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KRISLAI
Koks jų Kovos Tikslas?
Palaidi Barščiai.
Ką Darys Medalininkai?
Užsimerkę Rašo, v

Rašo A. B.

Mūsų oponentai nedrįsta 
viešai pasakyti savo kovos 
tikslų. Jiems nepatinka nau
joji Lietuvos vyriausybė. 
Vieno valdininko nosis esan
ti semitiška, kito ūgis per 
žemas, trečias ženotas su 
kitataute ir tt. Todėl visi 
jie “nekvalifikuoti” vai
ruoti Lietuvos laivą!

Bet ko jie ištiesų nori? 
Atsakymas tėra vienas: jie 
visi nori sugrąžinti Lietu
von tautininkų režimą su 
Antanu Smetona pryšakyje. 
Tai toks jų visų tikrasis 
tikslas.

Kataliku “Amerika” ana 
dieną pasakė, kad klerika
lai tepripažįsta Smetoną 
Lietuvos prezidentu.

Ir juo greičiau plačioji vi
suomenė sužinos klerikalų, 
smetonininkų ir menševikų 
tikslus, tuo greičiau tų par
tijų vadai pasiliks genero
lais be jokios armijos. Ame
rikos lietuviai iš gilumos 
širdies neapkentė Smetonos 
režimo ir niekados nenorės 
matyti tą režimą Lietuvon 
sugrįžtant.

“Keleiviui” n e p a t i n ka, 
kad naujoji vyriausybė įve
da Lietuvoje drausmę. Ir 
klausia: “Na, tai koks čia 
gali būt socializmas ir koks 
malonumas?”

Blogai, žinoma, ot jeigu 
Paleckio vyriausybė leistų 
laisvai siausti chuliganizmui 
ir duotų laisvę smetoninin^ 
kams ruošti naują smurtą 
ir kelti krašte suirutę, tai 
Michelsonui patiktų. Tokie 
palaidi barščiai būtų 
tikras socializmas ir 
džiausiąs malonumas.

jam 
di-

ne-Clevelando “Dirvos” 
laimingas Karpius nebesu- 
randa žodžių pasmerkimui 
Paleckio ir kitų Lietuvos 
vyriausybininkų. Jie esą 
niekas kitas, kaip amžini 
Maskvos agentai.

Karpiaus didelę apmaudą 
mes labai puikiai supranta
me. Viena, Kauno bankas 
nebegalės vadintis “Dirvos” 
savininku ir globotoju. An
tra, Karpius turi didelį 
smetoninį medalį, kuris liko 
be jokios vertės. Tai argi 
žmogui nepikta?

Brooklyno klerikalai išlėk 
do lapelį, pavadintą “Naujos 
Žinios”. Lapelis perdėm me
lagingas. Pavyzdžiui, lape-/ 
lyje sakoma, kad dabartinė' 
Lietuvos vyriausybė suside
da iš žmonių, “kurie iki šiol 
visai nežinomi.” Ar tai tei
sybė? Ne, neteisybė.

Tiesa, Paleckis, Krėvė- 
Mickevičius, Pakarklis, Gal
vanauskas ir kiti vyriausy
bės vyrai gali būt nežinomi 
tamsioms Grand stryto da
vatkoms, bet jie puikiai ži
nomi visam lietuviškam pa
sauliui.

Ne veltui lapelio autoriai 
skundžiasi: “Šiuo metu gir
dėt nemažai nusiminimo ir 
beveik visiškos nevilties bal
sų.” Vadinasi, lietuviai ne
siduoda klerikalams už no^ 
sies vedžioti, nešoka pagą 
jų muziką prieš Lietuvį 
l odei baisiai nuliūdę mūs 
vargšai kunigėliai ir 
m ingos davatkėlės.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.

SEIMO RINKIMAI LIETUVOJ. LATVIJOJ IR ESTONIJOJ
a

Anglija Apgavo Fran 
ciją, Kaip Sako Fran-

cuzų Valdžia
Vichy, Francija. — Fran

cūzų užsienių reikalų minis
teris Paul Baudouin liepos 
5 d. karčiai kaltino Angliją, 
kad jinai nedavė Francijai 
gana karinės paramos, ir 
tuo būdu vokiečiai sumušė 
Franciją.

Besikalbėdamas su Ame
rikos laikraščių atstovais, 
ministeris Baudouin pareiš
kė, kad veltui didžiuojasi 
anglų karo laivynas, kad jis 
laimėjęs didžią pergalę 
prieš Francijos karinius lai
vus, Grane. Baudouin sakė, 
kad anglų karo laivynas už
klupo ten stovėjusius Fran
cijos karinius laivus iš ne
tyčių, kuomet francūzai to 
visai nesitikėjo. Francijos 
kariniai laivai negavo laiko 
net savo garą užkurt ir pa- 
sigamint elektros srovę. 
Tuo būdu, francūzų karinių 
laivų kanuolės, elektriniai 
nustatomos, negalėjo tinka
mai veikti, ir tik todėl an
glam pavyko nuskandint 
dalį Francijos laivų tenai, o 
kitus sužeist bei suimt.

“Anglai šaudė mus kaip 
kralikus klėtkoje, ir didelį 
skaičių mūsiškių jie užmu
šė bei sužeidė be progos ap
siginti,” sakė užsieninis 
Francijos ministeris 
douin:

“Šiandien Francijos 
rija griežtai pasisuka
tingon pusėn. Nes Anglija 
sumindžiojo d r a u g iškumo 
ryšius, kuriais francūzai 
taip ilgai ir taip giliai pasi
tikėjo.”

Kad vokiečiai privertė 
talkininkus bėgt iš Flandri
jos, per Dunkirką, tai An
glija pasirūpino išgelbėt 80 
iš kiekvieno šimto savo ka
riuomenės, o francūzam an
glai leido išgelbėt tiktai 50 
iš kiekvieno šimto.

Kai talkininkai traukėsi 
atgal Flandrijoj, Anglija 
ten turėjo tiktai 14 tuks
iančių savo kariuomenės at- 
fmušt besivejančius vokie
čius, o Francija turėjo 200 
tūkstančių.

į Gegužės 10 d. Anglija pa
reikalavo, kad Francija 
siųstų šimtus tūkstančius 

\savo kariuomenės į Holan- 
diją ir Belgiją. Francūzai 
paklausė. Dėl to jie ir pra
kišo baisųjį, nulemiantįjį 
mūšį prie Meuse upės. An
glai nepadėjo francūzam 
sustabdyt vokiečius, kurie 
Veržėsi pro Artois toliaus 
prieš francūzus.

“Negana to. Anglų armi
ja laukė dvi dienas ir pas- 

I kui staiga pabėgo iš Arras 
į pajūrio prieplaukas; an
glai metėsi tiktai grįžt at
gal į Angliją.

“Vyriausias francūzų ko- 
mandįerius Weygand viešai

Bau-

isto- 
skir-

francū-bendradarbiavę su 
žais, tai vokiečiai 
galėję giliau prasilaužt į 
Franciją.

“Paskui įvyko baisūs mū
šiai su vokiečiais prie Som
me ir Aisne upių. Gen. 
Weygand, vyriausias ko- 
mandierius, prašė, kad an
glai atsiųstų savo kariuo
menės ir orlaivių. Anglai 
turėjo 40 eskadronų lėktu
vų; bet jie atsiuntė tiktai 
penkis eskadronus talkon 
francūzam, o kariuomenės 
tai anglai jau visai daugiau 
n e a t s i u ntė,” kaip sako 
Francijos užsienių reikalų 
ministeris Baudouin.

Uždrausta Vokiečių At
stovam Kalbėt Apie 

Amerikos Politiką
Washington. — Šiemet 

birželio 14 d. Vokietijos 
konsulas von Spiegei und 
von Peckelsheim pasakė 
vieno laikraščio reporteriui 
New Orleans mieste, jog 
“Vokietija neužmirš,” kad 
Amerika taip remia Angli
ją ir jos talkininkus šiame 
kare.

Amerikos valstybės mi
nisterija dabar dėl to davė 
persergėjimą V o k i e t i j os 
ambasadoriui Washingtone, 
kad jeigu svetimų šalių at
stovai nori pasilikt Jungti
nėse Valstijose, jie turi nie
ko viešai nešnekėt apie 
Amerikos politiką.

Minimas vokiečių konsu
las pasiaiškino, jog jis ne
manė, kad jo pasikalbėji
mas su reporteriu bus pas
kelbtas spaudoj.

Berlin. — Vokiečiai klau
sia: Kodėl Amerikos valdžia 
neuždraudžia Anglijos am
basadoriui lordui Lothianui 
kalbėt apie Amerikos politi
ką ir agituot ją remt anglų 
karą prieš vokiečius?

Daugiau negu Karališkos 
Priimtuvės Hitleriui

Berlin. — čia suruoštas 
iškilmingiausias pasitikimas 
Hitleriui sugrįžusiam iš va
karų fronto. Gatvės, kurio
mis jis važiavo, buvo nuklo
tos gėlėmis. Griežė didžiausi 
orkestrai, skambino visi ba
žnyčių varpai. Didžiulės na- 
zių minios kuo trukšmin- 
giausiai 
kaip

joj.

sveikino Hitlerį 
pergalingiausią karo 
visoj pasaulio istori-

FRANCUOS KARO LAIVAI 
EGIPTE BŪStĄ LAIKOMI 
KAIP ANGLŲ BELAISVIAI

BŪRYS FRANCŪZŲ KARI
NIŲ LAIVŲ PASPRUKĘ NUO 

ANGLŲ Iš GRANO
London. — Komandieriai 

karinių Francijos laivų, sto
vinčių Aleksandrijoj, Egip
te, sutiko, kad anglai gali 
tuos laivus ten laikyt nelai
svėje iki karo pabaigos, bet 
neturi naudot juos kari
niams veiksmams. Taip sa
ko anglai.

Aleksandrijoj yra šie 
Francijos laivai: karo lai
vas “Lorraine,” keturi šar
vuotlaiviai ir kiek mažes
nių karinių laivų.

Anglai Oro Bombomis Pri
baigę “Dunkerque”

London. — Anglijos karo 
laivai praeitą trečiadienį 
ties Oranu, Francijos Alžy- 
rijoj, sužeidė ir ant seklu
mos užvijo francūzų karo 
laivą “Dunkerque,” 26,500 
tonų, apart kitų karinių 
Francijos laivų, kuriuos ta
da anglai nuskandino bei 
sužeidė.

Užmušta buvę apie 1,000 
francūzų jūreivių.

šeštadienį anglų orlaiviai 
šešiomis nutaikytomis bom
bomis “pribaigė” “Dunker
que.” Matomai, šis francū
zų karo laivas dar gynėsi, 
kad tapo sunaikinti du iš, tų 
Anglijos lėktuvų, kurie 
bombardavo “Dunkerque.”

Berlin. -r- Vokiečiai sa
ko, jog eilė karinių Franci
jos laivų ištrūko nuo anglų 
laivyno, kuris trečiadienį 
užklupo bombarduot tuos 
francūzų laivus ties Oranu. 
Nuo anglų iš ten pasprukę 
ir atplaukę į Francijos uos
tą Touloną šie francūzų lai
vai : karo laivas “Stras
bourg,” penki šarvuotlai
viai po 7,600 tonų kiekvie
nas ir eilė naikintuvų, sub- 
marinų ir šiaip mažesnių 
karinių laivų.

Vokiečiai užginčija ang
lų pranešimą, kad ties Ora
nu likęs nuskandintas ir 
francūzų lėktuvų išvežioto- 
jas “Commandant Teste.” 
Tuo laiku šis laivas buvo vi
sai kur kitur, o ne ties Ora
nu, kaip sako vokiečių ko
mandieriai.

Amerika Pasiuntė Karinius 
Laivus į Francūzy Salą

Francūzii Lėktuvai Bombar
davo Angly Karo Laivus
Vichy, Francija. — Vo

kietija leido Franci jai iš- 
naujo apginkluot du būrius 
francūzų lėktuvų, kurie bu
vo nuginkluoti pagal Fran
ci jos paliaubų sutartį su 
Vokietija.

Atginkluoti francūzų lėk
tuvai bombardavo ir sužei
dė kelis anglų karinius lai
vus Gibraltare, kaip skelbia 
Franci jos vyriausybė. Tuo 
žygiu francūzai keršijo An
glijai už tai, kad anglų karo 
laivai naikino karinius 
Franci jos laivus ties Oranu.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos nusiuntė penkis 
karinius laivus naikintuvus 
j Martinique salos vandenis. 
Ta Vakarinių Indijų sala, 
valdoma francūzų, randasi 
Amerikos bepusiškumo ruo
že.

Buvo pranešimų, jog an
glų karo laivai blokaduoja 
Martinique.

Amerikos valdžia sako, 
kad ji pasiuntė savuosius 
naikintuvus į tą salą “tiktai 
kaip tėmytojus.”

Martinique prieplaukoje 
stovi karinis francūzų lai- 
vas-lėktuvų išvežioto j as
“Baern.” Ant šio laivo yra 
150 karo orlaivių, kuriuos 
francūzai pirko iš Amerikos 
ir vežėsi namo.

Anglija ir Washington© 
valdžia bijo, kad tie orlai
viai per francūzus nepate
ktų į vokiečių rankas.

Berlin. — Vokiečiai ne
nuginkluoja tų karinių 
Francijos laivų, kurie su
tinka gint Francijos pa
kraščius nuo Anglijos.

CIANO PAS HITLERĮ
Berlin. — Atvyko Italijos 

užsieninis ministeris grafas 
Ciano. Tariasi su Hitleriu 
apie toliiųesnius karo pla
nus.

Roma. — Numatoma, kad 
vokiečiai bėgyje 10 dienų 
šturmuos Angliją.

įvestas Politinis Lavini
mas Lietuvos ir Lat

vijos Armijose

Lietuva Konfiskuos Pa
bėgusių Valdininkų Tur

tus, Jei Jie Negrįš

London. — Anglai prane
ša, kad jie iš oro sėkmingai 
bombardavę italų karo lai- mą 

sakė, kad jeigu anglai būtų vus ties Libija. L

Ryga. — Latvija ir Lietu
va įvedė savo armijose poli
tinius komisarus. Jie aiš
kins kareiviams politikos 
įvykius ir abelnai švies ka
riuomenę politiškai.

Neoficialiai prane šama, 
jog kai bus išrinkti nauji 
Lietuvos ir Latvijos seimai, 
(gal) jie svarstys ir klausi- 

formalio prisidėjimo 
prie Sovietų Sąjungos.

mani. Šie Trys Kraštai 
Sveikino Staliną

Ryga, Latvija. — šiame 
krašte įvyks demokratiniai 
seimo rinkimai liepos 14-15 
dienomis. Tuo pačiu laiku 
įvyks atstovingo žmonių 
seimo rinkimai Lietuvoje. 
Estonija taipgi turės seimo 
rinkimus šį mėnesį.

Darbininkai, demonstruo
dami Kaune, Rygoje ir Tal- 
line, per paskutines dvi sa
vaites reikalavo, kad Lietu-

va, Latvija ir Estonija pri- 
sivienytų prie Sovietų Są
jungos.

Lietuvių, latvių ir estų 
valdžios, skelbdamos seimo 
rinkimus, pasiuntė sveikini
mus J. Stalinui ir Sovietų 
komisarų pirmininkui Molo
tovui, kaip kad neoficialiai 
pranešta iš Stockholm©, 
Švedijos, liepos 5 d.

Lietuvos Ministerio 
Kalba su Molotovu

Kaunas.— Užsieninis Lie
tuvos ministeris Krėvė-Mic
kevičius, vice-premjeras, at
silankęs Maskvoje pas So
vietų komisarų pirmininką 
Molotovą, aiškino klausi
mus kas liečia prekybos 
praplėtimą tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos ir kalbėjo
si apie abelną bendradarbia
vimą tarp Lietuvos ir So
vietų.

Naujas Prez. Roosevelto 
Persergėjimas Vokiečiam
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pareiškė, 
kad tik Jungtinės Valstijos 
ir kitos amerikinės respubli
kos spręs, ką daryt su nuka
riautų šalių žemėmis ir sa
lomis, esančiomis srityje 
Šiaurinės, Centralinės ir 
Pietinės Amerikos. Jis vėl 

I persergėjo Vokietiją ir Ita- 
| liją nesikišt į tas žemes ir 
salas, kurias valdė bei valdo 
Holandija, Francija ir Ang-

Vokietija atmetė panašią 
pirmesnę prez. Roosevelto 
pasargą, kurią jis padarė 
trejetas savaičių atgal.

