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Brooklyno lietuvių kuni 
laikraštis pereitame savo nu
meryje išspausdino, sakoma, iš 
Lietuvos gautą laišką, kuria
me be kitko rašoma:

“Baisias dienas pergyvena
me... Nauja valdžia tik kei
kiasi... Lietuvos jaunuome
nė, laisvoje valstybėje išauk
lėta. neturėjo progos tarti sa
vo žodžio.”
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KRISLAI
Verkit Aniolai, Verkit Dva

sios Šventas.
“Laisvoje Valstybėje Išauk

lėta ...”
Serga “Garančka”?
Seimas Renkamas

Rašo R. Mizara
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Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

Rooseveltas Šaukia KAIMIETIS ANT VIENŲ 
48,000 Milicininkų j PAGRINDŲ SU LIETUVOS

Kongr. Marcantonio Spėja, kad Vokiečiai 
Perspėja prieš Roo- Išgavo Amerik. Oro 
sevelto Karo Planus Bombų Nutaikytoji

Matyt, laiško autorius yra 
kunigas, tai visai natūralu, 
kad jis Amerikos kunigams 
skundžiasi savo likimu.

Kam tos. “baisios dienos” 
Lietuvoje ? Lietuvių tautos 
priešams. Tiems žmonėms, 
kurie engė ir plėšė Lietuvą. 
Tiems žmonėms, kurie Lietu
vos liaudį laikė supančiotą, 
kurie šimtus geriausių Lietu
vos liaudies draugų laikė ka
lėjimuose.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas nusprendė 
pašaukt į veiklią karinę tar
nybą keturias divizijas val
stijų milicijos, vadinamos 
Nacionalės Gvardijos. Tai 
būtų trečdalis visų Ameri
kos milicininkų, 48 tūkstan
čiai vyrų.

Be kongreso tarimo pre
zidentas neturi teisės taip 

Laiško autorius sako, būk mobilizuot milicininkus. To- 
“nauja valdžia tik keikiasi,” ■ dėl kongresmanas Andrew 
bet nenurodo nei vieno tosios'J. May, demokratas, pirmi- 
valdžios keiksmo žodžio.

Kiek mums žinoma, toji vai- . kariniais 
džia niekad nieko nekeikė.
Taigi čia bus eilinis kunigėlio į ~ - 
melas.

Kaimiečiu Atstovai iš Visos Lietuvos Dalyvavo 100,000 Žmonių Mitinge Kaune; šiauliš
kis Valstietis Kalbėjo nuo Tų Pačių Pagrindų su Prezidentu

ninkas kongreso komisijos 
' ; reikalais, įnešė 

I kongresui sumanymą duot 
prezidentui Rooseveltui to
kią galią; ir suprantama, 

Lietuvos U°S kongresas suteiks leidi- 
“laisvoje” Tną prezidentui pašaukt 48 

tūkstančius milicininkų į

Argi tiesa, kad 
jaunuomenė buvo 
valstybėje išauklėta?

Ne! Lietuvos liaudis beveik karinę tarnybą neribotam 
nematė laisvės per visą Lietu- laikui. Tuomet milicininkai 
vos nepriklausomybės gyveni- i (,us smarkiai lavinami ka- 
mą.

Tiesa, 1926 metais jinai, 
liaudis, laisviau atsikvėpė, bet 
ne ilvam. Fašistai, su kunigų 
pagalba, liaudininkų valdžią 
pasmaugė ir Lietuvą sukaustė 
vergijos retežiais.

Tik birželio mėn. 15 dieną 
šių metų Lietuvos žmonės pa
matė laisvės saulę. Tegu toji 
saulė niekada nenusileidžia 
nuo mūsų mylimos gimtinės!

Tas pats kunigų laikraštis
V T —rašo:
“Ir buvę lietuviai, pardavę 

Maskvai savo sąžinę, labai su
sirūpinę. Patirta, kadį šiomis 
dienomis Brooklyne iš savo 
laikraščio įstaigos išgabeno vi
sus Rusijos valdovų paveiks
lus, norėdami pasirodyti, kad 
jie svetimybių nepripažįsta.”

Ką čia kunigų laikraštis sa
ko, sunku suprasti. Atrodo, 
kad permainos Lietuvoj, sulai
kymas kunigams algų, j juos 
taip paveikė, kad užpuolė 
“garančka.” Jie, vadinasi, kle
joja.

Apsiprasite, kunigėliai. Ap- 
si prasite!

Toje milicininkų lavyboje 
dalyvaus ir trečdalis prieš- 
orlaivinių milicijos kanuolių 
ir milicininkų šaudančių jo
mis.

Šis sumanymas kongresui, 
tačiau,- sako, kad milicinin
kai neturi būt vartojami ki
tur, kaip tik Jungtinėse 
Valstijose, Panamos Kanalo 
Ruože ir Amerikos valdo
mose salose.

Prezid. Rooseveltas rei
kalauja, kad kongresas kuo 
greičiausiai užgirtų tą su
manymą.

Kaunas. — Skaitlingi kai
miečių atsiųsti delegatai iš 
22 apskričių dalyvavo didžia
me masiniame susirinkime, 
kuris įvyko Kąune liepos 10 
d. ties Sovietų atstovybe. Į 
šį mitingą suplaukė 100 tūk
stančių minia. Kalbas sakė 
prezidentas Justas Paleckis, 
kaimiečiai, darbo unijų at
stovai ir kiti — apie Lietu
vos seimo rinkimus įvyks
tančius sekmadienį liepos 14 
d. ir apie kitus liaudiškos 
Lietuvos reikalus.

Greta prezidento ant pa
grindų sėdėjo kaimietis, o 
šalia jų—ministerial ir at
stovai įvairių organizacijų, 
iš kurių susidaro Sąjunga 
Lietuvos Darbo žmonių.

Darbo unijų centro pir
mininkas Šumanskas, atida
rydamas susirinkimą, šitaip

ITALAI SAKOSI PERSKĖLĘ 
ANGLŲ KARO LAIVYNĄ;

IŠTAŠKĘ MALTA

Nori Vienbalsiai “Draftuot” 
Rooseveltą

Kai šie žodžiai visus fnūsu 
skaitytojus pasieks, Lietuvoje 
seimo rinkimai veikiausiai jau 
bus užbaigti.

Galima drąsiai sakyti, kad 
šiuose rinkimuose dalyvaus 
daugiau žmonių, negu bile ko
kiuose rinkimuose praeityje.

Dabar, mat, liaudis pasiju
to laisva. Fašizmas nukrito 
nuo jos nugaros. Ji dalyvaus 
laisvuose rinkimuose.

Socialistams, kunigams ir vi
siems kitiems smetonlaižiams 
nepatinka permaina Lietuvoj.

Bet mes dėlto nekalti. Jie 
patys kalti. Jie įsimylėjo į 
Smetoną, jie niekad Lietuvos 
darbo žmonių reikalais nesi
rūpino.

Socialistai dūrė peiliu Ispa-

Chicago. — Prezidentas 
Rooseveltas pats nedaly
vaus nacionaliame demo
kratų partijos suvažiavime 
Chicagoj, kuris nominuos 
savo kandidatą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus. Suva
žiavimas atsidaro šį ketvir
tadienį.

Šimtaprocentiniai Roose- 
velto rėmėjai stengiasi, kad 
demokratai vienbalsiai 
“draftuotų” Rooseveltą į 
prezidentus trečiai tarny
bai; bet Garner, Farley ir 
Wheeler vis dar atsisako iš
traukt savo vardus kąipo 
kandidatų į prezidentus.

Kada susirinks naujasis Lie
tuvos seimas? Ką jis nutars? 
Kol kas niekas oficialiai ne
gali pasakyti.

Vienas, tačiau, yra žinoma: 
šis seimas bus pirmutinis Lie
tuvos istorijoj seimas, kuriam 
rūpės biednuomenės reikalai, 
visų darbo žmonių reikalai. 
Jis jais rūpinsis. Seimas rū
pinsis visos lietuvių tautos 
reikalais, josios kultūra, ap- 
Švieta, gerbūviu.

Washington. — Senato
rius Wheeler reikalauja, 
kad į demokratų platformą 
būtų įrašytas griežtas 
punktas prieš Amerikos 
traukimą į Europos karą.

nijos respublikos nugaron. Jie 
padėjo fašizmui įsigalėti Lie
tuvoje, 1926 metais, jie padė
jo fašizmui įsigalėti Vokieti
joj. Jie paskiausiu laiku pa
dėjo fašizmui įsigalėti Franci- 
joj. Tai jų amatas!

jų rolę.
Na, o sąmoningieji smeton- 

laižiai apverkia Smetoną dėl 
to, kad tas jiems abrako duo
davo. Dabar nebegaus.

Taigi sąmoningas lietuvis 
darbo žmogus, Lietuvos patri- 
jotas, pilnai supranta, kodėl 
tie žmonės šitaipVelgiasi.
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prabilo į valstiečius:
“Mes ruošiamės rinkti 

liaudišką savo seimą, kuris 
spręs Lietuvos darbo žmo
nių likimą.

“Valstieęiai turi išnešiot 
didžiąją tiesą po visus ša
lies kampus. Dar’bb žmonės 
visur turi pajusti, jog dabar 
jie yra Lietuvos valdovai.”

Prezidentas Justas Palec
kis, ministeris pirmininkas, 
savo kalboje sakė: *

“Dirbkite savo žemę ra
miai ir su pasitikėjimu. Ne
tikėkite šmeižtais. Mes ne
siekiame atimt jūsų žemę, 
bet pavest žemę dirban
tiems valstiečiams. Vyriau
sybė dės visas pastangas ir 
visais būdais Stengsis jums 
pagelbėt.”

Valstietis iš Šiaulių aps
krities, kalbėdamas šiame

susirinkime, pareiškė, jog 
dar visai neseniai valstie
čiams buvo neleidžiama net 
pamatyti prezidentą; jog j 
valstiečius buvo žiūrima 
kaip į gyvulius:

“O dabar aš stoviu toje 
pačioje vietoje su preziden
tu. Mūsų prezidentas sako 
tiesą, kad jau padaryta ga
las sykį ant visados tam, 
kas pirmiau buvo.”

Taip pat sakė kalbas at
stovai Lietuvos Komunistų 
Partijos ir žemės ūkio mi
nisteris.

Mitingui pasibaigus, 100 
tūkstančių publikos padarė 
demonstraciją, sveikindami 
Sovietų atstovybę.

Kauno kariuomenėje pra
sidėjo rinkimai pulkų komi
tetu.

tinių Valstijų karinį sekre- 
Marcantonio tą—neperseniai išrastą prie

taisą, kuris automatiškai 
nutaiko orlaivių bombas 

į bombarduojamą 
vietą, kaip sako ameriko
nas Harold McEnness, vie
nas iš aukštųjų viršininkų 
amerikinės Bendix Orlaivių 
korporacijos. Jis ką tik su
grįžo iš Eūropos.

Šis amerikietis orlaivių

Washington. — Nors pre- New York. — “Labai ga 
zidentas Rooseveltas žadėjo limas daiktas,” kad Vokie 
nesiųst Amerikos armijos į tija išgavo didžiausią Jung- 
Europos karą, bet kongres
manas Vito
netiki tuom prižadu. Jis sa
ko, kad Roosevelto valdžia _____
viską daro, idant įvelt! tiesiai 
Jungtines Valstijas į karą.

(Roosevelto politiką re
miantis New Yorko laikraš
tis “Post” praeitą penkta
dienį rašė, kad Roosevelto 
prižadas nesiųst amerikie
čius į Europos karą taip 
gudriai sutaisytas, jog Roo- žinovas buvo Paryžiuje tuo 
seveltas be “prieštaravimo” | laiku, kada vokiečių lakū- 
savo žodžiams vis tiek gale- nai bombardavo kariškai 
tų įstatyt šią šalį į karą iš- svarbius Paryžiaus punktus, 
vien su Anglija prieš Vo- ir sako:
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kongresmanas 
šaukia ameri- 
labiau budėt,

Skaitykite!
Roma. — Italai skelbia, 

kad jų orlaiviai bombomis 
supleškinę anglų tvirtoves, 
prieplaukas ir sandėlius sa
loje Maltoje, Viduržemio 
Jūroje, už 50 mylių nuo Ita
lijos. Visi stambesni anglų 
karo laivai, todėl, jau pabė
gę iš Maltos linkui Egipto.

Italų lakūnai kelis kartus 
per dieną pataikę bombomis 
į vieną anglų karo didlaivį 
ir į du šarvuotlaivius; bet 
nuo ketvirtadienio italai ko
voje su anglais praradę tik 
vieną nedidelį savo karinį 
laivą naikintuvą.

Italai minomis, submafi- 
nais ir orlaiviais užkirtę 
praplaukimą Anglijos karo 
laivams tarp italų salos Si
cilijos ir šiaurinės Afrikos; 
tuo būdu jie perkirtę susi
siekimą anglų laivams esan
tiems rytinėje dalyje Vidur
žemio Jūros su tais, kurie 
randasi vakarinėje jos daly
je*
' Anglų karo laivai į rytus 
nuo Maltos ir Sicilijos bėgą 
linkui Suezo kanalo į Egipto 
prieplaukas, o italų lėktuvai 
ir kariniai laivai juos ve
jasi ir bombarduoja.

Italai pasakoja, kad jų or
laiviai ir submarinai neduo
sią pasprukt Anglijos karo 
laivams iš Viduržemio Jū
ros pro Gibraltaro siauru
mą, per Atlanto Vandenyną 
į Angliją; tai tiem anglų 
laivam, girdi, pasidarysiąs 
badas žibalo ir kitų reikme
nų.

Italų orlaiviai vėl bom
bardavo anglų prieplaukas 
ir karo laivus Aleksandri
joj, Egipte.

Karinė anglų komisija 
Washingtone skelbia, kad 
Anglija vis daugiau ir dau
giau gauna karo orlaivių iš 
Jungtinių Valstijų.

Su Šiuo Num. “Laisve” Pra
deda Talpini Eilę Korespon

dencijų iš Laisvos Lietuvos
šiose korespondencijose 

rasite apie pirmąsias lais
vas dienas Lietuvoj, žodį 
Amerikos lietuviams, apie 
“švaros savaitę”, masinę 
liaudies meno šventę, kaip 
iš tautininkų “pažangos rū
mų” virto “Tiesos” rūmai... 
kaip atsiliepia kaimas apie 
liaudies Lietuvą, ir daug ki
tų įdomių dalykų.

Skaitykit “Laisvėje” mū
sų specialaus koresponden
to pranešimus iš Lietuvos.

AMERIKA STATO ANG
LIJAI GREIČIAUSIUS 

KARO LĖKTUVUS 
ę

Washington, liepos 13. — 
Jungtinių Valstijų armija 
ir laivynas dar neturi orlai
vių skrendančių po 600 my
lių per valandą; bet vienas 
orlaivių fabrikas Amerikoje 
jau stato tokio greičio kari
nius orlaivius Anglijai. Dar 
slepiamas vardas kompani
jos, kuri su Amerikos val
džios leidimu būdavo j a di
delį skaičių tokių orlaivių 
Anglijai.

Šie orlaiviai būsią nepaly- 
gint greitesni už vokiečių 
naujus smarkiausius leng
vuosius karo lėktuvus, kurie 
nuskrenda daugiau kaip 400 
mylių per valandą, ir savo 
greičiu viršija visus spar
čiausius anglų orlaivius.

Ąnglija pirmiau užsisakė 
už ‘ bilioną dolerių karihių 
lėktuvų iš Amerikos, o da
bar dar už 30 milionų dole-* 
rių.

VOKIEČIŲ KARO LAIVAI 
UŽGROBĘ KELIS PREKI

NIUS ANGLŲ LAIVUS
Berlin. — Jau kuris lai

kas Vokietijos karo laivai 
veikia atvirose jūrose ir su
ėmė kelis prekinius Anglijos 
laivus su svarbiais krovi
niais, kaip sako vokiečių ko
manda. Dabar, girdi, jau vo
kiečiai blokaduoją Angliją 
ir gręsią jai badu.
Nuskandinę Dar Du Anglų 

Laivus
Vokiečių orlaiviai ir sub- 

marinai per dieną nuskandi
no karinį anglų sargybos 
laivuką ir vieną prekinį lai
vą, 2,000 tonų, ir sužeidė 
penkis kitus anglų laivus, 
viso 40,000 tonų. Per mėne
sį jie sunaikinę virš 600,000 
tonų Anglijos laivų.

