų kelias poras moteriškų 
pirštinių, šita naujiena vieti
niuose gyventojuose sukėlė la
bai daug nusistebėjimo.

Anglijoj dabar renkami kau
lai iš namų ir kitur išdirbimui 
klijų ir žemės trąšų. Atrodo, 
kad dabar ten yra gera proga 
atsipalaidoti nuo savo priešo
skeleton©.

Vystosi nauja pramonė šiame 
pasaulyj prie kapitalistinės sis
temos. Pacific.
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Clevelande CIO pradėjo smarkiai organizuoti darbininkus į unijas. Viršuj 
matome unijistus dalinant darbininkams lapelius, raginančius stoti į CIO. Uni- 

jistai veikėjai aplanko daugelį neorganizuotų darbininkų jų namuose.

Įspūdžiai Iš Tautos Šventės 
Išvakarių Vilniuje

(Prisiųsta)
Vasario m. 16 dienos iš

vakarėse Vilniuje Vytau
to Didžiojo Gimnazijoje bu
vo iškilmingas aktas, kurį 
ruošė Šv. Ministerijos išlai
komiems prie Labdaros 
Dr--jos bendrabučių moks
leiviams Vilniaus Kraštui 
Remti Komitetas. Be to 
gausingo svečių būrio, kurs 
vyko į Vilnių 16-tai dienai 
ketvirtadienį, 11.15 d., iš 
Kauno važiavo į Vilnių V. 
K. R. Vyr. Komiteto gar
bės pirmininkė p. 
lienė, pirmininkas 
Navakas, moterų 
pp. Kriščiūnienė 
šilingienė, reikalų 
p. Rudzinskas ir kt.

Traukinys, buvo pilnas 
kauniečių, vykusių į pirpią- 
ją po Vilniaus atvadavimo 
Tautos Šventę. Mūsų gru
pėje buvo ir anglas Mr. H. 
Foster Anderson, atstovau-

J. Tūbe-
Dr. J.

ir Pikt-
vedėjas

ar kitokiu būdu yra 
lingi pagalbos.

Didelė skurdo dalis šali
nama. V.K.R. Komiteto vei
kla labiausiai kreipiama į 
moksleiviją — Komitetas, 
per savo padalinius ir per 
įvairias sekcijas padėda
mas išlaikyti Vilniaus Lie
tuvių Labdaros D r-jos mok
sleivių bendrabučius, teik
damas jiems drabužių, da
bar pasiruošęs steigti Vai
kų Darželius (jie bus va
dinami Vaikų Nameliais) 
ir tt., tuo pat jau padeda 
šalinti skurdą ir nors da
linai prisidės prie atpalai
davimo vargšų šeimų nuo 
rūpesčių, surištų su vaikų 
išlaikymu, aprengimu ir 
mokslinimu.

Didelių reikia išteklių to
kiam darbui, o tų išteklių 
versmės Lietuvoje nėra 
gausingos. Neužteks tos pa- 

i ramos, kurią V.K.R. Komi-
jąs Lietuvoje lenkų šelpimo tetui teikia Lietuvos gy- 
fondą “The Polish Relief ventojai. Reikia prašyti už- 
Fund” Londone. sienyje gyvenančių brolių

—Manau pasilikti Lietu- ir jų didžiųjų ir pasiturin- 
voje ilgesniam laikui, —sa- čių organizacijų finansinės 
ko p. -Andersonas.—Kas ži- paramos.
no, kiek laiko. Gal ir daug Ir įvairūs planai skver- 
mėnesių... Gyvenu Kaune, biasi į galvą. Pavyzdžiui— 
Į Vilnių tenka važinėti daž-' amerikiečiuose yra trys di- 
nai, kas savaitė... dėlės labdaros organizaci-

Ir dėl Vilniaus jis pasisa-' jos: Susivienijimas Lietu
ko: vių Amerikoje, Susivieniji-

—Miestas gražus. Jo įdo- mas Lietuvių Rymo-Katali- 
mius istorinio charakterio kų Amerikoje ir Lietuvių 
bruožus matai kiekviename Darbininkų Susivienijimas, 
žingsnyje ir kiekvienoje Trijų krypčių žmonės, bet 
gatvėje. visi lietuviai, visiems taip

Politiniais klausimais ne- pat brangūs ir svarbūs yra 
sikalbame. Ponas Anderso- tie patys jų tautos reikalai, 
nas daug keliavęs ir daug 
pasaulio matęs. Chinija, In
dija, Rusija, Egiptas—žino
mi jam kraštai.

Jis kalba ir rusiškai, jam 
nesunku palaikyti santy
kius su tais lietuviais, ku
riems nebuvo progų išmok
ti anglų kalbos. 

♦ ♦ ♦
Jau Vilniuje. Vos tik mė

nuo nuo paskutiniojo mano 
apsilankymo sostinėje, o 
jau pastebimas skirtumas. 
Vilnius žymiai lietuvėja ir 
jame mažiau tesimato to 
skurdo, kurs skaudžiai vė
rė akis prieš mėnesį.

P r a v a ž iuojant įvairias 
krautuves, matai apsčiai 
maisto produktų, Vilniuje 
duonos jau yra bent tiems, 
kas turi uždarbio. Tačiau 
spauda skelbia, kad čia dar 
yra 14,000 bedarbių. Vadi
nasi, jie žmonės be uždar
bio. Jei skaitysime, kad, vi
dutiniškai imant, vienas 
darbininkas išlaiko 3-jų 
žmonių šeimą, gausime 42,- 
000 žmonių, kurie vienokiu

veika-

Tiesa, tos organizacijos ne
gali liesti savo sutaupytų 
fondų, kurių tikslas yra 
šelpti savo narius. Bet jos, 
rodos, galėtų pravesti, sa
kysime, kad ir tokią idėją: 
kiekviena organizacija prie 
savo iždo steigia specialų 
Vilniaus Kraštui Remti 
Fondą. Organizacijų nariai 
gera savo valia, mokėdami 
mėnesinius organ izacijos 
mokesčius, aukoja tam fon
dui kiek kas gali, pvzd. 
nors po 1 litą, t. y. apie 20 
centų. Jei tokiam sumany
mui pritartų organizacijų 
centrai, tai tik iš tų 40,000 
organizuotų trijuose Susi
vienijimuose žmonių Vil
niaus kraštas galėtų gauti 
nuolatinę paramą, siekian
čią bent 8,000 dol. mėnesiui, 
t. y. nemažiau 40,000 litų, 
per metus susidarytų už
tikrinta ir organizuota pa
rama, siekianti 480,000 litų. 
Turint tokią užtikrintą su
mą, būtų galima padaryti 
labai daug naudingo darbo 
Vilniaus varguomenei.

Jei seniau, 1919-1920 m., 
amerikiečiai galvojo apie 
Piliečių Sąjungą, tai jie, ro
dos, pritartų ir Vilniaus 
Fondui panašiu pagrindu, 
kurs viršuje suminėtas. 
Dvidešimt centų (Amerikos 
pinigais) mėnesiui bet ku
rios organizacijos nariui 
nebūtų nepakeliama našta, 
o kiek ji nušluostytų ašarų 
Vilniaus varguomenei.

Iškilmės, kurias ruošė su 
V.K.R. Vyr. K-to nariais 
priešakyje Vytauto Didžio
jo Gimnazijos vadovybė, 
buvo gražioje tos gimnazi
jos salėje. Susirinko labai 
gausingai jauki ir tvarkin
ga gimnazijos jaunuomenė.

Ar minėti tas kalbas, ku
rias pasakė iškilmių daly
viai? Jų kalbos kupinos 
jausmo, pritaikytos momen
tui, pasakytos jaunimui, 
kuriam bus lemta ateityje 
tęsti dabartinių veikėjų va
dovaujamąjį Lietuvos gyve
nimą. Ir džiaugsmu ir susi
rūpinimu aidėjo kalbėtojų 
žodžiai. Kalbant apie Vilnių 
jis buvo gražiai lyginamas 
su brangiu deimantu:

“... Turėjo a u k s a k alis 
gražų ir brangų savo ran
kų nukaltą žiedą, kuriame 
buvo itin brangus deiman
tas, žerdavęs iš savęs įvai
riaspalves šviesos kibirkš
tis... Jis brangino tą savo 
žiedą labiau ir už savo gy
vybę.

“... Ir žuvo žiedas, buvo 
auksakalio priešų išplėštas. 
Ir auksakalis susisielojęs 
aimanavo ir nerimo, savo 
prarastos brangenybės il
gus metus j ieško damas, dėl 
jos sielvartaudamas ir liū
dėdamas... Ir, pagaliau, 
jis ją rado, priešų aplam
dytą ir piktų kojų sumin
džiotą. .. *

“...Su džiaugsmo ašaro
mis jis valė ir taisė savo 
brangenybę ir puošniausio
je savo rūmų vietoje ją pa
dėjo. ..°

Tai žodžiais garbės pir
mininkė p. Tūbeiienė prily
gino Vilnių brangiam žie
dui su deimantu, o lietuvių 
tautą—auksakaliui.

Ir kiti gražūs poetiški 
prilyginimai kalbėtojų kaL 
bose kėlė jaunimo susido
mėjimą.

Po kalbų buvo Tautos 
Šventės išvakarių meniško
ji programa, pačių mokinių 
deklamacijos, dainos, vaidi
nimai. Dalyvavo ir mūsų 
Valstybės Operos solistai.

