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KRISLAI
Michelsonas prieš 

Michelsoną.
Dviveidiškumas.
Kas Tas “p. V-s”?
Rašytojai ir Žvalgybininkai.
“Praėjo Tos Dienelės. . . ”

Rašo R. Mizara

Prieš virš porą metų Ame
rikos Lietuvių Kongresas bu
vo suruošęs eilę prakalbų, ku
riose šitų žodžių rašytojui te
ko kalbėti nuo vienos platfor
mos su St. Michelsonu.

Kai Patersone prakalbose 
vienas trockistas paklausė Mi- 
chelsono, kodėl jis nepasmer
kia šaudomų Sovietuose troc- 
kistų, o smerkia šaudymą Su
valkijos ūkininkų Lietuvoje, 
tai p. “Keleivio” redaktorius 
jam atsakė :

—Sovietuose liaudis šaudo 
niekšus, o Lietuvoje niekšai 
šaudo liaudį.

Tai buvo, žinoma, teisingai 
atsakyta. Bet p. Michelsonas 
tą “pamiršo”, šiandien jis, 
podraug su trockistais ir fa
šistais, eina išvien, šiandien 
jis drabsto purvais Sovietų Są
jungą ir apverkia smetonišką
jį rėžimą, taip negarbingai 
baigusį savo šeimininkavimą 
Lietuvoje.

Tokią elgseną, p. Michelso- 
ne, žmonės vadina dviveidiš
kumu!

O mūsų So. Bostono kores
pondentas, Jaunutis, rašo:

“Pas mus daugelis yra to
kių, kurie teigia, kad dėl šio 
Lietuvoje perversmo ‘didžiau
sia’ kaltė krinta ant dzūkų. 
Girdi, iki jie buvo po lenkais, 
‘viskas buvo Lietuvoje gerai,’ 
bet kai tik juos paleido per 
Lietuvos gronyčią, tai per ki
tą gronyčia Smetona išdūmė į 
Prūsus...”

Gražus dzūkams kompli
mentas! Bet tegu jie, dzūkai, 
perdaug nesididžiuoja. Tuo
met galėsime pasididžiuoti, 
kai sužinosime, kad visi Ame
rikoje gyvena dzūkai stovi 
šimtu nuošimčių su Naująja 
Lietuva!

“Tėvynė” rašo, būk iš Lie
tuvos atvykęs koks tai “n. 
V-s.” Tai bene tas pats, kuris 
“Naujienoms” rašo.

Kas per vienas, tas “n. 
V-s”? Ar tai bus Vairas-Rač- 
kauskas? Kam slėnti? Juk 
anksčiau ar vėliau visvien bus 
sužinota.

Turėsime dabar iš Lietuvos 
“svečių”—garbingų ponu ir 
noniu. Gal neužilgo atvyks ir 
jųjų šefas, “tautos vadas.”

Amerikos lietuviai žinos, su 
kuo jie turi reikalų.

Matyt, tas pats “p. V-s” ra
šo menševiku laikraščiui:

“Būdinga dar ir tai. kad 
prieš mano išvykimą ties Vo
kietijos konsulatu Kaune pa
kaitomis dežuravo jaunasis 
Gira ir Petras Cvirka...”

Na. ir kas čia baisaus! Gi
ra—buvęs katalikų veikėjas, 
jaunas poetas, o Cvirka žy
miausias Lietuvos rašytojas. 
Kaino geri rašytojai, jie stovi 
su U etų vos liaudimi, ii e gelbs
ti mieste tvarka palaikvti. kol 
viskas išnaujo susitvarkys.

Kai Lietuvos liaudis išsilais
vino, tai rašytojai Cvirka, 
Venclova, Liudas Gira, Micke
vičius, Žilionis, Radžvilas ir 
kiti stojo darban, o žvalgybos 
viršininkai strimagalviais dū
mė užsienin.

“Bendrai, šiuo metu musų 
komunistai atrodo paskendę 
lietuvių patriotinėj ekstazėj,” 
rašo vienas “Draugo” bendra
darbis.

O kada jie nebuvo Lietuvos 
patrijotais? Tamsiausiose Lie
tuvai dienose jie stovėjo su 
Lietuvos liaudimi. Kas šian
dien yra už Lietuvos liaudies 
reikalus nukentėjęs daugiau, 
jei ne komunistai ? Kiek jų 
kalėjimuose žuvo?! Kiek ne
teko sveikatos katorgose ?!

Visai natūralu, todėl, kad 
jie Šiandien džiaugiasi, nes jų

Darbo žmonių 
Dienraštis 
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Griežtai Užginčija Suktybes; 
Visi Parašai Tiesotai Gauti
Philadelphia, Pa. — čio

nai Pavieto Rinkimų Tary
ba liepos 18 dieną pašaukė 
Komunistų Partijos apšvie- 
tos direktorių Carl Reeve 
dėl surinktų parašų ant ko
munistų peticijos. Reakcio
nieriai skundžia, kad tie pa
rašai esą apgavingai nuo 
piliečių išgauti. Komunistų 
atstovas Reeve griežtai už
ginčijo šitą užmetimą. Jis 
sakė, kad visi, kurie yra pa

ANGLIJOS MAINIERIAI REIKALAUJA
GINKLU
------ □

Meilužis Kaltinamas Už
mušime Savo Meilužės

Groton, Conn. — Už pen
kių mylių nuo šio miestelio 
upelyje policija rado lavoną 
18 metų jaunuolės Rita 
Wheaton, iš Westerley, R. J. 
Lavonas rastas apkrautas 
akmenimis.

Suareštuotas jos meilužis 
20 metų jaunuolis Hugh B. 
Kenyon. Jis būk prisipaži
nęs užmušime savo myli
mos ir lavono paslėpime po 
akmenais. O jis jai kirtęs į 
galvą geležgaliu, kai jinai 
atsisakius su juomi ženytis. 
O ji atsisakius ženytis to
dėl, kad jos alga buvus rei
kalinga užlaikymui jos jau
nesnių brolių ir seserų.

Pasmerkė Uzurpatorius
Santiago. — Čili respubli

kos valdžia davė atsakymą 
Ispanijos fašisto Franco 
valdžiai. Tame atsakyme 
Franco išvadina uzurpato
rium, Ispanijos liaudies pa
vergėju.

Čili valdžia dar davė 24 
valandas laiko Franco agen
tams išsikraustyti.

Švedų Spauda Džiaugiasi 
Nominavimu Roosevelto
Stockholmas. — Švedijos 

spauda labai patenkinta, 
kad Demokratų Partija no
minavo Rooseveltą trečiam 
terminui į prezidentus. Ji 
užgiria Amerikos apsigin
klavimo programą, kurią 
Rooseveltas praveda.