Japonai Bombardavo du An
gly Laivus Ties Chinija

Maskva.—Per radio pra
nešta, kad japonų karo lai
vai bombardavo du anglų 
garlaivius arti Chinijos,i;ir 
šešis jūrininkus užmušė, o 
vieną sužeidė.

Washington. — Praneša
ma, kad visi amerikiniai 
kraštai sutinką paimt į 
bendrą savo globą esančias 
Amerikos srityje žemes ir 
salas tų šalių, kurias vokie
čiai nukariauja.

Waterbury, Conn
Jonas Krapavičia mirė lie

pos 13-tą. Pašarvotas 17 
Congress Ave. Paliko nuliū
dime dukteris Oną Nečiuns- 
kienę, Brooklyne, Marijoną 
Jagminienę, Chicagoj, ir 
Antaniną Cvirkienę, Los 
Los Angeles. Ch. Nečiunskų 
šeima šeštadienio rytą išvy-

ORAS. — Giedra ir šilčiau/ ko į šermenis.

Darbietis 
Marcantonio 
kiečius juo 
kad Rooseveltas neįtrauktų 
Ameriką į karą.

Jis nurodo, kad paskuti
niu atveju Rooseveltas pa
reikalavo kongreso paskirti 
dar apie 5 bilionus dolerių 
pasmarkintam Amerikos 
ginklavimui; tai bus jau 19 
bilionų dolerių karinėms ša
lies išlaidoms. “O jūs nega
lite skirt 19 bilionų dolerių 
kariniams tikslams ir lai
kytis nuošaliai nuo karo,” 
kaip sako kongresmanas 
Marcantonio.

Aš buvau nustebintas, 
kaip vokiečių bombininkai 
vis pataikė į tikslą. Jų or
laiviai buvo taip aukštai, 
kad žmogus negalėjai jų 
matyti. Kiek tų orlaivių bu
vo, galėjai spręst tiktai iš 
numetamų bombų skaičiaus. 
Jie tuo kartu bombardavo 
francūzų Citroen automobi
lių fabriką. Ir taip tikrai jie 
pataikė į šį fabriką, kad 
baisu pamislyti. •

“Daug bombų jie paleido, 
bet tiktai kelios nukrito už 
fabriko, kiemo sienų. Dau
guma jų smogė stačiai į fa
briką. Tai labai galimas 
daiktas, kad vokiečiai turį 
mūsų amerikinį nutaikyto
je.”

Orlaivių Kova tarp Vokieti- Naziai Viso Sunaikinę 4 Mi- 
jos ir Anglijos lionus TonV Prie^

London. — Anglai teigia, 
kad jie per dieną nušovę že
myn 12 Vokietijos orlaivių 
bombardavusių Angliją, o 
per savaitę 86. Anglų orlai
viai su pasisekimu bombar
davę kariškai svarbius vo
kiečių punktus Vokietijoje 
ir Francijoje.

Berlin.—Vokiečių valdžia 
skelbia, jog nuo dabartinio 
karo pradžios jie sunaikinę 
4,329,213 tonų priešų laivų; 
be to, jie sužeidę virš 300 
priešingų laivų.

London. — Anglai sako, 
[kad vokiečiai keturis kar- 
: tus mažiau nuskandino Ali- 

Berlin. — Vokiečiai pra- glij°s laivų, negu jie giriasi 
neša, jog per dieną jie su- nuskandinę.
naikinę 17 Anglijos orlaivių 
ir patys sėkmingai iš oro Washington. — štabas
bombardavę Anglijos, žibalo Jungtinių Valstijų armijos 
__ prieplaukas ir reikalauja išleist . įstatymą, 
ginklu ir amunicijos fabri- pagal kurį galima būtų 
kus> " greit paimt į verstiną armi-

sandėlius,

Uždrausta Žydam Francijoi 
Būt Valdininkais

greit paimt į verstiną armi
jos tarnybą iki 400,000 vy
ru, v

Vichy, Francija. — Petai- 
no fašistų valdžia išleido 
įsakymą, kad Francijoj ne
galės būt jokiu valdininku 
“nei vienas svetimšalis ir 
nei vienas toks žmogus, ku
rio tautinė veislė pamatiniai 
skirtinga nuo francūzų.”

Paskutinė įsakymo dalis 
stačiai atkreipta prieš žydų 
įleidimą j valdžios vietas.

Maskva. — Atvyko Ju
goslavijos
Gavrilovič. Jį priėmė M. 
Kalininas, pirmininkas Vy
riausio Sovieto prezidiumo, 
liepos 12 d.

atstovas E. N.

Sovietai Nestatė Jokių 
Reikalavimų Turkijai
Maskva. — Paskutiniu 

laiku buvo paskleisti gandai 
iš Londono ir Turkijos, būk 
Sovietai statą reikalavimus 
Turkijai, būk jie pasiuntę 
net ultimatumą turkų val
džiai, reikalaudami tūlų že
mių ir kitų nusileidimų.

“Visi tie paskalai yra pa
dirbti melai; tuose ganduo
se visai nėra tiesos,” sako 
Sovietų vyriausybe. Tokie 
girdai buvo priešų paskleis
ti provokatoriškais sumeti
mais.

r
*

<



Antras puslapis

IĄISY®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Lais ve, Inc. 
every day, except Sunday 

Established April 5, 1911 
427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 

Tel. Stagg 2-3878 
President............

Secretary-Treasurer . . 
Editor...............................

Jos. Kairys 
J. Gasiunas 
Roy M i žara

. SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................
United States, six months ............
Brooklyn, N. Y., per year .............
Brooklyn, N. Y., six months .........
Foreign countries, per year ...........
Foreign countries, six months .....
Canada and Brazil, per year .........
Canada and Brazil, six months .....

$5.50
$3.00
$6.00
$3.25
$8.00
$4.00
$5.50
$3.00

venimo, Amerikos lietuviai kunigai ne
riasi iš kailio. Jie dabar, per savo Fede
raciją, bando sudaryti bendrą frontą 
prieš Lietuvos naująją vyriausybę. Jie 
nori rinkti aukas su ta vyriausybe ko
voti. Jie kelia balsus už tai, kad pra
šyti Hitlerio padėti Lietuvą “išlais
vinti.” Jie, vadinasi, yra aiškūs penkto
sios kolonos žlmones.

Podraug tie patys kunigai bando orga
nizuoti bendrą frontą prieš pažangiuosius 
Amerikos lietuvius, kurie džiaugiasi nau
ja padėtimi Lietuvoje.

Netikime, kad šitiems kunigų planams 
pritartų katalikai darbo žmonės. Netiki
me, kad jiems pritartų bent kokių srio- 
vių darbo žmonės, kuriems rūpi matyti 
Lietuvos žmones laisvai gyvenančius!

Mirė Aleksiejus Kravčenka

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

Act of March 3, 1879.

Kaip Viskas Atsimainė
Dienraščio “Laikas” (Kaune) bendr 

darbis A. A-tis, rašo:
a-

Kunigai Mano Vienytis su 
“Visais Kitais”

Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų Fe
deracijos Centro Valdyba išleido į savo 
pasėkėjus’'atsišaiikinrą- Lietuvos klausi
mu. Nesiimsime mes čio to atsišaukimo 
turinio plačiau nagrinėti. Nes tai “doku
mentas,” neturįs nieko bendro su faktais. 
Tik pagalvokime. Atsišaukime sakoma, 
kad prie smetoniško rėžimo Lietuvoje 

• “nebuvo vargšų...” Arba, “Kas tik no
rėjo gyventi kultūringai, turėję puikiau
sias sąlygas.” Ką gi tas viskas turi ben
dro su tikrove? Nieko. Lietuva buvo pil
na vargšų, nualintų žmonių: smetoniš
kasis režimas suteikė progos kultūringai 
gyventi tik saujalei, palyginti, gyvento
jų—aukštesniems valdininkams, fabri
kantams, bankininkams, kunigams.

Minėdamas naują Lietuvos žmonių gy
venimą, atsišaukimas skelbia: “Gatvėse 
komunistu įsakymu išvarytos (?—“L.” 
Red.) minios nebegali dainuoti Lietuvos 
himno, bet privalo sekti joms nesupran
tamo Internacionalo žodžius ir svetimos 
muzikos garsus...” Ką šis pareiškimas 
turi bendro su tikrove? Aišku, nieko!

Bet užteks to. Mums svarbiau yra pa- 
— žiūrėti, kokį programą Federacijos va

dai siūlo kovai prieš naująją Lietuvos 
vyriausybę. Ogi kunigai siūlo vienytis 
visiems—katalikams, socialistams, tauti
ninkams,—“dirbti bendram tikslui.” Iki 
šiol, kaip žinia, Federacija buvo priešin
ga bendrai su kitomis sriovėmis darbuo
tis net tokiame darbe, kaip Vilniaus var
guomenei aukų rinkimas. Jie rinko at
skirai ir siuntė kunigams Lietuvoje.

/
Toliau: “Maskvai parsidavę lietuviai 
komunistai ir visi jų simpatikai visiškai 
atskirami iš lietuvių visuomenės. Nuo 
šiol komunistai nebėra tik ideologiniais 

priešais: jie yra ir turi būti visų lietuvių 
l laikomi Lietuvos ir lietuvių tautos prie- 
\ šais... Tad nieko bendro jokioje lietu- 
A viškoje veikloje su komunistais!”
\ Dėl šitokio kunigų pasisakymo tenka 

tarti keli žodžiai.
Jau ne kartą kunigų spauda tokius 

niekus yra rašiusi, bet ji savo tikslo ne
pasiekė ir nepasieks. Lietuviai komunis
tai Amerikoje niekad nėra pasisakę prieš 
lietuvių tautos interesus. Atžagariai, jie 
nuolat ir nuolat tuosius interesus gynė 
ir gina. Lietuvos klausimu Amerikos lie
tuviai komunistai, kaip ir visi kiti pa
žangūs žmonės, jau senai pasisakė ir sa
vo programą viešai skelbė. -Kogi jie rei
kalavo? Jie reikalavo, būtent:

1. Išlaisvinti politinius antifašistus ka
linius.

2. Liaudies vyriausybes sudarymo Lie
tuvoje.

3. Pravedimo naujų socialių reformų- 
pagerinimui darbo žmonių gyvenimo.

4. Įvedimo civilinės metrikacijos Lie
tuvoje.

Šitie tai buvo kertiniai reikalavimai, 
kuriuos visa pažangioji Amerikos lietu
vių visuomenė nuolat kartojo,—kartojo 
viešai, kartojo garsiai.

Na, ir šiandien Lietuvoje tas įvyko. 
Šitie reikalavimai tapo įgyvendinti. Lie
tuvos liaudis susilaukė laisvo gyvenimo. 
Jie žengia į skaisčią ateitį.

Ar gali atsirasti su sąžine žmogus, ku
ris šitas reformas Lietuvoje pasmerktų? 
Ne! Jas smerkia tik toki, kuriems Lietu
vos liaudies gyvenimas nerūpi, o rūpi 
saujalės dykaduonių gyvenimas. Jas 
smerkia tik kunigai, kurie niekad nebuvo 
Lietuvos liaudies draugai.

Na, ir tik todėl, kad Lietuvos žmonės 
susilaukė laimingesnio ir gražesnio gy

“Viešpataujant Smetonos gaujai, mūsų 
kaimo gyventojuos per mokytojus, viršai
čius ir kitus miestelių valdininkus, skleis
davo šlykščiausius gandus apie SSSR 
valstybę. Pasakodavo, kad ten nėra tvar
kos, kad visi tinginiai, skriaudžia dirban
čius, kad visi turi valgyti iš vieno katilo. 
Įsteigus Lietuvoje Raudonosios armijos 
bazes, netrūko gandų, esą raudonarmie
čiai be marškinių, nevalgę ir masiniai bė
ga pas ūkininkus bernauti. Tai štai kaip 
mūsų kaimas buvo informuojamas, nu
teikiamas prieš mūsų nepriklausomybės 
gynėjus—Raudonąją armiją ir SSSR val
stybę. Ir reikia pripažinti, tas turėjo ir 
savo vaisių.

“Bet griuvus Smetonos rėžimui, griū
na ir visos pasakos, visi šlykštūs gandai 
apie SSSR paskleisti mūsų krašto priešų.

“Jūsų korespondentas nuvykęs į kaimą 
tiesiog kreipėsi į ištisą eilę kaimiečių, 
kurie tiesiog sužavėti Raudonosios armi
jos drausmingumu ir nuoširdumu. Esą, 
mūsų Lietuvos kariuomenė taip nesielg
davo per manevrus savoje valstybėje, 
kaip kad elgiasi raudonarmiečiai. Sten
giasi nepaliesti, nesumindžioti pasėlių. 
Pasėtus laukus ežėmis, keliukais apeina. 
Vaikai, kurie savo gyvenime kino nėra 
matę, dabar turi progos jį matyti, nes 
raudonarmiečiai, kur ilgiau apsistoja, ten 
tuoj įrengia kiną ir kaimo gyventojai ne
mokamai gali žiūrėti. Didžiausia drau
gystė raudonarmiečių yra su vaikais. 
Dar viena būdinga iš kaimo charakteris
tika apie raudonarmiečius—tai, kad jie 
nevartoja trijų aukštų rusiškų žodžių, 
prie kurių taip pripratę mūsų gyvento
jai. Negirtuokliauja ir negraibsto.

“Bendrai dabar jau kaimo gyventojai 
tose vietose, kur jiems teko susidurti su 
raudonarmiečiais, su pasipiktinimu smer
kia buvusio rėžimo informatorius.”

Vadinasi, dabar tie, kurie tuos melus 
skleidė, labai blogai turės jaustis. Bet 
kitaip ir būti negali.

Trumpa Japonų Atmintis
Japonijos imperialistai trys metai at

gal užpuldami Chiniją gyrėsi, kad į dvi, 
tris savaites ją sumuš ir privers pasi
duoti. Dabar jau užmiršo tas kalbas. Da
bar giriasi, kad tris metus “chinus mu
ša.”

Greta to, vėl pasigyrė, būk 1939 metais 
susikirtimuose su Mongolijos Liaudies 
Respublika ir Sovietų Sąjungos raudon- 
miečiais, daug sunaikinę Sovietų orlai
vių.

Sovietų Sąjungos žinių agentūra 
“Tass” gražiai pajuokė japonų pasigyri
mus ir priminė jiems, kad kovose ant 
Mongolijos sienos, Japonija neteko 660 
karo orlaivių, o Mongolija ir Sovietai tik 
143. Ir, kad ne mongolai prašė taikos, 
bet “pergalingi” japonai, kada juos mon
golų ir Raudonos Armijos jėgos kelis 
kartus skaudžiai sumušė.

Ir Latvija Valosi
Valosi Lietuva nuo Smetonos agentų 

ir buvusių liaudies smaugikų, tuo pačiu 
laiku valosi ir Estija ir Latvija. Latvijoj 
paleido fašistinę organizaciją “Aizsargį”, 
kuri buvo priešdarbininkiška ir prieš- 
valstietiška. Tai buvo organizacija gin
kluotų elementų, kurių tikslas buvo slo
pinti streikus, valstiečių ir darbininkų iš
stojimus.

Latvijos armijos priešakyj atsistojo 
politinis veikėjas M. Kalnins, 41 metų, 
kuris pirmiau buvo persekiojamas dėl 
jo komunistinių pažvalgų.

T**W

. Gegužės 31 d. mirė gar
sus SSSR dailininkas-grafi- 
kas Aleksiejus Kravčenka, 
kurio menu neperseniai ir 
mes turėjome progos grožė
tis “Lietuvių dr-jos SSSR 
tautų kultūrai pažinti” su
ruoštoje jo darbų parodoje.

A. Kravčenka gimė 1889 
m. prie Volgos, valstiečių 
šeimoje (biografijos duome
nys paimti iš VOKS’o biu
letenių). Ten jis praleido 
savo pirmuosius kūdikystės 
ir vaikystės metus.

Pirmieji vaikystės įspū
džiai paskatino Kravčenką 
vaizduoti vandenų plotus ir 
stepių platybes. Giedras, ty
ras oras padarė įtaką jo 
minkštam koloritui ir spal
vų deriniui. Tokie buvo 
Kravčenkos tapybos darbai, 
nuo kurių dailininkas pasu
ko į grafiką, ypač susido
mėdamas medžio raižiniais.