Šešioliktąją vasario dieną 
Vilnius šventė ypatinga 
nuotaika. Tokio momento 
jis dar nebuvo patyręs. Iš 
Gedimino kalno aidėjo tri
mitas, kuriam atsakė trimi
tai iš Katedros Aikštės. Pa*

♦ 'A.,*'

Pranešimas Naujosios
Organizacijoms, 0 Ypač Mass. Valstijos

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Bendras Mass. Lietuvių Or
ganizacijų Apskričių suvažia
vimas, kuris atsibuvo kovo 1.7 
d., 1940, So. Bostone, Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėje, nu
tarė dienraščio ‘‘Laisvės” me
tinį pikniką turėti liepos-July 
4-tą dieną, Maynard, Mass.— 
visiems gerai žinomoj vietoj, 
kaip ir kasmet kad būna. To
dėl visų organizacijų ir kliubų 
meldžiam ant tos dienos nieko 
nerengti, o iš visur kviečiame 
važiuoti į “Laisvės” pikniką, 
kuriame, kaip ir kas metai, 
visi sykiu turėsime didelio 
smagumo. Taipgi šiame pikni-

prieška- 
kuriame

Montello, Mass.
Montellos pažangūs lietu

viai masiniai rengias važiuoti 
į Boston Areną, į prieškarines 
masines prakalbas, kurios 
įvyks kovo 31, 3 vai. po pietų. 
Jau išparduota apie 50 tikie- 
tų, apie šimtas žmonių, prisi
žadėjo pirkti. Montellos Mote
rų Apšvietos Kliubds savo su
sirinkime kovo 22, nutarė vi
sos dalyvaut minėtam 
riniam susirinkime, 
kalbės E. Browder, 
Flynn, IL Winston.

Nuvažiuoti į Boston Areną 
masines prakalbas kaštuos tik 
25 centai; nuveš vietos drau
gai, kurie turi mašinas. A. Ba
ronas 7 pasižierių savo mašiną 
jau turi prirengęs, kiti mūsų 
veikėjai taip pat gatavi. Tikie- 
tus ir automobilliuose vietas 
užsisakykite pas draugus A. 
Baroną, J. Stigienę, G. Shi- 
maitį, T. Bartkų, Beniulį ir 
pas kitus vietos draugus.

Visi, kurie važiuosite į mi
nėtas masines prakalbas, susi
rinkite prie Lietuvių Taut. Na
mo kovo 31, ne vėliau kaip 
1 :30 vai. po pietų. Šį sykį 
manoma, kad Montellos lietu-' 
viai masinėse prakalbose 
skaitliumi viršys sudėjus krū
von Norwooda ir So. Bostoną. 
Palauksime — pamatysime.

G. Shimaitis.

atvažiavę
39 kuo-

nepamir- 
kiek jie

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Apylinkes 

Lietuvių Žiniai
LLD 43-čia, LDS 7-ta ir 

jaunuolių 210-ta kuopos stato 
scenoje labai juokingą veika
lą “Gyvieji Nabašninkai.” Į- 
vyks balandžio 28 dieną, šį 
taip nepaprastą veikalą čia 
mums suvaidins 
scrantoniečiai, LLD 
pos nariai.

Daugelis mūsų da 
šom scrantonieČių, 
mus prijuokino pereitą metą 
atvažiavę su veikalu “Aš Nu
miriau.” Tai dabar šiame vei
kale turėsim da daugiau juo
kų, nes pats veikalas yra la
bai žingeidus ir juokingas, o 
prie tam, tie vaidylos yra la
bai rinktini ir tinkami savo 
vietose.

Prie šio veikalo turėsim ir 
labai puikią programą. Veika
lo pertraukose dainuos šie pa
garsėję dainininkai: LDS Jau
nuolių Kvartetas iš Shenan
doah; Z. Valukas, jaunuolis iš 
Scranton; taipogi bus ir vieti
nių programos dalyvių.

Po vaidinimui bus muzika 
šokiams, gerų valgių ir gėri
mų. čia lietuviška visuomenė 
turės progą da sykį pamatyt 
tą taip žingeidų veikalą ir 
tuom pačiu sykiu jau baigsim 
vidujinius parengimus, nes 
pavasario sulaukę jau kelsi
mės į laukus piknikaut.

Aš Būsiu.

radas prieš Katedrą. Did
žiausios žmonių minios. 
Kalbos garsiakalbiais per
duodamos gatvėse. Lietu
viai Lietuvos sostinėje nu- 
aidino visą miestą lietuvių 
kalba ir lietuvių daina.

Vilnius 
tvarkingas 
rimtas.

pasirodė labai 
ir lietuviškai

K. V-as.

lop susidaryti tokia situacija, 
kad pasaulio darbo žmonės

ke turėsit progą gauti pinigi
nių dovanų, kurių bus net 26, 
pradedant nuo $50 ir baigiant 
$5. Viso bus išdalinta $200.

Šokiam grieš per visą dieną 
Wally Jason orkestrą iš 8-nių 
muzikantų. Programa bus to
kia, kokios kitos organizacijos 
neišgali duoti, tai yra, bus ge
riausi kalbėtojai, dainininkų 
grupės ir chorai, rusų šokikų

listiniais plėšikais.
Draugės ir draugai, mūsų 

judėjimo veteranai, nekažin 
koks amželis beliko mums gy
venti, bet mes atsiminkim, ko
kį svarbų darbą mes nudir- 
bom, dirbam/ir dirbsim; mūsų 
darbas, kaipo bendros darbo 
žmonių klasės, bus laimėtas ir 
atsiektas.

Apart to, mes šiame susirin
kime turėsime svečių iš Broo
klyn ir turėsime svarbių reika-

ir- dainininkų grupė, taipgi ir hj, svarbių raportų. J pereitą 
vasario mėn. visuotiną susirin
kimą atvyko ąpie 70 draugių 
bei draugų, ir mes turėjom la
bai gerą mitingą, svarbių ra
portų. Paraginkim vienas ki
tą, kad kuodaugiausiai galė
tume įtraukti į šį susirinkimą.

muzikantų.
’’Todėl jau nuo dabar pradė

kim darbuotis.
Bendro Komiteto Pirminin.,

J. Grybas.

Philadelphia, Pa.
Mūsų Organizacijų 

Narių Atydai
Ateinantį sekmadienį, kovo 

31 d., yra šaukiamas visų mū
sų organizacijų narių, “Lais
vės” dalininkų, skaitytojų ir 
mūsų judėjimo simpatikų su
sirinkimas, 735 Fairmount 
Ave., 2 :30 po pietų. Susirinki
mo pats svarbiausias tikslas 
yra sutvarkyti “Laisvės” ren
giamus piknikus Baltimorėj ir 
Philadelphijoj. Apart to, šia
me susirinkime pribus iš Ka
nados “Liaudies Balso” atsto
vas drg. Janauskas ir pasa
kys mums prakalbą.

Visi atsiminkit pasaulinę si
tuaciją, kurioj mes dabar gy
venam : pasaulinis 
tinis karas vystosi 
bandoma įtraukti 
Valstijas. Reakcija 
va tiksliai, kad prirengus ka
rui žmones. Atsiminkit, kad 
šitas karas nebus toks karas, 
kokį mes pergyvenom perei
tam pasauliniam kare. Jau 
matom Anglijoj, Francijoj, 
Italijoj, Vokietijoj, Japonijoj 
ir kitur reakcijos vyravimą ir 
baisiausį žmonių pavergimą, 
išnaudojimą, persekiojimą, te
rorą ir suokalbius prieš darbi
ninkų klasės vienybę. Mes ma
tom ir tėmijam, bet matom ir 
tą, kad revoliucinis momentas 
irgi bręsta, artėja ir gali ga-

imperialis- 
ir į jį bus 

Jungtines 
kelia gal-

OPEN 
EVENINGS

nhi mauras'!
vfsokio dydžio, 
gausite sulig sa 

VO lovos.
Prašom® u 
pamatyt »»«■ 
sų ir W“l na U 

rakandų.

mai, padaryti taip, kad nereikia guzikučių ir suteikia puikų miegojimui patogu
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan- 
tuotos.^.neblunka nė nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkimo. Ringiuotų sprendimų 
vidujines dalelės tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų matrasuose... apda
rytu is abiejų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iškim?:^iu. Taipgi atsižymi dvi- 

. diržinės rankinos lengvam apvertimui ir sanitariniai
oro ventiliatoriai.

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

409 ir 436 Grand St. t«i. Evergreen 7-8451 Brooklyn, N. Y.

ATBUDAVOJA VIBORGĄ

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tčvas ir Sūnus LevandauskaJ

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Leningrad. — Du tūks
tančiai mechanikų ir darbi
ninkų, atsiųstų iš Sovietų, 
pradėjo atbudavot Viborgą 
(Viipurį), kuris buvo dali
nai suardytas per karą tarp 
Suomijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Gaukite Gerų Žolių
čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, Jonin-žolių, 
Pupalaiškių, šaltpusnio, Debe
sėlio, šaruočio, Kadugio, Gry
buko, Parušančiaus, Gumba- 
žolių, Valerijono, Trukžolių, 
Golgono, Alierų, šaltmetių, 
Brolelių, Džiugelių.
Po 25c. už pakelį. Svaras 7Oc. 
Geros Trajankos 60c. pakelis. 
Knygelė, kuri aprašo apie visokias 

žoles, 15 centy.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

Vokiečiai Nušovė Žemyn 
Anglijos Lėktuvą

Berlin.— Vokiečiai prieš- 
orlaivinėmis kanuolėmis nu
kirto žemyn vieną iš bom- 
binių Anglijos lėktuvų, ku
rie skrido per šiaur-vakari- 
nę Vokietiją. Bėgdami at
gal, kiti anglų lėktuvai per
skrido per bepusišką Ho- 
landiją.

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas

Gaminam valgius b 
turime Amerikos 
išdirbinio ir Impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.iąuor#

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street •
BROOKLYN, N. Y.

Hong Kong.— Chinai su
mušė japonus keliose vieto
se pietiniame ir šiauriniai- 
vakariniame fronte. Chinai 
partizanai taip sukraipė ir 
sugadino geležinkelio bė
gius, kad susikūlė vienas į 
kitą du dideli kariniai ja
ponų traukiniai, ir tapo už
mušta 500 japonų kareivių.

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Sekite Mūsų Specialus
Lietuvių namų rakandų krautuve.

ATTRESS

Pirmu kartu savo gyvenime mes parduodame 
juos už žemiau kaip $29.50. Naujoviškiausio sti
liaus matrasy konstrukcija... minkšti kaip pūki-

S t
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LICENSES

■EER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

eOTICE is hereby given that License No.
1 205 has been issued to the undersigned 

to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8525 — . ._____
Brooklyn, County of Kings, to be 
Burned off the premises.