UŽPUOLIMAI Iš ORO

London. — Anglų orlai
viai bombardavo vokiečių 
laivyno stovyklas ir prie
plaukas Kielyj, Wilhems- 
havene, Hamburge ir Cux- 
havene. A

Kaunas, liepos 5. — Jeigu 
buvusieji Lietuvos valdinin
kai politikieriai, pabėgę į 
užsienį, nesugrįš atgal per 
vieną mėnesį nuo šios die
nos, tai naujoji Lietuvos 
vyriausybė užgrobs visus 
jų turtus likusius Lietuvo
je, kaip oficialiai praneša
ma iš Kauno.

ORAS. — Šį pirmadienį i 
apsiniaukę ir būsią lietaus, lijos salą.

Berlin. — Vokiečių lėktu
vai bombardavo Anglijos 
prieplaukas, geležinkelius, 
žibalo-gazolino sandėlius ir 
karinius fabrikus. Vokiečiai 
sakosi nuskandinę vieną an
glų submariną ir sužeidę ki
tą, Šiaurinėje Jūroje. >

Roma. — Pranešama ,kad 
vokiečiai ir italai stengiasi 
įstatyt Franciją į atvirą ka
rą prieš Angliją.

Roma. — Italai sakosi at- 
mušę Anglijos orlaivius, ku
rie bombardavo Siciliją, Ita-

Lietuva Panaikino 
Sutartį su Popiežium

Roma. — Naujoji Lietu
vos valdžia atšaukė konkor- 
datą-sutartį su popiežium. 
Vatikano - popiežiaus val
dininkai nusiminę. Bijo, kad 
sutarties panaikinimas su
siaurins teises kunigų, baž
nyčių ir vienuolynų; o Lie* 
tiivoj esama tūkstantis ir 
du šimtai kunigų.

Įrodytas Turkijos Sąmoks
las su Talkininkais prieš 

Sovietų Sąjungą
Maskva. — Sovietai jau 

nuo pirmiau turėjo žinių, 
kaip Turkija įsitraukė į są
mokslą su Anglija ir Fran- 
cija prieš Sovietus ir tarėsi 
bombarduot sovietinius ži
balo šaltinius ir Baku prie
plauką.

Dabar vokiečių sučiupti 
to sąmokslo dokumentai 
Franci jo j galutinai įrodo, 
kad Anglija ir Francija iš
vien su Turkija planavo to
kius žygius, kaip rašo So
vietu laikraščiai, v

Dies Tyrinės Texase Ko
munistus ir Vokiečius

Austin, Texas. — Čia su
sirinko kongresmanų komi
sija, kuri, vadovaujama 
Dieso, tyrinės propagandą 
varomą per vokiečių laik
raščius Texas valstijoje, ir 
kamantinės komunistų veik
lą jūrininkystėje ir kitose 
pramonėse.

Socialė Apdrauda Darbo 
Žmonėms Lietuvoje

Kaunas. — Lietuvos vy
riausybė rengia įstatymą 
apdraust darbo žmones su 
pensijomis jiem ligose, ne
laimėse, negalėjime dirbt ir 
senatvėje.

Kaunas, liep. 4.—šiandien 
puikiai palijo.

Kaunas. — Lietuvos mies
tuose sumažintos žmonėms 
nuomos-rendos už kamba- 
rius-butus.
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Baltieji Finai ir Amerikiečiai 
Savanoriai

Imperialistų sukurstyta Finliandija 
buvo išprovokavus karą prieš Sovietų Są
jungą. Tada kapitalistinis pasaulis puo
lėsi į pagalbą Finliandijai. Ypatingai 
veikli buvo Amerikoj reakcija. Hooveris 
lakstė miestas nuo miesto ir rinko aukas 
ginklams. Valdžia siuntė karo orlaivius, 
ginklus ir legalizavo liuosnorių važiavi
mą karui prieš SSSR. Viešai veikė mo
bilizacijos centrai, jų priešakyje buvo po
nas Stenberg. Sako, kad Amerikoj mobi
lizavo per 600 savanorių, kurie išvyko į 
Fanliandiją. Tiesa, daugelis jų nei ne
matė raudonarmiečių, nes pirm jų pri
buvimo baltieji finai buvo sumušti ir 
priversti jieškoti taikos.

.Dabar tie liuosnoriai grįžta atgal. Lie
pos 3 dieną į New Yorką atplaukė finų 
laivas “Mathilda Thorden”, kuris turi 
tik 3,640 tonų įtalpą; tai tavorinis laivas, 
ir paprastai, apart įgulos, jis gali paimti 
12 keliauninkų. Bet šiuo kartu jis atve
žė, apart įgulos, dar 167 keleivius ir jų 
tarpe virš 100 amerikiečių ir kanadiečių 
liuosnorių iš Finliandijos. Sukimšo juos, 
kaip silkes į bačką. t

r < <

Laivas išplaukė iš Petsamo prieplau
kos ir keliavo 13 parų. Per visą laiką 
liuosnoriai buvo priversti voliotis ant 
grindų. Kaip kurie gavo kimšinius, o kiti 
ir tos “laimės” neturėjo. Muilą gaudavo 
tokį kietą, kuris neputodavo, taip, kad 
liuosnoriai jį vadino “kanuolės kavalku.”

Bet blogiausia, finų laivo viršininkai ir 
jūreiviai visas laikas buvo bloguose san
tykiuose su amerikiečiais liuosnoriais. 
Jie visas laikas piktai barėsi. Finai daž
nai juos koliojo, o amerikiečiai tuo pat 
finams atsimokėjo. Kaip kada prieidavo 
net prie susirėmimų. Finų laivo vyriau
sias inžinierius U. Laakson amerikiečius 
išvadino “bomais” ir “valkatomis.” Kitas 
juos vadino “avantiūristais”.

Taip baltieji finai jiems atsimokėjo už 
tai, kad jie važiavo jiems į pagalbą. 
Liuosnoris Frank Cleverger piktai atsa
kinėjo: “Jūsų Finliandijoj.. mano dan
tys dingo, begraužiant kietus duonos su- 
korius ir geriant arbatą, valgant kruo
pas, bulves ir žuvis, kol ir to dar turė
jote.” • i • ;

Tokioj “vienybėj” jie keliavo atgal.

nes dabar Sovietų Sąjungoj jau yra dvy
lika sovietinių respublikų.

Jeigu Lietuvos gyventojai pasirinks šį 
kelią, tai jų valia. Lietuva bus laisva, 
nepriklausoma šalis, taip, kaip yra So
vietų Baltarusija, Ukraina arba bent ku
rį kita respublika. Tik ji bus bendrai su
sirišus federacijos ryšiais, turės savo 
kalboj mokyklas, spaudą, teismus, viską, 
kas tik reikalinga kultūros, progreso, in
dustrijos plėtimui. Ji gaus iš Sovietų Są
jungos medžiaginę ir piniginę pagalbą. 
Jeigu taip bus padaryta, tai armija bus 
bendra, finansai ir užsienio politika ben
dra.

Žinoma, tai dar tik kauniečių pagei
davimas. Tą išspręs ne kokis vienas as
muo, ne vienas Kaunas, bet būsimas Lie
tuvos Seimas, kuris bus išrinktas visų 
piliečių lygiu ir slaptu balsavimu. Tas 
prigulės nuo Lietuvos darbo liaudies va
lios. Mes gi, iš savo pusės, inkime Lietu
vos liaudžiai pilniausios laisvės ir lai
mingo, malonaus gyvenimo. O tokį gy
venimą tik ir gali suteikti nauja visuo
menės santvarka.

Baisi Tragedija
Anglija sukimšo į laivą “Arandora 

Star”, 15,500 tonų įtalpos, apie 1,640 vo
kiečių ir italų ir vežė juos į Kanadą. Tai 
buvo daugiausia nekariškiai, bet vokie
čiai, kurie pirm karo gyveno Anglijoj, 
vyrai, moterys ir vaikai.

Kada laivas išplaukė į jūrą, jį nuskan
dino submarinas. Spėjama, kad virš 
1,000 žmonių žuvo. Tai buvo baisi trage
dija. Daugelis jų nieko bendro neturėjo 
su karu. Daugelis buvo suimti tik todėl, 
kad jie gimę vokiečiais.

Suokalbiai
Vokietija išleido šeštą “Baltąją Kny

gą”, kurioj talpina suimtus talkininkų 
dokumentus. Pagal vokiečių pranešimą, 
suimti Francijoj, Loire ir Lachrine mies
tuose dokumentai parodo, kad Anglija ir 
Francija darė viską, kad patraukus sa
vo pusėn Turkiją, Balkanų valstybes ir 
užpuolus Sovietų Sąjungą, subombarda
vus ir sudeginus Bakų aliejaus šaltinius 
ir kitus svarbius punktus.

Redaktoriai—N ežinėliai
Liepos 3 d. “New York Times” redak

cijos straipsnio autorius tiksliai pasiver
čia įgnorantu. Štai kaip ten rašo dėl 
Bessarabijos paliuosavimo:

“Rusija nereikalauja...daugiau teritori
jų. Ji gi, tikrumoj, yra didžiausia valsty
bė plotu pasaulyj, valdo per 27,500,000 
ketvirtainiškų mylių plotą, prieš 13,- 
000,000 ketvirtainių mylių Anglijos im
perijos ir 3,780,000 ketv. mylių,. kurias 
valdo Jungt. Valstijos.”

Tai yra netiesa, arba nežinystė, arba 
sužinus melas. Tikrumoj Sovietai užima 
mažesnį plotą, negu Anglija su kolonijo-
mis. Sovietų Sąjunga užima mažiau kaip 
8,300,000 ketvr. mylių. Ji turėjo 8,095,728 
ket. mylias pirm išlaisvinimo Vakarų 
Ukrainos, Baltarusijos, Bessarabijos, Bu
kovinos ir dalies Karelijos. Išlaisvinti 
kraštai nesudaro daugiau, kaip 150,000 
ket. mylių.

Apdrauda Darbininkams ir Jų Šeimoms 
po Socialūs Apdraudos Aktu

Straipsnis 10 — Tavo Socialęs 
Apdraudos Sąskaita

Apdrauda, kurią darbinin
kas ir jo šeima gali gauti su
lig Socialęs Apdraudos Akto 
seno-amžiaus ir našlaičių pro
gramos, priklauso nuo jo algų 
prie darbų, įstatymo įimtų. 
Valdžia laiko rekordą šių vi
sų algų, atskiroj ir konfiden- 
cialėj sąskaitoj — darbininko 
“Social . Security Account’’ 
(socialęs apdraudos sąskai
tos ).

Jeigu tamętą turi Socialęs 
Apdraudos Sąskaitą su val
džia, tuo pačiu laiku turi “So
cial Security Account Num
ber Card.” Ta kortele su sa
vim laikai ar laikai saugioj 
vietoj namie. Kortele parodo 
tavo vardą ir numerį, kuris 
išduotas tavo Socialęs Ap
draudos Sąskaitai. Kitais žo
džiais, ši kortelė įrodys, laikui 
atėjus, kad tamstai priklauso 
apdrauda.

Jeigu neturi “Social Security 
Account Number” kortelės, ir 
esi dirbantis žmogus, ar keti
ni dirbti už algą, nuošimtį ar 
kokį mokestį, bile kokiame 
biznyje ar industrijoj, tai pri
valai kuogreičiausiai kreiptis 
prie Socialęs Apdraudos Boar- 
do prašydamas sąskaitos nu
merio. Tą darbininkas priva
lo atlikti nepaisant biznio ar 
šapos didumo, kad nors jis ten 
yra vienintelis darbininkas.

Paduoti aplikaciją, kreipkis 
prie arčiausio Socialęs Ap
draudos Boardo ofiso, arba 
prie pašto, ar prie savo unijos 
ofiso, ar darbdavio, prašyda
mas reikalingos blankos. Blan
ką vadinam'a “Application 
for Social Security Account 
Number.” Tamsta išpildyda- 
mas blanką privalai paduoti 
reikalaujamas informacijas, t. 
y., savo pilną vardą, gimimo 
dieną, kur gimei, darbdavio 
biznio vardą, vardus savo tė
vo ir motinos, ir tt. šitos in
formacijos pagelbės tamstai, 
sulaukus 65 m. amžiaus, ir 
tamstos šeimai, gauti apdrau
da.

Išpildęs aplikaciją, ją paš
tu pasiųsk ar nunešk į ar
čiausią Socialęs Apdraudos 
Boardo ofisą, ir atgal gausi 
“Social Security Number 
Card.” Ant šios kortelės ta
vo vardas užrašytas taip,, kaip 
padavei ant savo aplikacijos, 
ir kortelė turės numerį, kurį 
Boardas davė tavo sąskaitai. 
Tas numeris skiria tavo są
skaitą nuo visų kitų sąskaitų, 
ypatingai nuo panašaus vardo 
sąskaitos. Privalai turėti tik 
vieną numerį, ir tavo sąskai-

tamstai moka, ir pasiųsdamas 
tą rekordą, jis turi duoti ta
vo vardą ir tavo sąskaitos nu
merį.

Valdžia vartoja šiuos tavo 
darbdavio prisiųstus rekordus 
išrokavimui socialęs apdraudos 
sąskaitos. Tamstos uždirbtos 
algos pagal šito rekordo yra 
Įtrauktos į tavo sąskaitą. Kai 
sulauksi 65 m. amžiaus, arba 
daugiau, ir reikalausi savo ap
draudos, Social Security Board 
suskaitys visas raportuotas al
gas, kad sužinojus, kiek tau 
apdraudos priklauso.

Persitikrinti, kad tavo są
skaita teisingai laikoma, ' pa
tartina, laiks nuo laiko, tams-

tai prašyti Social Security 
Boardo pranešti, kaip tavo 
sąskaita stovi. Lengvai tą ga
limi; padaryt; kas metą liepos 
menesį Boardas parūpina post- 
karčių, kurias gali išpildyti ir 
paštu pasiųsti prašydamas 
informacijos apie savo algų 
kreditų stovį. Gali bile laiku 
tą padaryti.

Boardas maloniai išduos 
pranešimą apie tavo sąskaitą. 
Gali tą pranešimą patikrinti 
su savo taksų kvitomis (kurios 
irgi parodo tavo algas), ar su 
kitais rekordais, kuriuos tu 
laikai. Jeigu tik manai, kad 
kur nors yra klaida, gali pra
šyti, kad būtų pataisyta. Ga
lima gauti šias postkartes iš 
visų Socialės Apdraudos Boar
do vietinių ofisų ir net iš sa
vo unijos.

S. S. B.

donomis vėliavomis. Besara- 
biją ir Bukovina greitai 
persiorganizuoja į naują 
gyvenimą, kur nebus išnau
dojimo žmogaus žmogumi.”

D. M. š.

Didelis Bessarabijos Liaudies Džiaugsmas
Raudonosios Armijos atė-l 

j imas į Bessarabiją iššaukė 
didelį liaudies džiaugsmą. 
Gamtiniai Bessarabija tur
tinga, saulėta provincija, 
bet Rumunijos kapitalistų 
ir dvarponių žiaurus išnau
dojimas baisiai nualino gy
ventojus. Korė spondentas, 
kuris žygiavo kartu sų 
Raudonąja Armija, rašo:

“Bessarabija visai nualin
ta. Per dvi dienas žygio 
nesutikau nei vieno valstie
čio apsiavusio. Namai, ku
riuose valstiečiai gyvena, 
yra panašūs į kralikų bū
das, tikrumoj, tai ir yra bū
dos, aukščio pusei žmogaus, 
su žemių grindimis. Vaiku
čių vygės padarytos iš au
deklo, aptempto ant sulenk
to karklo. Keliai taip blogi, 
kad mūsų automobilius daž
nai užklimpdavo. Pakeliai 
pilni primėtyti patronų pun
delių, paliktų kanuplių ir 
kitokių užklimpūšių ginklų. 
Ant greitųjų pastatyti ap- 
drūtinimo apkasai. Sutinka
me didelius būrius buvusių 
rumunų karių, bessarabiečių, 

: kurie atsisakė bėgti, nume
tė ginklus ir karštai sveiki- 
na jų išlaisvintojus raudon- 

! armiečius. Pulkais grįžta 
politiniai kaliniai iš kalėji
mų ir koncentracijos loge- 
rių. Jų džiaugsmui nėra ri
bų. Veik visi jie prisisegę 
prie krūtinės raudonus žen- 
Idus. .Gyventojai miestelių 
ir kaimų susirinkę į pake
les karštai sveikina Raudo
nąją Armiją.