1910 metais Kravčenka 
baigė Maskvos tapybos ir 
architektūros mokyklą, kur 
jis dirbo vadovaujant to
kiems dailininkams, kaip 
Sierovas, Korovinas, Levi- 
tanas.

Savarankišką darbą A. 
Kravčenka pradėjo peizažu. 
Tapybos peizažai rusų me
ne ypač pradėjo klestėti 
pradedant 1890 metais.

Pirmieji Kravčenkos dar
bai—“Žiema,” “Bokšto etiu
dai,” “Cerkvė Kremliuje”— 
tai pasyvus tikrovės perda
vimas. Vėliau dailininkas į 
savo kūrinius įdiegia dau
giau lyrizmo ir jausmingu
mo. Iš šio perijodo darbų 
galima paminėti: “Geltonas 
šakas,” “Seną namą”, “Se
nelio parke.” Visi tie kūri
niai—tipinga “k a m e r i nė” I 
tapyba; nedidelės drobės 
permatomas, lengvas kolori
tas.

Kelionė į Italiją 1911 m. 
labai daug davė jauno dai
lininko meninei kultūrai. 
1913 m. Rusijos meno aka
demija Kravčenką iškoman- 
diravo į Rytus: į Indiją, 
Ceiloną, Japoniją.

Monumentalus, dekoraty
vinis Indijos stilius paveikė 
Kravčenkos kūrybą. Paste
bima jo darbuose lyrika ir 
intymiškumas kaita liojasi 
su dekoratyviškumu. “Gan
go pakrantėse,” “Prie Hen- 
dos ežero,” “Benares”, “Bu
dos . šalyje”. —Štai svar
biausieji indiškojo ciklo 
darbai.

Tais, pačiais metais Krav
čenka susidomi oforto tech
nika. Indijos perijodo ofor
tai, savo ruožtu, kaip ir ta
pyba, pavirsta dekoratyvine 
fantastika.

Kravčenkos kelionių me
tai buvo ir studijų metais. 
Jie ne tik išplėtė jo meninį

turi įsigiję žymiausi pasau
lio meno muziejai.

Reikia pyipažinti, kad Al. 
Kravčenka turėjo didelės 
įtakos ir lietuvių jaunųjų 
grafikų kartai. Daugelis 
mūsų grafikų mokėsi iš 
Kravčenkos, žavėdamiesi ne 
tik jo retu meistriškumu, 
subtiliu piešiniu, kompozici-

SSSRpa> ritmika, bet ir 
s t e n g damiesi įsisąmoninti 
Kravčenkos meninę pasau
lėžiūrą.

Palyginti ankstyva A. 
Kravčenkos mirtis — didelis 
ir skaudus smūgis SSSR 
menui. Toji mirtis skau
džiai palietė ne tik sovietų, 
bet ir lietuvių dailininkų 
grafikų šeimą.

Petras Cvirka.
(Iš “Liet. Žinių”)

SAVAITE PO MASS 
VALSTIJĄ

padeda

tame

akiratį, bet ir padėjo iš- 
prusti šių laikų meno kultū
roje, susipažinti su praeities 
meno palikimais.

Iš šių kelionių Kravčenka 
grįžta 1914 metais jau su
brendęs meisteris.

Spalių revoliucija
dailininkams duoda naujų 
impulsų, naujų didžiulių ga
limybių. Didieji epochos 
įvykiai skatina dailininkus 
ir dideliems darbams.

Nuo 1918 iki 1921 metų 
Kravčenka gyvena Sarato
ve. Jis aktingai dalyvauja 
to laiko politiniame ir meni
niame gyvenime* Vadovau
damas Saratovo Radiščevo 
muziejui, jis praturtina jį 
naujomis kolekcijomis. Čia 
Kravčenka s u o r g anizuoja 
grafikos fakultetą, įkuria 
pietryčių raudonosios armi
jos plakatų dirbtuvę. Be to, 
Kravčenka profesoriauja te
atro dirbtuvėse,
įforminti masines šventes, 
demonstracijas.

To laikotarpio Kravčen
kos meninė darbuotė nepa
prastai įvairi. Jis tapo eilę 
monumentalių p a v e i k s lų, 
ruošia teatrams dekoraci
jas, atlieka daugybę medžio 
raižiniu.

1921 m., persikėlus gy
venti į Maskvą, prasideda 
naujas laikotarpis Kravčen
kos mene. Jis galutinai per
eina į graviūrą, grafiką. 
Pradeda Kravčenka nuo 
knygos grafikos. Pirmomis 
Maskvos perijodo graviūro
mis reikia laikyti exlibris’u 
seriją, kuri iš karto daili
ninką padarė žinomą ne tik 
Sovietų Sąjungoje, bet ir 
užsieniuose.

Bet svarbiausia
Kravčenkos kūrybos peri- 
jode buvo knygų iliustraci
jos. Ypač stiprus Kravčen
ka knygų grafikoje. Tai jo 
stichija. Kravčenkos knygų 
iliustracijos dailininką iškė
lė į pirmaujančius SSSR 
grafikus.

Pradėjo Kravčenka nuo 
Hofmano, savo mėgstamo 
rašytojo. x

Be Hofmano, Kravčenka 
iliustravo Dikenso, Gogolio 
ir pagaliau SSSR rašytojų 
knygas. Sovnarkomo užsa
kymu, spalių revoliucijos 
10-ties metų sukakčiai pa
minėti, Kravčenka nupiešia 
du didžiulius spalvuotus 
ofortus: “Barikados” ir 
“Statyba.”

Didelė socialinės temati
kos rimtis ir santūrumas 
dvelkia iš Kravčenkos ciklo 
“Moters gyvenimas.”

Už savo darbus Kravčen
ka gavo daugybę premijų, 
diplomų ir medalių visoje 
eilėje parodų, suruoštų už
sienyje. Kravčenkos darbų

Nusitariau, šių metų vakaci- 
jų laiku aplankyti savo gimi
nes, draugus ir šiaip “parapijo
mis,” gyvenančius Mass, valst., 
ir susipažinti su jų organizaci
nėmis įstaigomis.

Worcesteryje pirmiausiai su
stoju pas nuoširdų draugą A. 
Lapinską, su kurio pagalba ir 
aplankau keletą kaimynų (dar 
iš Lietuvos laikų), neaplenkiau 
nei “Big Džio.” '

Užėjome į Liet. Pik Kliubą, 
nors ir pirmadienio priešpietis 
buvo, bet “kostumerių” pusėti
nai prie staliukų pinaklį lošė; 
matosi ir pas juos bedarbių 
gana yra. Aplankiau net per du 
kart Progresyvį Kliubą ant 29 
Endicott St. Šioji patalpa vidu
je atrodo jaukiai — salė nema
ža ir steičius taip pat erdvus. 
Taipgi biblioteka — skaitykla 
gražiai ir tvarkiai užlakoma, 
rodos visi Amerikoje . liet, lai
kraščiai išeiną čia matėsi. Skai
tyklą puošia keletas liet, veikėm 
jų paveikslų, tarp jų ir žuvusių 
Ispanijoj worcesteriečių. Tik 
gaila, kad permažuose rėmuo
se, — reikėtų padidinti. Iš 
lauko pusės Progresyvių 
Centras atrodo prastai, gal nie
kad nebuvo dažytas (pentuo- 
tas), o kas svarbiausiai, kad 
nėra jokios iškabos; nežinan
tis vargu patikėtum, kad ten 
su sale įstaiga — o ne mahome
tonų koks maldnamis.

Iš veikiančių draugų teko su
sitikt Antaną Rutkauską, kuris 
daug ką papasakojo 
cesteriečių veiklą jų 
kale ir kitur.

Hudson, Mass.,
saviškius —laisviečius: Ig. La
zauską, kuris, reikia apgailėti, 
dar vis serga, nors ir eina, ro
dos, geryn. V. Nanartavičių; 
kuris jau ir ne jaunas, bet 
“Laisvės” sako nepraleidžia ne
perskaitęs. Aplankiau ir hud- 
soniečių Centrą — Kliubą, tai 
gana geras, erdvus ir aukštas 
budinkas ir pačiame centre 
miesto. Bendrai, Hudsono drau
gai medžiaginiai, o ypač grožės,! 
žaliavimu, gėlių žydėjimu i 
ga) būt yra turtingiausi,, iš vi

apie wor- 
parko rei-

aplankiau

CCC samdomi vaikinai Georgia valstijoj yra mokinami, 
kaip vairuoti traktorius ir sunkvežimius, taipgi,, kaip nu
tiesti kelius. Kitais žodžiais, jie ruošiami kariuomenei.
Juos peržiūri pulk. F. A. McCairney.

Pirmadienis, Liepos 15, 1940

liežuvio galeliu?
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KATILIAUS MANIJOS IR 
JO KEBĖKŠT...

Kai Šaipokas savo rapor- 
tažus pamargina eilėmis, 
tai nemanykite, kąd tame 
poetingumo pažymis. Į po
etus aš nepretenduoju. Ri
muotai raportuoju išimtinai 
apie didelius žmones, kurie 
išgarsėję mūsuose, sakysim, 
daugiau negu lietuviškų 
restoranų kopūstai.

Vytautas Katilius taip iš
skiriamas iš daugelio kitų, 
kaip, sakysim, samtis iš 
šaukštų. Ypač kriaučiuose 
jis labai žymus ir išgarsė
jęs.

Kadangi Mr. Katilius 
mėgsta medžioti ir šaudy
ti girių piliečius, tai Šaipo
kas, kaip ištikimas jūsų re- 
portierius, su juom yra tu
rėjęs interviu apie tai, kaip 
jam pavyko pereitą žiemą 
medžioklė giriose, ir kaip, 
sakysim, kriaučių diploma
tija stovi.

Mr. Katilius jūsų Šaipo
kui, brūklyniškiam Pilie
čių Kliube, girdint dauge
liui kriaučių, štai kaip yra 
padainavęs:

Į—Zuikis tik ties krūmu šmėkšt, 
i Aš jam pykšt, o jis—kebėkšt!
i Drąsiai priėjęs imu 
; Ir į maišą jį dedu.
! Lapės uodega tik šmėkšt,
■ Aš jai pykšt! o ji—kebėkšt! 
Ir jau krato ko jutes, 
Merkia žvalgias akutes.
Juoda varna tik pašmėkšt, 
Aš pykšt, pykšt! o ji—kebėkšt! 
Plumsi1 nukritus žemai,— 
Nebekelia ją sparnai...
Et, ką čia ir bešnckėt.. . 
Jūs nenorite tikėt?
Sakote, viską galiu 
Tik
Kai turėsim rinkimus, 
Tai matysite, kas bus... 
Kandidatai Antanai 
Bus pritrenkti amžinai!
Delegatu bus tik tas, 
Kurs moka kelias kalbas... 
Kad jumi nesuvadžiot,— 
Eisiu balsų aš medžiot.

(Tąsa ant 5-to puslj

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Broli Redaktoriau!

Prašau man atsakyt į šį 
mano klausimą. Visi gerai 
žinome, kad Sovietų Sąjun- 
goj yra žmonių rinktas sei

linąs, bet mes niekur nema
tai tom laikraščiuose, kad S. S. 

muv xo vi- seimas ką nutarė arba at-
sur mūs esamų laisviečių. Jiems'metė. Pavyzdžiui, ir dabar- 
gamta to nepašykštėjo. tiniu laiku, kaip S. S. liuo-

Brightone, Bostono priemies- suoja pavergtas tautas, ar 
tyj, svečiuojuos pas drg. Meš- tai čia seimo tarimas, ar 
kauskus, su jais ąplankau Pil. tjk karo štabo? Mes ma- 
Kliuba, seniaus vadinamą “šu-j t kaį Amerikos j. V. 
znio reikale reikia pagirti. eia, kongresas veikia; daro tari- 
apart alaus gurkšnojimo, jie tu- mus, įstatymus. O apie 
ri» kas penktadienį ir šeštadienį Sovietų seimą dar šiuom 
muziką ir šokius, — tai tuo, laiku negirdėt, atrodo, kaip 
aišku, sutraukia ir gana daug ir jo nėra. Atsakykit per 
jaunimo ir tuo, aišku, daugiau “Laisvę.” 
suartina juos su lietuviškumu, j J. L.
Beje, brightonietės gal ir per-1 
daug myli paūžti prie stiklo, i Atsakymas
Taip pat navatną priežodį var- Veikiausia jūs neskaitote 
toja “šlapokas.” Brightoniečių laikraščių ir nesekate So- 
Kliubo patalpos kaip iš lauko, vietų Sąjungos veiklos. Juk 
taip ir viduje atrodo gana pui-. Sovietų ‘ seimas buvo susi- 
kuai kaip ir turi būti. rinkęs ir kelias dienas po-

Pakehui dar sustojau Hart-i mėnesi
ford, Conn., ir New Britaine 0 Se£uzes menesp
pas giminaičius ir draugus. Lie- Sovietų seimas arba parla- 
tuvos valdžios permainomis pa- centas padai o . pamatinius 
sikalbėjus, retai kuris gailisi tarimus, o Sovietų vynau- 
smetohinės valdžios. i sybė j uos praveda gyveni

J. L-kas. i man.



Pirmadienis, Liepos 15, 1940

PIRMAS LAIŠKAS IŠ LAISVOSIOS
LIETUVOS

(Mūsų Specialaus 
Korespondento).

■ kiems tautos spekuliantams 
ir neramios sąžinės žmo-

šalta žiema, nekoks pava
saris, kažin kokia bus 

vasara?
Niekuomet dar neturėjom 

Lietuvoj tokios šaltos žie-

nems...
TAŠKAS .

Čia, drauge zeceri, sta
tyk tašką... Jei nori sta
tyk kryžių kartu su visa

mos, kaip šiemet, niekuomet pažangia Lietuvos visuome- 
nestigo malkų ir kuro, kaip ne ant buvusios sistemos
pereitą žiemą, niekuomet kapo. Tad statyk tašką 
darbo žmonės ir biednuo- drauge, ir pradėsim kartu 
menė tiek nevargo ir nuo su Lietuvos liaudim naują
reakcijos ir nuo šalčio ir 
nuo nedarbo, kaip pereitą 
žiemą. Visi laukė pavasa
rio, laukė pragiedrulių, lau-, 
kė išsilaisvinimo, tačiau iri 
pavasarėlis buvo nekoks...

Nebuvo dar lauko išga
nymo ir pavasarį. O fašiz
mas dar šėlo pasiutiškai.

“Lietuvos Aidas” rašė 
dar nuobodžiau vedamuo
sius apie darbo rikiavimą, i 
išeivijos rikiavimą, darbo 
talką, ir tt., vienu žodžiu, 
fašizmas Lietuvoj koman
davo “tautą rikiuot deši
nėn !” Pats “giminiausias” 
vadas, Antanas, ilgai dar 
manė sėdėti soste; jis dar 
norėjo įsiamžinti ir prašė' 
visus, kas turi medžiagą 
apie jo asmenybę ir Juozą 
Tūbelį, kad prisiųstų iki 
sausio mėn. 1 d. 1942; 
Kaune ponaičiai suruošė te
niso pirmenybes, kur daly
vavo prezidento Smetonos 
sūnus Julijus, — susirinko 
pasižiūrėt tų rungtynių visa 
“aukštuomenė.” Bedarbiai 
rinkdavosi pasėdėti Laisvės 
alėjoj ant suolų, ar miesto 
sode. Kiti iš nuobodumo 
pradėjo žiovauti beskaity
dami apie “seimo nuveik
tuosius darbus” ar ministe-, 
rio pirmininko Merkio pa
sakytą kalbą agronomų su-: 
važiavime, kur apie viską 
buvo kalbama, tik ne apie 
žemės reformą...

Kaune įvyko Rotušės rū
mų salėj akcinės bendrovės 
“Kauno Zoologijos Sodo” 
metinis susirinkimas, tame 
susirinkime dalyvavo aukš
ti pareigūnai, tautininkai, 
zoologiniai fašistai...

Gyvenimas ėjo savo tykiu 
keliu, nykus ir nuobodus bu
vo tas gyvenimas, kas dien 
grumuliavom dar vis tą pa
tį tautininkišką jovalą.

“Nagaika” ir “policinė 
banana” buvo dar ligi ne
seniai autoritotarinio reži
mo Lietuvoj pamatas ir 
simbolis.