BENJAMIN Z. SHERMAN & 
ALBERT R. GLAUB1NGER 

Bay Ridge Liquor Co. 
4th Ave., Brooklyn, N.8525

VvIlVzIfkz V t, 1 V. y

4th Ave., Borough of 
con-

2OTICE Is hereby given that License No.
1588 has been issued to the undersigned 

to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2 Tillary St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

MAC BASSOCK
St. George Wine & Liquor Shop

2 Tillary St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1332 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1116 Avenue J, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License __
L 622 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

at 8702 — 5th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

tho premises.
HILLY AVRUTIS 

Ave., Brooklyn, N. Y.

trol Law 
Brooklyn, 
sumed off
8702—5th

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 672 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
tr°l Daw at~2110 Flatbush Ave., Borough of 

con-B rook lyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

JOHN J. ARCHIBALD- 
GEORGE W. MARTIN 

Archibald & Martin
2110 Flatbush Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 86 has. been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 568 Sutter Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be coQ- 
sumed eff tho premises.

ANAK WINE & LIQUOR. CO.. INC. 
568 Sutter Ave., Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 891 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4804 Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HERMAN FABER
4804 Avenue N Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 44 has been issued to the undersigned 
to mH wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6824 — 8th Ave., Borough of 
prooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ANTHONY S. ESPOSITO 
8th Ave. Liquor Co.

6824—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 475 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

4820—4th

at, 4820 — 4th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
♦ EDWARD EPSTEIN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 862 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol La\V at 329 Van Brunt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 504 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

^'Brol Law at 6813 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
Burned off the premises.

FRED WM. DREWES & 
WILLIAM C. DREWES 

d-t>-a Drewes Bros.
6813—4th Ave., . Brooklyn, N.

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 65 has been issued to the undersigned 
to mH wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1130 Myrtle Ave., Borough of 

con-Brooklyn, County of kings, to be 
sumed off then premises.

CHAS A. CUTTER &
WILLIAM STAMMEL

Cutter & Stammel
1130 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that LicenseNOTICE is hereby given that License No. 
L 1124 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 333 Cumberland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
CUMBERLAND WINE & LIQUOR CORP. 
333 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 78 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5611 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CRYSTAL WINE & LIQUOR. INC. 
5611 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 411 has been issued to the undersigned 
to Mil wine and liquor at retail under 
Saetion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2132 — 86th St., Borough of 
Brooklyn, 
sumed off

2132—86th

86th St'., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
LOUIS COHEN

St., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 723 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 903 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
CHURCH AVE. WINE & LIQUOR CORP. 
903 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 424 has been issued to the undersigned 
to Bell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 794 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CATON WINE & LIQUOR STORE, INC. 
Family Liquor , Store

T94 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

*> NOTICE is hereby given that License No. 
L 1542 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 508a Brighton Beach Ave., Bo- 
FCMgh of Brooklyn, Cunt yof Kings, to 
OOttsumed off the premises.

JENNIE HONIG 
Brighton Beach Wine & Liquor 

508* Brighton Beach Ave., Brooklyn, N.

be

* .

NOTICE is hereby given that License No. 
L 682 has been, issued to the undersigned 
t* sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

bI*w ajt 659 Rogers Ave., Borough of 
con-Bcooklyn, County of Kings, to be i 

MMMd off the premises.
PHILIP BERMAN

• ■_ Kogers Wipe & Liquor Co. 
•(* Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.
oncE is hereby given that License No. 
1 K5 has been issued to the undersigned 
t •*!! wine and liquor at retail under 
tatlon 107 of the Alcoholic Beverage Cop- 

w a? 1247 Avenue U, Borough of 
con-p6*oklyn. County of Kings, to be 

■MMu off the premises.
SYDNEY H. ROSENSTEIN

: Homccrest Liquor Store
Avenue U, Brooklyn, N.

riCE is hereby given that License No. 
W han been issued to the qnderHigned 
Mil wino and liquor at retail under 
Jon 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Law at 300 Wyckoff Ąve., Borough of 
Ntlyn, County of Kings, to J>e con-lyn, County of Kings, to ,į>e

SAMUEL FEINBERG &
JULIUS HEILWEIL 

King Liquor Co.
Wyekoff Ave., Brooklyn, N

NOTICE Is hereby given that License No? 
L 1895 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 930 Brooklyn Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HERMAN DOLOWITCH.
930 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 451 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 80 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CRANLYN WINE & LIQUOR, INC. 
80 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 493 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol .Law at 4812 — 3rd Ave., Borough of- 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HARRY T. DUNWORTH 
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.4812

NOTICE is hereby given- that License No. 
L 60 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 519 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
BREVOORT WINE & LIQUOR STORE, Inc. 
519 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 32 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beveragč Con
trol Law at 758 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

FLORENCE BOSWORTH 
758 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1524 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off

at 976

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Fulton St., Borough of 

con-
tho premises.

JACOB BON
976 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 71 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 527 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

BENJAMIN BODZIN 
Flatbush Wine & Liquor Store 

Ocean Ave., Brooklyn, N.

con-

527

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1377 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2337 Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JOHN COTTONE 
Bedford Plaza Liquor Store

Newkirk Ave., Brooklyn,' N. Y.2337
NOTICE is hereby given that License .No. 
L 348 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1245 Atlantic Ave., Borough of 

con-Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off tho premises.

JULIUS GEHER 
Bedford Liquor Store

1245 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1367 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

5th Ave., Borough of 
con-

at 553 — 
County of Kings, to be < 

the premises.
ANTON BERGER 

Bay River Wine Co.
553—5th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 623 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7618 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CARL MAHLER
5th Ave., Brooklyn, N. Y.7618

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1193 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Sectidn 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2921 Beverly Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

McLOONE INC.
2921 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 70 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 306 — 86th St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

•McKEY LIQUORS CORP.
306 — 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 69 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221a Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises.

ABRAHAM
221a Utica Ave.,

to be con-
LONDON

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1415 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1071 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the ^premises.

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

NOTICE is hereby given that License. No. 
L 1448 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at' 1552 Myrtle Ave., Borough of 
BroofHyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SYDELL LEVY
1552 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 61 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1361 Fulton St.. Borough of 
Brooklyn-, County of Kings, to be 
sumed off tho premises.

HYMAN LEVINSON 
York Wine & Liquor Store

1361 Fulton St., Brooklyn, N.

con-

No.NOTICE is hereby given that License 
L 785 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 41 Lincdln Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HENRY LEVIN
41 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1371 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1824 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 397 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6905 — Third Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

IRVING H. LEMBECK
6905 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
L 1490 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholie Beverage Con
trol Law at 1601 Kings Highway, Borpugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

KINGSWAY LIQUOR STORE 
1601 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 591 has been Issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail upder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law ' ' 
Brooklyn, 
sumed off

at 120 Court St., Borough of 
County of Kings, . to be con- 

tho premises, '
LOUIS KERN

St-. Rrooklyn, N. X.120 Coqft

NOTICE is hereby given that License No. 
L 690 has been isued to the undersigned 
to sell wipe and liquor at retell under 
Section 107 of the AlenhAlin Rnvni’qu’A

. w at 164 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises.

PAUL KELLER
154 Flatbush Ave., Brooklyn, N. X

NOTICE is hereby given that License No. 
L 48 has been issued tp the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4324 — 18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HERMAN LIEBMAN 
Parkville Liquor Store

4324 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

• /■

0 X 1 ■ S I
NOTICE Is hereby given that License No. 
L 517 has been issued to the undersigned 
to sell wide and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 715 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

ISIDOR RAND 
Fulton Wine & Liquor Store

715 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Ketvirtadieniu Kovo 28, T940

NOTICE is hereby given that License No. 
L 278 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
U'°J Eaw at,2107 Cortelyou Rd., Borough of 

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
the undersigned 

,I<luor at retail under Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
n° vVHW 10 — 4tb Ave., Borough of 
sumed ,pounty .of Kin«s' to be con- sumed off the premises.

JACOB L. GLASS 
m E*,x)t Wine & Liquor Store 
10—4th Ave-, Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
L 121 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 193 Columbia St., Borough of 
Brooklyn, C _ -
sumed off the prem:

Brooklyn, County of kings’ 'to be’ 
sumed off the premises.

BENJAMIN RUDOLPH 
Leon’s Wines & Liquors

2107 Cprtelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 404 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6017 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed Off tho premises.

ISIDORE FRUCHTMAN 
6017 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

’s hereby given that License No.
67.) has been issued to the undersigned 

o X,ne. a’?d ,i(luor ttt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
ti ol Law lit 5407 Third Ave., Borough of 
Brooklyn County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ABRAHAM BRETTSCHNEIDER 
m. j r a Avenue Liquor Store

5407 Third Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 515 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 219 DeKalb Ave., 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises.

ANNA LAVITZ 
Carlton Wine & Liquor 

219 DeKalb Ave.

Borough of 
to be con-

Store
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 474 has. been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 673 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JACOB LANTER
5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 26 has _ been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 689 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

GERTRUDE FRIEDMAN
689 — 4th Ave., Brooklyn, .N. Y.

673

NOTICE is hereby given that License No. 
L 103 has been issued ,to the undersigned 
to, sell wine and liquor at retail under 
Section 107 cf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1102 Lafayette Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 490 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6117 Fourth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off tho premises.

ALBERT B. MILLMAN 
Supreme Wine & Liquor

6117 Fourth Ave., Brooklyn, N.

con-

Y.

County of Kings, to be con- 
Ihe premises.

SADIE GOLDMAN 
Union Wine & Liquor Store

• Brooklyn, N. X.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 104 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 297 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

MAX SHOMER 
Atlantic Wine & Liquor Co.

297 Atlantic Ave., Brooklyn, N. X.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 52 has been issued to the undersigned 
o Jel1 ,^ne. and Iteuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
V.° P.aw 230 Kings Highway, Borough- of 
Brooklyn, County of Kings, tq be con
sumed off the premises.

FRANCES GRAF
• Ssa Boach Liquor Store

290 Kings Highway, Brooklyn, N. X.

d-b-a T* 
193 Columbia St.,

NOTICE is hereby given that LieenM No. 
L 391 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1529 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

MARY Pl ERSE 
B’way W & L Store

1520 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1143 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail underto sell wino and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-

131 Driggs Ave., Borough of 
con-Brooklyn, County of Kings, ' to be 

sumed off tho premises.
CATHERINE KUHL & 
JOSEPH M. BONOMO 
Joseph A. Kuhl & Co.