—Tegul gyvuoja Roudo-

laiko spontaniškus, ant 
greitųjų sušauktus susirin
kimus ir sveikina Raudoną
ją Armiją.

Černowitz mieste jau pra
sidėjo naujas gyvenimas. 
Gatvekariai, telegramos, te
lefonai, gelžkeliai ir paštas 
jau veikia. Fabrikus ir dirb
tuves patys darbininkų ko
mitetai leidžia darban. Gat
vėse raudonarmiečius apsto
ja grupės žmonių ir klausi
nėja apie naują gyvenimą 
Sovietų Sąjungoj.

Birželio 29 ir 30 dienomis 
Sovietų lėktuvai grupėmis 
skrajojo virš Bessarabijos ir 
Bukovinos ir mėtė lapelius, 
kuriuose aprašė Sovietų 
tvarką ir nurodė, kas dary
ti. Darbininkai renka Sovie
tus ir stoja kovon prieš sa
botažą. Sovietų laikraščius 
“Pravdą” ir “Izvestiją” at
veža sunkvežimiais. Žmo
nės gaudo .juos, kaip kokią 
brangenybę.

“Vietos gyventojai atiden
gia punktus, kur rumunai 
bėgdami paslėpė ginklus ir 
amuniciją. Ginklai daugiau
siai seni, vis Anglijos ir 
Franci jos išdirby stės. Gy
ventojai džiaugiasi, minios 
vaikščioja miestų, miestelių 
ir sodžių gatvėmis su rau-

Iš Lietuvos Kareivių 
Sapnininko

Sapne matyti arba lėkti vė
ju—greit gausi dovanų dabo
klės arba atostogų.

Viršilą sapne matyti—turėsi 
geruoju su juom pasitarti, o 
ko gero, gali geruoju gauti 
ir valandų.

Juoktis sapne — negerai, 
gausi liūdėti su šautuvu.

Skruzdėlyną arba skruzdės 
sapnuoti — reiškia, gausi šeš
tadienį darbo.

žemėlapius sapnuoti — gau
si rajone šluotos topografiją 
dirbti, — braižyba užsiimti.

Kaip ir Kas Galvojama 
Apie Kareivius

Tėvas, turėdamas sūnų kar
eivį, galvoja, kad jokie ulti
matumai ir incidentai iš kai
mynų pusės jam gręsti negali.

Motina jaučia, kad jos dar
že kaimyno vištos ir gai
džiai agurkų nekapstys, o jos 
paukščiai ir gyvuliai yra 
drausmingi ir į kaimyno teri
toriją neis.

Mergaitė galvoja, kad kar
eivis yra burtininkas, kuris 
savo plienine širdimi lengvai 
perveria jos širdį, o prieš ci
vilius uždeda dujokaukę.

Jaunuolis galvoja, kad kar
eivis yra toks daiktas, prieš 
kurį jis yra tik muilo burbu
las; "b

Po Velykų
—Na, kaip gi tau pasisekė 

kelionė ?
—O, ot, parsivežiau nei šį, 

nei tą.
—O ką gi tokį?
—Nugi, kosulį.

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

“Laisvė” ragina užrašyti 
savo giminėms bei pažįsta
miems dienraštį Lietuvon.

dabar ima laiškui pasiekti 
Lietuvą? Ir ar laiškai yra 
atidarinėjami bile kokios ša
lies cenzūros?

Lietuviai už Vienybę su Sovietais
“New York Times’' gavo radio prane

šimą nuo savo korespondento per Stock- 
holmą, kad Kaune Raudonoji Armija bu
vo surengus atvirame ore koncertą. Kau
niečiai 30,000 skaičiuje susirinko į kon
certą, džiaugėsi, gėrėjosi, o paskui išvien 
su raudonarmiečiais šoko.

Korespondentas praneša, kad gyvento
jai reikalauja konfiskavimo dvarų ir 
klioštorių bei bažnyčių žemių, tai yra, 
atimti nuo tų, kas jų nedirba. Sako, kad 
dvarponiai pajuto, kad jų viešpatavimui 
ateina galas, tai pradėjo pjauti galvijus. 
Todėl Lietuvos nauja vyriausybė buvo 
priversta įvesti kontrolę, kad apribavus 
galvijų išteriojimą.

Po koncerto minia maršavo Kauno 
gatvėmis ir nešė didelę vėliavą su užra
šu:

“Tegul Gyvuoja 13-ji Sovietų Respub
lika !”

Tai reiškia, kad kauniečiai pageidauja, 
kad Lietuvoj būtų įsteigta sovietinė tvar
ka, kad Lietuva, kaipo Sovietinė Socia- 

,1 ištinę Respublika, įstotų į bendrą Sovie- 
tų Sąjungą ir taptų tryliktąja respublika,

Kiek Mes Turime Skolų?
Iš Washingtono rašo ponas John H. 

Crider, kad dabar Jung; Valstijų federa- 
lė valdžia jau turi $42,967,000,000 skolų. 
Ir tos skolos auga, nes valdžia dideles 
sumas pinigų skiria karo reikalams. Prie 
Roosevelto administracijos skolų kiekis 
paaugo ant $20,428,000,000. Pereitais me
tais valdžios įplaukos buvo $5,925,000,- 
000; išeigos—$9,537,000,000, tai deficitas 
siekė $3,612,000,000. Šiemet skolų kalnas 
dar daugiau paaugs. Skolas moka pilie
čiai visokiais faksais.

Kiek Nuskandinta Laivų?
Kiek tikrumoj jau yra nuskandinta lai

vų nuo karo pradžios, tai negalima pa
sakyti, nes Vokietija skelbia vienas skait
lines, o Anglija kitas. Vokietijos skait
linės yra bent tris kartus didesnės, kaip 
Anglija pripažįsta.

Anglija pripažįsta, kad ji jau neteko 
221 pasažierinio ir prekybinio laivo, ben
drai 855,000 tonų. Kitos šalys, jos talki
ninkės, neteko dar 31 laivo ir neutrališ- 
kos šalys 222 laivų, kas bendrai sudaro 
1,596,000 tonu; Bet į šią skaitlinę ne-, 
įskaitomi karo laivai.

ta bus laikoma po vienu var
du. Vardą galima pamainyti 
tik pagal tamstos prašymo.

Saugiai laikyk kortelę, už
rašydamas numerį ne vienoj 
vietoj, bet keliose, kur visuo
met galėsi lengvai rasti? Pa
duok darbdaviui savo numerį. 
Paduok kiekvienam darbda
viui savo numerį. Valdžia 
reikalauja, kad darbdavis pri
statytų rekordą visų algų jis

no j i Armija!
—Sveiki, mūsų išlaisvin

tojai!—jie šaukia.
Bilbok sodžiuje moteris 

sakė: “Rumunai atėmė nuo 
mūsų viską — galvijus, grū
dus, viską. Dėkui Sovie
tams, kad atėjo jų armija, 
tai išgelbės mus nuo mir
ties !”

Kišiniovo mieste liaudis

Bet ar gali Lietuvoje gauti 
dienraštį kasdien, kaip čia 
Amerikoje? Aš nemanau, 
kad Lietuvos ūkininkas ga
lės gauti kasdien, nes ten 
laiškanešiai kasdien neišne- 
šioja.

Antras dalykas, ar gali 
iš Amerikos pareiti Lietu
von bile siuntinys per dieną 
ar dvi dienas? Kiek laiko

Prašau p a a i š k i nti per 
“Laisvę”, nes yra Svarbu 
tai žinoti. Iš kalno ačiū.

“L.” Skaitytojas J. M.
Atsakymas

Žinoma, kad dienraščio 
Lietuvoje, ypač kaime, ne
galės gauti kasdien. Bet tai 
juk jau ne taip ir svarbu. 
Gavęs kelius numerius sy
kiu gali juos iš eilės per-

Sovietų Sąjungos ir Jugoslavijos atstovai pasirašo prekybos sutartį. Rašo So
vietu atstovas Apatųl Laurentievas, o dęšipėje pusėje laukia eilės Jugoslavijos 

atstovas Cine ai* Marcovitch.

skaityti.
Dabar, žinoma, nenorma- 

liški laikai, tai susisiekimas 
su Lietuva pasunkėjo ir il
giau ima laiškams Lietuvą 
pasiekti. Sunku pasakyti, 
kaip ilgai ima, nes priklauso 
nuo to, kaip dažnai laivai 
plaukia Europon. Kartais 
rečiau, kartais tankiau. 
Abelnai, berods, į apie {ris 
savaites laiškai bei laikraš
čiai dar pasiekia Lietuvą.

Kas dėl cenzūros, tai visi 
laiškai, skiriami Lietuvai, 
pasiekia, kiek mums žino
ma, Lietuvą jokios kitos ša
lies necenzūruojami. Sme
tonos vyriausybė tuos laiš
kus Lietuvoje cenzūruoda
vo. Ką dabar darys naujoji 
vyriausybė, mums kol kas 
nežinoma. Pranešimai sako, 
kad Lietuvoje cenzūra tapo 
panaikinta.
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MIKOLAS LOMONOSOVAS
Maskvos Universiteto 185 Mėty Sukakties Proga

Rašo dr. J. Baldžius
Lomonosovas Studentas

Apie žmones atsiranda legendos. Buvo 
girdima, esą Lomonosovas buvęs betur
čių tėvų sūnus, esą jis iš tolimos šiaurės 
pėsčias atvykęs Maskvon. Tačiau buvo 
kitaip. Tiesa, tolimoj šiaurėj, kur Šiaurės 
Dvina šakodamos įteka Baltojon jūron, 
gyveno beveik pačiam pajūryj Vosylius 
Lomonosovas, Mikolo tėvas. Jis buvo ga
na turtingas, turėjo keletą laivų, kurių 
vienas “Žuvėdra” buvo tokis didelis, kad 
juo drąsiai buvo galima plaukti į Ledi- 
niuotąjį vandenyną. Vosylius turėjo savo 
įmones, daug žemės, jis vežiojo prekes 
veik po visą Archangelsko guberniją, sa
vo pinigais jis pastatydino mūrinę cerk
vę. Taigi, Mikolas buvo gana turtingo 
tėvo sūnus.

Vosylius savo sūnų Mikutį, tiesa, nele
pino, guvernančių jam nesamdė, mokyk
lon neleido, bet visur imdavo su savim 
drauge, norėdamas supažindinti su pa
jūrio gyvenimu, žmonėmis, pramone, o 
paskui viską jam palikti. Mikutis ir susi
pažino gerai su tėvo ūkiu, verslu, pajūrio 
žmonėmis, gamta ir gyvenimu. Ir iš pat 
mažens buvo jau pas Mikutį pastebima 
busimojo gamtininko uoslė.

Nepakako Mikučiui tik važinėtis su 
tėvu. Jis pramoksta rašto patsai, patsai 
mokosi iš knygų (kurių jo metu mažai 
tebuvo) rusų kalbos, aritmetikos, geome
trijos, fizikos, gamtos mokslų. Savo apy
linkės mokyklon patekti jis negalėjo, nes 
anuo metu mokyklosna priimdavo tik ba
jorų ir popų vaikus, o jis buvo valstie
čio sūnus. Anuo metu mokslo knygos bu
vo rašomos lotynų kalba, bet Mikutis ne
galėjo vienas lotynų kalbos pramokti, 
juoba, kad anuo metu rusams ir gerų 
lotynų kalbos vadovėlių nebuvo.

Buvo ir kita kliūtis: Minis jo motinai, 
tėvas veda antrą žmoną, bet toji pamotė 
šnairomis žiūri į Mikutį, bardavo, skųs
davo tėvui, kad jis su knyga tuščiai lai
ką gaištas’. Mikutis nuo pamotės su kny
gomis turėjo slėptis ir kur nuošaliai skai
tydamas gerokai sušaldavo. Lomonoso
vas, matydamas nieko namie nepešiąs, 
nusprendžia nuo pamotės bėgti j Rusijos 
centrą—Maskvon. Bet bėgo ne pėsčias, o 
žiemos keliu važiavo rogėmis. Maskvon 
jį nuvežė pajūrib pirkliai, važiavę ten sa
vo reikalais.

Ir štai, vos 20 metų sulaukęs Mikutis 
Lomonosovas Maskvoje. Kas jam čia 
veikti? Norėjo stoti jūrininkų mokyklon, 
bet apsigalvojęs nusprendė geriau stoti 
į Slaviano-grekolatinskają akademiją, ku
ri maždaug atatinka šių laikų klasikinę 
gimnaziją. Tačiau valstiečių ton akade- 
mijon nepriimdavo. Mikolas Lomonsovas 
įsisuko, stodamas sumelavo, nuslėpė sa
vo valstietišką kilmę, pasisakė esąs bajo
ras, o dokumentus žadėjo patiekti pas
kui. Šioji akademija pramokydavo gerai 
lotynų ir graikų kalbų, filosofijos ir te
ologijos. Vaikai iš Lomonsovo juokdavos 
sakydami “šis balvonas 20 metų atvyko 
lotynų kalbos mokytis.”

Gyveno čia Lomonsovas gana skurd
žiai, misdavo vos duona ir gira, iš tėvo 
jis nieko negaudavo, o pragyventi turė
davo su trimis kapeikomis per dieną. Bet 
mokslo troškimas nugalėjo kliūtis. O ga
bus jis buvo velniškai. Pirmąsias tris kla
ses baigė per vienus metus. Tačiau sau
sas scholastinis mokslas Lomonosovui ne
patiko, o ‘teologu tapti jis ir nenorėjo. 
Čia pasitaiko* gera proga jam iš Maskvos 
persikelti į Petrapilį. Baronas Korfas 
kreipės į senatą, prašydamas išleisti įsa
kymą siųsti Mokslo Akademijos gimna- 
zijon ir universitetan Petrapilin gabes
nius mokinius, iš visos Rusijos mokyklų. 
Senatas tokį įsakymą išleido ir buvo 
kreiptasi į Slaveno-greko-latinskąją aka
demiją prašant pasiųsti 20 savo mokinių. 
Tačiau susirado tik 12, jų tarpe ir M. 
Lomonsovas.

Petrapily j Lomonsovas įregistruoja
mas studentu. Jis apsidžiaugė, galėsiąs 
mokintis mėgiamų gamtos mokslų. Tuo
met Rusijoj nebuvo chemikų, metalur
gų, kalnų inžinierių. Buvo nuspręsta pa
siųsti užsienin jų paruošti. Pasirinko 
šiam reikalui tris studentus: Lomonsovą,

Vinogradova, Reizerą. Baronui Korfui 
buvo patarta, kad būsimam metalurgui 
pravartu susipažinti su fizika, mechani
ka, matematika, chemija, filosofija. Šiam 
paruošiamajam darbui šie trys studen
tai buvo nusiųsti į Marburgo universite
tą pas filosofą Volfą.

Su 1,200 rublių metines stipendijos visi 
trys linksmi nuvyko į Marburgą, kur jie 
buvo sutikti paties Volfo, nes juos re
komendavo baronas Korfas. Stipendijos 
jiems buvo išvažiavus padidintos ir gau
davo kiekvienas beveik po 100 aukso rub
lių per mėnesį.

Marburgas buvo senas, mažas, bet 
linksmas miestas. Buvo kur linksmai pa
ūžti, pasišvaistyti. Na, ir ūžė barono 
Korfo stipendininkai. Neatsiliko nuo ki
tų Lomonosovas. Visas Marburgas kalbė
jo apie jų skandalus ir išdaigas. Neužte
ko jiems tų pinigų, pridarė visur skolų, 
per tris metus, be savo stipendijų, jie 
pridarė dar skolų 12,000 aukso rublių. 
Tai bent gyveno? Kada reikėjo iš Mar
burgo išvažiuoti, tai buvo bėdos: studen
tai negalėjo sumokėti skolų. Teko varg
šui filosofui Volfui apmokėti iš savo ki
šenės, o su juo, prof. Volfu, paskui at
siskaitė rusų Mokslo Akademija.