Audra Pridarė Daug 
Nuostolių

Paryžiuje gautas radio 
pranešimas, kad liepos 18 
dieną Jugoslavijoje siautė 
labai didelės audros. Ypa
tingai daug javų sunaikino. 
Apskaitoma, kad nuosto
liai sieks $200,000,000. *

darbo vaisiai, jų kančios ir 
kraujas padėjo Lietuvos žmo
nėms išsilaisvinti.

Jie džiaugiasi su visa lais
va Lietuva. O tie, ką Lietuvą 
engė, verkia ir sielojasi, nes 
“praėjo tos dienelės...”

Pavienio Numerio Kaina 3c.

sirašę ant peticijos dėl no- 
minavimo kandidatų j vald- 
vietes, yra savanoriai pasi
rašę ir legališki.

Iš savo pusės, Carl Reeve 
pareiškė, kad jis turi įrody
mų, jog demokratai ir re- 
publikonai ant savo petici
jų turi daugybę apgavingų 
parašų. Rinkimų Taryba 
prašė tuos įrodymus pri
duoti ir jinai ištirsianti de
mokratus ir republikonus.

London.— Mainierių kon
vencija, kuri vyksta mieste 
Blackpool, reikalauja, kad 
valdžia suteiktų mainie- 
riams ginklus dėl apsigyni
mo nuo nazių. Konvencija 
taipgi nutarė remti krašto 
apgynimo spėkas.

Bet abejojama, ar Chur- 
chillo valdžia sutiks mainie- 
rius apginkluoti. Mat, nėra 
užtikrinimo, kad atmušę už
puolikus, mainieriai ginklus 
sugrąžins buržuazijai palai
kymui vergijoje . . tų pačių 
mainierių.

Popiežiaus Laikraštis 
Smunka

Roma. — Popiežiaus ofi- 
cialis laikraštis “Osservato
re Romano” eina prie ban- 
kruto—žmonės nebeperka ir 
nebeskaito. Jeigu gegužės 1 
dieną šis laikraštis turėjo 
180,000 skaitytojų, tai dabar 
beturi 28,000. Nors kunigai 
užsispyrę perša katalikams, 
bet niekas iš to neišeina. 
Kad pataikauti Mussolinio 
valdžiai, “Osservatore Ro
mano” nustojo talpinęs po- 
litinęs žinias. Dėl informa
cijų skaitytojams pasidarė4 
bevertis.

Nubaudė Užsimokėti 
$1,000,000

Philadelphia, Pa. — Fede- 
ralis teismas įsakė kapita
listui Frank A. Maddas tuo
jau sumokėti valdžiai $1,- 
000,000. Jis buvo kaltinamas 
nesumokėjime taksų ir pa
naudojime kitų suktybių.

*

Iš Karšto Demokrato Virto 
Karštu Republikonu

Washingtonas. — Buvęs 
karštas demokratas Nebras- 
kos senatorius Burke virto 
karštu republikonu ir rėmė
ju Willkie į prezidentus. Jis 
priešingas Roosevelto kan
didatūrai trečiam terminui.

Afrikoje Judėjimas už 
Respubliką

Cape Town, Soutli Africa. 
—Šioje Anglijos kolonijoje 
prasidėjo smarkus naciona
listinis judėjimas už įstei
gimą respublikos.

Chinija Kariaus Kaip 
Kariavo

Chungking. — Sudary
mas naujo kabineto Japoni
joj nepaklupdys Chinijos. 
Taip pareiškė Chinijos na
cionalistinės valdžios užsie
nio reikalų ministeris Wang 
Chung-hui. Chinija nepri- 
imsianti tokios taikos, kuri 
reikštų krašto nepriklauso
mybės išsižadėjimą.

Sovietų Sąjungos Pro
testas Rumunijai

Bucharestas. — Sovietų 
Sąjunga atsiuntė Rumuni
jos reakcinei valdžiai pro
testą prieš laužymą sutar
ties. Mat, Rumunijos val
džia neišleidžia bessarabų 
važiuoti Sovietinėn Bessa- 
rabijon gyventi. Ji taipgi 
sulaiko Bessarabijoje gimu
sius kareivius ir juos tero
rizuoja. O sutartyje buvo 
pažymėta, kad Rumunijos 
valdžia leis iš Rumunijos 
bessarabams laisvai išva
žiuoti. į .

Tokių bessarabų, norinčių 
grįžti Bessarabijon, esą 25,- 
000 vienam tik Buchareste.

Chicago, Ilk-~ James Far
ley, kuris pats norėjo būti 
nominuotu į prezidentus, 
pareiškė, kad jis nebenori 
būti pranašu. Jis nežinąs, ar 
Rooseveltas laimės rinki
mus šį rudenį.

Arabai Pradėsią Karą 
Prieš Angliją

Roma. — Italų spauda 
skelbia, kad Arabijos kara
lius Ibn Saud neužilgo pra
dėsiąs karą prieš Angliją. 
Jis jau turįs apginklavęs 
20,000 vyrų karui. Saud 
atakas pradėsiąs ant Pales
tinos.

Londonas.— Anglijos val
džia nesitiki, kad karalius 
Saud bandys pradėti karą 
prieš Angliją. Italų spauda 
skelbianti išmislus.

Naujas Sovietų Ambasado
rius Bulgarijai

Sofia. — Liepos 18 dieną 
naujai paskirtas Sovietų Są
jungos ambasadorius Alex
ander Lavrideff pridavė 
Bulgarijos valdžiai savo 
įgaliojimą. A m b a s a d orių 
oficialiai priėmė Bulgarijos 
karalius Boris. Karalius pa
žadėjo visapusę paramą So
vietų ambasadoriaus pas
tangoms palaikyti geriau
sius santykius tarpe šių 
dviejų kraštų.

Užėmė Strategišką Salą
Berlynas. — Vokiečiai iš

kėlė kareivius ant francūzų 
salos d’Ouesaantz, kuri yra 
labai svarbus punktas vo
kiečių ruošiamam užpuoli
mui ant Anglijos. Ši sala 
saugo įėjimą į Anglijos Ka
nalą iš pietų.

Kelia Obalsj už Dėjimą- 
si prie Sov. Sąjungos
Tallin, Estonija. — Lie

pos 17 dieną Laisvės Aikš
tėje buvo suruoštas liaudies 
džiaugsmo susirinkimas. 
Dalyvavo didelės minios 
žmonių. Minioje matėsi iš
kabų: “Mes reikalaujame, 
kad Estonija įstotų į Sovie
tų Sąjungą.”

Buvęs Ethiopijos Kara
lius Jau Karo Fronte
Londonas. — Pranešta, 

kad buvęs Ethiopijos kara
lius Haile Selassie sugrįžo 
Afrikon ir jau turi sumobi
lizavęs savo pasekėjus karui 
prieš Italiją. Jis veikiąs 
egiptiškam Sudane. Anglija 
nežadanti atsteigti Selassie 
sosto, bet jeigu Italija būtų 
sumušta šiame kare, tai bū
sią leista Ethiopijos žmo
nėms patiems nusispręsti, 
kokios valdžios jie nori. 
Tuo tarpu Anglija norin
ti panaudoti Selassie prieš 
Italiją.