Cenzūra neleido nei rašy
ti apie tai, kad Aušrininkas 
Dr. Jonas šliupas, kuris pa
davė prašymą vidaus reika
lų ministeriui Skučui, kad

gyvenimo barą.
Ir atėjo ta diena...

Nors nėra žodžių ir ne
užteks vieno laiško, kad api
būdinti tas persilaužimo 
dienas Lietuvoj. Džiaugs
mas buvo nepaprastas. Gai
la, kad neturėjom pas mus 
tokio gabaus rašytojo, kaip 
amerikonas žurnalistas John 
Reed, kuris aprašė revoliu
ciją Rusijoj veikale “10 die
nų, kurios sukrėtė pasaulį” 
(tas veikalas buvo Lietuvoj 
konfiskuotas...)

Tikiuos, kad tokie dideli 
įvykiai pagimdys ir didelius 
veikalus meno srityse.
Entuziazmas sutinkant bro

lišką Raudonąją Armiją
Nepaprastai didelės mi

nios pasipylė visur1 su di
džiausiu entuziazmu į gat
ves ir aikštes, kad sveikinti 
armiją — išlaisvintoją. Ne 
tik Kaune, bet ir mieste
liuose gaivališkai susitvėrė 
komitetai, kurie sveikino tą 
armiją. Plungėj buvo gra
žiausios sutiktuvės, suruoš
tos Raudonosios Armijos 
garbei. Kas tik fiziniai pa
jėgė, išėjo pasveikinti rau
donuosius brolius. Net ir 
priešai išėjo pasižiūrėti, 
nors nedrąsiai jie tą darė, 
bet vistiek ir jiems buvo 
įdomu, ko tie, “ubagai” 
džiaugiasi...

Ypatingai gražiai pasiti
ko raudonuosius kovotojus 
mergaitės su gėlėm ir vai
kai.

’Mergaitės, darbininkės, 
mokinės, studentės apipylė 
tuos karius gėlėmis ir mei
liai žvilgsniais palydėjo.

Žmonės nepaprastai daug 
plojo žygiuojantiems ka
riams, visi mosikavo ran
komis ar nosinėmis sovietų 
oro milžinams.

Daugelis iš oro sakalų-pi- 
lotų (vairuotojų) žemai 
skrisdami atsakė rankos pa
mojimu ir nebuvo galo 
džiaugsmui ir laimei. Nie
kas per tas pirmąsias įvykių 
dienas negalvojo grįžti prie 
darbo. Tai buvo atsikvėpi
mo, atsipalaidavimo nuo

baisaus smako šventė. Dar
bininkai, susitikdami gat
vėj, bučiavosi, daug kam 
pasirodė ašaros,—tai buvo 
laimės ir džiaugsmo ašaros. 
Darbininkai ir jų šeimos iš
ėjo į gatves parodyti savo 
entuziazmą ir solidarumą 
su darbininkijos avangar- 
diška raudonąja armija.

Nepaprastas ūpo pakili
mas ir nepalaužiamas soli
darumas pasireiškė, kada 
daugtūkstantinė minia suti
ko iš kalėjimo paleistus po
litinius kalinius. Visa minia 
buvo kaip vienas žmogus, 
kaip neperlaužiama linija. 
Ta minia pakėlė it milžinas 
ant savo stambių pečių iš
balusius ir fašistų nukan
kintus draugus ir juos sim
boliškai nešė ant pečių. 
Koks tai per džiaugsmas, 
kiek ten buvo pasibučiavi
mų su artimaisiais, su mo
tinėlėm sengalvėlėm... su 

t žmonom ir mergelėm, su 
vaikais...

Paliuosavimo dieną Dar
bo rūmuose naujieji ir tik
rieji šalies šeimininkai, dar
bo žmonės susirinko, kad 
pagerbti savo draugus poli
tinius kalinius. Milžiniški 
naujieji rūmai negalėjo 
įtalpinti visų tų tūkstančių, 
kurie buvo atvykę delega
tais iš Kauno ir visos ša
lies j tą parengimą. Per tą 
bankietą buvo skaitomi 
gauti pasveikinimai iš viso 

j krašto ir užsienio, tarp jų 
buvo ir Amerikos lietuvių 
darbo žmonių bei jų orga
nizacijų pasveikinimai. Jūsų 
pasveikinimai sukėlė nepa
prasto džiaugsmo ir ilgus 
aplodismentus..»

Pirmas susitikimas su vy
riausybės žmonėmis buvo 
labai impozantiškas. Ypa
tingai populiarus yra Lie

tuvoj Justas Paleckis, einąs 
I Respublikos Prezidento pa- 
i reigas. Tai yra paprastas ir 
nepaprastai teisingas liau
dies inteligento tipas. Tai 
Linkolno tipo žmogus ir jei 
vadino Linkolną Honest 
Abe, tai Paleckį galima pa
vadinti “teisingasis Justas”.

Liaudis jį tuoj pamylo ir 
valstiečiai jam pradėjo siųs
ti dovanas. Jo pirma kalba 
buvo visos Lietuvos su di
džiausiu atsidėjimu klauso
ma. Kur tik buvo radijo 
aparatas, ten žmonės klau
sėsi jo kalbos. Jis iš pripra
timo dar eina pėsčias į pre
zidentūros rūmus. Tas jo 
natūralūs paprastumąs ir 
gilus demokratizmas aukš
tai vertinamas. Jam, ne 
kaip Smetonai, nereik pa-

skirt šimtai sargų... Jis 
neturi apsiginti, kaip pabė
gęs “tautos vadas” nuo 
liaudies “meilės”. Toks turi 
ir būti liaudies vyriausybės 
galva, toks yra žmogus, ku
ris vadovauja Lietuvai.

Šuolis atgal į netolimą 
praeitį

O juk dabartinis Lietuvos 
vyriausias pareigūnas, taip 
neseniai buvo niekšu fašis
tų niekinamas; juk išgamos 
tautininkai drįso (žinoma, 
aiškiai neminint pavardės) 
rašyti apie tą taurųjį žmo
gų, kad jis dirbo kaip sve
timųjų agentas...

Beveik visas dabartinės 
vyriausybės sąstatas, prisi
menu, susirinkom slaptai 
prof. Krėvės - Mickevičiaus 
bute Vydūno alėjoj ir ten 
buvo svarstytas nuolatinis 
komitetas liaudies teisėms 
ginti. Vienas iš pirmiausių 
uždavinių buvo suimto Pa
leckio vadavimas. Kaip ma
lonu prisiminti, kad prieš 
kruvino Smetonos režimą 
tuomet kovojo ir tame pa
sitarime aktyviai dalyvavo 
ir dabartinis vice-premjeras 
ir užsienio reikalų ministe- 
ris prof. Krėvė-Mickevičius, 
dabartinis vidaus reikalų 
ministeris Mečys Gedvilą, 
finansų ministerijos direk
torius Juozas Vaišnora, ag
ronomas Alf. Žukauskas 
(dabartinis žemės ūkio min. 
direktorius), d a i 1 i n i n kas 
Stepas Žukas, mylimas ar
tistas Jurgis Petrauskas, 
poetas Liudas Gira, meno 
mokyklos profesorius Mi
kėnas, tapytojas Macke
vičius, komjaunimo atsto
vas Anupras Macevičius, 
poetas Jonas Graičiūnas ir 
kiti. Po einamųjų reikalų 
aptarimo, apie 20 tos slap
tos konferencijos dalyvių 
nuvykom pas Sovietų atsto
vą ir Lietuvos darbo žmo
nių bei inteligentijos vardu 
pareiškėme padėką už Vil
niaus sugrąžinimą ... tai 
buvo taip neseniai...

(Rus daugiau) gresia IrūvInF mūšiai 
MEKSIKOJ DĖL PREZIDEN

TO RINKIMŲ

Paulsboro, N. J.
.Nors neperdaugiausia lietu

vių gyvena šiame miestelyje, 
bet tik su mažiute išimtim, 
veik visi seni gyventojai, dau
guma turi nuosavus namelius 
ir išauklėję šeimynas. Vieni 
dirbdami taip vadinamoje aly- 
vaunėj, antri parakaunėj, sa
vo sūnus bei dukteris pajie- 
ge išleisti ir i aukštesnius 
mokslus.

Du Lietuviai Daktarai
Maikio Laurušionio sūnus 

Jonas, sėkmingai baigęs me
dicinos mokslą Temple uni
versitete, Philadelphijoj ir ga
vęs daktaro diplomą, prakti
kuojasi Medical Center ligon- 
butyje, Jersey City, N. J.

O Ignacas Tinteris-Tender, 
gavęs daktaro diplomą Mid
dlesex universitete, Boston, 
Mass., praktikuojasi Holy Fa
mily ligoninėj, Brooklyn, N.

Abudu jauni daktarai gan 
simpatiški, draugiški ir ener
giški vyrukai. Abudu kalba 
gražiai- lietuviškai ir nesisar- 
matina savo tėvu kalbos. Gar
bė Laurušioniams ir Mrs. Tin- 
terienei už taip gražų išauk
lėjimą bei išmokslinimą savo

sūnų ir geriausio pasisekimo 
jauniems profesionalams dar- ■ 
buotis žmonijos gerovei.

Jeigu kam iš lietuvių tektų ; 
gydytis viršminėtose ligoninė-! 
se, rekomenduočiau reikalauti 
jaunų daktarų patarnavimo, o 
juodu su mielu noru sutiks, 
patarnauti savo tautos ligo
niams. x

Serga Jonas Knystautas.
Jonas Knystautas, senas 

“Laisvės’ skaitytojas, buvo1 
rimtai susirgęs. Tačiau po 
operacijos ant vienos akies, 
regėjimas eina geryn. Nors 
pradeda geriau matyti, bet 
skundžiasi, kad negali skaityt. 
Linkiu savo senam draugui 
Jonui atgauti pilną regėjimą, 
būti sveiku, linksmu ir visų 
mylimu žmogum, kokiu pirm 
ligos buvo.

N e p erge ri a u šia s u si rok u o j a 
su sveikata ir kita “Laisvės” 
skaitytoja, tai draugė E. Vai- 

| čaitienė, kuri, taipgi dėjus di- 
! deliausias pastangas, išleido 
j savo dvi dukteris i mokytojas.

S. V.

Chicago, liepos 12.—De
mokratų vadai teigia, kad 
visašališkas demokratų par
tijos su va ž i a v i mas čia 
“draftuos” Rooseveltą kaip 
kandidatą į prezidentus.

Anglai Sako, kad Italai Nesu- 
žeidę Anglijos Laivų

London. — Anglai užgin
čija, kad Italai oro bombo
mis pavojingai sužeidę An
glijos karo laivą “Hood” if* 
lėktuvų vežiką “Ark Royal.” 
Sako, kad italų bombos kri
to arti “Hood”, bet jo ne
kliudė.

Anglai teigia, kad jie oro 
bombomis nuskandinę vieną 
italų naikintuvą ir kitą ka
rinį Italijos laivą.

Roma. — Italų valdžia 
pripažįsta, kad užsidegė ir 
nuskendo vienas kareivinis 
jų laivas ir žuvo 220 karių, 
bet nesako, dėl kokios prie
žasties.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas leidžia gin
klų ir amunicijos fabrikam 
imt daugiau kaip 8 procen
tus pelno už statomus Am
erikos valdžiai karo pabūk
lus.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

$

5

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos dėl dienraščio “Laisvės’

Įvyks “1 Rugsėjo 
Nedėlioję JL Sept.

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

$175 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS. PIRMA DOVANA $50.00
Penkios dovanos po $10 ir 15 dovanų po $5; viso dovanų 21

Iš anksto perkant bilietų jžanga nuo 5c 
iki 25c. Perkant bilietų pikniko dienoje, 
25c kiekvienam. Prašome jsigyti bilietus 

iš anksto.

Puiki dailės programa: Dainuos Aido Cho
ras iš Brooklyn, Lyros Choras iš Phila
delphijos, Moterų Birutes Choras iš Phila. 

ir Lyros Choras iš Baltimorės.

R. MIZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ
k

Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarj 66 iki paskutinės sto- i
ties, nuo čia nuveš j pikniką. Automobiliais: važiuokite Frankford Ave. iki City Line, per- S
važiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo- >

.< sevelt Boulevard:}: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo >
įi Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po <
J kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1% mailes sekdami iškabas. g
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Ekskursija Traukiniu
Rengia LDS 8-ta kuopa nhudai dienraščio “Laisvės”

A

Išvažiavimas prie Lake Hopatcong, Nolan’s Point Park, N. J

legalizuotų jo 10 metų sūnų, 
gavo neigiamą atsakymą. 
Cenzūra braukė vieno Dzū
kijos žurnalisto korespon
denciją, kad policija suėmė 
darbininką, kurio vienintė- > 
lis “griekas” buvo—jo pasi- i 
kalbėjimas su raudonarmie-1 v •
C1U. . .

Valstybės kontrolierius, 
tautininkų vadas Šakėnas 
nutylėjo atidengtus išeikvo
jimus Panevėžio miesto vai-' 
dybos kasoje... Išeikvoto-; 
jas buvo Chodakovskis, Zo-1 
sės Smetonienės brolis...

Bet staiga šitoj tylioj at- į 
mosferoj lyg kažkas naujo 
pasijuto—dar žmonės tikrai i 
nežinojo, kas atsitiko, kas 
toliau bus, bet iš fašistinių 
vadų sumišimo ir ‘kinkų 
drebėjimo, iš žvalgybininkų 
laikysenos galima buvo 
spręsti, kad bus blogai tik 
fašistams, ateis “sūdna die
na” nusidėjėliams, viso-

Panelė Bella Fish, Amerikos Mokytoju Federacijos 
(ADF) veikėja, įteikia Manhattano prez. S. Isaacs pro
testą prieš nepaprastai ankštas pradžios mokyklose vai
kams patalpas.

Mexico City, liepos 12.— 
Valdiškai pranešama, jog 
šiuose rinkimuose didelė 
dauguma Meksikos piliečių 
balsavo už Camacho į prezi
dentus. Jį rėmė dabartinio 
prezidento Cardenaso val
džia, darbo unijos ir šiaip 
pažangūs meksikiečiai.

Kunigų ir Amerikos kapi
talistų kandidatas į prezi
dentus Almazan gavo kur 
kas mažiau balsų; bet Al- 
mazanas mobilizuoja savo 
šalininkus į ginkluotą kovą 
prieš Camacho.

Almazano jėgos ruošiasi 
žygiuot į valstiją, kur buvo 
įsigalėjęs Almazan. Gręsia 
kruvini susikirtimai tarp 
almazanistų ir camachistų.

PRANCŪZAI SYRIJOJ ATSI
SAKO PERVEST SAVO OR

LAIVIUS ANGLIJAI
Berlin, liep. 12.—Anglija 

pareikalavo, kad francūzų 
kariuomenės komandierius 
generolas Mittelhauser Sy- 
rijoj, Franci jos kolonijoj, 
perleistų penkis šimtus ka
rinių lėktuvų anglams. Gen. 
Mittelhauser atmetė šį an
glų reikalavimą.

Roma, liepos 12.—Italijos 
orlaiviai vėl šturmavo an
glų karo laivus Viduržemio 
Jūroje.

LAKE HOPATCONG
Didelis ežeras, puikios maudynės, šokiam 

salė ir gražus miškas piknikui.

Rugpjūčio 4 August
19 4 0

TIKIETAS ROUND TRIP $1.00

M.
M.
M.

Bus ant Vietos Gaminami Karšti Valgiai ir Turėsi 
me Šaltų Gėrimų. Linkime Gero Apetito

Pusryčius galėsite gauti ant traukinio, rengėjai patarnaus. 
Tik prašom nesivėlint, nes traukinys turi išeit paskirtu laiku

Traukiniu nuvažiavimas ir sugrįžimas tik $1.00 
Į PIKNIKĄ ĮŽANGA VELTUI.

Išanksto įsigykite traukinio bilietus. Juos galima gauti “Laisvės” 
ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y., ir pas platintojus.

Maudytis įžanga 10c. Samdantis kambarį su savo siūtu 35c. Sam
dantis kambarį ir siūtą 60 centų.

Ekskursijai nepatartina labai puoštis. Rengkltės paprastai, taip kaip j 
beach’lus važiuodami, tai ant traukinio ir miške nereikės saugotis dulkutės.

¥ 1A f M 
n r. ?