Driggs Ave., Brooklyn,

NOriCh is hereby given that License No. 
L 656 Jias been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2119 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn County of Kings, to’ be con- 
burned off tho premises.
».,aSSPH1E & BFRTHA FRIEDLAND 
2119 Nostrand Ave.f Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 720 hps been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4416 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be < 
sumed off the premises.

ARTHUR & CHARLES DREHER 
Sunset Wine & Liquor Store 

4th Ave., Brooklyn, N.4416

con-

131 N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 822 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail undei1 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

852 Utica

at 852 Utica Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
JACK KRASNER

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1^80 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 789 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 833 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ląw at 697 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

MORRIS KOPTELMAN
697 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 566 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1065 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

KAY WINE & LIQUOR STORE, INC. 
1065 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 40 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7219 — 18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

JOSEPH KOWALSKY 
Joe’s Wine & Liquor Store

7219—18th Ave.. Brooklyn, N. Y.

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 355 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1747 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HERMAN HOFFER
1717 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 667 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1151 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

SAMUEL HOCHBERG 
Clarendon Liquor Store

Flatbush Ave.^ Brooklyn, N. Y.

con-

1151

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1579 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 325 Knickerbocker Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HOCHBERG LIQUOR STORE CORP. 
325 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 896 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 956 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 401 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off
5602—8th

at 5602 — 8th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
HERZ LIQUORS, INC.
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 123 has been issued to the undersigned 
to sell vtine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Lw 
Brooklyn, 
sumed off

479—72nd

at 479 — 72nd St., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
FRIEDA R. HERZ

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 389 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 387 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

ALEXANDER HELLER & 
BENJ. HELLER 

d-b-a Hellers Liquor Store 
Broadway Brooklyn, N.

con-

387 Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 195 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor* at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9403 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

HARMON LIQUOR CO., INC.
9403 —'5th Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 652 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107, of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off tho premises.

at 9314 — 3rd Ave., Borough of 
County of Kings, to- be con-

HENRY HĄRDE
9314—3rd Ave., , Brooklyn, N. y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 646 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor pt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1375 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

HARRY SALTZMAN 
Grant Square Liquor Store

Bedford Ąve.,

con-

1375 Brooklyn, N. Y.

NO’ITCE is hereby given that License No. 
L 349 has been issued to the undersigned 
to sell • wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2130 Caton Aye., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premised.

THE GOVERNOR WINES & 
LIQUOR STQRE\

2130 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 894 hrts been issued tp the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 0306 ■— 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, Coqnty of Kings, to be con
sumed off tho premises.

S. FLEISCHER 
Gilmoro Wine & Liquor Store

9306—4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No,- 
L 407 has been issued to the undersigned
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law, at 97—7th Ave., Borough ol 

cqq-y. Brooklyn, County of Kings, tp be con
sumed off the premises.

DANIEL GERARDI
7th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
L 48 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 348 Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

DAVID FINKEL
348 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 405 has been issued to the undersigned 
to sell wino 1 and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4214 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SAM FELDMAN
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.4214

NOTICE is hereby given that License No. 
L 651 has been issued to the undersigned 
to sell wipe and liquor at retail under 
Section 107 of thb Alcoholic Beverage Con
trol Law at 780 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of' Kings, to be con
sumed off the premises.

ABE FELDMAN
780 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 370 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 76 St. Marks Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 889 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 142 Havemeyer St., Borough of 
Brooklyif, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ROŽE ZEIDEL
142 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1347 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1115 McDonald Ave., Borough of 
Brooklyn, County of1 .Kings, to be con
sumed off the premises.

HARRY.YAMPOLSKY
1115 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3130 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises. 4.

HENRY WURDEMANN
3130 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 59 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 337 Eastern P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises. 
EUGENE W. WOOD &

E. W. Wood 
337 Eastern P’kway,

ELEANOR WOOD 
& Co.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 448 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

at 329 Smith St., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises, 
MAX WOLIN

St., Brooklyn, N. Y.

trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

329 Smith
NOTICE is hereby given that License Ho. 
L 797 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4322 — 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County Kings, to be con
sumed off the premises.
MARX WOLFSON & WILLIAM WOLFSON 

Marx Wolfson & Son
4322 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 704 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 582 Wilson Ave., 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises.

SOL SPRUNG 
Wilson Ave. W. & L.

582 Wilson Ave.,

Borough of 
to be con-

Store 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 51 has been issued to the undersigned 
to sell wine and llquoj' at retail under 
Section 107 of the Ąlcoholic Bqveragq Con
trol Law at 44 Hoyt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

M. WERTHEIMER INC.
44 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby givep that License No. 
L 834 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1006 Flushing Aye., porough of 

■ Brooklyn, County of Klngq, to be ' con
sumed off tho premises.

NATHAN WEINSTEIN
1()Q6 Flushing Ave., BropkĮyp, N. XY.

NOTICE iš hereby given that License No. 
L 642 has been issued to the undersigned 
to 8pll wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 425 Sutter Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con- 
sutped off the premises.

JACOB WAGNER
4.25 Sutter Ave., Brqoklyp, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L J327 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail undep 
Section 107 of tpe Alcoholic Beverpge Con
trol Law at 6415 — '18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bp con
sumed off the premises.

VALENTINO TROVATO
6415 -— 18th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that picense No. 
L 332 has been issued to the undersigned 
to sell wino pnd liquor at retell under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2574 Pitkin Ave.', Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con- 
sųmecj off ’

2574 Pitkin Ave.,
SŲSTRIN

NOTICE is hereby given that License No. 
L 147 has been issued to the undersigned 
to ,?e ™ino and liquor at retail under 
Septjon 107 of the* Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1886a Fulton St,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, fp bp con
sumed off the premises.

WI^E & LPQUOR STORE INC. 
1836a 1'ulton St<, , Brooklyn, H. X,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 164 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

i.trol Law at 1551 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

STUYVESANT LIQUOR SHOP INC. 
1551 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tnat License No. 
L 213 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ST. MARKS W. & L. STORE INC. 
299 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 66 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 450 St. Johns Pl., Borough of 
Brooklyn, County of 
sumed off tho premises.

BARNETT 
St. Johns W. &

450 St. Johns Pl.,

Kings, to be con-

JAVITZ
L. Store Inc.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 49 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off tho premises.

SOUTH BROOKLYN LIQUOR CO. INC. 
429 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

at 429 — 5th Ave., Borough of 
County of Kings,, to be con- 

the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1180 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

4819

at 4819 — 13th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
BENJAMIN SPANIER

13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
I. 1487 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 89 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

LOUIS SOLOMON
89 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 172 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

at 1709 Foster Ave.. Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
MILTON SNYDER

1709 Foster Avt., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 333 has been issued to the andersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 1567 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off tho premises.

MAX A. SILVERMAN ING. 
1567 Pitkin Ave. Brooklyn,

to be con

NOTICE is hereby given that License No. 
L 774 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1122 'Eastern P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HOWARD SEIDERMAN
1122 Eastern P’kway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 58 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Court St., Borough of 

to be con-

434 Court

at 434
County of Kings, 

the premises.
THERESA SCOTTO

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 885 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumęd off
180 HoS-t

at 180 Hoyt Street, Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
LOUIS SCHWARTZ

St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1497 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 990 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

SCHMUCKLER’S W. & L. STORE INC. 
990 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 840 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail upder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 661 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho .premises.

JOSEPH SCHINDLER
661 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 398 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol La>v at 118 Prospect Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

SCHACHER LIQUOR STORE. INC. 
118 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1056 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alpoholic Beverage Con
trol Law at 791a—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho prerpises.

LOUip SCHACHER
791a — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby glvep that License No. 
L 412 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
pect|on |07 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 546 — • 86th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the’ premises.

ANTHONY SANTORA, JR. 
86th St., Brooklyn, N. Y.546

NOTICE is hereby given that License No.- 
1/ 782 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
SJeetjon 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1725 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SAMUEL’S W. & L. STORE. INC. 
1725 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 861 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 266 Prospect Park, W., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the promises.

NATHAN RUBIN

NOTICE is hereby given that License No. 
P 1078 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section It) 7 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1428 Rockaway P’kway, Bo- 
roųgh pf Brooklyn, County of Kings, fo bp 
consumed off the premises.

MAX ROTŲ
1428 Rockaway F'kwqy, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 253 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107" of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 2841 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HARRY CHANIN - IRVING SALMAN 
AARON CHANIN

d-b-a Willies Wine & Liquor Store 
2841 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 607 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6114 ■— 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

PERLMAN & GOLDSTEIN 
Crown Retail W. & L. Store

6114 — 5th Aye., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 279 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 607 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

JOSEPH PERLMAN
607 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 491 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 1U7 of the Aiconolic Beverage Con
trol Law at 3901 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.JOHN PEPE

5th Ave., Brooklyn, N. Y.3901

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1257 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of - the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off 
ARTHUR

at 30 Nevins St., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
RUSSELL & GEORGE RUSSELL 

Russell Bros.
30 Nevins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License .
L 276 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1422 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

nAKKY LaZEK & IRVING WEISS 
Peerless wine & Liquor Co.

1422 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
f, 67 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 108-110 Tompkins Ave., ”* 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed off the premises.

MORRIS SCHREIBER 
Tompkins W. & L. Store 

108-110 Tompkins Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 559 has been issued to tne undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Aiconolic Beverage Con
trol Caw at 1211 l-uiLon St., Borough of 

Kings, to be con-

N.