Vis dėlto Marburge Lomonsovas per 
tris metus daug ko išmoko: filosofijos, 
fizikos, mechanikos (iš prof. Volfo), ma
tematikos, chemijos (iš prof. Duisingo). 
Savo profesorių baroną Volfą Lomonso
vas iki pat mirties gerbė ir dievino. Jis 
buvo jam ir mokslininkas, ir auklėtojas 
ir žmogus. Jis netik išvertė Volfo fizikos 
kursą rusų kalbon, bet net kai kurių sa
vo tyrinėjimų neskelbė, nenorėdamas 
įžeisti Volfo ambicijų. Išleisdamas iš 
Marburgo Volfas parašė šitokią Lomo
nosovo atestaciją baronui Korfui: “Jau
nasis Lomonosovas, darbštus, gabus, 
protingas ir sąmojingas. Lankė mano 
matematikos ir fizikos paskaitas, atsi
dėjęs mokėsi fizikos, todėl neabejoju, kad 
jis Tamstų kraštui suteiks daug naudos, 
ko aš nuoširdžiai ir trokštu.” Išvažiuo
jant iš Marburgo studentai buvo įspėti 
nedaryti skolų, nes Akademija jų dau
giau nebeapmokės. Volfas aiškino baro
nui Korfui, kad jų skolos Marburge at
siradusios “dėl jų mėgimo išgerti, skan- 
dalyti ir palinkimo prie gražiosios mo
terų lyties.” Bet vis dėlto Volfas jų, o 
ypatingai Lomonosovo, gailėjos: verkė jį 
išleisdamas Volfas, verkė nuo jo skirda
mos ir Lomonosovas.

Visi trys studentai iš Marburgo vyko 
į Freibergą pas Henkelį mokintis meta
lurgijos ir kalnų inžinerijos. Mokslų Aka
demija čia stipendijas siuntė jau prof. 
Henkeliui, kad šis apmokėtų' pats visas 
jų sąskaitas. Lomonosovo santykiai su 
Henkeliu buvo įprasti. Henkelis skundė 
Lomonosovą, kad šis per dažnai geriąs, 
dažnai skandalijąs ir perdaug reikalau
jąs pinigų. Lomonosovas skundėsi, kad 
Henkelis jį skriaudžiąs, varžąs, perdėtai 
kaltinąs. Tokių gerų santykių, kaip su 
Volfu, jau nebebuvo.

Tik metus prabuvo Lomonosovas Frei- 
berge. Jis čia pramoko metalurgijos, che
mijos, druskos gamybos, be to, pramokęs 
jau buvo vokiečių ir francūzų kalbų, pie
šimo ir poetikos. Greta traktato apie me
talurgiją jis rašė odes ir eilėdaros vado
vėlį. Nepakęsdamas Berggrato fon Hen- 
kelio tiranijos Lomonosovas bėga iš Frei- 
bergo, nes čia, rašė pats Lomonosovas, 
jam ne tik nieko mokintis, bet ir nieko 
valgyti nebesą. Jis bėga Olandijon, ma
nydamas iš ten laivais grįžti Rusijon, bet 
ten buvę rusai pirkliai jį nuo šio plano 
atkalbinėjo. Iš Olandijos Lomonosovas 
inkognito grįžta Vokietijon ir grįždamas 
kažkokiam mažam miestelyj užsuka, vie- 
šbutin pernakvoti. Čia rado prūsų ka
riuomenės karininką, verbuojantį naujo
kus. Lomonosovas buvo augalotas, stip
rus ir gražus vyras, patiko jis prūsų ka
rininkui, kuris ėmė jį įkalbinėti stoti prū
sų kariuomenėn. Gerai valgydino ir gir
dė, tik rytą pabudęs žiūri, kad jis jau 
prūsų gusaro uniforma. Nuvežė jį palei 
Vestfalijos sieną ir įtraukė įgulon vie
nos tvirtovės.

(Tąsa bus)
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Tai Francij os delegacija,, kuri pasirašė su Hitleriu karo paliaubas, 
eina iš pirmos Pasitarimo sesijos mieste Wiesbaden.
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prieš persekiojimą ateivių šioj 
šalyj; trečia už paliuosavimą 
visų politinių kalinių ir už at- 
steigimą civilių laisvių Lietu- į 
voje. /f

Konferencija baigėsi 5:30 
vakare.

Protokolo Raštininkas,
J. T. Visockis.

REZOLIUCIJA
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos 12- 
to Apskričio konferencijoj, 
laikytoj birželio 16, 1940, 
Port Crane, New York, pri
imta rezoliuciją užgirt Lietu
vos atstovų susitarimą su So
vietų Sąjunga.

Kur be kraujo praliejimo, 
Lietuvos liaudis atsikratė nuo 
fašizmo jungo ir Lietuvos dar
bo žmonės susilaukė laisvės. 
Kur po 14 metų fašistinio re
žimo, Lietuvos žmonės galės ]
išrinkt sau patinkamą valdžią j
demokratiniu būdu.

Mes tą žygį pilnai užgiria
ms, remsime ir trokštame, • 
kad kuo greičiausia būtų pa- 
liuosuoti politiniai kaliniai.

ap-
Na-

fi- 
iš-

Su-

PROTOKOLAS 
ALDLD 12-to Apskričio Pus
metinės Konferencijos, Įvyku

sios Birželio Mėn., 1940, 
Binghamton, N. Y.

Konferenciją atidarė 
skričio organizatorė M.
vickienė 2-rą vai. dieną. (Ku
rią dieną?—Red.)

Pirmininku išrinkta V. Va
lukas, o protokolų raštininku 
J. T. Visockis.

Mandatų komisija nebuvo 
renkama, tik delegatų vardai 
buvo iššaukti, kiek iš kurios 
kuopos dalyvauja, ir visi liko
si vienbalsiai priimti.

Į rezoliucijų komisiją išrink
ti buvo šie: H. Žukaitė, J. K. 
Navalinskienė ir P. Šlekaitis.

• Protokolas iš metinės konfe
rencijos buvo skaitytas ir pri
imtas. .

Apskričio komiteto bendras 
raportas buvo išduotas ir pri
imtas.

Apskričio iždininko ir 
nansų raštininko raportai 
duoti ir priimti.

Kuopų Raportai

12-tos kuopos raportas,
sirinkimai laikoma kas mene-' 
sis. Užsimokėjusių narių už 
šiuos metus turi 23. Turėjo 
vieną parengimą, nuo kurio 
pelno liko mažai. Dabar kuo
pos ižde randasi $13.56.

20-tos kuopos moterų sky
riaus raportas.. Susirinkimų 
laikyta šeši. Vienos prakal
bos. Vienos paskaitos sveika
tos klausimu ir vienas pasi
linksminimo vakarėlis, nuo 
kurio pelno liko $34.40. Mo
terų skyrius palaikė atstovy- 
b vietiniam ALK skyriuj, kol 
jis gyvavo. Buvo pasiųsta de
legatės j CIO konferenciją, 
kurioje buvo diskusuojama 
unijos reikalai. Moterų sky
rius bendrai darbavosi suren
gime apvaikščiojimo Pirmos 
Gegužės. Taipgi, moterų sky
rius priklauso prie Amerikos 
Lietuvių Moterų Tarybos. Au
kavo iš iždo dėl “Laisvės” ba- 
zaro $5., ALMT $17. Pirko 
literatūros už $4, pardavė už 
$4.60. Pinigų ižde randasi 
$40.92. Naujų narių prirašė 
tris. Dabar moterų skyriuj na
rių randasi 42.

20-tos kuopos raportas. Su
sirinkimai visada Įvyksta. Bu
vo surengta dvejos prakalbos 
ir trejos paskaitos, kai pasi
baigia kuopos susirinkimai, 
kurias prirengė ir skaitė drg. 
S. Jasilionis. Kuopos draugai 
kovojo prieš taksų kėlimą ir 
prieš ateivių persekiojimą. 
Taipgi, daug dirbo organiza
vime unijos. Kuopa ėmė da- 
lyvumą apvaikščiojime tarp
tautiniai Gegužinės šventės. 
Surengė vieną vakarienę. Su
sirinkimai būna gana skait
lingi. Užsimokėjusių narių tu
ri už šį metą 57.

39-tos kuopos raportas. Su
sirinkimai laikomi. Už perei
tą metą užsimokėjusių narių

buvo 41. Nemokėję pasiliko 4 
vyrai ir viena moteris. Už 
1940 metus yra pasimokėjusių 
12 vyrų ir 9 moterys, jų tar
pe gauta trys nauji . nariai. 
Nuo pereito meto ligi dabar 
kuopoj įplaukų buvo $189.47, 
o išeigų buvo $158.64; užmo
kėjus į apskritį už 46 narius, 
kuopos ižde lieka $28.53. Nuo 
pereitos konferencijos ligi da
bar išaukauta šiems reika
lams: dėl Ispanijos kovotojų, 
kurie buvo sužeisti, $1; dėl 
Workers Alliance $1; Lietu
vių Meno Sąjungai $1; para
ma Lietuvos draugams $2; dėl 
“Daily Workerio” $2; dėl 
“Daily Workerio” iš naujo bu
vo sukelta $10.75; mokestis į 
ALK skyrių $1; Sąryšiui $5; 
dėl partijos delegato keliones 
j Philadelphiją $2. Prie šios 
kuopos gyvuoja moterų sky
rius, bet narių tarpe yra pa
geidaujančių, kad būtų vei
kiama bendrai kaipo viena 
kuopa. Kuopa buvo prisidėju
si prie apvaikščiojimo Lietu
vos nepriklausomybės 22 me
tų gyvavimo.

43 kuopos raportas. Susi
rinkimų buvo laikyta penki. 
Susirinkimai nebūna skaitlin
gi—nuo 8-nių narių kai kada 
ligi 15-kai. Buvo išplatinta 15 
kopijų “Vilnies” kalendorių; 
paaukauta $2 dėl “Vilnies” 
20-ties metų gyvavimo sukak
tuvių. ši kuopa užsiima vei
kalų perstatymu ir kitokia 
veikla. Naujų narių dar ne
gavo . Buvo surengta vienos 
prakalbos, kuopoj narių 25. 
Pinigų ižde $36.26.

97-tos kuopos raportas. Su
sirinkimai nevisada įvyksta. 
Narių skaičius viso tik 8. Su
rengta vienos prakalbos. Lai
ke šio vajaus naujų narių ne
gauta nei vieno. Pinigų kuo
pos ižde randasi $2.25.

203 kuopos raportas. Susi
rinkimai kuopoj retai įvyksta. 
Narių skaičius tik 7. Šios kuo
pos planas yra padaugint na
rių skaičių. Kuopos ižde ran
dasi $2. Visų kuopų raportai 
priimti vienbalsiai.

Raportų nebuvo nuo šių kuo
pų : Nanticoke, Plains, ir Fo
rest City.

Delegatų skaičius iš kuopų: 
12-tos kuopos 2 delegatai; 
20-tos kuopos moterų sky-, 
riaus 3 (^legates; 20 kuopos ( 
5 delegatai; 39 kuopos 5 de
legatai; 43 kuopos 2 delega
tai; 97 kuopos 1 delegatas’;' 
203 kuopos 1 delegatas. Viso, 
19 delegatų ir 7 apskričio 
valdybos nariai, kuriems buvo 
suteikta balsas.

Apskričio Reikalai
Buvo nutarta, kad šiame ap- 

skrityj gyvuojančiose kuopose 
orui atvėsus būtų surengta 
paminėjimai šios organizaci
jos 25 metų gyvavimo sukak
ties su geromis paskaitomis 
apie šią organizaciją. Taipgi, 
surenkant nors po vieną ko-

darbi-
Taipgi, buvo nu- 

pagaminta

piją išleistų knygų šios orga
nizacijos ir tokiose paskaito
se atžymėjimuose duoti paaiš
kinimus, kaip tos knygos yra 
naudingos lietuviams 
ninkams.
tarta, kad būtų 
tinkama paskaita dėl šio at- 
žymėjimo. Paskaitą pagamins 
drg. S. Jasilionis.

Buvo nutarta, kad koki pa
rengimai bus rengiama dėl ap
skričio naudos, kad tuomi rū
pintųsi pati apskričio valdyba.

Iš kuopų delegatų nebuvo 
duota jokių nurodymų dėl ge
resnės darbuotės šiame ap- 
skrityj. Likosi palikta apskri
čio valdybai darbuotis pagal 
išgalę, su vietos draugų pa- 
gelba kuopose.

Buvo nutarta, kad kada bū
na toli laikoma konferencijos, 
kur daug kainuoja kelionė, 
kad apskričio visa valdyba ne
važiuotų ; taip darant bus ma
žiau iškaščių dėl apskričio.

Nebaigti Reikalai
Kas buvo nebaigta, viskas 

palikta apskričio valdybai.
Nauji Sumanymai

Buvo plačiai apkalbėta jau
nimo klausimas. Daugumai 
draugų ir draugių išsikalbė
jus, buvo nutarta kuopose 
darbuotis, traukt jaunimą į 
šią apšvietos organizaciją.

Buvo nutarta išmokėt visas 
bilas, kokių buvo susidariusių 
nuo metinės konferencijos.

Buvo nutarta, kad metinė 
konferencija būtų laikoma 
Plymouth, Pa.

Buvo priimta trys rezoliuci
jos : viena prieš traukimą šios 
šalies j europini karą; antra

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 12- 
to Apskričio konferencijoj, 
laikytbj birželio 16, 1940, |
Port Crane, N. Y., priimta re
zoliucija, kad šiais metais su- .. 
einant 25 metų jubilėjui mūsų 
organizacijos, visos 
rengtų jubilėjinius 
mus.

kuopos 
parengi-

—o—
P. S. Kitos dvi 

jos buvo priimtos 
prieš ateivių persekiojimą ir 
reikalaujant, kad Amerika 
nesikištų į karą. Jos pasiųs
tos į Washingtona ir Harris- 
burgą.

rezoliuci- 
protestui f

'X f

Senatoriai Užgyre Republi- Į 
konus Roosevelto Skiria- m 
mus j Karines Ministerijas 1 
Washington. — Senatorių | 

komisijos dauguma balsų 
patarė kongresui užtvirtint 
republikonų vadą pulk. Fr.^-J 
Knoxą kaip Amerikos lai-"' 
vyno ministerį ir kitą re- i 
publikonų vadą pulk. H. L. 
Stimsoną kaip karo minis- 1 
terį. Šiuos republikonus pa-
sirinko prezidentas Roose-
veltas.

Knox r e i k a 1 a u ja, kad 
amerikonai visais būdais 
remtų Anglijos karą, tik 
kad patys neitų į karą. 
Stimson sako, kad ši šalis 
turėtų savo karo laivais ly
dėt per vandenyną papras
tus laivus, vežančius karo 
reikmenis iš Amerikos į An
gliją, jeigu tas būtų reika
linga “apsigynimui” Ameri
kos.

y'i.

A 1

Ekskursija Traukiniu
Prašome įsitėmyti, kad dienraščio ‘ Lais

ves” naudai rengiamoji ekskursija yra perkel
ta į kitą dieną. Turėjo įvykti liepos - July 28, 
bet tapo perkelta į rugpjūčio-August 4-tą.

Ekskursija bus traukiniu į didįjį ir gražųjį 
ežerą, vadinamą Lake Hopatcong, Nolan’s

Puikios maudynes, gražus pasivažinėjimas 
laiveliais. Kelionės bilietas $1.00 į abi puses.

Traukiniai Išeis nuo Šių Vietų: 
BROOKLYNIECIV ATYDAI: Liberty St., New York 
City traukinys iSeis 8:45 a. m. (Day Light Saving Time).

Brooklyniečiams geriausia privažiuot Jamaica Line 
traukiniu, iSlipt ant Broad St. stoties, Downtown, ir 
nuo stoties eit iki Liberty St. Ferry, Hudson River.