< > '

c
i

—z-1

Parsamdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong

BROOKLYNIECIŲ ATYDAI: Liberty St., New 
York City traukinys išeis 8:45 a. m. (Day Light 
Saving Time). Brooklyniečiains geriausia priva
žiuot Jamaica Line traukiniu, išlipt ant Broad St. 
stoties, Downtown, ir nuo stoties eiti iki Liberty 
St. Ferry, Hudson River.

Jersey City Terminai, traukinys išeis 9:00 A. 
East 22nd St., Uayonne, traukinys išeis 9:15 A. 
Elizabethport, N. J., traukinys išeis 9:20 A. 
Elizabeth, N. J., traukinys išeis 9:25 A. M.
Newark, (Broad St.), traukinys išeis 9:00 A. ,M.

GRĮŽTANT ATGAL, TRAUKINYS APLEIS PARKĄ 8:30 V. VAKARO.
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Ketvirta Puslapis

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6830 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
636 Metropolitan Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

GELB
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Irfiw at 
1917 Church Avenue, 
County of Kings, to 
promises.

JAMES T.
1917 Church Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

McKinney
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2180 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
479 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

i Pirmadienis, Liepos 15, IA45

MARIE BARR
479 Central Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 189 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 Knickerbocker 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH 
804 Knickerbocker

Ave., Borough of B’klyn, 
to be consumed off the

D. ENGELMAN
Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2480 has been issuer! to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Parkway. Borough of Brooklyn. 
Icings, to be consumed, off

BELLA FINE 
Parkway, Brooklyn, N.

6302 Bay 
County of 
premises.

6302 Bay

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
393 Central Ave.. Borough of Brooklyn.
County of Kings, to be consumed otZ 
premises.

ISRAEL HELLERMAN
393 Central Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE 
GB 1376 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Taw at 
3002 Avenue K. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ERHARDT NORBY 
3002 Avenue K. Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1809 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
394 Etna 
County of 
premises.

394 Etna

No.

107 
at 

Street. Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

CARL BI EGEL
St., Brooklyn, N.

NOTICE 
CB 10126 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
2315 Avenue X

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

beer retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

the

ADA LEVINE
2315 Avenue X, Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License _ 
GB 2724 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
678 Evergreen Ave.. Borough of Brooklvn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW W. PFEUFER 
678 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

No

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 2154 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
1470 Flatbush Ave.. Borough of Brooklvn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT SPECKMANN
1470 Flatbush Ave.. Brooklyn, N.

the

-NOTICE is hereby given that License ___
GB 2486 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Hull Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

207 Hull
JOSEPH SCHNELLER
St., Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE 
CB 1420 
to sell beer at retail under Section __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7101 — 13th Avenue.1 Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK GUADAGNINO 
7101—13th Ave., Brooklyn, N.

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

107

the

NOTICE is hereby given that Incense 
GB 2)55 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
323 Graham Avenue. Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PASQUALE MARTONE
823 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 1382 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7711 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CRASHKOFF 
7711—13th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2644 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
377 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SLOPE DELI, INC.
377 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1473 ba* been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1238 Hancock St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

MORRIS COHN
1238 Hancock St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that. License ......
GB 1445 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
Of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
865 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No.

the

RUDOLF MEYER
865 Fulton St., I Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2202 has been issued to the undersigned 
TO soil beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1823 Church Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

DAVID L.
1823 Church Ave.,

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

DOLMATCH
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License

the

_ „ ______ „ No.

SB 1965 has been issued to the undersigned
i sell beer at retail under Section 107 

of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
563 Wilson 
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
the

Avenue, 
Kings, to be consumed off

563 Wilson
ALPHONS LORBER
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
CB 2720 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lflw at 
1454 — 86th St.. Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

86th St.. Borough of
Kings, to .be consumed off

1464—-86th

No.

the

EMMA KUEBEL
St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2496 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN GAFINKEL 
Rosebud Dairy & Grocery

408 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10572 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
467 Myrtle Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
WILLIAM

467 Myrtle Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

MEYER & 
BECKMANN

Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at " ' - ■ 21.
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2925 Aver.ue D,

retail under Section 107

Borough 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS 
Block

2925 Avenue D,

of Brooklyn, 
be consumed off the

BLOCK 
Bros.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
710 
County of 
premises.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

42nd Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

710—12nd
TORJE MIDTBO

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2343 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholie-i Beverage Control Law at 
1378 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CEASAR PAUST & HARRY REHBOCK 
1378 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1950 has been issued to the undersigned 
to 
of 
588

beer at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
7th Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

sell 
the

588—7th
JOHN MISULIA

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

at retail under Section 107 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE 
GB 10565 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
2608 Clarendon Rd., 
County of Kings, to 
premises.

DAVID
2608 Clarendon Rd.,

KAPLAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2414 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2681 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA BRESSLER
2684 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM FIXSEN :
428 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9913 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFONSO DiROSA
193 Adams St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
GB ....... ..............................................................................
to
of the Alcoholic Beverage Control Law 
56
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON DER REIDT
York Ave., Brooklyn, N. Y.

1718 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 

at 
New York Ave., Borough of Brooklyn,

56 New

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

beer at retail under Section 107

NOTICE 
GB 1751 
to sell ___ _  _____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 Lewis 
County of 
premises.

Avenue,, Borough of Brooklyn, 
Kings, io be consumed off the

40 Lewis

MICHAEL FAZIO 
d-b-a Mike’s

Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1775 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH HUTTNER
256 Sumner Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1996 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHELE OCCHIO GROSSO 
1996 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2528 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Cedar 
County of 
premises.

Street, Borough of
Kings, to be consumed gd'f

Brooklyn, 
the

No.

33 Cedar
HERMAN SPATH

St., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2592 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
520 Van Buren St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. <

520 Van
MAYER’S DAIRY CORP.
Buren St., ” Brooklyn, N. Y.

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

beer at retail under Section 107

NOTICE 
GB 1839 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Lbw at 
55 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises

5523—3rd
HENRY MENKE

Ave., Brooklyn, N,

is hereby given that License

the

Y.

No.NOTICE
EB 639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
891 Grand Street, Borough of Brooklyn, 

the
urand Street.

County of Kings, to be consumed on 
premises.

STANLEY ADOMAITIS
891 Grand Street, Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2002 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1488 Herkimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALFONSO CIERVO
1488 Herkimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 486 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I aw at 
1293 Bushwick Ave., 68 Eldert St., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.
HOWARD HECTOR & ARCHIE TUTII1LL 
1293 Bush wick Ave., 
68 Eldert St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 758 ’ 
to sell 
of the 
2 East 
County 
premises.

has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law at 
2nd Street, Borough of Brooklyn, 
of........................ -Kings, to be consumed on

2 E. 2nd

ULMER’S INN 
Emily Ulmer 

Sf., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1412 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD KAPPLER
235 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1617 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
588 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE GROSSHOLTZ
Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 6924 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under1 Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1718 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

EARL D. ALEXANDER # 
Buckeye Market

1718 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 2260 
to sell . ___  ____  ______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1914 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

HERMAN BERNSTEIN ! 
& BECKIE MELTZER 

Avenue M, Brooklyn, N.

is hereby gi^fcn that License No. 
has been isstlB to the undersigned 

beer at retail under Section 107

the

1914

No..NOTICE is hereby given that License . . 
EB 2664 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Atlantic Avenue, Jlorougli of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

347

GEORGE J. CALOGER 
PETER CALOGER 

GEORGE CALOGER, Jr.
Sheridan Lunch

Atlantic Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2015 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
422 Brighton, Beach, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

SOPHIE
122 Brighton Beach,

BECKER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
EB 585 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ANNA MURRAY & BARNEY TURNER 

120 Fulton St., Brooklyn; N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 625 ha 
to sell 
of the Alcoholic 
774 Rockaway Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS 
774 Rockaway Ave.,

been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 

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

KORMEL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 448 has been issued to. the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

BoroUgh of Brooklyn, 
be consumed on the

1298 Bedford Ave., 
County of Kings, to 
premises.

BEDFORD PLAZA 
1298 Bedford Ave.,

CAFETERIA, INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giv<7;i that Licepse No. 
EB 2681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
417 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 
SAMUEL 
417 New

S. GORELICK & LEO GORELICK 
Lots Ave., Brooklyn, ;N. Y.

NOTICE 
RL 7501 
to sell __ _______ _ ___ _____ __
of the Alcoholic Beverage Control 
2273 Pitkin Ave., Borough of

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

beer at retail under Section 107 
at 

___ Pitkin Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tb be consumed on the 
premises.

LUCY GALEANDRO 
2273 Pitkin Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB .............................................. ' ’
to 
of 
201 „ . .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

468 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Roebling St., Borough 'of Brooklyn,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1354 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Ten Eyck Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER KAPISKAS
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 945 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
177 Dwight St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MAX SCHWENDTNER
177 Dwight St., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1485 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
2611 — East 12th 
Couhty of Kings, 
premises.

ANTONIO MISTRETTA
2611 E. 12th St.. Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10561 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5516—8th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

5516—8th

NOTICE

the

NOTICE is hereby given that License ___
EB 589 has be< n issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic- Beveragė Control Law at 
408 Myrtle 
County of 
premises.

408 Myrtle

No.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

ARNOLD BJORNHOLM
Ave., Brooklyn, N. Y-

is hereby given that License No. 
C 48 has been issued to the undersigned 
to sell beer- wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control La v af 
674-6 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CINCINNATI BEERS & ALES. INC. 
674-6 Pacific St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1836 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

14 Stone 
County of 
premises.

14 Stone

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

ANNIE ROBKOFF
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE _____  ......
GB 1508 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
20 Central 
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
the

Avenue, 
Kings, to be consumed off

20 Central
PHILIP STEINER

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE ip hereby given that License. ... ! No.
GB 1949 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
918 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. X

MAURICE GREENBERG
918 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10745 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1758 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW JORDAN
1758 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2501 has been issued to the undersigned 
to sell . beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4606 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

4606—7th
META STREICH

Ave., Brooklyn, N. Y.
________________________________________ _____ f

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1851 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

is hereby given that License No.

71 Utica Avenue, Borough c. ____
County of Kings, to be consumed off 
premises. •.' i

71 Utica

NOTICE

ANTON KLEIN f 1 I
Ave., . Brooklyn,-!N.

is hereby given that License

MIKE KASIDONJS
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License 
EB 469 hah been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1270 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 

theCounty of Kings, to be consumed on 
premises.

No.

ROSE ALBERT
1270 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

_— ________ „___ . _______ No. 
GB 2223 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Jieverage Control Law ' nt 
2909 Ft. Hamilton P’kway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2909 Ft.
PETER McEVOY 

Hamiton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Liconso 
no tni-i ha8 |SHUe<| to t),e undersignedGB 
to ___ ... ___ _
of the Alcoholic Beverage Control Law '/at
781 Marcy a.,-—.- r.—
County of 
premises.

1754 1 ______________  .... .............
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at

781 Marcy

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be, consumed off the

HARRY BARR
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DBt 5 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
4402 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
4402 Church Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

WEINER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 27 I ‘ ........................ . . -
to 
of 
755 
County < 
premises. 
FRANK

sell 
the

has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law at
4th Ave., Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on the

755—4 th

DOMBROWSKI MEMORIAL 
ASS’N, INC.

Ave., Brooklyn, N. Y

J.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2018 has been issued to the undersigned 
to sell bęer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
508 Brigton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

ABE FORMAN
Abe Forman’s Wholesale Provisions 

508 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N.
NOTICE 
GB 1963 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
279 Woodbine St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

sell

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

JOSEPH KUEHN
279 Woodbine St., Brooklja, N. Y.

NOTICE 
GB 1395 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Lav 
500 Henry Street Borough of

is hereby given lhat License No. 
has been; issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 

at 
_____ „ Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off ihe 
premises.

SALVATORE FRUCIANO 
Charles Grocery & Del.

500 Henry St., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1450 has geen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
372 Throop Ave., Borough of Bl'ooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALMA WINKLER
372 Throop Ave., Biookiyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GR 2744 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Highlawn Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ERICH
132 Highlawn Ave.,

SEETHE
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given lhat License __
GB 1364 has been' issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
182 — 7th Ave., Bor >;r .n of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

182—7 th
GEORGE MULLER 

<»ve., Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE 
GB 2389 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
192A Norman Axe., Bo ■ pign of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.is hereby given that License 
has been issued to th’ undetsigned 
beer at retail under Section 107

JOHN KR1STOF
192A Norman Ave.,. Biooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
GB ....... .............................................................
to 
of
565 .... ..... . .... ..  , __ ____ .
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERM A N GOLDEEDER
565 Graham Ave.. Broi’Jvn, N.

lias been issued tr thn undersigned 
at retail under Section 107

2207 
sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Graham Ave., Boroug-1 </l Brooklyn.
the

NOTICE is hereby given that License 
GB 6911 has been Lvrued t< the under!, 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control l.aw at 
1597 Flatbush Ave.. Boiougi of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERTUS SCHNEECLAUS 
1597 Flatlush Ave., Il.-ooklvn, N.

! No. 
igned 

107

the

Y.

NOTICE is hereby given that License
DB 9 has 1 ct.n iSsj. I tr ' In* undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
103 Stuyvcsant Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

103 Stuy-

No.

ARTHUR RAY
irt Ave.,- Brookljn N. Y.

NOTICE 
CB 1:185 
to sell 
of the Alcoholic 
6322 — 
County of 
premises.

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

__... Beverage Control Law at 
Un Ave., Borough of Ihooklyn,

Kings, to be consumed off

lllh
SAM ROSENBLUTII
Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby' given that License
GB 2396 h.o.s been issue I to tlic undersigned 
to
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
173 Chaituc°y St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

sell beer at retail under Section 107

1S;D9RE NADĮ-1L
17-3 Chauncey St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2110 n;:s been d to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
23-17 Voorhics Av 
County of 
premises.

23-17 Voo

Kings, to
Brooklyn, 

the
Borough 
be consumed off

WILLIAM 
.,<•# Ave ,

STEl 1 ’NG
Brooklyn, N

NOTICE 
GB 
to 
of 
196 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GUSTAV WINKELMANN 
196 Bergen St., Brooklyn, N.

No.is hereby given that License
2731 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
the

No.NOTICE is hereby given that Incense 
EB 2086 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

311 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

LUDWIG
311 Nostrand Ave.,

STRUNK
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1420 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
271-273 Jay Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

JOSEPH BRICCA
271-273 Jay St., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given lhat License 
EB 733 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
1605-1607 Cortelyou Rd., Borough of 
Cįounty of Kings, to be consumed 
premises.

1605-1607

107 
Law at 
B’klyn, 
on the

JACOB FELTCHER
Flatbush Coffee Shop

Cortelyou Rd., Brooklyn, N.

is hereby given that License No.NOTICE
EB 828 has been issued to the undersigned 
to
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 . . ‘ .
County of Kings, to be consumed on the 
premises;

sell

128—9th

beer at retail under Section 107

9th St., Borough of Brooklyn,

GIOVANNI VIOLA 
St., Brooklyn, N.

NOTICE 
EB 1264 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1694 Gates Avenue; Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPHINE VERDERBER 
Old Crystal Palace

1694 Gates Ave., Brooklyn, N.

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

beer at! retail under Section 107

the

NOTICE is hereby, given lhat License No. 
EB 2788 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectiąn 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, fo be consumed on 
premises.

IRVING LEVINTON
253 Graham Ave.,' Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 702 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ____ “ ' ~ ... ,
of the Alcoholic Beverage Control Law at
736 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kjngs, to be consumed on the 
premises.

HERMAN J. STELLJES 
& FRED C. ----------------

73Ų Wythe Ave.,

No.

retail under Section 107

VOLKMER 
Brooklyn, N.

NOTICĘ is hereby given that License No. 
EH 2364 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
404 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kipgs, to be consumed on 
premises.

NEW 
404 Court

COURT VALENCIA, INC.
St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given tnat License 
EB 2405 has been issued to the undersigned 
to ' sell beer at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control La\v at 
179 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County1 of Kings, to be Consumed’ op theCounty of 
premises.

179 Reid

No.

Kings, to bo ijonsumed1 op

MICHAEL NOONE 
Shamrock Bar & Grill 
Avė., Brooklyn, N.

NOTICE 
EB 689 
to sell 
of the . 
1088-90 ] 
County 
premises.

I is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 107 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on

HYMAN COHEN
1088-90 Flushing Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 505 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
3175 Coney 
County of 
premises.