Bo- 
be

NOTICE is hereby given that License No. 
L 277 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 401 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

PHILIP SCHUPACK 
Philips Retail W. & L. Store

401 Myrtle Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1135 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

at 788 Grand St., Borough of 
County of Kings, to be 

the premises.
ANTHONY ROSSI 

Rossi Food Products
788 Grand St., Brooklyn,

trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

con-

N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
L 1433 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 754 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

MORRIS ROSS 
754 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 977 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 808 Prospect Pl., Borough of 
Brooklyn, ' County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SAMUEL ROSCHER
808 Piuspect Fl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 608 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 395 Roebling St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ROEBLING LIQUOR STORE, INC. 
395 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given’ that License No. 
L 72 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

at 415-417 Keap St., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
XAVIER STRUMSKIS 
Republic Liquor Store 

4154417 Keap St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 144 has been issued to the undersigned 
to ' sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

RĖMSEN COURT LIQUOR STORE, INC. 
5 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 97 has been Issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4301 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that Lipense No. 
L 606 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1604 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
QUALITY WINE & LIQUOR STORE, INC. 
1604 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 55 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic 2 Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

at 1811 Avenue U, Borpugh of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
LOUIS PRISCO

Retail Wine & Liquor Store
1811 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

Ace

•NOTICE is hereby given that License No. 
L 565 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

183

at 183 Sterling Pl., Borough of 
County of Kings, to be 

the premises.
SIMON GOTTHEIMER 
Plaza Liquor Company 

Sterling PL, Brooklyn,

con-

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 396 has been issued to the undersigned 
to sell wfiTo and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 639 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County pf Kings, to be con
sumed off the premises.

FRED W. PLATE & META A. PLATE 
Flate’s Retail Liquor Store

639 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 531 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 292 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

LOUIS HOROWITZ 
Pitkin Wine & Liquor Shop

292 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICĘ is hereby given that License No. 
L 1241 has been issued to the undersigned 
to sell wino and IJquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 117 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

J. A. PIDAL, INC.
117 Atlantic Avp., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 757 has beep issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at tetai! under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at^ 168 Pierrepont St., Borough of 

con-Brooklyn, County of Kings, to be 
sutped off the premises.

SIGMUND KIMELMAN 
Pierreixmt W. & L, Store

NOTICE is hereby given that License No. 
L 864 has beqn issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section |07 of the Aicpholic Beverage Con
trol Law at 123 Bay Ridge Ave., Borough of 
Brooklyn, Coqnty of Kings, to be con
sumed off the premises.

HENRY PETZINGER 
123 Bąy Ridge Ave Brooklyn, N

Brooklyn, county ot 
sumed off the premises.

CAl'rlluUNi^
1211 Fulton St.,

PAYNTER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 11 ii has been issued to the undersigned 
to sell wine and hqUor at retail under 
Section 107 Of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 97 Church Ave., Morough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed olf the premises.

SAM. PAVEY
97 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 73 has been issued to tne undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 10/ of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 616 Flatbusn Ave., Borough of 
Brooklyn, County 01 Kings, to be con
sumed olf the premises.

KcBkccA EDELSTEIN 
1'atio W. & L. Store 

Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.616
NOTICE is hereby given that License No. 
L 338 has been issued to tne undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
section 10/ of tne Aiconolic Beverage Con
trol Law at 1204 — Sth Ave., Borough of 
Brooklyn, county of Kings, 
sumed oil the premises, 
aut ostkow & ALBERT 

Park Slope W. L.
1204 — 8th Ave.,

to be con-
I. KOSLOW 
Store

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
k, uib has been issued to tne undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
section 10/ of tne Aiconolic Beverage Con
trol Law al 220 Parkside Ave., Borough of 
Brooklyn, County ot Kings, to be con
sumed oil the premises.

PARKS1DE LIQUORS CORP.
220 Parkside • Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 4t>3 has beer, dssued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
section 197 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 533 Eastern P kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed otf the premises.

BEN PAKKOFF, INC.
533 Eastern P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
l, 741 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 433 Flatbusn Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed otf the premises.

paramount wine & 
liquor store, inc.

433 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 399 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 1U< 01 the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8218 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

OLYMPIC LIQUOR STORE, INC. 
5218 —ath Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 4178 has been issued to the Undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2777 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 695 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1436 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HERBERT E. BERRY & 
ELSIE M. IMGRAM 

Nostrand-Church Wine & Liquor Store 
1436 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 436 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at H>63 Sheepshead Bay Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

MORT NEWMAN, INC.
1663 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 417 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail undęr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off 
MYRTLE 
2 Myrtle

at 2 Myrtle Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
WINE & LIQUOR STORE. INC. 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
,L 35 has bean issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5217 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

CARL MULLER
4th Ave., Brooklyn, N. Y.5217

NOTICE is hereby given that License No. 
L 489 has been issued to the undersigned 
to sell wjne and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

130

at 130 — 5th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 
the premises.

EDWARD MOSS 
Edward Moss. Co.

5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 560 has been issued to the undersigned 
to sell wine an4 liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 887 lYilton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

MORRIS GARFINKEL 
Morris Liquor Store

887 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 406 has been issued to tho undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Seption 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 201 Seventh Ave., Borough of 
Brooklyn. Cpunty of Kings, to be con
sumed off the premises.

THOMAS J. MOLLOY, JR. 
201 Seventh Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 689 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 pf (he Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1239 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises. ■

SOL & HENRY MEYRR 
Meyers 

1239 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y
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Ketvirtadienis, Kovo 28, 1940

nauskas, kuris kalbės apie Kanados 
dabartinę padėtį. Bus ir svečių iš 
Brooklyno. Šį susirinkimą šaukia 
Veikiantis Org. Kom. ir ALDLD 
Apskr. — J. Smitas, Sekr.

(74-75)

DETROITO ŽINIOS

f

» 
i

1

Masinės Prakalbos
Kovo 30 d., šeštadienį, įvyks 

masinės prakalbos, 4097 Por
ter, Draugijų Svetainėj. Bus 
gerų kalbėtojų anglų kalba ir 
pora lietuvių. Masinių prakal
bų tikslas siųsti protestus į 
kongresą prieš bilius, kurie 
rengia ateiviam ir pažanges
nėm unijom slastus. Todėl 
kiekvienas darbininkas priva
lo dalyvauti ir pareikšti pro
testą prieš S. V. kongresma- 
nus, kad jie nedrįstų daryti į- 
statymų dėl darbininkų paver
gimo.

Dailės Choro Operetė
Girdėt, kad Dailės Choras 

smarkiai rengiasi sulošti ope
retę “Silvija.” Bus sulošta Fi
nų Svetainėj, balandžio 14 d. 
Kaip man yra žinoma, operetė 
“Silvija” yra gražus kūrinys, 
tik, žinoma, gražumas pri
klauso nuo gerų lošėjų ir dai- 
norių.
“Vilnies” Naudai Koncertas

60c. 
visų

yra 
lietu- 
daug

Vilniečiai rengia savo mies
te, tai yra Chicagoj, šaunų 
koncertą “Vilnies” 20 metų 
jubiliejaus proga. Taipgi mes, 
detroitiečiai, irgi nenorime 
pasilikti ir paminėsime “Vil
nies” 20 metų jubiliejų balan
džio 7 d. Pradžia 6 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėj, ant 
25-tos. Bus puikus koncertas, 
dainuo ‘Mainierių Kvartetas’ 
iš Shenandoah, Pa. Taipgi bus 
vietinių gerų dainorių ir Aido 
Choras. Vėliau bus šokiai.

Mainierių Kvartetas yra la
bai gerai žinomas ir pasižymė
jęs savo pažangiu dainavimu. 
Todėl kiekvienam bus naujie
na išgirsti dar pirmu syk De
troite juos dainuojant. Jau tik 
savaitė laiko liko, tai nepa
mirškite įsigyti tikietus — iš 
anksto tik 50c, prie durų 
Tikietus galite gauti pas 
organizacijų narius.

i Apsisaugokite
Westminster apylinkė 

gana daug apgyventa 
viais, bet taipgi randasi
kitataučių. Ir kada tik suma
žėja darbai, tai čion įvyksta 
labai daug užpuolimų. Jau 
nusiskundžia apie pora de- 
sėtkų lietuvių moterų, kad ei
nant gatve ne tik vakare, bet 
ir dien'os laiku ištraukia iš 
rankų partmanuką su pinigais 
ir pabėga. Kurios bando gin
tis, tai gauna sužeisti.

Willis duonos krautuvėn, 
įėjo du plėšikai ir su prievar
ta atėmė apie $70 iš pardavė
jos. Praeitą savaitę lietuvis 
ėjo namo nuo Westminster ir 
įsuko į Hidle St. Paėjus vieną 
bloką, liko užpultas ir su švi
no įnagiu permušta galvą ir 
sužeistos rankos. Bet dar buvo 
tik apie 9:30 vai. vakare, tai 
žmonės užgirdę riksmą, pra
dėjo bėgti ir liko išgelbėtas 
neapiplėštas. O sužeistasis nu
vežtas į Receiving ligoninę. 
Užpuolikai įsėdę į automobilį 
pabėgo sau.

Todėl šioj apylinkėj yra pa
tartina nevaikščioti vienam, 
kaip vyram, taip moterim. 
Grupes nedrįsta užpulti.

Darbai Mažėja
Iš patyrimo yra žinoma, 

kad karas tai fabrikantų dar- 
bymętė. Kolei Europoj Fin- 
liandijos karas tęsėsi, tai ne 
tik melu “fabrikai” dirbo, bet 
ir plieno įstaigos dirbo dieną 
ir naktį ir jau daug dirbtuvių 
rengėsi prie dar didesnės dar- 
bymetės. Keletas automobilių 
dirbtuvių jau buvo pasirengę 
prie to, kad bile dieną pamai
nyti automobilių dalių dirbi
mą ant ginklų gaminimo. Bet 
kada karo “saulutė užsileido,” 
tai kaip su kirviu nukirto pra
monę, darbai apie vieną treč
dalį sumažėjo ir net “Good 
Friday” buvo švenčiama Chry- 
slerio ir kitose dirbtuvėse. Nie
kas tą dieną nedirbo.

Tai mat, fabrikantai visuo
met pritaiko savo priežastis 
prie visko. Buvo NRA, tai ka
da nebūdavo darbo, sakydavo, 
kad NRA teisės nepavelina.

agentą 
ir A. 

kompa- 
prakal- 
ir taip

gatve

Dabar, kada karo užsakymai 
sumažėjo, tai užsimanė švęsti 
ir “Good Friday” prieš Vely
kas. Todėl dabar iš daugelio 
dirbtuvių ateina žinių, kad 
darbo valandos sutrumpintos 
ir produkcija sumažėjo.