“Dar Vienas Mūšis Laimėt ir 
Tada Skambės Taikos 

Varpai”
Berlynas. — Liepos 18 d. 

Berlyne buvo suruošta di
delė pasitikimo demonstra
cija kariams, kurie sugrįžo 
užkariavę Franci ją. Propa
gandos ministeris Goebbels 
kalbėdamas į juos, pasakė: 
“Jūs beturite vieną mūšį 
laimėti ir tada visur taikos 
varpai skambės.” Jis turėjo 
mintyje užkariavimą Angli
jos.

Goebbels gyrė nazius už 
drąsą. Jis sakė, kad 15,000 
nazių paėmę nelaisvėn 740,- 
000 francūzų!

Mussolinio Spauda Atakuoja 
Sovietą Sąjungą

Roma. — Fašistų laikraš
tis “Regime Fascista” pra
dėjo grūmojimo kampaniją 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
žinąs, kad Anglija tikinti 
įtraukti Sovietų Sąjungą į 
karą prieš Vokietiją ir Ita
liją. “Regime Fascista” sa
ko, kad jeigu Sovietai iš
drįstų prisidėti prie Angli
jos, tai susilauktų tokio pat 
likimo, kokio susilaukė Len
kija ir Francija.

Londonas. — Iš Bucking
ham, Windsor Castle ir 
Sandringham palocių dau
gybą karališkų alumininių 
puodų išvešta į liejyklas ir 
bus sunaudota karo reika
lams.

Naziai Užplūdo Ispaniją
New Yorkas. — Iš Ispani

jos sugrįžę amerikiečiai pa
sakoja, kad ten miestuose 
gatvės pilnos uniformuotų 
nazių. Nežinoma, kokiems 
tikslams jie ten yra suvežti 
—ar karui prieš Angliją, ar 
pagelbėjimui Franco palai
kyti ispanus po savo letena.

Sekretorius Wallace Demo
kratų Kandidatas į Vice-prez.

Chicago, Ill. — Tikrai 
smarki kova ėjo dėl vice
prezidento vietos ant Demo
kratų Partijos tikieto. Pre
zidentas Rooseveltas reika-i 
lavo, kad jo kolega Agrikul
tūros sekretorius Wallace 
būtų nuominuotas į vice
prezidentus. Bet konvenci
joj pasirodė tvirta opozici
ja. Ji daugiausia spietėsi 
aplinkui kongresmoną iš 
Alabamos ir Kongreso At
stovų Buto p i r m i n i n ką

PRASIDĖS PAN AMERICAN 
KONFERENCIJA

H-----------------------------------------

Havana, Kuba. — Sekma
dienį čionai susirinks abiejų 
Amerikų 21 respublikos at
stovai į taip vadinamą Pan 
American konferenciją. 
Jungtinių Valstijų delegaci
ja pribūna su valstybės sek
retorium Cordel Hull pryša- 
kyje. Konferencija kalbės 
apie amerikinių respublikų 
komercinę vienybę prieš Vo
kietiją. Tokios vienybės rei
kalauja Jungtinės Valstijos. 
Bet kaikurios Pietų Ameri
kos respublikos šitoje vieny
bėje mato Jungtinių Valsti
jų imperializmo dominavi
mą. Todėl Pan American 
konferencijoj laukiama rim
tų nesutikimų ir pasidalini
mu, v

Francijos Turtas Ame
rikoj Gali Tekt Nariams

Washingtonas. — Roose
velto valdžia jieško legališ- 
kų kelių, kaip nepervesti 
Francijos Petain-Laval val
džiai šioje šalyje esamo 
Francijos turto. Tas turtas 
yra užareštuotas ir laiko
mas valdžios globoje. Sako
ma, kad jo vertė bus apie
du bilionu dolerių. ( Jeigu 
jis pateks dabartinei Fran
cijos valdžiai, tai jį gali 
gauti Vokietija vedimui ka
ro prieš Angliją.

Anglijos Ministeriams Įsakė 
Miegot Ofisuose

Londonas. — Premjeras 
Churchill įsakė visiems mi
nisteriams užmiršti savo na
mus ir įsitaisyti lovas ofi
suose. Jis norįs, kad kiek
vienas ministeris (kabineto) 
narys būtų galimas pašauk
ti į susirinkimą bile minu
tėje.

Geras Išsimaudymas—$119
Newark, N. J.—Liepos 18 

dieną Julius Berkowitz nti- 
ėjo į miesto maudynes ge
rai išsimaudyti. Na, ir išsi
maudė. Bet kai apsivilko, tai 
kišeniuje neberado $119, 
kuriuos su savim turėjo.

Roma. — Pranešama, kad 
gen. Franco ir Mussolinis 
turės pasitarimą rugpjūčio 
mėnesį.

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

Bankhead. Tiktai po ilgų 
kalbų ir ginčų konvencija 
nominavo Wallace.

Buvo ir daugiau kandida
tų. Tos vietos norėjo ir 
Jesse H. Jones, ir Alba 
Adams ir Paul McNutt. Ta
čiau konvencija patenkino 
Roosevelto reikalavimą. Sa
koma, kad Rooseveltas pa
reiškęs: Jeigu nenominuosi
te Wallace, tai- aš neapsiim
siu būti kandidatu į prezi
dentus !

Minios Maldauja Sov. 
Sąjungos Prieglaudos
Paryžius. — Prieš karą 

Paryžiuje gyvendavo 200,- 
000 žydų. Laike karo dau
gybė jų, bijodami nazių, iš
bėgo iš Paryžiaus. Tačiau 
dar 30,000 pasiliko. Tai vis 
daugiausia vargdieniai. Jie 
dabar tūkstančiaĮis laiko ap
gulę Sovietų konsulatą ir 
prašosi prieglaudos Sovietų 
Sąjungoje.

Protestuoja Prieš 
Chuliganus

Milwaukee, Wis. — Pra
sidėjo organizuotų darbi
ninkų ir farmerių protestai 
prieš miestelio Rice Lake 
chuliganus ir valstijos gu
bernatorių. Chuliganai už
puolė komunistų kalbėtojus, 
o Wisconsin© valstijos gub. 
Heil tą žygį pilnai užgyrė. 
Prie protesto prisideda ir 
intelektualai.

LIETUVOS ŽINIOS
Kaunas. — čionai pradė

jo eiti naujas vyriausybes 
organas, laikraštis, pavadin
tas “Darbo Lietuva.” Jis ra
šo apie Seimo rinkimus, kad 
jie parodė, jog Lietuvos dar
bo žmonės riša savo ateitį 
su didžiuoju socializmo kra
štu, Sovietų Sąjunga.