K. & 
3175 Coney

Beverage Control Law at 
Island Ave., Borough of B’klyn, 
Kings, to be consumed on the

J. DINER & 
Island Ave.,

REST., INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 2026 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
LINCOLN KOSHER DELICATESSEN, INC. 
1137 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given lhat License 1 
has been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 107
No. NOTICE is hereby given that License No. 
•nn<i jsy gif, )las been issued to the undersigned 

to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
•109 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANN FARBSTEIN
409 Bushwick Ave., Brooklyn, N.

sell beer at retail under Section 107

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 546 has been issued to the undersigned 
to 
of

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on 
premises.

LOUISA MARTENS
52 Jay St., Brooklyn, N.

sell beer at 
the Alcoholic 
Jay Street,

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 6811 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 -‘ "

sell beer at retail under Section 107

Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PAUL OBERLANDER
56 Buffalo Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
237 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kh gs, to be consumed on the 
premises.

NAT FETNER
237 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2103 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
937 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS GELFAND & MAX HERMAN 
Gelfand & Herman ,

937 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 752 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1133 Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

RUTH
1133 Flatbush Ave.,

WISE
Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 767 hds been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FLATBUSH KOSHER DEL., INC. 
774 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 645 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
761a Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

JACOB 
761a Flatbush Ave.,

SAF1ER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2916 Avenue I, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

the

FRED CORDES
2916 Avenue I, Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2762 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
577 — 4th Ave., 
County of Kings, 
premises.

GEORGE 
Ave.,

to

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

NOTICE is hereby given that License - 
GB 1778 has oeen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
764 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn; 
County of Kings, to 
premises.
LOUIS RASHKOW & 
764 Flatbush Ave.,

No.

Control
Borough of 

be consumed off the

MEYER M. GURKIN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2170 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Caton Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. s

WILLIAM MERETYK '
2126 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licensę No. 
GB 1990 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ELSIE WERTH O’BRIEN 
and FRANK O’BRIEN 
(Werth and O’Brien) 

Flatbush Ave., Brooklyn, N.1130

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2691 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1128 Flatbush Ave., borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL & JOHN GIUFFRE 
Vanderveer Market

Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.1128

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1532 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2108 Cortelyou Rd., 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN 
2108 Cortelyou Rd.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ALBRECHT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1998 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1055 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA WEINGAST
1055 Flatbush Ave., Brooklyn, N.’ Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2740 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ARTHUR H. DeBOER 
Arthur’s Delicatessen & Grocery

1620 Newkirk Ave., Brooklyn, N.

the

'NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST PAUL
1121 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2171 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN STUTMANN & 
HENRY GRANNEMANN 

Certified Delicatessen
41—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10131 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4303 — 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N, INC. 
4303 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2192 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^»w at 
1782 Sheepsbead Bay Rd., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
tht premises.

HEN1 KLEIN 
Klein’s Delicatessen

1782 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N<x. 
GB 2564 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
715 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

WILLIAM SCHOTTLER
715 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1408 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section T07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANTONIO BARBA
433 Tompkins Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1942 has been issued to 'the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9404 ■— 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

9404

No.

CHARLES KOHLMEYER
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 1721 
to sell beer at retail under Section J07 of 
the Alcoholic Beverage 
9316 — 3rd Ave., 
County of Kings, to 
premises.

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

9316
HENRY 

3rd Ave.,
SCHILLING

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 2151 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9122 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

9122
GREGORY CLEARY

3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 2673 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8703 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH SCHWARTZ 
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

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

8703

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7816 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENS 
7816 —

HANSEN & HENRY SCHLAKE
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 6795

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 
650 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS NATHANSON
650 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givenv that License No. 
GB 2324 has been issrsd to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic 
446 Lewis 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1401 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9318 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ELIZABETH GROSS 
9318 Avenue K, Brooklyn, N.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the
A. O’REILLY 

Brooklyn, N. 
♦

NOTICE is hereby given that License 
EB 591 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2701 Tilden Ave., 
County of Kings, 
premises.

WILLIAM 
2701 Tilden Ave.,

577—4th

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

C. BRANDAU 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 806 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
896 Belmont Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ADAM SH1NKUNAS 
896 Belmont Ave., Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2623 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7112 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MOLOD & ZUCKERMAN 
7112 Bay P’kway. Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1402 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
750 Court 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed on

Law at 
Brooklyn, 

the

the

Y.

No.

446 Lewis
SOL GILCHICK

Ave., Brooklyn, N. Y.

750 Court
LENA ROEDER

St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 553 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
804 ___  .....
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N, INC. 
804—43rd St., Brooklyn, N. Y.

No.

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 43rd St., Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
777 Sterling Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
MICHAEL CARLIN & HUGH P. GRAHAM 
777 Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 13 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
316 — 13th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
Sgt. Harry wm. steneck, post goi

Veterans of Foreign Wars of the U.S.
316—13th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licensę No. 
EB 2106 has been issuetf to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverag'e Control Law at 
9311 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

G. & S. DELICATESSEN CORP.
9311 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1444 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectjon 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5409 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
Coupty of Kings, to bo consumed on 
premises.

MAX ROSEN & AROLL NATHAN 
5409 Church Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License ___
EB 1369 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

No.

SOL FISHMAN 
Sam’s Tavern

1213 McDonald Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tnat License No. 
EB 2671 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
312 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM TEROWSKY & 
LOUIS TEROWSKY

312 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1337 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1084 Bergen St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

1084

ALBERT MULLER 
J. H. Muller & Son

Bergen St., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1590 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
6109 — 3rd Ave., 
County of Kings, to 
premises.

control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

6109
OTTO 

3rd Ave.,
HAASE

Brooklyn, N.

No.NOTICE 
GB 1549 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5903 — 3rd Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to jbe consumed off 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

the

5903
HENRY WINDELER

3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE 
GB 1558 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
5711 — 3rd Ave., 
County of Kings, to 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

PAUL
5711 — 3rd Ave.,

WIESE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1443 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON 
4613-15 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1730 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4511 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

4511
WILLIAM STEINKE 

3rd Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE
GB 2510 _____ „ _ .
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
593 — 3rd Avc„ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.

FRED THAENS
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.593

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6009 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM JOHN GETTING 
6009 — 3rd Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10454 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
414 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MICHAEL W. DOLINSKI 
4th Ave., ' Brooklyn, N.414

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1902 has been issue to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
463 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THEODORE RECKMANN 
5th Ave., Brooklyn, N.

No.

the

463

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2481 has been Issued to the undersigned 
to sell .beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Sheepshead Bay lid., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN J, DURKIN
164«* Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2683 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
80 Rockaway Ave., 
County of Kings, to 
premises.

HYMAN
80 Rockaway Ave.,

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

KILSTEIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6835 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
902 Cortelyou Rd.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed • off the 
premises.

RUDY GIRIONI
902 Cortelyou Rd., Brooklyn,.; N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2027 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1845 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MECHAEL HUDYMA
1845 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2435 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

380 Etna 
County of 
premises.

&
380 Etna

Beverage Control 
Street, Borough of 

Kings, to be consumed off

NICHOLAS ZAUNER 
KASPAR SCHOJBERT

St., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1321 Avenue Z, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SALVATORE BURRAFATO 
1321 Avenue Z, Brooklyn, N.

Law at
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2292 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2903 West 8th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNIE & ROSE PITSCH 
2903 W. 8th St., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6799 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1209 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS BELITSKY 
1209 McDonald Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2554. has been issued tn the undersign’ 
to sell beer at retail under I" 
the Alcoholic 
212 Foster 
County of 
premises.

212 Foster

No.
.he undersigned 
Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

JOHN PAGANELLI 
Ave., Biooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6788 Las been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
216 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Beverage Control 
Ave., Borough of T 

Kings, to be consumed off

216 Foster
SAMUEL SUSSMAN
Ave., Brooklyn, N.

No.

’ '4-5

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
332 Foster Ave., Borough of Brwklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

332 Foster

No.

RUBY MAIDAN1CK
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2323 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

306 Parkville Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JOHN
306 Parkville Ave.,

No.

^■'1.

MEYN 
Brooklyn, N. Y,

L 4 ‘

■
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Pirmadienis,-Liepos 15, 1940.

Pasveikinimas Naujai Lietuvos 
Vyriausybei
(Priimtas vienbalsiai)

Prezidentui ir Premjerui Justui Paleckiui,
Kaunas, Lietuva.

Penki tūkstančiai Naujosios Anglijos lietuvių, susirinkę į lie
tuvių liaudies dienraščio “Laisvės” pikniką, liepos 4-tą, 1940, 
Maynard, Mass., siunčiam nuoširdžius broliškus sveikinimus nau
jai Lietuvos vyriausybei, vadovaujamai Justo Paleckio, premjero 
ir prezidento.

Mes džiaugiamės tomis reformomis, kurias naujoji vyriausybė prisirinkę, 
pravedė. Mes drauge su visa Lietuvos liaudimi, tvirtai stovime 
už visokią paramą naujajai vyriausybei.

Tegyvuoja naujoji Lietuvos liaudies vyriausybė! Tegyvuoja 
išlaisvinti politiniai antifašistiniai kovotojai! Tegyvuoja laisva Į 
ir nepriklausoma Lietuva!

ir nurodymus, kas reikia dary
ti ir kaip geriau prisirengti, 
prisidėdamas ir parama ir dar
bu, kad tik lietuviam būtų len
gviau ir geriau išeitų. Nikūnas 
bus gerbiamas ir guodojamas 
už tokį pasišventimą dėl savo 
tautiečių gerovės.

Per šį parengimą ne tik Los 
Angeles, bet ir toliau daug lie
tuviai pagarsėjo, nes muziejus 
kvietė daugiausia mokslininkus, 
daktarus, ir jų buvo pusėtinai

Hudson, Mass
visais 

šiemet 
birželio,

kitais metais, 
Hudsono High 

20 d. mokslą 
skaitlingiausių

■r'”' n™* ę"'r Penktas puslapis

Pirmininkas Jonas Grybas-

AMERIKOS LIETUVIU KONGRESO N. J. SKYRIUS 
SVEIKINA NAUJĄ LIETUVOS VYRIAUSYBĘ

Amerikos Lietuvių Kongreso New Jersey Valstijos 
Skyrius, varde 1,675 savo narių, sveikina naująją Lietu
vos vyriausybę, kuomet naujoji vyriausybė eina pažan
gos ir progreso keliu, pildydama liaudies valią. Mes pa
sižadame glaudžiai su ja kooperuoti.

Veikiantysis Komitetas:
Pirm. K. Stelmokienė,
Sekr. George A. Jamison,

P1TTSBURGH0 IR AP1ELINKES ŽINIOS
klausimu ir išrišti dalykus. 
Tie patys jaunuoliai jau su
pranta, kas veda kovą prieš 
mūsų jaunuolių judėjimą (tik 
vienas jaunuolis taip veda) ir 
turėtų sustiprinti jėgas prieš 
tuos skaldytojus.

Reporteris.

Wilmerdingo miestas už-į 
baigė sukaktuves, su paroda: 
šeštadienį, liepos 6. Per čie- 
lą savaitę buvo ūžimas ir, 
triukšmas mieste. Visos tautos,! 
organizacijos ir grupės šiame' 
miestelyje ruošėsi kuogeriau- 
sia, kad laimėjimai dėl geriau-, 
šių šokikų, dainininkų ir 1.1, j 
patektų jiems. Betgi, iš visų, f 
lietuviai laimėjo didžiumą!

Jau antras sykis Wilmer
dingo lietuviai laimi pirmą 
dovaną. 1915 metais, kaip įvy-! 
ko miesto sidabrinės sukaktu-'! 
vės, irgi jie pirmą dovaną 
laimėjo.

Trys lietuviškos draugystės darė lietuvių rankų dirbinių pa
buvo prisidėję prie prirengimo rodą.
šio jubilėjaus; Liet. Darbiniu- f 
kų Susivinijimas, Lietuvos Sū
nų Darugystė ir Moterų Lais
vės Draugystė. Atstovai į 
miesto komitetą buvo du LDS 
nariai, Pranas Vilkas ir He
len Svetoka.

Tarp kitų, buvo geri veikė
jai: Matakai, Stanis, Evanaus- 
kas, Ona Charnes, Presčavi- 
čiai ir Antanas-Adella Swa- 
zauskai. Jie gerą darbą atli
ko. Wilmerdingo “karalienė” 
teko jaunuolei LDS narei Ray 
Kaskin.

Antradienį, kai teatrališkas 
veikimas įvyko, lietuviška gru
pė gerai pasirodė su lietuviš
kais šokiais. Buvo apsirėdę
lietuviškais kostiumais ir į tėvynė,
profesionali škai pašoko ! vos himnu iš 14-to šimtmečio. 
“Klumpakojį” ir “Noriu mie- | Buvo duetų, solistų ir šoki- 
go.” Mano supratimu, lietu-1 kų. Pašoko suktinėlį, klumpako- 
viai laimėjo pirmą dovaną užijį ir kitus, 
šokius.

šeštadienį 
koj grupėj dalyvavo apie 80 
žmonių. Moterys ir vaikai ge
riausiai pasirodė. Grupę ve
dė Lietuvių Komitetas ir iš šo
nų buvo du lietuviški karei
viai su Amerikos vėliava. Ke
letas automobilių, vienas su 
“nurse” važiavo tarpe grupės. 
Gale grupės buvo šeši arkliai 
su vežimu ir ant vežimo buvo 
sustatyti pereitų sukaktuvių 
laimėjimai. Muzikantai arba 
“benas” puikiai melodiškai už
traukė per visą parodą. Dėlto 
jie laimėjo pirmą dovaną ir 
$70 pinigai. Kaip pasirodė, 
dėl “maršavimo,” lietuviai pa
siekė tiktai trečia dovana.

Pasirodo, kad Wilmerdingo 
lietuviai gerai darbuojasi. Jei 
tas darbas neužsibaigtų su pa
roda ir sukaktuvėm, dar būtų 
geriau. Dabar proga įrašyti 
daugiau naujų narių ir padi
dinti organizacijas, ypatingai 
tarpe jaunuolių.

Kalbant apie parodą, buvo 
ir ne per geras atsitikimas. 
Jaunuoliai paskutiniu momen
tu atsitraukė ir nedalyvavo. 
Mano supratimu, jau čia se
niai verda košę. Wilmerdingo 
tautininkai ir Smetonos pa
triotai deda visas pastangas 
patraukti tuos jaunuolius į jų 
pusę. Turėtų mūsų draugai 
daugiau pasirūpinti jaunuolių

Los Angeles, Calif.
5 d. Liepos Pasiliks Neišdildo

ma Diena Lietuvių Istorijoj
Liepos 5 d. Los Angeles lie- 

i tuvių visos draugijos (8), po 
i vadovyste Bendro Komiteto ati-

Vienam iš didžiausių ir gra
žiausių Los Angeles muziejuje, 
Exposition park. Visą prirengi- 
mą, išdėliojimą tų visų dirbinių 
tvarkė pats muziejus, taipgi ir 
garsino, išsiuntinėjo apie 600 
pakvietimų. Buvo aprašyta vi
suose Los Angeles laikraščiuo
se. Kaip muziejaus direktorius 
mum pranešė, jiem atsėjo virš. 
$600.

Lietuviam irgi bus išlaidų, 
nes reikėjo padirbt tam tikrų 
paveikslų, ir kitos išlaidos susi
darys.

Programą sutaisė ir išpildeį 
Lietuvių Laisvės Choras. Dai
navo 6 dainas, pradedant su 
Amerikos himnu ir “Lietuva 

ir užbaigiant su Lietu-

parodoje lietuviš-

griežiant Stanley 
West Orkestrai.

šokiai taip patiko svetimtau
čiam, kad muziejaus direkto
rius Dr. Woodward 
atkartoti šokius. Jo 
buvo patenkintas.

Visi savo užduotis 
bai gerai. iChorhs puikiąi yra 
sumokytas dainuot. Chorą vado
vauja jaunuolis Valentas 
biez ir Olive Pupiūtė.

Pirmininkavo jaunuolis 
bert Repecka, katras labai 
tai vietai, tarpais paaiškinda
mas lietuvių papročius ir jų bū
dą.

žmonių buvo 705. Muziejun 
įeinant visuomet žmones regis
truoja. Tai gana geras būrys, 
kaip dėl Los Angeles lietuvių.