New Jersey Atydai:
Jersey City Terminal, traukinys ISeis 9:00 A. M.
East 22nd St., Bayonne, N. J., traukinys išeis 9:15 A. M.
Elizabethport, N. J., traukinys iSeis 9:80 A. M.
Elizabeth, N. J., traukinys ISeis 9:25 A. M.
Newark, N. J. (Broad St.), traukinys ISeis B:OO A. M.
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LICENSES
the

1290 Sutter St..WHOLESALE & RETAIL
No.

290 Livonia
Brooklyn, N. Y.Ave.,

the Y.

No.207 Lewis

No.

off

235 Utica996

No.

252 Empire

2002—75th
439 No.Brooklyn, N. Y.Ave.,

No.

the 2273 Fitkin SARAH
Ave 805

Brooklyn, N.Ave.

Hill St.,98

the

the

-435 St.
NOTICE i

2462 Pitkin
1470 Liberty

off

No.

Street, 
Kings,

NOTICE
GB 2603

the
990 
lyn, 
the

KAHN
Dairy

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at
Ave., Borough of

NOTICE is . ..
GB 2719 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ietail under Section 107 
the Alcoholic Beverage 
104—07 Flatlands Ave.,

of
Control Law at 

Borough of Brook
lyn. County of Kings, to be consumed

Alcoholic Beverage Control Law 
Utica Ave., Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed on the

L. DELICATESSEN. INC.
Ave. Brooklyn, N. Y.

ERNEST PEICK
787 Franklin Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 659 has 
to sell beer 
the Alcoholic
3501 Avenue 
County of 
premises.

LUCY GALEANDRO
Ave. Brooklyn, N. Y.

SOL 
Sol’s Dairy

446 Lewis Ave.,

KARKHECK
The Newkirk Delicatessen

Island Ave., Brooklyn, N.

the
732 Franklin Ave., 
County of Kings, to 
premises.

the premises.
CLARA 

104—07 Flatlands Ave

INC.
N. Y.

1923 has
sell beer

Alcoholic
Sumpter St.,

rr>.-’-v ^nti
> <

Pirmadienis, Liepos 8f TC4U ••”w*rv

BEER, WINES & LIQUORS con- the

8013—20th Y.

No.No.

the

Y878 Sutter

No.

be consumed on

the Coney1211

No. No.

the

Y. 659 Wythe Y.No.
No.

Bergen

No.NOTICE

the

1009 Foster

No.
No.

the

Y.

No.
1914

No.

572 Livonia

St.,
the

to

No. Y.

No.

307 Albany

No. hereby given that License No.

theon

No.
N. Y. No.83 Avenue

No.
No.

the

263 New 1588 St.
is hereby given that License No. 360 Sumner

Highway

J.
the329 Furman on

No.
N. hereby given that License No.

No.

the
the

theY.227 Wilson 281 Sumner
No.

No.No.

the

the
276 E. 23

No. No.Bedford1307 FosterNo.

No.

the

the Brooklyn, N. Y.553 P’kway,N.437 Marcy
Y.

No.3709—18th been issued to the undersignedNo.
No.

to l>e consumed on the

consumed off the
358 Classon407 Marcy N. Y.

&
6520 Bay

No.
is

2821 Avenue
5914 Avenue 327 Bedford

No.

the4
the

408 MyrtleU,
6336 Avenue 1980—86th

No.r
No.

Y.Brooklyn, N.’ Y. N.2229—65th72 1 Sterling
No.No.

and365—So. 4th 60 SumnerBrooklyn, N. Y.M,

hereby given that License No.No.

GUSTAV
1906 Avenue M,

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

MIKE 
Ave.,

ALEX 
Ave.,

P’kway, 
Kings, ■ to

KARL 
Ave.,

to 
the 
98 
of

ABE JORTNER 
Brooklyn, N. Y.

Is 
has

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

HENRY 
Pl..

PHILIP. 
Philip’s

ISREAL 
St.,

ERNST 
Ave.,

ROSE 
St.,

GEORGE 
Ave.,

BAKERY, 
Brooklyn,

NOTICE is 
El> 682 has

NOTICE is
EB 2009 ha

HARRY 
Ave.,

INC.
Brooklyn, N. Y.

til 
f

Ave., 
Kings,

JOSEPH 
Ave.,

NOTICE is 
GB 6817 has 
to sell beer 
the

Ave., 
Kings, to

2462 
County < 
premises.

St.
Kings, to

NOTICE is 
GB 1835 has 
to sell beer 
the

NOTICE is
EB 492 has

NOTICE is

N. Delicatessen, INC.
Brooklyn, N. Y

FUTERMAN 
DELICATESSEN 

Brooklyn

Law at 
Brooklyn, 

be consumed on the

Control
---- A of 
be consumed on

NOTICE is 
GB 1421 has 
to 
the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law

herebv given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section_ 107 of

Beverage

Control 
of 

be consumed off

JACOB
2902 Clarendon Rd.,

TILLIE MILLOCH
Mario Provision .Co.
St., Brooklyn, N.

DINER
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

HANS
341 Ridgewood Ave.

Law at 
Brooklyn, 

be consumed on the

NOTICE is
EB 485 has 
to sell beer

Alcoholic
Havemėycr

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

MORRIS
1514 Flatbush Ave.

Control
Borough of 

to be consumed off

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Sectionil07 of

Beverage Control Law at 
Borough . of

NOTICE is 
GB 2076 has 
to sell beer 
the 
6336

Control
St., Borough of

Kings, to be consumed on

Control
Borough of 

to be consumed on

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Borough of

hereby given that License

NOLLER
Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
>.. Borough of Brooklyn,

Control
Borough of 

1 be consumed on

Section 107 of
Control Law at

Borough of 
be consumed off

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

to sell beer 
the Alcoholic 
1240 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

LATVAITIS
Brooklyn, N

GROSS
Food Store

Brooklyn, N.

Ave., 
Kings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CADDEN
Brooklyn, N. Y.

SALLY BATZAR 
(), Brooklyn,

McCORMACK 
Brooklyn, N.

& SLAPIKOFF 
-<vd3r<x>klyn, N. Y.

ALLHUSEN
Brooklyn, N. Y.

Control
Borough of 

to bo consumed on

Control
Borough of 

to be consumed on

GLOTZL
Brooklyn, N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

i be consumed on the

Control
Borough of 
to be consumed off

GINSBERG
Brooklyn, N.

HOROWITZ
. Brooklyn, N.

Borough 
to

KARL
1240 Nostrand Ave.,

CHARLES ZELDES
Ave., Brooklyn, N. Y.

THEISS
Brooklyn, N. Y.

LOUIS LOMBARDI
!• Kingsland Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

ADOLPH L1EBOWITZ
Ave. Brooklyn, N. Y.

CONRAD WOLF, 
as Adm. Est. of Laura Wolf

332 Stagg St., Brooklyn, N.

JULIO GARCIA
119 Montague St., Brooklyn, N. Y.

SPIVAK
Brooklyn, N, Y.

COHEN
Brooklyn, N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

ANGELO RUSSO
Ave., Brooklyn, N. Y.

Control
Borough of 
to be consumed off

DANKERS
Brooklyn, N. Y.

SAM WEITZ 
National Kosher Del. & Rest.

2821 Brighton 8th St., Brooklyn, N. Y.

BEN WEINSTOCK
Ave., Brooklyn, N.

LEONARDELLI
Brooklyn, N.

K. & B. DELICATESSEN
John’s PI., Brooklyn, N. Y.

Control
Borough of 

to be consumed on

ISIDORE EVANSKY
Lots Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
al retail under Section 107 of

Beverage Control Law

HAST
Brooklyn, N. Y.

MAX HERMAN
Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

WEBER
Brooklyn, N. Y.

ANGELJNO
Brooklyn, N. Y.

IRVING 
Cohen’s

1409 Nostrand Ave.,

STABINSKY
Brooklyn, N.

C. CA RISTI
Brooklyn, N. Y.

HARRY MARMAROSH 
N, Brooklyn, N.

KERZNER
Brooklyn, N,

NICOLAYSEN 
Brooklyn, N.

hereby Xgiven that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control
Ave., BorOugh of

CORNO
Brooklyn, N. Y.

KASIDONIS 
Brooklyn, N.

CUTLER
Brooklyn, N. Y.

ISIDORE RADIN
823 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

GOLDMAN 
Brooklyn, N. Y.

RAKOVCHICK
Brooklyn, N. Y.

107 of 
I.aw at 

Brooklyn, 
on the

SHAPIRO
Brooklyn, N.

ANTONIO BELLO
Ave., ■ Brooklyn, N.

Law at

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

i 107 of 
Law

hereby given that License No.

HENRY RUDOLF
Ave., Brooklyn, N.

MAX ABRAMS 
ve., Brooklyn, N. Y.

W. KARSTEN
Brooklyn, N.

SAM TOLSKY
3101 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned

ISIDORE WEINBERGER
Ave., Brooklyn, N.

LESHIN
Brooklyn, N.

HENRY MEYN
131 Mescrole Ave. Brooklyn, N. Y.

JOHN J. MORRIS
Park Rest.

>, Brooklyn, N.

SHAPIRO
Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 610 has 
to sell beer 
the 
2002—75th
County of 
premises.

d-b-a
796 Franklin

502 Lorimer

Control Law at 
Borough of Brooklyn,

REIS
Brooklyn, N.

EPSTEIN
Brooklyn, N. Y.

MAC PROPPER
Ave., Brookyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at
M, Borough of Brooklyn,

MORRIS
225 Kingston Ave.,

TROPP
Brooklyn, N. Y.

G. & D.
P’kway

BENJAMIN SKLAR 
Ave., Brooklyn, N.

the 
1621
County of Kings, 
premises.

ISEA
1621 Avenue U,

Beverage Control
Borough of 
to be consumed off

PAUL WOLICKI
197 Havemcycr • St., Brooklyn, N. Y.

SPILIOTES
Delicatessen

Brooklyn, N. Y.

JOSEPH
29 liegeman Ave.,

RAY KAUFMAN
167 Division Ave., Brooklyn,

PAUL MILLER
873 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

PAULINE ROSS
2601 Avenue U, Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 1374 has 
to sell beer 
tho Alcoholic 
5018— 4th Ave.,

GILCIHCK
& Groceries

Brooklyn, N. Y.

Control !>aw at 
Borough of Brooklyn 
to be consumed on the

Law 
Brooklyn, 

the

501 Ave.

Beverage Control 
St., Borough of 

Kings, to be consumed on

Law 
Brooklyn, 

the

Law 
Brooklyn, 

.the

NOTICE is 
GB6914 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1409 Nostrand Ave..
County of Kings, to 
premises.

Law 
Brooklyn, 

the

ANNA BERL
Ave., Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

Law at 
Brooklyn, 

the

Alcoholic 
Pitkin 

County of 
premises.

Law at 
Brooklyn, 

the

hereby given that Incense No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

Brooklyn, 
the

Alcoholic _______ __________ ___
— 20th Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2636 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1768 Nostrand Ave.,

Law 
Brooklyn, 

tho

Law 
Brooklyn, 

the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Ave., BoroUgh of Brooklyn,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue U, Borough of

Law 
Brooklyn, 

the

Law at
Brooklyn, 

the

Law 
Brooklyn, 

the

Law 
Brooklyn, 

the

Brooklyn, 
the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue N, Borough of Brooklyn,

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Alcoholic Beverage Control 
Borough of 

be consumed on

Brooklyn, 
the

Law at 
Brooklyn, 

the

County of Kings, to be consumed off 
premises.

RHODA NATHANSON
1349 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

Law at 
Brooklyn, 

the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
U, Borough of Brooklyn,

the Alcoholic 
29 Hegeman 
County i 
premises.

SOL 
St.,

24 Utica

SIDNEY COHEN 
Brooklyn, N. Y.

Control
Borough of Brooklyn^ 

to be consumed off the

CHARLES WIEN BERG
N, Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Brooklyn, 

the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off

VICTOR COHEN
St., Brooklyn, N.

Alcoholic
Franklin Ave., 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE is
GB 1676 has 
to sell beer

Alcoholic 
Avenue U,

Alcoholic Beverage Control
Avenue O, Borough of

Kings, to be consumed

tgo Control Law i 
Borough of Brooklyn, 

bo consumed 6ff the

premises.
PERSEPHONE KOUMIDES

1768 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

Alcoholic Beverage Control 
Marcy Ave., Borough of

Kings, to

44 Sumner

NOTICE is hereby given that License 
EB 1991 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
290 Livonia Ave., Borough of

M. DELICATESSEN, INC.
St., Brooklyn, N.

Brooklyn, N.

‘•io Alcoholic
6520 Bay 
County of 
premises.

REICH BACH 
Brooklyn, N.

Brooklyn, N.

PATRICK QUIGLEY 
Pet’s Food Stote

732 Franklin Ave., Brooklyn, N

ABDALLA
Brooklyn, N.

KRAVITZ
Brooklyn, N.

.1

i
•ft

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2451 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
406 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL BL1TSTEIN 
406 Sumner

NOTICE la 
GB 1330 has 
to Mil beer 
Uie Alcoholic 
207 Ixjwis 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 
: Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 2482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^«w at 
338 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON SOKOLOFF
338 Lewis Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 6790 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1180 Liberty Ave., _. _ .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYERS GINSBERG 
1180 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ,No. 
GB 10091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to |be consumed off the 
promises.
OTTO D. BUCK & HENRY G. WOLBERN 
1205 Liberty

NOTICE is 
GB 2201 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1199 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN 
1199 Liberty

NOTICE is 
GB 1710 has 
to mH beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
2222 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA WOEHLKENS 
2222 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE in 
GB 1329 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
709 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LA CAVA 
709 Flatbbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2554 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1470 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SPECKMANN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is 
GB 1759 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1614 Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn.
be consumed off the

40*,^ NOTICE is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTEIN 
(Bernstein Bros.)

2126 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

Penkta*

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1825 has been issued to the undersigned 
to aell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407—409 Broadway. Borough of Brooklyn. 
County of Kinjs, to be consumed iff the 
premises.

HERMAN VON DEESTEN 
407-409 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2723 has been issued to the undersigned 
to Mil beer at retail under Section 107 of 
th* Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA HIMELFARB
8324 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
OB 2577 has been issued to the undersigned 
to mH beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
75—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HARRY RAPAPORT 
d-b-a Harry’s Delicatessen

75—6th Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that Incense No. 
GB 1637 has been issued to the undersigned 
to mH beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 2705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELLIS LEVENSON
Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 456 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge St., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY
21 Bridge

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 837 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
69 Myrtle Ave., & 333 Jay St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

LUCILLE & AM AT YUSUP
69 Myrtle Ave., 
333 Jay St., '

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2464 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, N.- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 490 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8013 “ ‘ - - - -
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that LieenM No. 
EB 2622 has been iMued to the undersigkiod 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
32t£ Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS OSSIP
32% Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOHCE is 
EB 735 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
687 DeKalb 
County of 
premises.

S. & 
687 DeKalb

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
ve., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
GB 2770 has 
to sell beer 
the Alcoholic 1 
241 Driggs Ave., _____ ______  _____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH FELDSTEIN. INC. 
241 Driggs Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB 1654 has 
to sell beer 

Alcoholic
Coney Island Ave., 
County of Kings, 
premises.

HENRY CARL 
d-b-a 
Coney

hereby given that License 
been issued to ' the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brook- 

to be onsumed

NOTICE is 
GB 684 1 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Mescrole Ave., BorOugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 28 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
439 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 

the

Alcoholic
Bushwick

County of Kings, to be consumed on 
premises.

ORIGINAL ASSOCIATION 
of Russian Workers of America

Bushwick Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1418 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
1638 Pitkin Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

PARKWAY FRENCH 
1638 Pitkin

NOTICE is
CB 23 has 

sell beer at retail under Section
Alcoholic Beverage Control Law at 

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

EAST END CLUB, INC. 
of tho 22nd Assemb. Dist.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 
to 
the 
277 
County of Kings, 
premises.

JACOB 
277 Sumpter St.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
2902 Clarendon Rd., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 24o0 has been issued to the undersigned 
to ,sei! bee:- at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIO GROCERIES. INC.
216 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 22 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1267 Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RINASCENTE SOCIAL CLUB, INC. 
1257 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1946 has been issued to the undersigned 

ito sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S’OTICE is hereby given that License No.
B 1897 has been issued to the undersigned 

to mH be?r at retail under Section 107 of 
Um Alcoholic Beverage Control Law at 
M Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
•remises.