Mulkių Tėvas
Aną dieną einant

klausiaus, tai beveik didžioji 
dalis žmonių atsisukę radio ir 
klausosi Fathher Coughlin ra
dio kalbos arba, geriau sa
kant, “mulkių tėvelio.” Kaip 
kada ir aš, norėdamas žinoti, 
ką tas “tėvelis” pasakys, at
sisuku radio. Klausant sveiko 
proto žmogui, Coughlino pra
kalbos būna tuščios ir nuobo
džios. Visas pamokslas ištisai 
yra niekas daugiau, kaip tik 
žmonių mulkinimas.

Alvinas.

bėti K. Vaišvylą, 
Brockert kompanijos 
Pejikevičių, tos pačios 
nijos manedžierių. Po 
bų prasidėjo šokiai
linksmai vakaras užsibaigė.

Parenginlas nusisekė labai 
gerai, žmonių buvo susirinkę 
gerokas būrys. Pelno liko 
$95.81, kurie likosi perduoti 
J. Tautvaišai.

Draugas J. Tautvaiša norė
jo atatinkamai padėkavoti 
tiems visiems, kurie širdingai 
prijautė ir pasitarnavo jam. 
Bet negalėdamas to padaryti 
ten ant vietos, prašė manęs, 
kad aš už jį tą padaryčiau per 
laikraštį. J. Tautvaiša širdin
gai ačiuoja Liet. Taut. Namo 
Draugovei už leidimą 
vartoti svetainę, taipgi 
ja rengimo komisijai ir 
dinėms, ir A. Railai už 
sinirną dovanai.

Šis parengimas parodė, kad 
Montello’s progresyviški lietu
viai nepamiršta tų žmonių, 
kurie yra pasidarbavę dėl vi
suomenės.

PLYMOUTH, PA.
Sekmadienį, 31 d. kovo įvyks 

Laisvės kapų susirinkimas, 40 Fer
ry St., 2-rą vai. po pietų. Prašome 
narių dalyvauti šiame bertaininiame 
susirinkime, užsimokėti duokles ir 
išgirsti raportus. — Koresp. (75-76)

WILKES-BARRE, PA.
Sekmadienį, kovo 31 d., 

LDS 
15 J/2 
1-mą 
gatų 
datus ir užsimokėjimus už 1940 me
tus. —• O. Zdanienė, Sekr. (75-76)

kovo 31 d., įvyks 
10-to Apskričio konferencija, 
Centre St., Shenandoah, Pa., 
vai. po pietų. Prašome dele- 

dalyvauti laiku, turėkite man-

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Politinio Sąryšio susirin

kimas įvyks kovo 29 d., 7:30 v. v. 
Piliečių Kliubo Svet., 12 Vernon St. 
Visi Draugijų atstovai dalyvaukite, 
turime svarbių dalykų svarstyt. — 
Žalimas, Rašt. (75-76)

6

BAYONNE, N. J.
A. L. P. Kliubas ir L. A. U. Kliu- 

bas bendrai rengia balių su šokiais 
dėl sušelpimo Wm. Ruzgio. Įvyks 29 
d. kovo, 7:30 vai. penktadienio va
kare, Lenkų salėje, 29 W. 22nd St. 
Šokiams grieš gera muzika. Daly
vaukite. — Rengėjai. (74-76)

DETROIT, MICH. .
Masinis protesto susirinkimas 

prieš ateivių bilių įvyks 30 d. kovo, 
7.30 v. v., 4097 Porter Svet. Bus 
ii' ILD kalbėtojai. Visi dalyvaukite.
— P. Ž. (74-76)

Newark N. J
ne-Newarko p'rogresyvė srovė 

ima atsakomybės už finan
sines sąskaitas įvykusio ma
sinio mitingo Lietuvos ne
priklausomybei minėt, va
sario 15 dieną.
Kadangi daug mano drau

gų man užmetinėja ir net vie
nas klausė per “Laisvę”, “Ko
dėl A. Bimbai už nepalygina
mai geresnės prakalbos pasa
kymą, negu prof. Pakšto, iš
mokėta tik 60 centų, o Pakš
tui net 15 dol. ?” Kadangi esu 
vienas iš progresyvės srovės 
komiteto narių, kuriam dau
giausia teko dirbti subendrini- 
me visų 
Lietuvos 
nėjimą, 
visiems.
kas jau senterėjęs, tačiau 
jausiuosi savo pareigą atlikęs.

Mum su d. Paukštaičiu ap
silankius pas p. A. Trečioką, 
kuris yra raštininku jų, t.y., 
katalikų ir tautininkų srovių 
pavardinto “16-tos dienos Ne
warko ir apylinkės komiteto,” 
jis paaiškino (nežinau, savo 
ar virš minėto kom. vardu), 
kad kalbėtojams ir už svetai
nę nebus mokama nei cento. 
Šv. Jurgio Draugija salę duo
da veltui, o kalbėtojai, kurie 
kalbės, turi pasišvęst tokiam 
svarbiam reikalui, kaip Lietu
vos reikalai, ir kelionės lėšas 
patys pasidengti. Taigi, dabar 
“Laisvės” skaitytojai gali ma
tyti, kaip prof. Pakštas pasi
šventęs Lietuvos reikalams, 
kad net 15 dolerių atlupo už 
pusės valandos mažos reikš
mės prakalbą.

Nei prie rengimo šio masi
nio mitingo, nei prie pinigiškų 
sąskaitų mes nebuvome prisi- 
leidžiami, nes kaip Trečiokas 
pasakė vienam to komiteto 
posėdy, kad mes, kaipo pro- 
gresyvė srovė, galį pinigus pa- 
aukot “Maskvai, vietoj Lietu
vai”. Toks pareiškimas jo, su
prantama, neturi jokios ver
tės, nes mūsų srovė visuomet 
kokiam tikslui rinkdavo ar 
renka aukas, tam ir pristato.

Komiteto narys, 
Geo. A. Jamison.

Livingston, N. J.

srovių rengti kartu 
nepriklausomybės mi
tai paaiškinsiu viešai 
Nors tiesa, kad daly- 

senterėjęs,

Montello, Mass

devynerius 
Taut. Namo 
jo atjauti- 
(Nepažymė-

pares prisi-

Kadangi drg. Juozas Taut- 
vaiša yra visiems montellie- 
čiams gerai žinomas ir daug 
pasidarbavęs dėl Liet. Taut, 
Namo Draugovės, pildydamas 
šios draugijos pirmininko pa
reigas per kokius 
metus, todėl Liet. 
Draugovės nariai 
mui surengė parę 
ta kada.—Red.).

Prie surengimo
dėjo ir Brockert alaus kompa
nija su trimis alaus bačkomis 
ir padidinimui programos, mi
nėta kompanija parūpino ju
dančius paveikslus, kurie buvo 
rodomi trijose temose, būtent: 
apie dabartinį Europos karą, 
Amerikos sportą ir alaus in
dustriją.

Pradedant vakarą, pirmi
ninkas A. Sauka perstatė kal

dykai 
ačiuo- 

gaspa- 
pagar-z

WORCESTER^ MASS.
Sekmadienį, kovo 31h d., 3-čią vai. 

po pietų, Boston Arena kalbės Earl 
Browder, Henry Wjnston ir Eliza
beth Gurley Flynn. Tema: Prieš Ka
rą ir Taika. Bus ir programa. Išva
žiuokite iš Worcesterio laiku, kad 
būtumėt 3-čią vai. Bostono Arenoj. 
Įžanga 25c. — Kviečia K. P.

(75-76)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas

29 d. kovo, 8 v. v., Jurginėj svetai
nėj, 180 New York Avė. Visi nariai 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes? 
turime daug svarbių reikalų. Jau 
trys mėnesiai baigėsi šių metų, bet 
mes dar nieko nenuveikėm. (74-76)

įvyks

A. Sauka.

Bridgewater, Mass

prastai, 
apylinkėj. 

Kooperatyve

Žinios
Darbai čeverykų išdirbystėj 

šiuom laiku dirba 
ypač Brocktono 
Bridgewaterio
dirbtuvė iki šiol dirbo vidu
tiniškai, nes per 20 m. išsigar- 
sino “Over Globe” čeverykai, 
patenkina kostumerius.

Šelpimas Vilniečių
Kaip kituos miestuose,

ir mūsų mažam miestelyj atli
kom užduotį, sukeldami $85 
sušelpimui nukentėjusių 

Šukelėm
vakarienę.
pasidėka- 

kurios ne

taip

nuo
au-

Reikia primint, kad pas 
su gaspadinėm turim 
vargo, kai reikia gauti, 
veik tom pačiom tan-

karo vilniečių, 
kom ir surengėm 
Daugiausiai reikia 
voti gaspadinėm,
tik sunkiai dirbo, bet kiekvie
na dar iškepė po keiksą ir au
kavo, 
mum 
daug 
Todėl
kiausia priseina dirbti. Todėl 
matau reikalo suminėti vardus 
tų gaspadinių, kurios aukavo 
keiksus: E. Miliauskienė, E. 
Deksnienė, Kirslienė, K. Bal
čiūnienė, J, Mažuknienė, J. 
Lapeikiene ir Miškiniene.

Pinigai pasiųsti per Lietuvos 
konsulį. Aukavusių vardų pa
vieniai neskelbsim laikraštyj 
dėl vietos sutaupinimo. Tčmy- 
kite konsulio paskelbimą 
Bridgewaterio.
“Vilnies” Sveikinimas su 

Metų Jubiliejum
Pasiuntem $7. Nors nedide

lė suma 
miestelio

pinigų, bet iš 
tai atleistina.