Viskas išėjo labai puikia! ir 
labai daug pakėlė lietuvių var
dą tarpe svetimtaučių, nes di
džiumoj buvo prisirinkę inte
ligentijos ir visi Los Angeles 
didlapiai aprašė apie lietuvius, 
net ir paveikslus įdėdami.

Iš Bendro Komiteto daugiau
sia darbo pridėjo Povilas Pu- 
pis. Tas žmogus, tai kaip toj 
dainoj, “Važiavo dieną, važiavo 
naktį,” na ir privažiavo tokį pui
kų parengimą. Garbė tau, Po
vile, už tokį gerą darbą!

Bet iš visų, tai svarbiausia 
ypata buvo prie to surengimo, 
mokslininkas (paleontologist) 
Nikūnas, katras dirbdamas mu
ziejuje, suteikė mum patarimus

prašė vėl
prašymas

atliko la-

Bo-

Al- 
tiko

Visi tik ir gėrėjosi, kokia 
lietuvių puiki tauta, gražios dai
nos, įdomūs šokiai, draugiški 

! žmonės. Tokis parengimas 
daug, daug lietuviam atnešė 
naudos.

Dabar sustokite, broliai ir se
serys, ir pamislykite, kas iš 
lietuvių galėjo kenkt ir drasky
ti tokį gražų darbą dėl lietuvių 
tautos? Bet kaip gražiai 
liuojančioj pievoj 
paškudna usnis ar dilgėlė atsi
randa, katra mano, kad jeigu ji 
gali įdurt arba padilginti, tai 
jai priklauso visa pieva. Taip 
buvo ir šiame visame surengi
me. Kada visos Los Angeles 

i lietuvių draugijos, visi lietuviai 
ėjo išvien, kad tik prirengti .ko 
geriausia ir pasirodyt kaip 
gražiausia tarpe svetimtaučių, 
tai atsirado koks tai Insurance 
Co. agentėlis, katras nešioja 
daktaro vardą ir vadina save 
Lietuvos konsulu.

Na, ir ėmė jis viską drasky
ti, na ir ko jis nepridarė! Pra
dėjo drumsti viską tarpe lietu
vių. Bet pamatęs, kad lietuviai 
tik juokias iš jo, pradėjo raši- 
net ir važinėt pas Nikūną, kal
bindamas, kad jis padėtų jam 
suardyt. Bet mokslininkas Ni
kūnas, būdamas plačių minčių 
žmogus ir velydamas gero dėl 
lietuvių, tik pasipiktino tokiais 
jo darbais.

Matydamas, kad nieko 
tas “daktaras” pradėjo 
muziejaus viršininkam, 
būk čia raudonieji ateis, 
muziejų. Visokias iš laikraščių 
iškarpas siuntė į muziejų. Tie
siog nėrės iš kailio, bjauriau
sius skundus sudarė ir net tą 
pačią dieną, kada parengimas 
įvyko, buvo pašaukta kai kurie 
į muziejaus ofisą ir skaitė jo 
laišką su visokiais gązdinimais. 
Bet muziejaus direktorius su
prato, kokis tai žmogus tą vis
ką darė. Tai tikras Hitlerio 
draugas, tai “Penktos Kolonos” 
žmogus, ir, žinoma, muziejaus 
viršininkai nekreipė atydos.

Kada viskas įvyko ir muzie
jaus direktorius pamatė, koki 
puikūs žmonės ir kokia graži 
buvo programa, tai jis reikala
vo, kad užbaigiant šią parodą 
apie 1 dieną rugsėjo, vėl būtų 
atkartota ta pati programa- Aš 
manau, kad Bendras Draugijų 
Komitetas tą išpildys.

Garbė Los Angeles lietuviam, 
kad neklausė tokio tamsūno ir 
dirbo visi išvien.

Paroda trauksis iki 1 dienos 
rugsėjo. Yra prirengta 3 kam
bariai gana gražių rankų dirbi
nių, puikių paveikslų, atvaiz
duojančių Lietuvos upes, ūkės, 
miestus, žmones laukuose dir
bančius. Visi rinkiniai atvežti 
iš Lietuvos. Katrie atvažiuojat 
iš toliau, nepamirškite aplan
kyt, nes labai žingeidu pama
tyt.

Tas viskas yra Exposition 
Parke, Main Bldg., vienais laip
tais žemyn, po tiesiai.

Korespondentas.

za-
viena kita

nepeš, 
skųsti 

kad
suvers

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris C. Hull 
žada ką nors daryti, kad 
užkirst kelią vokiečiam biz- 
niškai ir politiniai įsivyrau
ti Pietų Amerikoje.

AREŠTUOTAS PRAGOS 
MAJORAS

Berlin, —‘ Vokiečiai suė
mė dr. Klapką, majorą Pra
gos, buvusios Čechoslovaki- 
jos sostinės. Sako, kad jis 
veikęs su “valstybės išdavi
kais” namie ir palaikęs ry
šius su vokiečių priešais už
sieniuose. Vokiečiai taip pat 
kaltina majorą Klapką, kad 
jis blogai elgėsi ir su savo 
tautiečiais cechais.

Kaip 
taip ir 
School 
baigė viena iš
klasių, 114 studentų. Iš to skai
čiaus nemažai baigė ir lietuvių. 
Čia paduodu’jų vardus: Ber
tha Morkunaitė, Alise Majaus- 
kiūtė, J. Saskauskas, Jr., K. 
Baranauskas, J. Staniūnas, W. 
Beleška, W. Arlauskas, W. 
Šiumskas, A. Jenušis, J. Viš- 
niauskas, Joseph Staniūnas.

Visiems studentams vėlinu 
geriausio pasisekimo tęsti mo
kslą toliau.

Dienraščio “Laisvės” metinis 
piknikas liepos 4 d- praėjo ne 
taip, kaip darbo liaudis norėjo. 
Prieš pikniką iš vakaro ir ry
te taip smagiai lijo, jog dau
gumas manė, kad piknikas ne
įvyks. Bet piknikas įvyko ir 
publikos prisirinko apie 4-5 
tūkstančiai. Programa buvo 
graži ir entuziastiška. Prakalbą 
pasakė R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius. Priimta užuojautos 
rezoliucija Lietuvos dabartinei 
valdžiai, išleista visos dovanos. 
Daugumas atsiėmė ant vietos. 
Ir taip* piknikas užsibaigė'labai 
gražiai. Nors pelno didelio neli
ko, bet ir nuostolių nebus.

Dabartiniu laiku tarp lietu
vių eina didelės diskusijos. Vie
ni džiaugiasi nauja valdžia, o 
kiti pyksta ir verkia Smetonos.

Hudsonietis.

muilo...
—Je, je! Kilo kaip saka

las, bet nutūpė, kaip... va
balas.

—Ir kaip tas atsitiko?— 
pasiteiravo vieno iš jų jūsų 
Šaipokas.

—Kaip atsitiko ? Hm... 
Nugi, kriaučių rankos už 
Antanus šmėkšt, o Katilius 
ir daug kalbų mokąs kan
didatas — Herr-Hermanas-

kebėkšt! That’s all...
—O kaip jautėsi Mr. Vy

tautas Katilius su Jonu Bui
vydu ir Pušynu?—paklau
siau.

—Taip, kaip žemės po 
kojomis netekę...

O dabartės, baigęs šį ra- 
portažą, kol dar 19-tos ko
lonos desantai neužklupę, 
jūsų Šaipokas bėga į neitra- 
lius krūmus savo suverenu 
mo Saugoti!

šaipokas.

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

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Tafilei Šimkonienei, Law

rence, Mass.—Smagu girdėti, 
kad ir jūsų draugui suruošta 
“netikėta parė” buvo didelė ir 
gražiai pavyko. Tačiau atleis
ite, kad jūsų tos ilgos vie
šos padėkos rengėjams ir sve
čiams negalėsime patalpinti. 
Juk rengėjai ir svečiai žino, 
kad jūs jiems esate dėkingi. 
Veikiausia ant vietos jiems 
padėkavojote.

Tokių parių esti daug kiek
vienoje kolonijoje. Jeigu iš 
kiekvienos bus rašoma ilgos 
viešos padėkos, tai užims dien
raštyje labai daug brangios 
vietos. Gi visuomenei, tūkstan
čiams skaitytojų, iš to naudos 
bus labai mažai.

Patrijotui, New York Ci
ty. — Jūsų straipsnio “Dar
bininkai ir Pinigai” negalė
sime sunaudoti. Jūsų pama
tinis tezis yra klaidingas. 
Jūs kalbate apie kokį tai 
“piniginį krizį”, atrodo, jog 
Amerikoje pritrūko pinigų 
ir todėl mes susilaukėme tų 
visų bėdų ir nelaimių. Be to, 
savo straipsnyje praeidami 
užkabinate labai daug temų, 
kurias reikėtų išryškinti at
skirai. Viename straipsnyje 
negalima išrišti visų svieto 
problemų.

Prašome rašinėti trum
piau, kiekvienu klausimu 
atskirai.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

O, jei kas, kur-nors pašmėkšt, 
Tai bus pykšt, ir bus kebėkšt... 
“Pykšt” be parako, šratų, 
Tik iš “Keleivio” špaltų.
O dar skaudžiau jie pajus,
Kai išleisiu lapelius, 
Ir savo locnu kaštu 
Išsiuntinėsiu paštu.—

Katiliui dar nebaigus
vo “pykšt”, Šaipokas pra
dėjo šaipytis, o kriaučiai— 
juoktis į rankovę.

“Vytautas” užrietė nosį 
aukščiau savęs, ir demons
tratyviai nuėjo.

sa-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2123 inis been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of. 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1615 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ETHEL R. LERNER
1615 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2173 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
153 Prospect Park, S. W., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNST GR1MSMANN
153 Prospect Park, S. W. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2094 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Devoe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SCHAT/.EL
290 Devoe St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10576' has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
3428 Fulton Street. Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.

FRANZ FRIES 
3128 Fulton St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1415 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
311 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ERICH EBEL
344 Tompkins Ave., Brooklyn, N
NOTICE is hereby given - that License 
GB 2298 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic 
52 Reeve 
County of 
premises.

52 Reeve

NOTICE i _____
GB 1348 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1 
37 Biishwic.k Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MENNO KUEPER 
37 Bushwick Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given 
GB 10084 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic 
890 Utica 
County of 
premises.

■ 890 Utica

NOTICE 
GB 1547 has been i 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
128 Rochester Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MRS. BERTHA F. STEINBERG 
128 Rochester Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2466 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control J 
22 Rochester Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MAX TOBIAS 
22 Rochester Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2383 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 — 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCES KOWALUK
565 — <3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1582 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
708a Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off. the 
premises,

BENEDICT GRESKY
708a Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1587 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
133 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1342 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1717 Foster Ave., Borough of 
County of Kings, to 
premises.

BERNARD 
d-b-a The 

Foster Ave.,

107 of 
I ,aw at 

Brooklyn, 
I off the

N.

at

the

No.

107 of 
Beverage Control Law at 

Place, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

JACOB MAKAROW
Pl., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
’ I 
l 107 of 
Law at 

Brooklyn, 
the

N.

that License No.

107 of 
iw at 

Brooklyn, 
the

Section
Beverage Control 1 

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

ERNEST J. KAT!
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
ued to the undersigned 

of 
atBeverage 

Ave.,
the

107 of 
iw at 

Brooklyn, 
the

Control Law at 
Brooklyn, 

be consumed off the

LISWOOD
Foster Del

Brooklyn, N. Y.1717

NOTICE is hereby given that License No.. 
GB 2057 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

| 158 East 32nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

I premises.
AVED1S & STEVE MELKONIAN

I 158 East 2nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2191 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1603 Cortelyou Rd.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
1603 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2199 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161) Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PAPANDREA
1611 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

Po birželio 28-tos rinki
mų, nuėjau Lituanikos 
Skvėran ir nusėdau po kle
veliu. Ten pat du kriaučiai 
dialogavo:

—Tai laimėjo, kaip anas 
pasakiškasai Zablackas ant

PRANEŠIMAI B KITUR

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: Humboldt 2^7964

fiSO SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų 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 paStą J kitus iniesnis, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
Visokiausią Rusią 

ŽIEDAI
• YOUR Old WaTCH
• i$ wo’dk, nwnauA

TRADE IT IN FOR A 1 

f^JEWELj 

Lb u lovm

17

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

Daugybė kitą daiktų ir 
daikteliu sau reikalin- 
gų rasite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite • 
pamatyti.

ROBERT 
LIPTON : 

JEWELER •
Įsteigta 1892 J

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpo 
Graham & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178
Priminkite šj skelbimą ir gausite nuolaidą

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— VYRAI IR MOTERYS —

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnes i’gos, 
Chroniški Roumatiški Nesveikumai, Nosies, Ger
kles ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai 
ir kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmin
gai gydoma. Kreipkitės j Dr. Zins su Pasitikėjimu. 
Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim. 
Laboratorija, Kraujo ir šlapumo Tyrimai, X-Rays.

PRIEINAMA KAINA.—IŠMOKESČIAIS, JEI REIKIA.
IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 80 Metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

110 East 16 Street, New York
Tarp Union Sq. ir Irving Pi.

VALANDOS: 10 A.M.-8 P.M.: Sekmad. 10 A.M.-2 P.M.

pribūk 'Croy-

$

Asmeniškas Pranešimas
Marion Grozan 

don viešbutin liepos (July) 16. —
Motina. (164-166)
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New Wko^fe^gfeZIniM
Dariaus-Girėno Paminklui 

Statyti Aukos
Šiuomi pranešame gautų 

aukų vienuoliktą sąskaitą su
lig birželio 29 d., 1940 m., 
patiekta nuo Fondo Komite
to iždininko p. J. Spurgos.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 53 kuopa, Chelsea, 
Mass., atsiuntė per sekretorę 
Mrs. J. Kesler $2. Blankos nu
meris 355. Ir nuo SLA 333 
kuopos, St. James, L. I., per
J. Spurgą, gauta $2. Kiti as
menys aukojo: po $1 : A. M. 
Augimas, J. Spurga, Antanas 
Degutis; po 50c.: A. Jankaus
kas. Smulkių 25c. Sykiu $5.75. 
Blankos numeris 518.

Taipgi SLA 192 kuopa, 
New Kensington, Penna., per 
sekretorių John Svipą atsiun
tė laišką: “Siunčiame aukų 
dėl Dariaus ir Girėno pamink
lo pastatymo ir velinam kuo 
geriausių pasekmių jūsų dar
bui. Sekanti asmenys aukojo 
po 50c.: H. Daugirdas, St. 
D a m b r o s k y, J. Jurgaitis. 
Smulkių $3.50. Kartu $5. 
Blankos numeris 438.

Ir SLA 312 kuopa, East- 
hampton, Mass., per įgalioti
nius J. Jaruševičių ir Vincą 
Mickų atsiuntė aukas ir laiš-j 
ką: “Parinkom, kiek galėjom. 
Kaip žinoma, maža mūsų lie
tuvių kolonija ir tie daugumoj 
nedirba, todėl yra sunku su
rinkti daugiau. Meldžiu pri
siųsti kokia kvitą; mes turėsi
me parodyti susirinkimui.”J 
Aukojo: Kuopa iš iždo $3. 
Juozas Jurkonis $1, Jonas 
Markūnas ir Markūnienė $1. 
Po 50c. aukojo: Pranas Bal
čiūnas, A. J. Navickas. Smul-’ 
kių $2.45. Kartu $8.45. Blan-, 
kos numeris 501.

Lindeno, N. J. Lietuviai
SLA 285 kuopa, Linden. N. 