8OTICE is hereby given that License No.
B 10085 has been issued to the undersigned 

to Mil boar at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be

Um Alcoholic 
1808 Kings Highway. 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS GOLDMAN 
1808 Kings Highway.
Notice Is hereby given that License No. 
QB 2288 has been issued to the undersigned 
to Mil beer at retail under Section 107 of Um Alcoholic Beverage Control Law at 
Ml Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
•remises.

NOTICE if 
EB 1439 has 
to sell beer_ _____
the Alcoholic Beverage Contųpl Law at 
398—400—402 Avenue P, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

SAM MISAIL 
398—400—402 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section_ 107 of 
the Alcoholic Beverage " 
446 Lewis Ave., 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Law at
____ __  ____  __________ _ Brooklyn, 

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

SAM SILVERBERG
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 1511 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILFRED C. BEHRENS
1050 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 2071 has 
to sell beer 
(he Alcoholic 
878 Sutter 
County of 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 
: Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1400 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2601 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at i etail . under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 

to be čonsurtted on the

NOTICE is 
EB 2005 has 
to sell beer 
tho 
268 
County of Kings, 
premises.

PHILIP TURNANSKY
268 Kingston Ave. Brooklyn,' N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
al retail under Section 107 of 

Alcoholic Bev.ei'age Control Law at 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 1956 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
873 liegeman Ave., 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1342 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2001 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

KARL 
2001 Avenue U,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2072 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 167 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Utica Ave., Borough of 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1395 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
252 Empire Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TOOMEY’S GRILL, INC.
Blvd., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given' that License 
RL 7501 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

i Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at
, Boiough of Brooklyn,

Kings, to be consumed on

No. 
GB 1346 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1621 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107, of 
the Alcoholic 
50 Henry St., 
County of Kings, 
premises.

PETER 
50 Henry St.,

No.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1392 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3101 Avenue S,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
Gli 1912 1ms been issued to the undersigned 

.to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

CHARLES T. JAPPEN 
1503 Avenue J, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6818 has been .issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
G39 Franklin AvC., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK WYETZNER
639 Franklin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2687 has been issued to. the undersigned 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 
805 Franklin Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1592 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
721 Franklin, Ave., Borough 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH E1DEN 
724 Franklin Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to (he undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
435 St., Johns Pl., Borough of Brook- 

"County of Kings,' to be consumed off 
premise

hereby given that License No. 
Iieen issued to the undersigned 
al retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law 
Borough 
bo consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 2347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
787 Franklin Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2116 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 

Borough of Brooklyn, 
the

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control. Law at 
, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
GB 2234 has 
to sell beer 
(he Alcoholic 
523 Court J . 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHRISTIAN C. TON1SSEN 
523 Court St., Brooklyn, N.

hereby given that Incense 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Alcoholic

NOTICE is 
GB 2281 has 
to sell beėr 
the __  ____
1736 Nostrand Ave., Boyough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM HASSELBRACK 
1736 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 
473 Bergen St., Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BERGEN 1’URE FOOD INC. 
St., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued Io the undersigned 
at retail under Section 107 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 
3621 Quentin Rd., Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PETER McMAHON 
3621 Quentin Rd., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License _ 
EB 2409 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1911 Avenue M, 
County of Kings, 
premises.

HERMAN BERNSTEIN & 
BECK IE METLTZER 
Taystee Food Store

Avenue M, Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE is 
EH 2409 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
3619 Mermaid Ave., 
County of Kings, 
premises. „

M. SCHEINGARTEN, INC. 
3619 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 810 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law al 
.ve., Borough of 

be consumed on

NOTICE is hereby given that License 
EB 638 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

the Alcoholic 
398 Manhattan 
County of Kings, to 
premises.

GUISEPPE 
398 Manhattan Ave.'

NOTICE is 
EB 535 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
324 Utica 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on

NOTICE is hereby given that License 
EB 2060 has betn issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
1214 
lyn, 
the

Alcoholic Beverage Control Law at 
Coney Island Ave., Borough of Brook* 
Ccunty of Kings, to 
premises.

RADIO DINER, 
Island Ave.,

NOTICE is 
EB671 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
659 Wythe 
County of 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Brooklyn, 

the

hereby given that License
EB 848 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1528 Flatbush' Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. '

WORTHMORE DELICATESSEN, Inc. 
1528 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 
651 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NATHAN TEICHMAN 
d-b-a R. &• T. Delicatessen & Rest.

651 Manhattan Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2014 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYROW1TZ
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 443 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
32 Sackett I 
County of Kings, 
premises.

AUGUST 
32 Sackett St.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 524 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
307 Albany Ave., 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GOLDSCHLAGER 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 1952 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
2007 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OAK DINER, INC. 
2007 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 863 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SANDQUIST TAVERN, INC. 
3523 Avenue S, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 583 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
1218 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BRISTOL BAR & GRILL, INC. 
FAMOUS DELICATESSEN

1218 Avenue J. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 727 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1416 Avenue J., 
County of' Kings, 
premises.

P. & 
1116 Avenue J,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2087 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Avenue J, Borough if Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARMINE PASQUENZA 
(Carmine’s Rest.)

4209 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 819 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3916 — 18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL BLUMBERG
Parkview Kosher Delicatessen & Rest. 

3916 —• 18th Ave., Broooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 481 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-72 Bogart St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BOROUGH CAFETERIA, INC. 
56-72 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
EB 620 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Furman St., Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HENRY A. BESTE 
Henry’s Coffee Shoppe 

St., Brooklyn, N.

NOTICE is 
EB 756 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
586 Hendrix Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM HARRY FRIEDMAN & 
ARTHUR HERSHKOWITZ

586 Hendrix St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 8 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
276 E. 23 St., “ 
County of Kings, 
premises.

SOL PELLMAN
SSI Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License No. 
QB 2421 has been issued to the undersigned 
to mH beer at retail under Section 107 of 
Um Alcoholic Beverage Control l^w at?

Buffalo Ave., Borough pf Brooklyn, 
ty of Kings, to be consumed off the 

•remises.
ERMINIO SCUTARI

SI Buffalo Ave. Brooklyn, N. »Y.

OTTCE is hereby given that License 
495 has been issued to the undersigned 
•ell beer at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage
9 Kingston Ave., 

nty of Kings, to 
•mises.

ISIDORE
♦73 Kingston Ave.

NOTICE 
EB 1436 
to sell beer 
the Alcoholic 
437 Marcy 
County of 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
407 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2677 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
311 Ridgewood Ave., 
County of Kings, to 
premises.

O’TICE is hereby given that License No. 
“ 1666 has been issued to the undersigned 

aell beer at retail under Section 407 of 
Alcoholic Beverage Control I-aw at 

—7th Avenue, 
ty of Kings, Ims.

AUGUST
•fit—7th Ave.,

CE is hereby given that License 
1430 has been issued to the undersigned 
Mil b<'er at retail under Section 107 of

Alcoholic Beverage ~ 
Reid Avenue, 

nty of Kings,

RENNEBECK
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License 
EB 831 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1533—tl Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

EDMUND G. LAWLER & JAMES 
LAWLOR -LAWLOR BROS

1533—tl Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1383 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 Kingston AVe., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2023 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ictail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
49 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL D. SHAGAN
49 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

the Alcoholic 
517 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

AMALIA 
Purity

517 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6864 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
227 . Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
promises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 709 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1549 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO
1549 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y,

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Pacific St., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
GB 1862 has 
to sell beer ... 
the Alcoholic Beverage Control 
266 Pacific St., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRIETTA BAHRENBURG 
266 Pacific St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB2417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
promises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2083 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 — So. 4th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

x DAVID KAPLAN 
d-b-a Kaplan Delicatessen

— ~ st., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 821 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
714 Avenue U, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NAT TORGOVNICK—ABE FRIEDMAN 
Nat & Abe Delicatessen

714 Avenue Uv ”• B»ooklyw,''N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2821 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL 
U,

NOTICE is hereby given that License 
GB 10249 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to b<? consumed off the 
premises.

NOTICE is 
GB 1614 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
3709—18 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law al 
Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to bo consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 1447 has been issued to the undersigned 
to sell beer. at retail under Section 107 of 

. (he Alcoholic Beverage Control Law at 
5902 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

B.
5902 Avenue

NOTICE is 
GB 1509 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1819 Avenue 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICK 
1819 Avenue

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

...___ at retail under Section 107 of
Alcoholic Beverage Control La>w at 

Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE
N,

NOTICE is hereby tflven that License No. 
EB 1981 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 Avenue O, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

(he Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABE SAL DELICATESSEN CO., INC.
299 Kings

NOTICE is 
EB 605 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
167 Division 
County of Kings, to be consumed 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 615 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
2035—86th 
County of 
premises.

L. & 
2035—86th

NOTICE is
EB 2007 has __
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
312 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

'MURRAY 
Ave.,

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Havemėycr St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 672 has been issues! to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brpoklyn, 

> be consumed on the

NOTICE 
EB 453 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
327 Bedford 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that License No. 
bccii issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is
EB 846 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undfcr Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
326 Robeling St., Borough of Brooklyn, 

the

Alcoholic Beverage Control
Robeling St., 

County of Kings, to be consumed on 
premises.

BERNARD ISRAEL
326 Roebling St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 790 has been issued to the undersigned 
to well beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevchagė Control Law at 
7'69 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

H. B. DELICATESSEN, INC.
769 Washington Ave., Brooklyn, N, Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
___ __  ____  — 371—51 St., Borough of 
Brooklyn,' County of Kings, to bo consurcd 
on the premises. <

GEORGE ROSENSTEIN
5018—4th Ave 
371------51st , St.

NOTICE is 
GB 2029 has 
to sell beer 
the • Alcoholic 
724 Sterling Place, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 703 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
360 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES FRANCIS BROLLEY
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2367 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1588 St. John’s Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic . Beverage Control Law at 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 2077 has 
to sell beer 
the 
344 Sumner Ave., 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

Notice 
EB 1992 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
154 Montgomery St., 
County of Kings, to 
premises.

PATRICK 
154 Montgomery St.,

the

No.
NOTICE is _____  „
EB 690 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
281 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

MORRIS BAROFSKY
Ave., „ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB J 380 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

G. FREDERICK MULLER
608 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Oakland St., Borough of Brooklyn, 

be consumed on

NOTICE is 
EB 2744 has 
to sell beer 
the 
316 Oakland St., 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
316 Ocakland St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1450 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
823 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 873 has 
to sell beer 
the 
1980—-86th 
County of 
premises. .

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 452 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2229—65th 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Bond Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

KAY’S CAFETERIA, INC. 
47 Bond St., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License 
EB 784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
358 Classon Ave., F 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is 
EB 507 has 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2821 Brighton 8th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 589 hits been issued to the undersigned 
to sei) beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law. at 
Willoughby St., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 1994 has 
Io sell beer 
tho 
57 ____
County of Kings, to be consumed on 
promises.

BARNEY SPINELLA 
B & B Academy, Inc.

57 Willoughby St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4920 Avenue K, 
County of Kings, 
promises.

JOE COHEN 
4020 Avenue K,

NOTICE is 
GB 6842 has 
to sell beer 
the Alcoholic IX.
567 Nostrand Ave., uu<vum>i u* uum.™, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN NATHANSON
567 Nostsand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1972 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH ABRAMSON 
1715 Aventie

NOTICE is hereby given that License 
EB 516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
60 Sumner Ave., Borough of 
County of 
promises.

NOTICE isi hereby given that License No. 
GB 1681 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
(he Alcoholic 
3516 Avenue 
County of Kings, 
premises.

NAIDICH 
13516 Avenue S,

NOTICE is, hcrpby given that License No. 
GB2526 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 Jefferson Ave., 
County of Kings, to 
promises.

WILLIAM 
d'76 Jcfferšon Ave.,

NOTICE is 
EB 838 has 
to sell hcer 
the Alcoholic 
1906 Avenue . _
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ' u i

P. & M. DELICATESSEN, INC.
Brooklyn, N, Y.

NOTICE is
EB 2668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
lhe Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS BERNSTEIN
1033' Nostrand Ave„ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
EB 562 has been issued to the undersigned 
553 Eastern P’kway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

PALATIAL BOWLING & 
BILLIARD ACADEMY INC. 

Eastern

NOTICE is hereby given that License No. 
EB734 has
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

PAUL 
CROWN

889 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1397 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bevetage Control Law at 
332 Stagg St., Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

No.NOTICE is hereby givop that License 
EB 517 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
449 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HARRY ALTSCHULER
449 Broadway, Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
413 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

NATHAN &
C. & C. DELICATESSEN 

413 Broadway Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Bi-ooktyn, 
to be consumed on the

ADOLPH COHEN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 653 has been issued to the undersigned 
to soli beer at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5606 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENT A. CULHANE 
5606 Avenue N, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1999 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1007 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tM 
premises.

JOSEPH A. NEARY 
1007 Nostrand Ave. Brooklyn, N.



Liepos 8, 1940 ’ Septintas puslapis

izabeth, N. J.
Senelis netekęs darbo bandė 

nusižudyt, tai Frank Chiri- 
chillo, 58 metų amžiaus. Jis 
dirbo 25 metus pas Philho 
Dodge Ko. ir šiomis dienomis 
buvo pavarytas iš darbo, kai
po ateivis ir nepilietis. žmo
gus atsidūręs tokioj padėtyj 
šoko nuo tilto į upę, kad nu
siskandinti. Bet ten buvę žmo
nės jį ištraukė.

Tai tokis dabar yra ateivio 
darbininko likimas, kuris vi
są savo gyvenimą sunkiai dir
bo, o dabar kapitalistai me
ta laukan į gatvę, į bado nas
rus! žmogus, senas, tiek iš
dirbęs, yra tikras, kad ir kitur 
darbo negaus ir tada pasiren
ka mirtį. Manau, kad mirtis, 
tai neteisingas kelias. Reikia 
visiems jungtis, vienytis ir ko
voti prieš tą neteiybę.

—o—
Mirė Julė Balaišienė, gyve

nus 541 Bond St.; Ona Luns- 
kienė, gyvenus 343 Second St., 
ir Jonas Urbonas, 182 Front 
St. Kaip matome, tai vis dau
giau lietuvių miršta.

—o—
Aukštesnėj mokykloj moksl

ią baigė Olga Poškus, Jose
phine Yutkus ir Jonas Paulau
skas. Vėlinu visiems jaunuo
liams, baigusiems aukštą mo
kslą, gero pasisekimo.

Ukrinas.

Springfield, III.
Ona

no- 
su- 
no- 
yra

Birželio 21 d. mirė 
Makriskienė, sulaukus 70 me
tų amžiaus. Velionė paliko 
penkis sūnus, vieną dukterį ir 
keliolika anūkų nuliūdime ir 
tapo palaidota su bažnyčios 
patarnavimu.