Mirtis
savaitės atgal

iš

20

mažo

mirė 
paėjo

JERSEY CITY, N. J.
šeštadienį, kovo 30 d., įvyks vaka

rienė ir šokiai. Rengia LDS 133 kp., 
Ukrainų Svet., 158 Mercer St. Pra
džia 7 v. v. Pasibaigus vakarienei 
bus šokiai prie G. Kazakevičiaus or
kestrus. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. (75-76)

HUDSON,, MASS.
Lietuvių Laisvės Pašalpinčs Drau

gystės 20 m. sukaktuvių vakarienė 
ir 1 šokiai įvyks kovo 30 d., 7.30 v. v. 
17 School St. B. Kavecko orkestrą 
gros šokiams. Taipgi turėsime gerą 
kalbėtoją, kuris pabrieš apie šios 
Draugijos gyvavimą ir reikalus. — 
Kom. (75-76)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6 Apskr. komiteto posėdis 

įvyks 31 d. kovo, 11 vai. r^to, 735 
Fairmount Ave. Visi Komiteto nariai 
dalyvaukite laiku.

Moterų Choro pamokos įvyks 
ketvirtadienio vakare, kovo 28 d.1, 
8:30 v. v., 735 Fairmount Ave. Visos 
narės dalyvaukite ir naujų narių at
siveskite. — J. Šmitienė, Sekr.

(75-76)

MINERSVILLE, PA.
šeštadienį, 30 d. kovo įvyks balius, 

Citizen Club Svet. Užkviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. Bus 
gėrimų ir užkandžių. Taipgi turėsi
me ir gerus muzikantus. Visas pel
nas bus skiriamas Svetaines palaiky
mui. įžanga 10c. (75-76)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, kovo 28 d., 8 v. v., 
Kliubo Svet., 376 W. Broadway. 
Draugai, šis susirinkimas yra svar
bus, nes bus rengiamos prakalbos Z. 
Janauskui “Liaudies Balso” redakto
riui iš Kanados, turėsime apkalbėti. 
Ateikite visi ir atsiveskite naujų 
rių. 
šių

Taipgi prašome užsimokėti 
metų duokles. — Sekr. V.

(74-75)

na- 
už

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 31 d. kovo 

įvyks visų mūsų organizacijų narių, 
“Laisvės” skaitytojų ir mūsų judė
jimo simpatikų susirinkimas. Taip
gi šaukiam iš visos Philadelphijos 
apylinkės dalyvauti šiame susirinki
me, 735 Fairmount Ave., 2:30 vai. 

'po pietų. Svarbiausi reikalai: turime 
sutvarkyti “L.” piknikus Baltimo- 
rėj ir Philadclphijoj. Bus ir kitų 
svarbių reikalų Ir raportų. Taipgi, 
šiame susirinkime pribus iš Kanados 
“Liaudies Balso” atstovas drg. Ja-

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

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su amc-

Rei- 
ir

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

&

Kelios
K. Jugulis. Iš Lietuvos
iš Kupiškio parapijos, Biručių 
kaimo. Gyvendamas buvo in
dividualistas, mažai rėmė vi
suomeninius reikalus. Bet ir 
nemėgino kenkti.

Tapo palaidotas be kunigo 
patarnavimo.

J. Kalvelis.

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

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
L 283 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1706 Mermaid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

MERMAID WINE & LIQUOR CORP. 
1706 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2101 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 1496 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHESTERFIELD RESTAURANT, INC. 
1496 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMA] JS KITUR
EKSKURSIJA

Liepos 28 d. (July 28th) įvyks 
dienraščio “Laisvės” ekskursija trau
kiniu į Lake Hopatcong, N. J. (No
lan’s Point Park). Puiki vieta pasi
maudymui ir piknikui. Kurie pernai 
dalyvavo, buvo labai patenkinti, tad 
šį malonumą turėsime ir šiemet.

Prašome didžiojo New Yorko or
ganizacijų tą dieną nieko nerengti 
ir kviečiame dalyvauti dienraščio 
“Laisvės” ekskursijoje traukiniu 
į Hopatcong Ežerą. — Rengėjai.

(75-76)

Penktas puslapis

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

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

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

; VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

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

nuo $1.50 augštyn

ir

660 Grand Street

ROSIU GĖRIMŲ

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

Daimontai 
Melsvi-balti 

perfekto

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves cleveiterlo stoties

Vietos 
tuotos 
vyrai, 
bravorų . alus ir
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susiphžinti.

Brooklyn, N. Y<
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

■Special

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.

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži Rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą.

Fontaninlų plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuotL

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
a-

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
J E W

701 GRAND STREET
Bet. Graliam &

Įsteigta 1892

BROOKLYN, N. Y.
Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178

y (Kampas Roebling St.)

Tel. E Ver green 7-1645 License No. L. 886

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store
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S FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Mateušas Simanavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.



NewYoito^M^feZmioy
Atbudavokime Amerikos Darbo Partiją

dienraščio

Rep.

Nedelioj Dalyvaukite Aido Vakarienėj

pa-

Žinojo, Kas Daryti

B.

*

vietos lietu- 
ir patyriau,

diena 
biznie- 
ir dar- 
balsuo-

Alfred T. Reingold 
Amos Landman 
Jesse Cousins

Joseph J. Fody
Reginald A. Bass 
Nathan Cohen 
David Derman
Max Torchin

12th A. D.

1st A. D,
William Grogan 
John Quill , 
Joaquin Sario 
Victor Burgener 
Frank Chaloupka

2nd A. D.
Milton Davidoff 
William Fischer 
Saul Horwatt 
Mary Knowles

3rd A. D.
Sydney C. Stern 
Michael D’Assara 
Paul Gastwirth 
Edward Stone 
Patrick J. Gallagher

4th A .D.
Samuel Salzman 
Henry Wigand 
Valda Shingler 
Mark H. Shulman

5th A. D.
William Power 
Louis Basis 
Charles Beuchel 
Pauline Belsey 
Morris Pottish

6th A. D.
Benjamin Smith 
Rudolph Skrek 
I. Arnold Himber 
Louis A. Berko 
Anna Braun.

Vakarienė bus labai skani; 
bus ir alaus. Pradžia 6-tą va
landą vakare, o įžanga dėl 
vakarienės ir šokių tik $1.25. 
Vien tik šokiams 40c.

23rd A. D.
Frank Pagano
Joseph Kessler
Bessie A. Wallman
Julius L. Bezozo
Henry Hainick

KANDIDATAI QUEENS
APSKRITYJ

Joseph Dermody, 
Israel Weisman 
Marcy Protter 
Benjamin Lazarus 
Claire Glickman

13th A. D.
Maury Golob 
Sadie Sobol 
Nathan Messner 
Murray Feldman 
Morris Berger

14th A. D.
John D. Masso 
Anthony Linkus 
Morris Packer 
William Eisenstadt 
Joseph Lewasklewicz

15th A. D.
George Rogers 
Eugene Blondci
Anthony Malnassy 
Paul Muller 
George Motie

16th A. D.
Irving Herzenberg 
Michael Coleman 
Philip D’Amato 
Irene Jasper
Manuel Kardonsky

17th A. D.
Theophilus Alcantara 
Abraham Scholnlck 
Lillian Steinhauer 
Hyman Koppelman 
Julius Meyerowitz

18th A. D.
Arthur E. Blyn 
George Feigenbaum 
James A. Leveson 
Leo Bernstein 
Anne Winter

19th A. D.
Leonard Montolto 
Alexander Avelllno 
Vito Barbera 
Rae Smith
Meyer Begelman

20th A. D.
Biagio Palazzolo 
Frank Guibordo 
Peter Ippolito 
Canio Metallo 
Andrea Venuti

21st A. D.
Peter, Harris 
Raymond J. Sullivan 
Oscar J. Albert 
Martha Gottlieb 
Robert Joffe

22nd A. D.
- Samuel Goldberg 

Theodore Campanella 
Julia Meister 
Samuel G. O’Neill 
David Rosoff

Aido Choro metinis bankie- 
tas ir šokiai rengiama Lietu
vių Piliečių Kliubo svetainėj, 
280 Union Avė., kovo 31, 
1940.

Sestas puslapis

Mes gavome Amerikos Dar
bo Partijos progresyvio spar
no išleistą laikraštį “New 
York Citizen,” kuriame iške
liama aikštėn ta kova, kuri 
dabar yra viduje Amerikos 
Darbo Partijos.

Amerikos Darbo Partija 
pačioj pradžioj pasirodė ge
rai. Anais metais ji gavo apie 
500,000 balsų New Yorko 
mieste. Bet kada joj įsigalėjo 
atžagareiviai Alex Rose, An- 
tonini, Dubinsky, ir elementai 
susispėtę aplinkui žydų men
ševikų “Forwarda,” buržua
zijos “World-Telegram” ir 
“New York Post’’, tai jau per
eitą rudenį Amerikos Darbo 
Partijos balsai labai nupuolė.

Vienatinis išgelbėjimas 
Amerikos Darbo Partijos, jos 
kovingos dvasios atsteigimas, 
padarymas naudinga darbo 
žmonėms, smulkiems biznie
riams ir namų savininkams, 
tai prašalinimas ponų Rose, 
Dubinsky ir kitų elementų iš 
vadovybės.

Amerikos Darbo Partijoj 
susidarė kairysis sparnas iš 
pažangių, progresyvių žmo
nių, kuris kovoja už išlaisvi
nimą partijos iš po tų elemen
tų, kurie nori pagelba prie
spaudos, narių braukimo, par
tiją valdyti.

Balandžio (April) 2 dieną 
įvyks vidujiniai (Primary) 
rinkimai. Tą dieną galės bal
suoti visi piliečiai, kurie per
eitais balsavimais balsavo už 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatus. Balandžio 2 
kiekvienas pažangus 
rius, namų savininkas 
bininkas privalo eiti ir 
ti, nes tai labai svarbūs balsa
vimai! Balsuokite tik už pa
žangiuosius, progresyvius kan
didatus. čia žemiau paduoda* 
me Kings ir Queens apskričių Į 
progresyvių kandidatų surašą. 
Eidami balsuoti nusineškite iš 
savo rinkimų distrikto kandi
datų surašą ir tik už šiuos 
kandidatus atiduokite savo 
balsą.
PROGRESYVIŲ KANDIDA

TAI KINGS APSKRITYJ (Jaf-

Vakarienė Atletų Kliube

r

PAJIEŠKOJIMAI

RANDAVOJIMAI

Old Golds
ZIP-TOP

pakelis

Tiptop šviežumui

Telefonas E Vergreen 7-1661
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Robert Flint 
William Albertson 
Abraham Kirschner 
Emanuel Pals 
Victor Rabinowitz Jus tik patrauksit... o jūsų 

OLD GOLD bus čia ...
• ir EXTRA ŠVIEŽOS!