Kaunas. — Dienraštis 
“Tiesa” išspausdino ilgą an
ketą su klausimais, ką mes 
galime pasimokyti iš Sovie
tų Sąjungos. Premjeras ir 
einąs prezidento pareigas 
Justas Paleckis atsakė:

“Mes galime pasimokyti 
iš SSSR didelio žmonišku
mo, kuris mokina žmones 
nebūti beširdžiais egojis- 
tais.”

Roma. — Buvo kalbama, 
kad popiežius kraustysis iš 
Romos per karą. Tačiau jo 
laikraštis “Osservatore Ro
mano” tas kalbas užginčija.

ORAS. — Dalinai debe
suota ir karšta.
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Tarp 95 ir 100 Nuošimčių!
Lietuvos liaudis tare savo žodį. Tarė jį 

beveik šimtu nuošimčių. Lietuvos istori
joj dar nėra buvę tokio atsitikimo, kad 
tiek daug piliečių būtų dalyvavę balsa
vimuose. Telegrama iš Kauno skelbia, 
kad balsavimuose dalyvavo tarpe 95 ir 
100 nuošimčių turinčių teisę balsuoti pi
liečių. Viso, sakoma, balsavimuose daly
vavo 1,386,569 piliečiai. 79 atstovai iš
rinkti Liaudies Seiman.

Lietuvos žmonės buvo ištroškę seimo; 
per ilgus metus, gyvendami baisioj sme
toniškojo režimo priespaudoj, jie reika-z 
Javo plačių į seimą rinkimų. Bet fašis
tinis režimas neleido jiems to padaryti. 
Fašistinis režimas laikė liaudį geleži
niuose retežiuose. Tik atėjus naujai 
Liaudies Vyriausybei, vadovaujamai Jus
to Paleckio, dalykai pasikeitė. Lietuva 
patapo laisva nuo liaudies neprietelių. 
Žmonės išsiliejo į gatves, į demonstraci
jas pareikšti savo padėka naujajai vy
riausybei ir^ovietų vyriausybei, kuri pa
reikalavo smetoniškąjį režimą trauktis 
šalin.

Naujosios Lietuvos priešai—klerikalai, 
.socialistai ir fašistai,—eidami iš vien 
prieš viską, kas yra brangu Lietuvos 
liaudžiai, pasmerkė seimo rinkimus tuč
tuojau, kai jie buvo paskelbti. Puikiai 
žinome, kad jie pasmerks ir patį Seimą. 
Jie smerks viską, ką tas Seimas nutars. 
Daugiau: jie dės visas jėgas prieš Lietu
vos liaudies valią kovoti. Pasipils nauji 
bjauriojimai, nauji šmeižtai Naujosios 
Lietuvos adresu. Visa tai yra aišku. Vis
kas tas yra žinoma.

Bet pažangioji Amerikos lietuvių vi
suomenė džiaugiasi Naująja Lietuva, 
džiaugiasi josios liaudies vyriaūsybės 
pravestomis krašte reformomis, džiaug
sis ji ir Seimo darbais.

Mūsų dienraštis “Laisvė,” kuri visuo
met ragino Amerikos lietuvius kovoti už 
tąsias reformas, kokios Lietuvoje yra 
dabar pravestos ir dar bus pravestos, pil
niausiai pasitiki Liaudies Seimu ir džiau
giasi, podraug su pažangiąja lietuvių vi
suomene, kad Lietuvos žmonėms laisvės 
saulė patekėjo.

Todėl mes esame pasiruošę remti Nau
jąją Lietuvą visais galimais būdais. Mes 
kviečiame visus Amerikos lietuvius bur
tis vienon krūvon, vieningosna eilėsna ir 
tampriau susirišti su laisva darbo Lietu
vos liaudimi, su josios Seimu, su josios 
vyriausybe.

Sveikinkime naująjį Lietuvos Seimą! 1 
Sveikinkime mūsų mieląją Darbo Lie- ' 

tuvą!

prie pirmos progos bėgs, kiekvienas 
Lietuvos liaudies neprietelius, kiekvienas 
josios kankintojas bei plėšikas.

Dori Lietuvos piliečiai, teisingai dirbę 
tautai ir valstybei, nematė ir juo labiau 
dabar nematys reikalo iš ten šalintis. 
Bėgo ir bėgs tik visokį nenaudėliai.

Nemažai lietuvių tautos priešų atbėgs 
ir į Ameriką. Jie čia vadinsis visaip: 
“krik-demais,” “socialistais - veikėjais,” 
“tautininkais” ir net “nepartiniais.” Visi 
jie nusiduos esą ekspertai Lietuvos rei
kaluose, visi jie kalbės ir rašys prieš 
Naująją Lietuvą. Visi kurstys Amerikos 
lietuvius ir juos bandys atšaldinti nuo 
Lietuvos.

Štai šiomis dienomis “Naujienos” jau 
paskelbė, kad į Čikagą atvyko iš Lietu
vos “vienas įžymus asmuo”, kuris net 
interviu davė “N-nų” korespondentui. 
Matyt, tasai asmuo ir bus vienas Smeto
nos žvalgybos viršininkų, pabėgusių, kad 
liaudies teisme nereikėtų atsakyti už sa
vo darbus.

Tasai “įžymus asmuo” pareiškė, kad 
Paleckas esąs komunistas, Liuda Gira 
komunistas, Giros sūnus, Vytautas, ko
munistas, rašytojas Petras Cvirka taipgi 
komunistas.

Pasakymas, kad Justas Paleckis esąs 
komunistas—mums nieko naujo. Mes tą 
girdėjome iš kunigų ir fašistų spaudos 
daug pirmiau. Bet ne tame čia svarba. 
Kaip minėjome, tų “įžymių svečių” tiks
las bus visaip diskredituoti Naująją Lie
tuva.

Buvusieji Smetonos žvalgybininkai tą
jį amatą yra gerai išmokę, nes jie dirbo 
jį per arti 14-ką metų.

Jie bandys tąjį amatą ir čia naudoti.
Taigi įspėjame visus Amerikos lietu

vius: saugokitės tų “svečių,” kurie pabė
go iš Lietuvos po to, kai ten prasmego 
nelemtasis smetoniškas režimas!

Nebus Taip Lengva
Jei kas mano, kad naujoji Lietuvos 

vyriausybė galės lengvai be jokio pasi
priešinimo pravesti krašte reformas, tai 
jis didžiai klysta.

Paleckio vyriausybė, tiesa, užėmė savo 
vietą be jokio pasipriešinimo. Jinai, iš 
savo pusės buvo labai švelni su visais ir 
niekam net negrąsino. Ji elgėsi džentel
meniškai.

Bet josios priešai—visi Lietuvos liau
dies priešai—nesnaudžia. Jie* susigriebs 
“darbuotis.” Jie ims viskam kenkti. Jie 
gali netgi pradėti naudoti prieš Liaudies 
Vyriausybę terorą. To galima tikėtis.