—o—
Birželio 25 d. mirė Anta

nas Lieakšas, 64 metų amž. 
Velionis paliko pačią, du sū
nus ir dukterį bei 3 anukus 
liūdinčius. Antanas buvo an> 
gHakasis ir laikėsi United 
Mine Workers Unijos. Sirgo 
apie 3 savaites iki gyvybė už
geso amžinai. Per ilgą laiką 
yra skaitęs, laikraščius, “Lais
vę,” “Vilnį” ir, rodosi, esąs 
laisvų minčių žmogus ir atro
dė, kad visa namo familija 
yra laisva. Bet velionį palai
dojo su pilnomis bažnyčios ir 
kunigo maldų apeigomis. Mat, 
gyvieji padaro taip, kaip 
ri patys, o ant mirusiojo 
verčia, kad tai pats taip 
rėjo. GaP pasitaiko, kad ir
tokių, kas nėra pilnai persi
tikrinęs ir turi baimę, kad ne
patekus į velnio rankas po 
mirties ir nebūtų kankinamas 
pragaro ugnia. Mat, iš mažų 
dienų taip vaikus ir paaugu
sius tėveliai įbaugina, o tėve
lius kunigai kas nedėldienis 
tais nebūtais baubais gązdina, 
ką ir patys gązdintojai nežino, 
kur gyvena tie baisūs raguo
čiai su gyvatiškomis uodego
mis juodi bei raudoni baisū
nai. Ot, lengva pasakyti bei 
parašyti apie velnius, o moks
liškų prirodymų nereikia. Per 
tai daug senelių ir trokšta, 
kad tik patekus į tą gražųjį 
dangų po mirties. O antra, 
patekus į ligoninę lietuviam ir 
sergant sunkiau, tai “seserys” 
(įpinyškos) neduoda ramybės, 
kunigai ir “seserys” lenda ir 
baugina sergančius visokiais 
būdais, kad tik prikalbinus 
dėl pasidavimo kunigams. O 
kas atsisako, tai tų neapken
čia ir nenori patarnauti ligo
niams. Serganti ir taip jau tu
ri visokių kančių, o dar pri
sideda prie ligos antra liga, 
kas tave nervina, pykina silp
ną ir varo greičiau prie mir
ties. Man daug kas papasa
kojo, kas buvo ir sirgo šv. Jo
no Ligonbutyj. Kada pats li- 

is nesišaukia kunigo patar
tai kam verst ir kal-

iŠ prievartos su pykčiu, 
būtų ir vėl “geras ka- 

? Taigi, daug rąnda- 
žmonių, kad susirgus jie 

iminasi eiti į ligonbutį, vie-
> kad reikia labai brangiai 
>kėti, o antra—neturi jokio 
ikainumo bei liuosybės per-

Montevideo mieste, Uruguay,, studentai demonstravo, smerkdami Vokietijos nazių 
veiklą Pietų Amerikoje.

siskirti su šiuo žemės gyve
nimu ir eiti į amžiną atilsį. 
Kas mirė, ilsėkitės šaltoj že
melėj Amerikoj.

—o—
Darbus mažina ir mūsų mies

te. WPA jaunus atleidinėja 
nuo tų darbų ir pataria eiti 
rašytis į kariuomenę. Senus 
dar palieka prie tų darbų 
dirbt. Mat, senas nėra kur 
ir padėt. Kasyklos pilnos. 
Fabrikai senių nenori imti į 
darbą. Relief irgi nenori duo
ti. Pensijos imti dar perjau- 
nas, neturi 65 metų. Tai kur 
dėti, negi karsi! Nori ar ne, 
turi laikyti kol kas prie tų 
WPA darbų.

Kas dirba fabrikuose, kąip 
tai, čeverykų, myterių, trakto
rių bei kitose išdirbystėse, kas 
nepatinka arba kokį žodį ki
tą išsitaria prieš valdžią kapi
talistišką, kad nėra geros 
tvarkos, tai boseliai tik šnipi
nėja ir iš darbo greit pavaro 
sau nepatinkamus. Mat, unijų 
nėra, tai ir nėra kas galėtų 
užtarti išmestąjį iš darbo. 
Jau randasi mieste tokių pa
kvaišėlių, kad verčia angliškai 
šnekėt einančius ir šnekančius 
savo kalba.

A. Čekanauskas.

Bayonne, N. J.
Liepos 2 d. L. A. U. Kliubas 

surengė prakalbas, kad supa
žindinus su dabartiniais įvy
kiais Lietuvoj. Kalbėtojas bu
vo d. J. Gasiūnas, “Tiesos” 
redaktorius iš Brooklyno. Kal
bėtojas labai nuosakiai aiški
no Smetonos ir jo pasekėjų 
skriaudas Lietuvai ir Lietuvos 
liaudžiai. Reikia tarti nuo
širdų ačiū kalbėtojui už pa
teikimą kad ir trumpų biogra
fijų Lietuvos naujoj valdžioj 
esančių žmonių. Tas klausyto
jus labai interesavo ir sudarė 
pamato pasitikėjimui naujai 
Lietuvos valdžiai. Toliaus kal
bėtojas aiškino naujos val
džios atliekamus darbus, nau
dingus Lietuvos liaudžiai. Pa
baigus prakalbą buvo perskai
tytas pasveikinimas Lietuvos 
valdžiai ir vienbalsiai priim
tas.

Rezoliucija
Mes, Bayonnės lietuviai, su

sirinkę liepos 2 dieną, 1940 
m., 329 Broadway, Liberty 
Hali, išreiškiame savo didelį 
džiaugsmą ir pasitikėjimą 
Lietuvos valdžiai' su Justu 
Paleckiu ir Krėve-Mickevi- 
čium priešakyj.

Mes sveikinam Lietuvos^ vy
riausybės naujus žingsnius, 
kaip tai: atsteigimą demokra
tijos, išlaisvinimą politinių ka
linių, davimą biednuomenei 
mokslo veltui, taipgi nemoka
mą ligoj pagelbą ir tt.

Tegul gyvuoja laisva Lietu
va draugiškuose santikiuose 
su Sovietų Sąjunga!

Tegul gyvuoja nauja Lietu
vos liaudies valdžia!

Pirm. K. Maziliauskas.

Kaunas. — Pulkininkai 
Čepas, Zaskevičius ir Spran- 
gauskas pakelti į brigados 
generolus.

Prancūzų Kanuolės Bombar
duos Anglų Laivus

Roma, liepos 5. — Gauta 
žinia, kad Franci j a įsake sa
vo pajūrių kanuolčms šau
dyt bet kokius anglų laivus, 
kurie mėgins plaukt arčiau 
kaip už 12 mylių nuo Fran
ci jos žemių.

Packard Statys 6,000 Lėk
tuvų Motorų Anglijai

Washington. — Packard 
automobilių kompanija Det
roite sutiko pastatyt 6 tūk
stančius Rolls Royce oriai-

vių motorų Anglijai ir 3 
tūkstančius tokių motorų 
Amerikai. Tai angliško pa
tento motorai greitiesiems 
karo lėktuvams.

Fordas atmetė tą pasiūly
mą; jis sakė, statyčiau mo
torus Amerikai, bet ne An
glijai.

Kol Packardo kompanija

priruoš mašineriją tiem mo
toram dirbt, praeis bent 10 
mėnesių.

Washington. — Generolas 
Pershing, buvęs vyriausias 
Amerikos armijų komandie- 
rius praeitame kare, ragina 
įvest verstiną kariuomenes 
tarnybą šioje šalyje.VARPO KEPTUVE 

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

Mahanoy City, Pa.
Įvyko ALDLD 9-to Apskri

čio piknikas Mar Lin girioj, 
kur ir likosi priimta sekanti 
rezoliucija, kaipo užuojauta 
dabartinei Lietuvos valdžiai;

Šią dieną, 30 birželio, 1940 
metų, Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos Mar Lin girioj surengto 
pasilinksminimo-pikniko tapo 
įnešta ir priimta skaičiuje 500 
žmonių sekama rezoliucija:

Rezoliucija

Kadangi per praėjusius me
tus buvo rengiama lietuvių 
diena ir klerikalai iš to sėmė 
sau didį turtą, tai dabar, pa
bėgus A. Smetonai, Lietuvos 
“tautos vadui,” ir atsisteigus 
darbininkų žmonių valstybei 
Lietuvoj, naudai darbo žmo
nių, todėl mes šio apskričio 
nariai reikalaujame, kad 15-ta 
diena rugpjūčio (August) šių 
metų ir visais sekančiais bū
tų rengiama kaipo lietuvių pa- 
siliuosavimo diena iš po Lie
tuvos buvusios smetonines ver
gijos.

Kadangi daugelis ” mažų 
valstybių jau nutrinta nuo vir
šaus žemlapio, bet Lietuva lie
ka kaipo Lietuva ir palaikys 
ryšius su pasaulio lietuviais,

Todėl mes, ALDLD 9-tas 
Apskritys, sveikiname dabar
tinę Lietuvos valdžią, linkime 
jai gero pasisekimo ant visa
dos. Taipgi, užgiriame pada
rytus ryšius su Sovietų Sąjun
ga.

ALDLD 9-to Apskr.
Valdyba.

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Apylinkės 

Lietuvių Žiniai
Liepos (July) 14-tą dieną 

yra rengiama labai linksmas 
išvažiavimas. Rengia bendrai 
LDS 7-ta, LLD 43-čia ir LDS 
jaunuolių 210-ta kuopos. Šis 
trijų kuopų išvažiavimas bus 
labai puikioj vietoj, Marke
vičiaus ūkėje, prie Silvan 
Lake.

ši vieta labai yra tinkama 
dėl išvažiavimų, yra svetainė 
šokiams, didelė pastogė atsiti
kime blogo oro. Taipgi, labai

puiki vieta pasimaudyti ir lai
veliais pasiirstyti. Bušai iš 
miesto išeis 10-tą valandą ry
to iš šių vietų: kampas 
Sherman ir Market St. ir! 
kampas Stanton ir Hazle Sts.

Vietos ir apylinkės lietuvius 
ir lietuvaites kviečiame skait
lingai dalyvauti!

Kelias labai geras priva
žiuoti iš visur. Taipgi, visiems 
užtikriname, kad smagiai lai
ką praleisite prie geros mu
zikos. Pasišokti, pasimaudyti 
ir šiaip gamta pasigrožėti.

Visas ir visus kviečiame!
Rengėjai.

Angly Unijos Šaukia Pašalint 
Chambedainą

London. — Didi Anglijos 
Geležinkeliečių Unija ir 
Škotijos Mainierių Federa
cija pareikalavo visai paša
lint iš valdžios Chamberlai- 
ną, buvusį ministerį pirmi
ninką, taipgi pavaryt užsie
ninį ministerį lordų Hali- 
faxa ir finansų ministerį 
Simonų.

Anglų unijos nepasitiki 
šiais ministeriais kaip An
glijos gynėjais, ir primena, 
kaip andai Chamberlainas 
su Halifaxu išdavė Hitle
riui Čechoslovakijų.

Chamberlainas dabar tar
nauja kaip pirmsedis mi- 
nisterių tarybos.

92 Nauji Karo Laivai 
Jungtinėms Valstijoms

Washington. — Paskuti
nėmis dienomis Amerikos 
valdžia užsakė kompani
joms pastatyt jai 92 naujus 
karinius laivus, viso 499,435 
tonų. Du iš jų bus karo did- 
laiviai po 45 tūkstančius to
nų. Šie visi laivai kaštuos 
apie 700 milionų dolerių.

London. — Anglų vy
riausybė tvirtina, kad pirm 
vokiečiams užimant Jersey- 
Guernsey salas buvę išga
benta į Angliju dauguma tų 
salų gyventojų, karvių ir 
laukų-daržų derliaus.

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą
Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 

Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. ,Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4.00 pusei 
metų. Antrašą, kam .užrašote, prašome rašyti sekamai:

Vardas ..................................................................... ........................................

Paštas ............................ -................................................................................

Gatvė ar kaimas ............................................................................................
»»

Apskritys .............................?...........................................................................

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
tę ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI E KITUR
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kp. moterų skyriaus 
susirinkimas įvyks 8 d. liepos, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott St. Narės malonėkite da
lyvauti. A. W.

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, liepos 10 d., 7:30 vai. 
vakare, 103 Green St., Venta Sve
tainėj. Visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. (159-161)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, liepos 10 d., 8 vai. vak., 
LDP Kliube, 408 Court St. Drau
gai, būtinai visi dalyvaukime šiame 
susirinkime, nes bus rinkimas de
legatų į Seimą, kuris įvyks rug
pjūčio pabaigoj. Nepamirškite at
sivesti ir naujų narių prirašyti prie 
kuopos, dar nevėlu. (159-161)

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
EH 1386 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1191 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN ROCHFORD
1191 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7579 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 98 Berry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
an the premises.

FELIX KOSINSKI 
98 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 54 Bogart St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
an the premises.

ADAM F. LEISENHEIMER 
d-b-a-Ear-Moff Tavern

54 Bogart S., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 468 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 201 Roebling St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
an the premises.

JACOB KAPLAN
201 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

ESTATE OF

BARRY P. SHALINS
(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

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-619Į

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 svorį Ir kainas.

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
your old Wat<m Visokiausių Rūšių

TRADE IT IN FOR A
• t • * I

I7JEWEL 
B u LO V A

ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

eut*66®

o
MH

Daugybė kitų daiktų ir 
daiktelių sau reikąlin- 
gų rasite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

ROBERT 
LIPTON 

JEWELER 
Įsteigta 1892 - 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe 
Graliam & Manhattan Avės. 

Tel. Stagg 2-2178 
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą
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Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 

žarnų ligos, Hęmorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarncs nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu j Dr. Zins. Leiskite man 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jo
kios prievolės iš jūsų pusės.

Ištyrimas dovanai.
Qaroipa Kraujo ir. Šlapimo Tyrimai, X-Spin d aliai

DR. L. ZINS ’
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

Tarp Union Sq. ir Irving Pi.
VALANDOS: 10 A. M.-8 P. M.—Sekmadieniais 10-2.



Aštuntas puslapis 1 Pirmadienis, Liepos 8, 1940
"T^T

Dar Apie Kriaučių 
Pikniką

Gerbiamieji Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai ir lietuvės: 
Jum jau visiem yra žinoma, 
kad kriaučių skyrius rengia 
puikų pikniką šeštadienį, lie
pos 13, Dexter Parke. Kriau- 
čiai kad ką rengia, tai visi, 
kokių pažiūrų nebūtų, visi sto- 
rojasi sušilę ir dirba, ant kiek 
gali, idant jų parengimas pa
vyktų. Jų darbas neina vel
tui, ir praeiti keturi piknikai 
buvo pusėtinai vykę.

Sekantis piknikas, kuris bus 
penktas iš eilės, mes manome, 
nebus mažesnis, nes drūčiai 
rengiasi lietuviškos kriaučių 
dirbtuvės dalyvauti jame su 
savo darbininkais. Tad esate 
kviečiami visi atsilankyti į 
mūsų parengimą, kur iš kalno 
užtikriname, kad klaidos ne
padarysite. Įžanga tik 25c.

Kviečia,
Pikniko Komitetas.

Tolima Viešnia

Atviras Laiškas Buivydui

Sulaikytas Irving Nitzberg 
kaltinimu nudėjus slapt. pol. 
agentą Albert Shuman sausio 
9, 1939. žudystės iki šiol te
bebuvo neišaiškinta.

Reikalauja Ištyrinėti 
Frontininkų Teisiną
Demokratijos Draugų naci- 

onalis direktorius kun. L. M. 
Birkenhead, 103 Park Ave., 
paskelbė labai svarbias infor
macijas, kurias jis telegrama 
išdėstęs J. V. generaliam pro
kurorui Pvobertui H. Jackso- 
nui. Telegramoj sako:

“Krikščionių Fronto masi
niame mitinge birželio 28-tos 

H vakara. Prospect Hall. Bropk- 
t —-4-lyne, kunigas Edward Brophy 

paskelbė, kad Mrs. Titus, pir
mininkė džiūrės, kuri išteisino 
krikščionių frontininkus 
Brooklyno Federaliame Teis
me. yra jo pirma pusseserė...” 

I x Toliau telegramoj nurodo, 
kad Mrs. Titus buvo labai 
draugiška frontininkams; kad 
kunigas Bronhy vra labai arti 
susirišęs su frontininkų judėji
mu ir tik šiomis dienomis pa
sisakė esąs ekspertu žvdu 
klausimo ir pasisiūlė liudyt 
Joseph McWilliam byloie. 
Reikalaujama, kad tas teis
mas būtu ištirtas.

Kain žinia, didžiuma fron
tininku buvo išteisinti minėtos 
džiūrės su nonia Titus prieša
kyje. nors teisme buvo naro- 

ir tūli natvs prisipažino, 
kad jie turėio medžiam ir tu- 
rėin planus bambomis išsprog
dinti “Dailv Workorio” istai- r f -p’a. kad ju nlanai tainori smkė 
teroro ir užgrobimo ir valdiš
ku ištaigu. Dėlto birželio 28- 
ta -šauktasis mitingas buvo Ju 
džiaugsmo mitingu, kuriame 
Jie gvrėsi. kain besididžiuo
jant teisme neanvkant.a ir te
roristiniais nlanais nrieš “žv. 
dus ir komunistus” juos teis

ti mas nubaltino.

Penktadienį “Laisvės” įstai
gą aplankė labai tolima vieš
nia, Paulina Bakšienė net iš 
Montana valstijos. Ji dabar 
lankosi Brooklyne—viešisi pas 
savo brolį Povilą Navalinską 
ir Benediktą Navalinskienę. 
Su Bakšiene taipgi lankosi jos 
jaunasis sūnus Ande Bakšys. 
Bakšienė turi dar vieną sūnų, 
Willie, kuris pasiliko namie, 
nes turi dirbti.