J., savo susirinkime jgalioio 
du narius A. Strazdą ir B. 
Sabeckienę rinkimui aukų. Jie 
surinko nuo draugijų ir kitų' 
asmenų šias aukas:

SLA 285 kuopa, Linden, N. 
J., $5 Liet. Vvčiu 113 Sky
rius. Linden, N. J., $5, Liet. 
Saulės Paš Drauviia, $5, Liet. 
Piliečiu Kliubas $5, Am. Liet. į 
Benefito ir Politikos Kliubas, 
Linden, N. J., $5, Moterų Są
jungos 53 kuopa. Linden. N.
J. , $2, Liet. Darbininkų Susi-| 
vienijimo 135 kuopa per Kazį 
Meškauską ir O. Vertuliene, 
$2; Petras Naitus $2: Mrs. L. 
Dambrauskas $2; Adam Bu-j 
bis $1.10. Po $1 aukojo: An-i 
drius Gelety, Juozas Venskus, j 
Paul Pincus, B. Budrecki, A. j 
Pauba. John A. Patrick, Jr.,j
K. Plungis, Mr. ir Mrs. M. 
Matui ones, Mr. ir Mrs. Stan
ley žurlis, Mr. ir Mrs. A. Yar- 
ke, Y. Budrevičius, John Whi
te. Liet. Rvmo Kataliku Susi
vienijimo Am. 200 kuona. Fe
lix Bartusevičius 60c. Po 50c. 
aukojo F. Gudelienė. Mrs. B.
L. Newman, A. Lauraitis, John 
Shaltis, Ona Miksis, Jonas 
Strazdas, T. J. Hubert, Frank 
Stankūnas, J. žemaitis, A. Te- 
nis Stenonas Agentas, K. Ku- 
kenis. P. Venskus. M. Andrū- 
nas. Joe Bartusewicz, A. Kar- 
nauskienė, Mrs. M. Buzanas, 
P. Kairevičius. F. Buzinskas,
M. Bakūnas. S. Majcioske, Jo
seph Kauba, Mr. ir Mrs E. 
Pribush, Anthony Perewich, 
Barbara Sabeckienė, W. Ža
les. Sykiu $60.70. Smulkiu 
$8.07. Kartu $68.77. Blankų 
numeriai 128-59-60.

Aukščiau paminėtu aukų 
gauta viso $89.97. ši pavyz-. 
dingą skaitlinė liūdiia, kad 
Dariaus-Girėno paminklo pa
statymo reikalas eina arčiau 
prie savo tikslo. Tad visiems 
kuo nors prisidėiusiems nrie 
šios gražios rinkliavos: SLA 
kuopoms, draugijoms, pavie
niams asmenims ir labiausiai 
aukotojams reiškiame nuošir
džia padėką, turėdami viltį, 
kad jų pavyzdžiu paseks ir ki
tos lietuvių kolonijos, čia se-

ka laiškas SLA 285 kuopos, 
Linden, N. J., kuri iki šiol la
biausiai pasidarbavo rinkimui 
aukų.

“Norint padidinti aukas dėl 
svarbaus ir garbingo tikslo, 
mūsų kuopa, kovo 10 d., nu
tarė paaukoti virš pažymėtą 
sumą ir sudarė draugijų komi
tetą rinkimui aukų. Tam dar
bui apsiėmė Barbora Sabec- 
kienė ir A. Strazdas, pasidar
buoti savo liuosu laiku nuo 
darbo. Ir štai birželio 9 d. 
patiekė savo raportus, kiek 
surinkta nuo Lindeno organi- j 
zacijų ir kitų asmenų. Už tai 
priklauso garbė mūsų kuopai 
už gerą sumanymą, taipgi ir 
kitoms organizacijoms ir vi
siems, kurie šiam tikslui au
kojo. O labiausiai rinkėjams, 
draugams A. Strazdui ir Bar
borai Sabeckieneį, už jų sun
kų darbą. Taigi, prašome 
Fondo iždininko gerb. J..Spur
gos išduoti atskiras kvitas 
kiekvienai draugijai už aukas, 
paskelbti laikraščiuose ir oro 
bangomis mūsų pasidarbavi
mą ir kaipo delegatai dar 
veiksime dauviau šiam tikslui. 
Pasirašo M. F. Bartuseviče.”

Mes džiaugiamės Lindeno 
lietuvių ir draugijų maloniu 
duosnumu ir veikimu pagar
bai mūsų žuvusių didvyrių la
kūnų Dariaus ir Girėno. Vi
suomenės sudėtos aukos pa
statys garbingą paminklą k ar-į 
žygių atminčiai Brooklyne, Li
tuanikos Aikštėje.

Taigi prašome visų, ypatin
gai tolimesnių kolonijų lietu
vių ir draugijų, kurių dėl ad
resų stokos negalima pasiekti, 
savu noru skirti aukas šiam 
tikslui.

i
Pakartojame, kas link aukų į 

rinkimui blankų, kurių laikas 
yra pasibaigęs su birželio 1 ir 
15 dienomis, teikitės parink
ti aukų ir grąžinti, išrašant 
čekį ar money orderį vardu : 
Dariu s-Girėnas Monument 
Fund ir siųskite mūsų iždi
ninko adresu: Mr. John Spur
ga, Port Jefferson Station, 
Long Island, N. Y. Gauti pi
nigai apsaugoti, dedami ban- 
kant iždininko, kuris yra po 
užstatu, ir dviejų iždo globėjų 
vardu. Taipgi aukų siuntėjas 
gaus paliudijimą su iždiningo 
parašu; bus paskelbta spaudo
je nuo 50c. ir aukščiau var
dai ir kiek aukota, o taipgi 
progai esant girdėsite ir per 
radio.

Taigi, laukiame jūsų malo
nios paramos pastatymui pa
minklo mūsų mylimiems žu- 
vusiems didvyriams lakūnams 
Dariui ir GirėnuL

PAMINKLO STATYMO .
FONDO KOMITETAS:

Mirė
Juozas Zuoba, 45 m. amž., 

132-20—88th St., Ozone Park, 
mirė liepos 10 d., Tyde Wa
ter Memorial Ligoninėje, Nor
folk, Va. Kūnas parvežtas ir 
pašarvotas graboriaus Bie
liausko koplyčioj, 660 Grand 
St., Brooklyne. Bus palaido
tas liepos 15 d., Šv. Jono ka
pinėse.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Apie Lietuvos Rinkimų Pa
sekmes Kalba ir Diskusijos 
Liepos 15-tą “Laisvės” Salėj

šį vakarą, pirmadienį, lie
pos 15-tą, 419 Lorimer St., 
įvyks apsvietos vakaras, ku
riam bus kalbama ir disku- 
suojama apie liepos 14-tą 
įvykusius rinkimus Lietuvos 
Seimo. Įžanginę kalbą pasa
kys R. Mizara, paskiau 
klausimai ir diskusijos. Visi 
kviečiami atsilankyti. Įžan
ga nemokama.

Rengėjai.

Minės Ispanijos Karo 
Sukaktį

Liepos 18-tą New Yorke 
rengiama masinis mitingas 
paminėt ketvirtą sukaktį nuo 
prasidėjimo karo Ispanijoj. 
Įvyks Palm Gardene, 306 W. 
52nd St. Jį ruošia Ispanijai 
Gelbėt Komiteto Ispanų Di
vizija. Bus keli žymūs kalbė
tojai, tarpe tų Mrs. M an oi a 
Sanchez, kovojusi Ebro armi
joj.

Mitinge iškels reikalavimus 
paliuosuot 180,000 Ispanijos 
pabėgėlių ir 4,000 Tarptauti
nės Brigados liuosnorių, už
darytų fašistinės Francijos 
koncentracijos kempėse, ir ra
gins Jungtinių Valstijų val
džią pasiųst laivus gelbėt tuos 
demokratijos gynėjus nuo per
sekiojimo ir mirties fašistų 
valdžių rankose. Taipgi bus* 
renkama aukos pasamdyt lai
vą jiems iš ten išgabenti .

Lankėsi Svečiufe

Pereitą šeštadieni Brookly
ne įvyko Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Centro Valdybos 
posėdis-suvažiavimas. Dalyva
vo visi Centro Valdybos na
riai, apart dr. M. D. Palevi- 
čiaus, kuriam aplinkybės ne
leido atvykt.

Tolimesnėse vietose gyveną 
Centro Valdybos nariai buvo: 
K. Mažanskas-Mazan, pirma
sis LDS vice-prezidentas, iš 
Clevelando; Ant. Litvinas, an
trasis vice-prezidentas, iš Či
kagos, D. Lekavičius, iždo glo
bėjas ,iš Pittsburgho, taipgi 
dr. J. J. Kaškiaučius, iždinin
kas, iš Newarko. Vietiniai 
brooklyniečiai dalyvavo: prez. 
Mizara, sekr. Siurba, ir iždo 
globėjai: Kaunaitė ir Grobis. 
Be to, posėdyj dalyvavo LDS 
“Tiesos“ redaktoriai—Gašlū
nas ir Ormanas, taipgi įstatų ] 
komisijos nariai. Tamulyniūtė, 
Buknys ir Matulis.

šiame suvažiavime-posėdyje 
buvo aptarta visi pasiruoši
mai Penktajam LDS Seimui, 
kuris Įvyks pabaigoj rugpjū
čio mėnesio Brooklyne. Svars
tyta kuomi įnešimai ir suma
nymai LDS reikalams gerinti.

Suvažiavimas praėjo tikroj 
broliškoj nuotaikoj, kas retai 
pasitaiko kituose Susivieniji- 
muosee.

Lietuviu Kuopa Jau 
Sukėlė $140

Lietuvių komunistų 5-ta 
kuopa jau sukėlė $140. Ji bu
vus pasižadėjus sukelt $400, 
tad sukeltoji suma jau atsto
vauja virš trečdalį kvotos.

Fondas renkama kelerio- 
piems tikslams, kurie tačiau 
susiveda į vieną — gynimui 
darbininkų ir visos liaudies 
ekonominių ir politinių teisių.

Lietuviai, kaip pasakojo vie
nas žymus kp. veikėjas, deda 
pastangas sukelt savo kvotą 
pirmieji. Kuopa yra artimose 
lenktynėse su kitom dviem iš 
keliolikos sekcijoj esamų kuo
pų. Stengiamasi ir dėlto, kad 
užbaigti pirmąja, ir dėlto, kad 
šiais laikais kiekviena minutė 
brangi.

“Tik parokuokit,“ sako jis. 
“Kiekvienas radio pusvalandis 
nuneštų komunistų programą 
milionams žmonių. O toji pro
grama labiausiai kalba už tai
ką, už darbus mūsų jaunimui 
ir visiems norintiems ir galin
tiems dirbti, už pagelbą ne
darbo ir nelaimių ištiktiems, 
prieš persekiojimą ateivių, ir 
už išrinkimą liaudies atstovų 
į kongresą ir valdvietes, nes 
tik toki atstovai užtikrins mū
sų šaliai taiką ir bus tikrais 
žmonių gerovės sargais.

“Kaip gaila, kad tiek mažai 
radio pusvalandžių mes tetu
rėjom. O tai vis dėlto, kad 

mūsų kvota nebaigta, kad au
kos, kurias žmonės yra, pasiry
žę duot, nori duot, tebėra iš
simėčiusios doleriais, dešimtu
kais, centais po minių kiše- 
nius, kad jų nepaprašėm.

“Ir nepamirškit,“ dadėjo 
jis, “kad radio ir paprastos 
propagandos, kurią kitais me
tais turėdavom, šiemet nega
na. Karo ruošėjai deda visas 
pastangas neužleist mūsų kan
didatų ant baloto, daro viso
kias skerspaines. Reikia gint 
parašų rinkėjus ir davėjus, 
kur jie persekiojami. O tai 
reiškia advokatų keliones ir 
sugaištis—išlaidas, štai dėlko 
svarbiausia mes norim ne tik 
išpildyt, bet išpildyt greit ir 
perpildyt savo kvotą. Juo 
anksčiau pradėsim darbą, juo 
geriau jis seksis, o to visko 
be grašio nepadarysi.“

“O kaip jūs tuos pinigus 
sukeliat?“ paklausiau.

“Turim certifikatus nuo $5 
iki 10c.“

“Po penkis dolerius,“ pa
kartojau iš nuostabos. “Stam
boka suma.“

“O visgi gaunam,“ aiškino 
draugas. “Daug narių davė 
po dienos uždarbį. Jau buvo 
ir simpatikų. davusių po tiek. 
Tikimės, kad ir daugiau rasis. 
Tačiau didžiumą surenkam 
smulkesnėmis aukomis bile 
kur publikoj. Kiti patys atne
ša aukas į mūs apšvietos va
karus.“ D. K.

Tarp Lietuvių
šį šeštadienį, 419 Lorimer 

St., bus rodomi naudingi ir 
grožinį skonį patenkinanti ju- 
džiai, o vakaro pelnas skiria
mas labai svarbiem tikslam. 
Įsigykite iš anksto bilietą pas 
platintojus.

❖
Atžymint S:'ir A. Mikalaus

kams pagerbt pramogą, šešta
dienio laidoj, horėjau pasaky
ti, kad ji suruošta East New 
Yorke, o pasakiau: “eastnew- 
vorkiečiams.“ Jie gyvena ant 
E. 21 st St., ne East N. Y. 

* * *
Masnethietė Elz. Lukoševi- 

čiūtė išteka už Jono O’Dwyer. 
Iškilmės bus ši šeštadienį.

❖ *. *
Teko matytis su jaunuole 

Aldona Bernotaite. Aido Cho
ro delegate Jaunimo Kongre
sam “Puikus buvo kongresas, 
nenanrastai įdomiai vvko, ir 
didelius darbus pasibreže at
likti.“ sako Aldona. Be abe
jo. iš Aldonos girdėsim pla
čiau mitino-uos ir spaudoj.

❖ *
Seniai serga ridgewoodietis 

Jonas Karpavičius. Randasi 
Kings County ligoninėje.

Liet. Am. Pil. Kliubo pa
stangomis įsteigtasis Dariaus- 
Girėno Paminklui Statyti Ko-

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 5-6191

P]--------------------------------------------------ra

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietųf/ Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
Įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949*959 Willoughby Ave. 

Tel.: STagg 2-3842 
ffl-——~------------ - , ..............a

mitetas ruošia prakalbas šį 
penktadienį, Kliubo salėj. Pa
kviesta visų srovių kalbėtojai. 
Nuo pažangiečių kalbės R. 
Mizara.

:|: * *

Brooklynietė Sinušienė savo 
naujutėliu auto, su savo drau
gėmis Ziniene ir dukterim ir 
Petrauskaite, išvyko viešnagėn 
į Chicagą. * * *

Aido Choras, nežiūrint karš
čių ir šalčių, energingai ruo
šiasi Meno Sąjungos dainų 
festivalui, įvyksiančiam rug-

F. W. SHAUNS

Tel. Virginia 7-4499

FRANK NORRIS

660 Grand Street

Telefonas EVergreen 7-1661

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

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

pjūčio 31-mą, Labor Lyceum. 
Skaitlingėja nariais. Grįžta 
buvusieji seni choristai ir gau
na naujų. Ištiesų, dabar lai-

Vietos 
tuo tos 
vynai, 
bravorų alus ir
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

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

namų darbo, kllbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

a&

Kaina 75c Kvorta

I

Jau turime šviežio pava
sarinio medaus. Pats ge
riausias sveikatai; naudo

kitės juomi.

J. GARŠVA 
GraboHus-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: EVergreen 8-9770

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

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. L

Clement Vokietaitist
LIETUVIS ADVOKATAS

Valgykite 
MEDŲ

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

“Laisvėje“ galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės“ ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

kas užsispyrusiai padirbėt, 
kad išlaikyti- brooklyniečių 
garbę akyvaizdoje pribusian
čių svečių chorų iš kitų mies
tų ir valstijų. Aido pamokos 
būna kas penktadienio vaka
rą, 419 Lorimer St. Ž. R.

Smogęs mašina paukštojo 
traukinio pilioriun, Bronx, 
mirtinai susižeidė jos vairuo
tojas F. De Klyn, Jr., 26 m., 
iš Mamaroneck.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje’*.

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. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Telephone
STagg 2-5043

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

LIETUVIU RESTAURANAS
Įdomiai Įpuošta 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

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Lietuviu 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 aproka\,mus be jokio mokesčio.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name
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PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė 

(stationery). Biznis senai laikomas, 
išdirbta dirva, galima daryti gražų 
pragyvenimą, vieta lietuviais apgy
venta. Pardavimo priežastis, savinin
kė ligoninėj, paduodama pigiai. 
25 Stagg St., B’klyn, N. Y. Dėl dau
giau informacijų, kreipkitės: 549 
Grand St. (163-165)

Parsiduoda 9 kambarių namas, 
tiktai biskutj reikia pertaisyti. Gali
ma nupirkti už $1800 grynais pini
gais. Antrašas: 189 South 2nd St., 
arti Roebling St., Brooklyn, N. Y.

I Prašome kreiptis pas Chauncey 
Real Estate Company, 149 Pierre- 
pont St., Brooklyne. (163-165)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN* N. Y. 

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

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