Štai telegrama iš Kauno praneša, kad 
Šiauliuose, per rinkimus į seimą, tūli gai
valai sukūrė net keletą mieste gaisrų, 
kad sutrukdžius žmonėms balsavimus.

Tokių ir panašių dalykų Lietuvoje atsi
tiks. Aišku, mes manome, kad, jei liau
dies priešai pradės vartoti jėgą prieš 
liaudies vyriausybę, tai pastaroji negalės 
šilkinėmis pirštinaitėmis glostyti ir savo 
priešų. Tas turi būti suprasta!

Atsargos: Turėsime Daug

Kiekvienas Amerikos lietuvis turi ži
noti, kad žlungant Smetonai iš Lietuvos 
į užsienį pabėgo daugumas žvalgybos 
viršininkų. Pabėgo daug Smetonos bičiu
lių. Pabėgo daug visokių žulikų ir va
gišių, kurie plėšė Lietuvą ir engė josios 
liaudį. Pabėgo, o jei dar nepabėgo, tai

Rooseveltas Apsiima
Kaip ir buvo tikėtasi,, demokratų su

važiavimas nominavo esamąjį preziden
tą Rooseveltą trečiam terminui preziden
tauti, o p. Rooseveltas apsiėmė!

Tuo būdu ponas Rooseveltas sulaužė 
150 metų Amerikos tradiciją, kuria ei
nant, nuo pirmojo prezidento Washing- 
tono, iki šių laikų nei vienas prezidentas 
neapsiėmė būti prezidentu trečiam ter
minui !

Įdomu tas, kad tie patys senatoriai— 
demokratai,—kurie 1928 metais pasiūlė 
rezoliuciją, už ją balsavo ir priėmė, pas
merkiančią tuos, kurie norėtų sulaužyti 
tąją tradiciją, dabar patys karštai stoja 
už josios sulaužymą. Tokiais senatoriais 
yra ir sen. Barkley, ir Wagneris, ir Har- 
risonas, ir Pittman, ir kt. Matot, tuomet, 
kai toji rezoliucija buvo priimama, dau
gelis republikonų manė, kad tuomlaikinis 
prezidentas Coolidge kandidatuos tre
čiam terminui... Dabargi, kai savo par
tijos žmogus kandidatuoja, tai jie jau su
tinka. ..

Gina Londono “Daily 
Workerj”

Londonas. — ChurchillO 
valdžia grūmoja Anglijos 
Komunistų Partijos organui 
“Daily Worker” uždarymu. 
Labai žymūs veikėjai eina 
laikraščiui pagalbon ir gina 
jo teises viešai išeidinėti ir 
šviesti darbininkus. Už laik-

; raštį užstoja toki mokslinin
kai, kaip Haldane, arba to
ki dramaturgai, kaip Sean 

i O’Casey.

Washingtonas. — Ant vi- 
'sų Jungtinių Valstijų kari
nių laivų tuojau bus įsta
tytos anti-orlaivinės kanuo- 
lės apsigynimui nuo orlai
vių.

Valdžios Pagalba Studentam
Washingtonas. — Natio

nal Youth Administracija 
praneša, kad ji turi pasky
rus $26-,240,000 teikimui 
biedniems studentams para
mos. Taipgi administracija 
paskyrus specialiai $100,000 
suteikimui pagalbos aukštų
jų mokslų siekiantiems neg
rams studentams.

Francijos lakūnai, atsisakę pasiduoti naziams, perėjo Šveicarijos sieną; jie yra 
varomi j nelaisvią stovyklas. ’

ALDLD REIKALAI
Literatūros Draugija ir 

Lietuva
Amerikos Lietuvių Dar

bininkų Literatūros Draugi
ja visas laikas gyvai daly
vauja kovoj už kultūros, ap- 
švietos, progreso ir geresnio 
gyveninio sąlygas. Mūsų 
Draugija nuoširdžiai ir aty- 
džiai sekė įvykius ir Lietu
voj. Per visą Smetonos fa
šistinio režimo viešpatavi
mą, Literatūros Draugija 
nei valandėlei nenuleido ko
vos vėliavos. Mes dalyvavo
me priešfašistinėj veikloj. 
Mes energingai veikėme or
ganizavime P r i ešfašistinio 
Suvažiavimo 1928 metais, 
organizavime P ri e šfašisti- 
nių Tarybų, Amerikos Lie
tuvių Kongrese už atsteigi- 
mą Liem^j^liaudies teisių. 
Mes atlaikėme tūkstančius 
susirinkimų, kurie reiškė 
savo balsą, priėmė rezoliu
cijas prieš fašistų žiauru
mą, rinkome parašus, reika
lavome paleisti arba nors 
palengvinti politinių kalinių 
anti-fašistų padėtį. Mūsų 
Draugijos kuopos ir apskri
čiai tūkstančius dolerių su
rinko Lietuvos liaudies pa
ramai, jos sunkioj kovoj 
prieš fašizmą.

Ir dabar, kada Smetonos 
fašistiniam režimui atėjo 
galas, kada Lietuvos liaudis 
yra laisva, kada ji pati tvar
ko savo reikalus, tai mes 
kartu su Lietuvos liaudimi, 
su viso pasaulio lietuviais, 
su visais, kurie myli laisvę, 
kultūrą, progresą, pažangą 
ir trokšta Lietuvai gero, 
galime pasidžiaugti ir tuo 
pat kartu jaučiame už par
eigą dar daugiau budavoti 
Literatūros Draugiją. Mes 
jaučiame, kad nuo dabar at
sivertė naujas istorijos la
pas Literatūros Draugijos 
gyvenime. Dabar mes galė
sime bendradarbiauti su 
Lietuvos liaudimi kultūros, 
apšvietos ir literatūros sri
ty j.

Pas mus yra didelis per
teklius knygų. Mūsų drau-j 
gija išleido daug knygų per 
savo 25-kių metų gyvavimą. 
Tokios literatūros Lietuvoj 
didelis pageidavimas. Ir 
kaip tik atsidarys platesnis 
susisiekimas, tai centras ga
lės pasiųsti knygų įvairioms 
įstaigoms Lietuvon, o nariai 
galės pasiųsti savo gimi
nėms. Gi iš Lietuvos mes 
gausime mainais, taip pat, 
naudingos literatūros, s

“šviesa” Apie Lietuvą
Sekamas, numeris mūsų

“Šviesos” numeris bus la
bai svarbus.