Bakšiai seniau turėjo Mon
tanoje farmą, bet nebegalėjo 
išlaikyti ir turėjo atiduoti 
bankui. Paskui Bakšys gavo 
darbą kasykloje ir ten žuvo. 
Dabar Bakšienė su savo sūnais 
gyvena Lewistown, Montana.

Bakšienė nežino, kaip ilgai 
čia pasiliks. Broliai ir giminės 
nori, kad ji persikeltų čionai 
gyventi, bet ji dar nėra nusi- 
sprendusi.

—o—
Su tolimąja viešnia taip pat 

atvykęs Brooklynan Antanas 
Navalinskas iš Binghamton, 
N. Y. Aplankęs įstaigą, jis 
aukojo $1 linotypo išmokėji
mui. Svečius palydėjo B. Na- 
valinskienė. brooklynietė. Sve
čiai pasižadėjo dalyvauti “L.” 
piknike liepos 7-tą, Klaščiaus 
Parke.

A. Vaznienė Turėjo 
Operaciją

Albina Vaznienė. >maspethie- 
tė, pereitą ketvirtadieni iš
vežta Bushwick ligoninėn, 
Howard ir Putnam Avės., ir 
liepos 5-tą jai padaryta ope
racija ant apendiko. Manoma, 
jog operacija gerai pavykusi. 
Vazniai, seni “Laisvės” skai
tytojai, gyvena 41-66 Clinton 
Ave.

Linkime draugei greitai pa
sveikti.

I Lankėsi “Laisvėje”
Lankėsi Laisvėj

šeštadienį lankėsi d. J. Sur- 
dokas iš Wilkes-Barre, Pa., 

į atvykęs dalyvaut “Laisvės”
piknike liepos 7-tą.

r - Nušovė Antrą Plėšiką

Statys Pašto Bildingą
Miestas sumokėjo $91,800 

už 32,398 pėdas žemės prie 
Atlantic Avė., tarp Penn. ir 
New Jersey Avės, čia statys 
nauia bildingą apylinkės paš
tui. Darba pradėsią už 6 mėn, 
Iš 32 pašto stočių tik 4 yra 
ant miesto nuosavos žemės, ki
tos rendavpjama.

Nepaklausė Persergėjimo, 
Apsidegino

Užgesinę gaisra kriaučiaus 
H. Superstein šanoi, 209—7th 
Avė., gaisragesiai perspėjo 
daugiau nenaudot apdegusios 
mašinos. Bet krūvos kostume- 
riu drabužiu laukia prosijami, 
tai kaip čia lauksi. Išėjus gais- 
ragesiams, Superstein biskį 
pasitaisė mašiną ir ėmė pro- 
syt, bet neilgam. Įvykusi eks
plozija išnešė langą, padegė 
jo drabužius ir šapa. Išbėgusi 
gatvėn degančiais drabužiais 
Supersteiną praeiviu Michael 
Salvatore, nuo 454—3rd St., 
rankomis apgesino ir pašau
kus pirmąją pagelba nugaben
tas ligoninėn kritiškoj padė
tyje. .

(Įėjus plėšikui Warreno krau- 
tuvėn, 159-22 Hillside Ave., 
J "Queens, ir įsakius atidaryt pi

niginę, jis greit paklausė, bet 
' joje buvusiu revolveriu mirti

nai pašovė plėšiką ir tada pa
šaukė policiją. Jis buvo nušo
vęs Walter Hom 1936 m., jam 

'£•—; su sėbru atėjus apiplėšti, šis 
i plėšikas dar nepažintas.
■ Mrs. Flora Thomas mirtinai 
I užsigavo nukritus 10 pėdų
įl sklepan savo namuose, 159 W.
“ 82nd St., N. Y.

Policistas Nusišovė
Clarence Martin, 34 m., mir

tinai pasišovė savo namuose. 
2292 Loring Pl., Bronx. šis 
jau 97-tas nusižudęs nuo rug
sėjo mėn., 1934 m.

Kaitindamasis saule ant 
stogo tūlas 1 Prospect Park 
W. gyventojas namates i kai
mynu stuba, 927 President 
St.. įsileidžiant pro ‘ stogini 
langa pora vaikėzu, pašaukė 
policija. Juos suėmė su gro
biu. Namu šeimininkė buvus 
išvykus užmiestin šventėmis.

Jūreivis Robert Steigmaier, 
24 m., mirė nuo iškritimo pro 
antro aukšto langą, 945 Hol
lywood Ave., Bronx. 

K

Parodžiusiem Teroris
tus Skirsią Dovanas
Už informacijas, kuriomis 

einant būtų galima suimt ir 
nuteist bombininkus, padėju
sius bombą Anglijos pavilione, 
Pasaulio Parodoj, majoras 
LaGuardia reikalausiąs, kad 
miestas skirtų $25,000. Tam 
tikslui Detektyvų Sąjunga 
esanti jau paskyrus $1,000. 
Menama, kad nepriklausomai 
paskelbsiančios dovanas ir tū
los kitos policijos organizaci
jos.

Bombai eksplodavus detek
tyvams jau išnešus iš pavilio- 
no tapo užmušta du detekty
vai ir sužeista kiti 5 detek
tyvų ir uniformuotos policijos 
nariai.

Iki pietų pereitą penktadie
nį buvę perklausinėta apie 
100 asmenų, bet jokių rimtų 
parodymų negauta.

Vietos geltonoji spauda nau
dojasi ta proga, verčia brudą 
ant darbininkų judėjimo, 
skelbdama, kad būsią bombi- 
ninkų jieškoma “radikaluo
se,” komunistuose, nors gerai 
žino, jog komunistai per lai
kus yra priešingi terorizmui.

Apiplėšė Lietuvių 
Bučernę

Naktį iš liepos 5-tos į 6-tą 
plėšikai pro užpakalines du
ria įsilaužė j Ch. šimansko ir 
M? Petkausko bučernę, 380 
Grand St. Pinigais neperdau- 
giausia laimėję, apie porą de- 
sėtkų dolerių, tačiau kiek Ža
los padaryta produktais dar 
pilnai neapskaičiuota, mano
ma, kad gana daug. Net ir 
Šimansko pasipirktus-pasiruoš- 
tus “Laisvės” piknikan į Klaš
čiaus Parka vežtis skansko- 
nius išsigabenę. Blogdariai 
kol kas neišaiškinta.

Nevisur Galima Ilsėtis
Mrs. Hannah Kochinskis, 52 

Marcy Ave., grįždama iš pa
res 12:45 trečiadienio rytą, 
manoma, sustojus tik pasilsėt, 
bet ten būta gaisragesių iš
šaukimo stoties. Ji įkaitinta už 
bereikalingą iššaukimą gaisra
gesių ir nubausta $100 arba 
30 dienų kalėti.

Nubaudė už Sprogimą 
Pardavinėjimą

Dar prieš šventę, liepos 3- 
čią, Joseph Brandt, 6803 — 
3rd Ave., nuteistas užsimokėt 
$35 baudos už pardavinėjimą 
sproginių be leidimo.

Williamsburgo Bridge Pla
za teisme nubausti užsimokėt 
po $5 V. Romano, 584 Knick
erbocker Ave.; J. Kasno, 114 
Dupont St.; J. Simonetti, 619 
Lorimer St.

Sukniasiuviai Derisi 
Dėl Sutarties

Derybos ILGWU su mote
riškų drabužių industrijos bo
sais nelabai vyksta, šapų sa
vininkai norėtų atsikratyt su
tarties. Liepos 6-tą, unijos 
nustatytą dieną streikui, su
tarties dar vis tebebuvo ne
prieita ir lūkuriuojama, ban
doma susitarti be streiko.

Miesto parkų prūduose 13,- 
000 asmenų pramoko plau
kiok Pambkos tęsiama.

Salvatore Torres, apiplėšime 
už 60 centų užmušęs jūreivį 
Jack Merrill, So. Brooklyne, 
nuteistas 25 m. kalėti, o jo 
sėbras M. Gonzales nuo 10 iki 
20 metų.

Su žiniomis iš Europos, kad 
trūksią maisto iš priežasties 
karo, Wall Stryto biržoj pašo
ko kviečių kainos pereitą tre
čiadienį.

Tarp Lietuvių
Pas laisviečius Brown’us, ant 

E. 21st St., svečiuojasi Mrs. 
Anna Bugden ir jos sūnus 
Walteris iš Chicagos. Ketina 
grįžti atgal po “Laisvės” pik
niko, liepos 8-tą. Su jais kar
tu išvyksta porai savaičių ato
stogų Aido Choro ir LDS jau
nimo veikėja Marytė Brown. 
Mano apsilankyt ir pas vilnie
čius.

—-o—-
Ona šilkaitienė, 61 m., 315 

E. 154th St., Bronx, mirė lie
pos 3-čią. Palaidota liepos 6 

Id., St. Raymond kapinėse. Li
ko nuliūdę vyras Boleslovas ir 
sūnus Jonas ir Zigmas.

—o—
Aldona Bernotaitė, veikli ai- 

dietė ir LDS jaunimo darbuo
toja, išrinkta ir išvyko atsto
vauti vietos lietuvių pažangių
jų jaunimą Amerikos Jauni
mo Kongrese Genevoj, Wis. 
Jaunieji, kurie patys ne po 
daug turimus centus dėjo, 
taipgi rinko dėžutėsna, parda
vinėjo gėles, kad sukelt lė
šoms padengti fondą, juokau
ja iš pono Gene Tunney pa
sakų apie “auksą iš Maskvos,” 
kurio jie nėra nei matę. Jie 
ir nejieško jokio aukso. Vis
kas, ko jaunimas nori, tai dar
bų ir taikos, žmoniškumo ir 
saugaus gyvenimo. Ž. R.

I •

Praktikuodamies Šaudyt 
Pašovė Du Žmones

Bronxo policija pereitą tre
čiadienį sulaikė Bernard Ber
man, 18 m.,, ir Jack Schuf- 
frein, 16 m., rastus ant stogo 
namo, 1369 College Avenue, 
Bronx, turint šautuvą. Juos 
surado po to, kaip už bloko, 
1355 Morris Avė., pusvalan
džio laiko skirtume nuo viens 
antro tapo pašauti du gyven
tojai: Isidore Nevis, 59 m., 4- 
to aukšto gyventojas, ir Mrs. 
Lena Berily, 45 m., penkto 
aukšto gyventoja. • '

Vienas ir kitas buvo pašau
ti savo apartmento maudynės 
kambaryje.

Vaikinai prisipažinę šautu
vu iššovę, bet sakėsi niekam 
netaikę. Vyriškis pataikyta 
peršaut nugaron, o moteriškė 
—krūtinėn. Abu pasveiksią.

Gerb. Jonai Buivydai:
Sugrįžęs iš darbo birželio 28 

d. randu gromatą nuo jūsų, 
kurioj, maniau, rasiu ką nors 
naujo. Su skuba skaitau aty- 
džiai, bet perskaitęs ir dau
giau nieko neradęs, kaip tik 
plūdimus, kerštą ant Lokalo 
dviejų kandidatų, pamislinau 
sau: Jau su tuo Jonu kas nors 
negerai darosi. Aš gerai žinau 
visus buvusius kandidatus, vi
si yra gana veiklūs mūsų 544o 
skyriaus nariai.

Aš visados buvau bešališkas 
ir dabar esu, bet noriu tau 
pasakyti žodį kitą apie kandi
datus. Aš esu tikras, kad ne 
tie plūdimo lapeliai ir tavo 
plūdimas per laikraščius kiek
vieną savaitę, kandidatas Jo
nas Hermanas būtų gavęs ke-l 
liūs kartus daugiau balsų, o 
po tų visų pliovonių gavo tik 
34 balsus. Net gėda pasižiū
rėti mums, seniems kriau- 
čiams, į jūsų darbus. Tau tu
rėtų tavo kandidatas drūčiai 
“padėkavoti” už tavo puikiai 
atliktą darbą. Ir mes, didžiu
ma kriaučių, niekad nepamir
šime tų plūdimų ir visiško nu- 
puldymo to kandidato.

Aš esu tikras, kad mano 
išreikštos mintys yra bešališ
kos ir vietoj. Ir pilnai tikiu, 
kad ateityje jūs vengsite tokių 
raštų, kurie pjudo mus, geros 
valios kriaučius.

Velydamas viso gero šiame 
gyvenime, draugiškai, F. K

Miesto Taryboj jau argu
mentuojama, kas bus su Inde
pendent Subvės šaka tas. Pa
rodai pasibaigus. Vieni siūlo 
palikt, kiti sako, kad paliki
mas neš miestui nuostolius, 
linija neišsimokės palaikymo 
lėšų.
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
©------------------- ------------------ B

500 Metų Atgal

—-- -------------------------------- -

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

I

Tel. Evergreen 8-7179

Spekuliantai (perkupčiai) 
įvairių bilietų turės paduot 
savo pirštų nuospaudas su 
prašymu leidimų, taipgi bilie
tus negalės imti iš nieko kito, 
kaip tik iš pačių pasilinksmi
nimų įstaigų užlaikytojų.

Irving Schacher, taksų ko
lektorius iš Arveme, Queens, 
sulaikytas kaltinimu iš mokė
tojo priėmus kasmet po 52%, 
bet nepridavus valdžiai.

S. Kuntz, 40 m., padėtas po 
$5,000 kaucija kaltinimu, būk 
paėmęs iš tūlo asmens $140 
pažadu išgaut pilietybę, bet 
negavęs.

Jules Judels, 69 m., buvęs 
Metropolitan Operos praktikų 
vedėjas, užsidusino gasu savo 
apartmente, 35 Sutton Place 
So., N. Y. Jo žmona atgaivin
ta, pasveiksianti. Abu buvę 
gerokai “truktelėję.”

----------------------------------------------------------------------------------!

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis. <.
Bedroom and Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. Tel. j^y 7-8451 Brooklyn, N. Y.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai fpuošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

■■

Šiais metais sueina 500 me
tų nuo to laiko, kai Johann 
Gutenberg pradėjo spausdinti 
knygas surinktomis raidėmis. 
Taigi, jam priklauso spaudos 
išradimas.

Atžymėjimui to svarbaus iš
radimo ir pagerbimui Guten- 
bergo, rengiama iškilmės 7 d. 
liepos, Brooklyno Labor Ly- 
ceum’e.

Paraduotojai Broadve prie 
41st St. turėjo progos prisi- 
žiūrėt geizeriui, kada trūkus 
didžiajai vandens įvadai sro
vės vandens iš šaligatvio šovė 
aukštyn virš antrų lubų.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai. 

Namas pertaisytas. Renda $18.00 j 
mėnesį. Prašome kreiptis: 473 Grand 
St. (158-160)

PARDAVIMAI
Noriu parduot arba gauti pusinin

ką prie automobilių Parking loto. 
Vieta 210 Moore St., tarpe Bush
wick Ave. ir White St., Brooklyne. 
Galite matyti savininką ant vietos 
arba šaukite telefonu: Esplanade 
7-9645. (158-163)

PARDAVIMAI
Parsiduoda labai graži ūkė prie 

ežero ir prie gero kelio. Yra na
mas su 11 kambarių ir kiti namu
kai, visos tinkamos mašinos ir kiti 
reikalingi dalykAi prie ūkio. Randa
si daug gyvuliui 225 akrų derlin
gos žemės.. Pasiduoda už prieina
mą kainą. Priežastis pardavimo — 
nėra gaspfldoriaųs. Prašome kreiptis 
sekamu antrašu: M, Bibiencik, 
R. D. 4, RichfleĮd Springs, N. Y.

(pį4-162) >

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: ĘVergreen 8-9770

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial

FRANK NORRIS
i

Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

cemento darbus
Apšingeliuoju iš lauko namus ir 
stogus visokiais naujausio išdir- 

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Telefonuokite: Flushing 9-4485

59-25 155th St. , 
Flushing Heights, L. I.

Mateušas Simonavičius
O’ Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga^j^fc

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vyrai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

. Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
) (Steam Boiler)

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

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

Telefonas ĘVergreen 7-1661
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FRANK DOMIKAITIS

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

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

RESTAURACIJA
417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name
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