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be šeimynos. Turiu na
mą ir bizni. Vienam nuobodu gyven
ti. Adresuokite Rd. 1, Box 11059, 
Van Dyke, Mich. (75-76)

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

VAIKŲ SIŪTAI — Mes turime puikų pasirinkimą šio 
sezono vėliausių madų vaikų siūtų nuo $6.95 ir augštyn. 
Mūsų patogus 10 mokėjimų planas laukia jum patarnaut.

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas j 10 
, savaitinių jmokėjlmų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Aš nebūsiu priversta, nė čiupinė

phane”! Duokit man du pakeliu!

OSO

Pajieškau vaikino virš 21 m. am
žiaus dirbti prie kontraktorio. Iš 
pradžios atlyginimas bus $15 į savai
tę ir kambarys nakvynei: Pageidau
jama, kad turėtų laisnius operavimui 
automobiliaus. Meldžiu kreiptis: 
1190 Washington St., Norwood, 
Mass. (V. X.)

1st Assembly District 
Mercedes Arroyo 
Jose R. Giboyeaux 
Isidore Kaufman 
Bernard Reswick 
Verne Weed

Gaspare DeAngelis 
Pearl Parisi
Louis Hermandez 
Nunzio Fingeurra 
Sidney Gurowsky

4th A. D.
Irving Zorn
Raphael Lehrman
Philip Podrofsky
David Rinzier
Elliot Haness

5th A. D.
Thomas Birkhead
Vincent Palumbo
Samuel Kaplan 
Joseph B. Alotta 
Andre Marquez

■ y9»*-

Henry I. Nagin 
Rose Samson 
Samuel Korb 
Sol Adesman 
Jaceh Carol

7th A. D.
Carl O. Peterson 
Patrick Dowd 
Carolyn Kasbohm 
Gustave Johnson 
Max Singer

8th A. D.
James N. Carter 
Elizabeth Luschinski 
Philip Reisman 
Penina Reisman 
Irving Glucksman

9th A. D.
Patrick Ryan 
Sylvia Mai kind 
John J. Darine 
Joseph C. Navarra 
Michael M. Platzman

10th A. D.
Leo Sheinin 
Samuel Kaltman

Gerbiamieji draugai ir drau
gės, žinote, kad Aido Choras 
visuomet patarnauja darbinin
kiškom organizacijom. Taigi, 
prašome, kad jūs atsilankytu- 
mėt skaitlingiausiai į mūsų va
karienę paremt mus finan
siškai ir morališkai.

Dr. John F. Condon, 
šie), kuris buvo vyriausias liu
dininkas Lindberghų vaiko 
pavogime prieš Hauptmaną, 
sunkiai serga, kad net apie jo 
brolio mirtį ir laidotuves jam 
nebuvo pranešta.

"ĮGULAS . “CELLOPHANE” .. ATSIDARO DVIGUBAI. GREIČIAU!
Copyright, 1930, by’ P. Lorillard Co.

tis, nė nagų laužytis su “Cello

Brooklyn© Socialistai 
Apgavinėja Lietuvius
Socialistų kuopa, kuri keli 

metai atgal susijungė su troc- 
kistais, sumanė išniekinti So
vietų Sąjungą, tat nusisamdę 
svetainę, pasidarė plakatus, 
paskelbė Sovietų Sąjungą “im
perialistine ir pagarsino, kad 
poną Stilsoną statys kalbėto- 
jum. Bet, kad sųvylus brook- 
lyniečius lietuvius, kad dau
giau gavus žmonių, tai garsi
na, kad buk tose diskusijose 
dalyvaus lietuviai komunistai 
arba “Laisvės 
žmonės.

Teiravaus pas 
vius komunistus 
kad nei lietuviai komunistai, 
nei gi “Laisvės” žmonės neis į 
tas “diskusijas.”

Neis todėl, kad (1) “disku
sijas” ‘susirengė patys vieni 
socialistai, visai nesitarę su 
lietuviais komunistais; (2) Jie 
pasidarė plūstančius lapelius, 
kuriuose jau dabar niekina 
Sovietų Sąjungą. Todėl socia
listų ‘diskusijose’ niekas neda
lyvaus iš komunistų ir “Lais
vės” pusės.

Ateities Žiedo Vaikų 
Mokyklėlės Reikalais

šeštadienį, kovo 30 d 
mokas pradėsime kaip papras-1 
tai, antrą valandą po pietų. 
Visi mokiniai būkite laiku. Po 
visų pamokų rodys krutumus 
paveikslus. Nuo dabar tęsime 
mokyklą be pertraukos iki 'už
baigsime sezoną.

Prie užbaigos turėsime dar 
vieną parengimą. Būtų gerai, 
kad mokytojai, pasitarę, pra
dėtų rengti mokinius prie pro
gramos.

Antras dalykas, jeigu tėvai 
pritartų, galima būtų iš mer
ginų organizuoti “Bugle Be
ną.”

Jeigu dar kurie nesugrąžino 
tikietus ar pinigus už parduo
tus bilietus, tai sugrąžinkite 
šį šeštadienį.

Kom. Narys,
G. Kuraitis.

Ginkluotas Užpuolimas

ir paleido 
užpuolikus.

Du juodspalviai užpuolė ap- 
draudos kompanijos kolekto
rių N. Finnellį ir jox apsaugo- 
toją W. Fosterį, kada jie įėjo 
į 304 W. 143rd St. namo kori
dorių. Kolektorius Finnellį iš
sitraukė revolverį 
kelis šūvius į
Vienas iš užpuolikų suklupo, 
bet greitai atsikėlė, palikda
mas kraujo žymes. Užpuoli
kai šūviais ant vietos nukirto 
kolektoriaus apsaugotoją W. 
Fosterį, kuris, matyti, taip pat 
traukė ginklą. Užpuolikai iš
truko. Bet vėliau Harlem ligo
ninėj sulaikytas 17-kos metų 
George Smith, kuris ten pri
buvo, kad jam išimtų kulką, 
kurią “per nelaimę patsai su
sivarė,” kaip jis sako. Smith 
yra saugojamas ir manoma, 
kad jis yra vienas iš padariu
sių užpuolimą.

Lankėsi “Laisvės” Įstaigoj
“Laisvėj” lankėsi J. J. Po- 

tienė ir Antanas Potas, jos sū
nus, philadelphiečiai. Kartu ir 
viešnios iš Lietuvos, Potienės 
giminaitės, Karalina Ivanavi- 
čienė ir Emilija Evelkytė, ku
rios pereitais metais atvyko į 
Jungtines Valstijas, pamatyti 
Pasaulinę Parodą, bet iš prie
žasties karo ilgesniam laikui 
liko paviešėti. Viešnios greitai 
grįš Lietuvon. Linkėtina lai
mingai pasiekti tėvynę.

Antradienį, kovo 26 d., lan
kėsi “L.” įstaigoj V. Jonaus- 
kas, iš Bloomfield, Conn. Jis 
atsinaujino prenumeratą ir 
paaukojo dienraščiui $1. Drg. 
Jonauskas, su kitais lietuviais 
dirba prie tabako Bloomfiel- 
de.

Kovo 13 dieną trys plėšikai 
užpuolė Stellos Zelda krautu
vėlę ir pagriebė $15 jos pini
gų. Moteris, pamačius ginklą, 
labai nusigando, bet ji supra
to kas daryti ir paėmė plėšikų 
automobiliaus laisniu numerį. 
Policija areštavo P. Del Cam
po, L. Burriere ir W. Giampo- 
lo. Du pirmieji paleisti po 
$25,000 kaucija kiekvienas, o 
trečias be kaucijos laikomas.

Atletu Kliubas, 168 Marcy 
Ave., sekmadienį, kovo 31 die
ną, vakare, rengia vakarienę 
pasitikimui Karolio Požėlos— 
ristiko. Požėla važinėjo Euro
poj per tris metus. Vakarienėj 
dalyvaus ir negražiausias 
žmogus, ristikas “Angel.”

Pasirandavoja 3 ir 4 kambariai, 
garu šildomi. Yra ir karštas vanduo 
ir kiti vėliausi įtaisymai. Vienas blo
kas nuo Graham Ave. stoties. Ren- 
da $24-28 ir daugiau į Vnėnesį. Pra
šome kreiptis. 677 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y. (75-80)

Cleveland Palace
Jonas Jurevičius atidarė Bar 
& Grill Biznį East New Yorke 
Jau gavo pilnus laisnius par
davinėti degtinę, alų, vyną ir 
visokius kitus gėrimus. Kvie
čia užeiti pamatyti naują vie
tą ir nori įsigyti platesnės pa
žinties su eastnewyorkieciais. 
čia yra rekreacijos įruošimai: 
Bowling Alley ir kt. žaislai.

234 Cleveland Street 
prie Fulton Street 
East New York 

Tel. Applegate 7-9718 
(72-76)

Iš Pasaulinės Parodos
Pasaulines Parodos vedėjai 

pranešė, kad iš 23 atskirų 
Jungt. Valstijų šteitų, kurie 
1939 metais dalyvavo parodoj, 
šiemet jau atnaujino kontrak
tą šeši, būtent: Massachusetts, 
Florida, West Virginia, New 
York, New Jersey ir Missouri.

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping AcccModations.

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

SPECIAL RATES PER WEEK

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

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužiu
Vyrų Siutai Vyrų Siutai

ir Paltai ir Paltai
$16.50 $18.50
Buvo $19.50 Buvo $21.50

Vyrų Siutai Vyrų Siutai
ir Paltai ir Paltai
$21.50 $24.50
Buvo $25.00 Buvo $30.00

Lietuviu Kuro Kompanija
{DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

Ketvirtadienis, Kovo 28, 1940

Buvo siekta statyti antrą 
tiltą per Sheepshead Bay, bet 
kol kas stoka miestui finansų.

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
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

Inside Phone 
EVergreen 4-6486

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

Sun. all day and night

tinis Lietuviškas

KABARETAS
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