O ateityj, mes tikimės, 
kad ir Lietuvos žymūs ra
šytojai, kaip tai Vincas 
Krėvė-Mickevičius, J. Pa
leckas, Petras Cvirka, Vaiš
noras ir kiti prisius mums 
savo raštų. Ir todėl, mūsų 
žurnalas bus daug geresnis. 
Pirmiau Lietuvos rašytojai 
negalėjo mūsų žurnale ben
dradarbiauti, nes už tai 
jiems gręsė fašistų perse
kiojimas. Dabar jau kita 
gadynė.
“Šviesa”—Jubilėjo Numeris

Ketvirtas “Šviesos” nu
meris bus pašvęstas Litera
tūros Draugijos 25-kių me
tų jubilėjo reikalams. Jau 
dabar prašome draugus ir 
drauges rašyti atsiminimų, 
kaip tvėrėsi pas jus kuopos, 
apskryčiai, kaip veikėte. Jei
gu visi toki raštai netilptų 
“Šviesoj,” tai jie bus sunau
doti specialiuose “Laisvės” 
ir “Vilnies” numeriuose.

r

Susitvėrė Nauja Kuopa
Pasidarbavus drg. Jurgiui 

Janušoniui susitvėrė iš 14 
narių nauja Literatūros 
Draugijos kuopa Livings
ton,. N. J., tai yra, Newar- 
ko priemiesty j. Kuopai su
teiktas 67 numeris. Linki
me išaugti į skaitlingą ir 
lenktyniuoti su Newarko 
penktąja kuopa.

Oregono Kuopų Didelė 
Auka

Oregon valstijoj mes ne
turime daug lietuvių, bet ir 
ten gyvuoja ir veikia Lite- 
Tatūros Draugijos kuopos. 
Štai Oregon City 223 kuo
pa ir, Portlando 4-ta kuopa 
bendrai surengė birželio 30 
dieną pikniką naudai “Lais
vės”, “Vilnies” ir Literatū
ros Draugijos atžymėjimui 
25-kių metų sukakties.

Piknikas buvo didelis. Su
važiavo lietuviai iš visos 
apylinkės. Džiaugėsi Lietu
vos liaudies laisvėmis, svei
kino Sovietų Sąjungos Rau
donosios Ąrmijos žygius. 
Ir kartu parėmė buvusius 
Lietuvos politinius anti-fa- 
šistinius kalinius, kuriems 
paaukavo $8.40; virš $50 
paskyrė “Laisvei” ir “Vil
niai” ir gerai parėmė Lite
ratūros Draugijos centrą. 
Štai ką rašo draugas J.
Stupur:

“Mes Oregono valstijos 
lietuviai, mūsų ALDLD 4 
kuopa iš Portlando ir ALD 
LD 223 kuopa iš Oregon 
City skiriame dalį mūsų

žurnalo “Šviesos”, No. 3, 
bus veik visas pašvęstas 
Lietuvos reikalams. Redak
cija užkvietė visus lietuvius 
Amerikos rašytojus parašy
ti atatinkamų straipsnių.

145—Los Angeles > 5
162—Toronto 5

39—Scranton 4
51—Middlefield 4
90—Youngstown 4

141—Philadelphia 4
187—Chicago 4

17—Shenandoah 3
31—Lewiston 3
42—Nashua 3

129—Spring Valley 3
Po 2 naujus narius gavo: 

j7 kp., Springfield; 14 kp., 
'Minersville; 47 kp., Mon
treal; 57 kp., Cleveland; 68 
kp., Hartford; 83 kp., Mus- 
kigan; 146 kp., Chicago; 200 
kp., Hillside; 218 kp., Scott
ville ir 236 kp. Washing
ton.

tančiams lietuvių suteikė 
apšvietą ir kultūrą. Mes 

i kviečiame tuos lietuvius, 
I kurie dar nepriklauso, sto- 
ikite į kultūros ir apšvietos 
Lietuvių Literatūros Drau
giją! Visi kultūros ir ap
švietos, laisvės ir brolybės 
šalininkai vienykimės! Te
gyvuoja Lietuvių Literatū
ros Draugijos kuopos visa
me pasaulyj!”

Dėkui Oregono draugams 
ir draugėms už taip stam
bią auką, paramą mūšų 
spaudai, Lietuvos kovoto
jam ir nuoširdžius linkėji
mus.

Kaip Eina Vajus?
Vajus už naujus narius į 

Lietuvių Literatūros Drau
giją yra paskelbtas iki nau
jų metų. Tai padaryta pro
ga mūsų Sidabrinio (25-kių 
mętų) Jubilėjaus. Laike šio 
vajaus nėra įstojimo ir nau
jus narius priimame tik už 
$1 metams, kurie pirmiau 
mokėjo $1.50; o šeimų na
rius tik už 10 centų. Iki lie
pos 15 dienai sekamai nau
jų narių gauta:
Kp. Miestas

19—Chicago
52—Detroit
10— Philadelphia

116—Chicago
104—Chicago
79—Roseland
11— Worcester
85— Haverhill

147—Brooklyn
1— Brooklyn 

123—Gary
2— So. Boston 

190—Cleveland
67—Livingston
86— Chicago

188—Detroit
22—Cleveland
34—Rumford
66—Grand Rapids 
92—Cicero

133—Camden

Po 1 naują narį gavo: 5 
kp., Newark; 13 kp., Eas-
ton; 18 kp., Edmonton; 20 
kp., Binghamton; 25 kp., 
Baltimore; 28 kp., Water
bury; 32 kp., New Haven; 

►49 kp., St. Louis; 55 kp., 
Brooklyn; 70 kp., Rockford; 
81 kp., Brooklyn; 87 kp., 
Pittsburgh; 136 kp., Harri
son; 137 kp., Montreal; 
138 kp., Maspeth; 139 kp., 
Butte; 149 kp., Phila.; 153 
kp., San Francišco'; 155 kp., 
Worcester; 185 4<p., Rich
mond Hill ir 186 kp. Be
loit.

Taip stovi kuopos vajuje. 
Visi ir visos pasinaudokime 
vasaros piknikais ir išva
žiavimais. Kalbinkime lietu
vius į mūsų kultūros ir ap
švietos Draugiją. Šiemet 
mes turime gauti nemažiau 
1,000 naujų narių.

D.
ALDLD

46

M. šolomskas, 
CK Sekretorius, 
Ten Eyck St., 
Brooklyn, NJ Y.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Drg. D. K. Proleika, Scran

ton, Pa. Jūsų, drauge, raši-
Kiek nėlį skirtą “Laisvajai Sakyk- 

51 lai” nesunaudosime. Jūs reiš- 
3g kiate tolimesnę tąsą minties, 
3Q kurią pradėjote ALDLD 12-to 
27 Apskričio konferencijoj jau- 
25 nuolių klausimu. Jaunuolių 
1 „ i įtraukimas į Literatūros Drau- 
■*7; giją, kaip ir kitas mūsų orga- 
4° j nizacijas, yra labai svarbus. 
14 Tačiau, iš jūsų rašto negali 
14 j kolonijų draugai gauti jokių 
10 patąrimų. Mes manome, kad 
10 jeigu jūs, drauge, turite kokių 
9 gerų sumanymų, tai pateikite 
9 juos 12-to Apskričio Komite- 
g tui, laišku, asmeniškai arba 
g aptarę savo Scranton kuopoj, 
q kaipo kuopos sumanymą. Aps- 

i kričio Komitetas sumanymu
Y pasinaudos. Taip, tas aprašy- 

• 6|mas tik vietą užimtų laikraš- 
bityj, o dabar mes tiek daug tu- 
5 rime raštų apie Lietuvą ir kL
51 tais labai svarbiais klausimais.

Klausimai ir Atsakymai
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija!

Malonėkite atsakyti ke
lius klausimus:

1. Ar Finlandija (Suomi
ja) turi apsigynimo sutartį 
su Sovietų Sąjunga, kaip

4. Ar teisybė, kad Rumu
nija buvo pabūdavo jus di
delius fortus Bessarabijoj 
prieš Sovietų Sąjungą, o 
dabar turėjo juos atiduoti 
Sovietu Sąjungai?

,P. B.
kad turi Lietuva, Estija ir 
Latvija?

2. Ar Anglai atidavė tuos 
2 prekinius laivus, kuriuos 
buvo pagrobę pilnus pri
krautus su kroviniais dėl 
Sovietų Sąjungos, kuriuos 
buvo perleidusi Franci jai?

3. Aš skaičiau apie 2 me
tai atgal “Laisvėj”, kad So
vietų Sąjunga užsakė 2 ka
ro laivus pabudavoti po 35 
tūkstančius tonų čia Suvie-

Atsakymas
1. Ne, neturi.
2 ir 3. Pasisakysime, kad 

apie tuos visus jūsų sumi
nėtus laivus mes neturime 
teigiamų davinių, tai yra, 
nežinome, kaip su jais galu
tinai klausimas buvo išriš
tas. Spaudoje nepastebėjo
me, o sužinoti kitais keliais 
nepavyko.

4. Buvo kalbėta apie Ru-
pikniko pelno Literatūros nytose Valstijose Sovietų munijos tvirtoves Bessara- 
Draugijos centro reikalams, Sąjungai. Bet kolei kas nie-'bijoję prieš Sovietų Sąjun- 
būtent $26.50. Kartu sveiki- ko negirdėti. Ar teisybė. Igą, bet kiek daug jų buvo
name mūsų Draugijos Cen- Jei teisybė, tai ar gaus tuos Į ir kokios galingos jos buvo, 
tro Komitetą proga 25-kiųIlaivus? Jei gautų, tai bū-.mes nežinome. Ilgainiui tu- 
metų jubilėjaus, kuris tūks-|tų labai gerai. i rėš paaiškėti.
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Jurgelionis ne Inteligentiškai Nukalbėjo Atvirai Kalbant
Birželio mėnesio (1910 m.) “Lietuvoje” po

nas Tysliava įtalpino Kl. Jurgelionio straips
nelį “Amerikos lietuviu mintingumas.” Straip- 

$ snelis įdėtas pirmoj žurnalo vietoj, kaipo 
įžanginis, be redakcijos pastabų. Matomai, 
Tysliava yra tokios pat minties apie Ameri
kos lietuvius, kaip ir Jurgelionis.

Straipsnelis viso labo tik dviejų puslapių— 
vieno žurnalinio lapo. Jis nieko neišaiškina, 
bet vulgariškai, neigiamai Jurgelionis jame 
“apšneka” lietuvius ir jų judėjimus net nuo 
1900 iki 1910 metų. Tad kad ir norėdamas ne
galėtų kiek tinkamiau nušviesti Amerikos lie
tuviu veikla.

Jurgelionis pradeda savo rašinį su šernu, 
Laukiu, šliupu, o baigia Marksu, Leninu, Sta
linu, Kapsuku, Grigaičiu. Taip pat jis kalba 
apie socializmą, komunizmą, materializmą, dia
lektiką, klasių kovą ir kitką. Perskaičius tuos 
visus vardus ir pareiškimus, norisi mesti ra
šinį ir laikraštį gurban ir pasakyti: “Nukalbė
jo, kaip iš medžio iškritęs.” Bet pd tuo rašiniu 
pasirašo Jurgelionis!

Jurgelionis yra seno stako inteligentas— 
vienas iš tų, kurie senu laiku, senais nuopel
nais palaiko save intelektualų suole. Juk Jur
gelionis kadaise sėdėjo aukštosios mokyklos 
suole. Buvo laikai, kada jis kalbėjo, ir dai
navo apie kovas, laisves — žinoma, svajonė
mis- Tūlą laiką Jurgelionis ir socializmo rau
doną švarką buvo užsidėjęs, šį tą jis yra ir 
parašęs iš grožinės literatūros, kaip ką išver
tęs. žmonėse Jurgelionis turi senų laikų pa
garbos. žinoma, kad pastaruoju laiku jo fizi
nės ir intelektualės jėgos sumažėjo,—todėl rei
kia jo gailėtis. Dėlei jo pagarbos ir apie jo 
straipsnelį norisi išsireikšti.

Tad dabar apie jo straipsnelį. Jurgelionis 
mano, kad veikliausia lietuvių mintis pasireiš
kė, tai “maždaug nuo 1900 iki .1915 metų.” 
Mat, tuo laiku ir Jurgelionis buvo jaunesnis, 
veiklesnis. Jis veikė daugiau, tad, natūralu, 
kad jis mano, jog ir veikimo buvę daugiau. 
Bet kame tas veikimas lietuvių minties pasi
reiškė? Jurgelionis nurodo, jog tada lietuviai 
“vaidinę komedijas ir dramas”. Jie telkėsi į 
“dainų chorus.”

Rodos, kad dabar nebūtų nei chorų, nei vai- 
I dinimų. Taigi, šis argumentas labai mažos 

reikšmės, nes vėlesniais ir dabartiniais laikais 
taip pat veikia dainų chorai ir vaidinama ko
medijos. Gal dar daugiau, negu prieš 1915 
metus?

Apie lietuvių knygas, apšvietą, Jurgelionis, 
matomai, tiksliai, mažai težino. Jis mini šer
ną, Laukį, šliupą ir kelis kitus, kurie davė 
Amerikos lietuviams geografiją, geologiją, pa
leontologiją. Bet lietuviams, Jurgelionis rašo, 
dar “reikėjo vienos ar kelių knygų iš biologi
jos, taip pat iš psichologijos ir filosofijos, pa
galiau bent vienos geros knygos iš sociologi
jos.” Bet “tų knygų jie nesusilaukė,”—rašo

* Jurgelionis.
Jurgelionio manymu, visą gražų lietuvių 

švietimą sunaikinęs “vokiškai-rusiškas socia
lizmas,” kurio “apaštalai buvo Marksas, Kaut- 
skis ir Leninas.” Sekamai jis “aiškina” socia
lizmo veiklą į lietuvius:

“Socializmas, paplitęs tarpe Amerikos lie
tuvių, keistai paveikė jų minties augimą. Ame
rikos lietuviai dar neturėjo ir nebuvo skaitę 
reikalingų knygų apie pasaulio ir žmogaus 
gyvenimo prasmę. Jiems tų knygų būtinai 
reikėjo, ieškant ‘atsakymų’ į jau pradėjusius 
kilti jų galvose klausimus- Bet atėjo socializ
mas ir davė jiems visus atsakymus. Jau jiems 
nereikėjo nei visuotinos istorijos, nei filoso
fijos, nei biologijos, nei sociologijos. Visas 
knygas ir visus universitetus atstojo socialistų 
katekizmas. Užteko tik jį išmokti, ir dalykas 
baigtas,—dar geriau, negu Romos katalikų 
bažnyčios organizacijoje.”

Perskaičius tokį Jurgelionio pareiškimą, pri
simena Katajevo komedijos charakteris, kuris 

V iš “prigimties” buvo intelektualas, meno žino
vas ir patarėjas. Bet jam begyvenant įvyko 
nauja tvarka, išaugo kultūra. Jis nekentė nau
jos tvarkos, naujų žmonių, kaipo nekultūringų, 
barbarų. Bet kada, netikėtai, tas “intelektua
las” pateko į naujų žmonių namus, su jais su
sitiko, pasirodė, kad tie “barbarai” daug kul
tūringesni ir apie dailės dalykus daugiau žino, 
negu pats “prigimtasis” inteligentas, kuris no- 

, rėjo išsaugoti savas senas tradicijas. Jis ne
pažino nei žymiausių žmonių paveikslų.

Matomai, ta bėda yra ir su Jurgelioniu. Jur
gelionis ne tik nesutinka su marksizmu, bet ir 
nepažįsta jį. Tad kaipo intelektualui neatleis
tina, jei jis nežino to, apie ką rašo. Jurgelionis 
mano, jog socializmas “keistai paveikė” į lie
tuvių “minties augimą,” nes jie dar “nebuvo 
skaitę reikalingų knygų apie pasaulio ir žmo-

* gaus gyvenimo prasmę.” Jurgelionis dar ma

no, kad socializmas nieko bendro neturi su 
pasaulio ir žmogaus gyvenimo prasme. Prie
šingai, tikras socializmas (marksizmas) kaip 
tik ir nagrinėja žmogaus ir pasaulio gyvenimo 
prasmę. Taigi, socializmas galėjo tik pagi
linti, akstinti lietuvius į skaitymą ir studija
vimą pasaulio ir žmogaus gyvenimo prasmės. 
Marksizmas tik ir gali išaiškinti tikrą gyveni
mo prasmę.

Taipgi, kas Jurgelioniui sakė, kad lietu
viams, kurie persiėmė socialistinėmis idėjomis, 
jau nereikėjo “istorijos, nei filosofijos, nei 
biologijos, nei sociologijos”? Juk tikras socia
lizmas pats savaimi yra filosofija ir sociolo
gija. Socializmo, marksizmo teorija įima visą 
socialinį gyvenimą. Tikri marksistai niekad 
neatmetė ir neatmes istoriją, sociologiją, psi
chologiją, biologiją ir kitus mokslus. Kas 
bent marksizmo ABC studijavo, tas žino, jog 
socializmą negalima atskirti nuo filosofijos, 
sociologijos. Taip pat tas žino, kad socializmas 
neduoda “gatavus atsakymus” į kylančius 
klausimus. Taigi, socializmas netrukdo, bet 
akstiną mokslą, lavybą, minties veiklą.

Veikiausia tiksliai Jurgelionis taip pat “ne
žino,” kad tais socializmo “paplitimo” laikais 
tarpe Amerikos lietuvių įsikūrė ir veikia Lie
tuvių Literatūros. Draugija, kuri išleido dau
giau knygų, negu visos nesocialistinės sriovės 
kartu sudėjus. Kodėl Jurgelionis nei nepami
nėjo šios draugijos, nei jos bent vienos kny
gos? Jis surado paminėti tik vieną Bebelio 
knygą (“Moteris ir Socializmas”), išleistą so
cializmo “paplitimo” laiku tarpe Amerikos 
lietuvių.

Jurgelionis ’nepaminėjo savo rašte nei Lie
tuvių Literatūros Draugiją, kuri įsikūrė ir 
veikė kaip tik tuo laiku, kai tarpe'Amerikos 
lietuvių daugiausia paplito socializmas. Jis 
net nepaminėjo nei vieną knygą šios draugijos 
išleistą. O ji <gų išleido kelis desėtkus! Atrodo, 
kad Jurgelionis “nežino,” jog Literatūros 
draugija išleido ir tokių knygų, kurių, anot 
Jurgelionio, lietuviai “nesusilaukė.”

Pavyzdžiui, “Mokslinio Socializmo Išsiplėto- 
jimas,” “Politinės Ekonomijos Pamatai,” “Pa
saulio Stebuklai,” “Karolio Markso Teorijos 
Sistema,” “Religija”,—tai knygos, kurios at
sako į klausimus apie “žmogaus ir pasaulio 
prasmę.” šios knygos atsako į filosofiją, socio
logiją, evoliuciją, biologiją ir daug kitų klau
simų.

O ką rodo pasauliui Sovietų Sąjunga, kur 
socializmas daugiausia prasiplatinęs ne tik 
žmonių galvose, bet praktikoje veikia kaipo 
valstybės sistema? Ar Sovietuose sumažėjo 
mintingumas? Nieku būdu. Sovietai yra pa
saulio kultūros centras—čia mokslas, menas, 
literatūra plečiasi daugiau, negu bile šalyje. 
Sovietuose pasaulio kultūros klasikai šimtais 
tūkstančių išleidžiama ir skaitoma. Tad, kaip 
matome, socializmas mintijimą veiklina, gi
lina, o ne jam “kapines” žada.

Bet Jurgelionio rašinyje ir daugiau yra am
erikoniškos komedijos išsireiškimų apie socia
lizmą, marksizmą. Jurgelionis rašo, kad ir 
tautininkai “visi seniai yra virtę Markso iš
vadų reiškėjais.” Tik socializmo dar trūksta! 
Na, o “politika yra purvinas dalykas”—Jurge
lionis rašo. “Klasių kova yra pagiežos ir kerš
to dalykas.” Todėl Jurgelionis daro savas iš
vadas, jog “šiuo metu komunistai į visus klau
simus gauna atsakymus iš Stalino, o Stalinas 
—iš Markso knygų”. O tos knygos, anot Jur
gelionio, dar “prieš šimtą metų parašytos.” O 
jei taip viskas iš anksto nustatyta, tai belieka 
tik “minties kapinės.”

žinoma, šie Jurgelionio pareiškimai yra gry
nas nonsensas. Tokių dalykų nebuvo ir nėra, 
ką jis čia pasakoja, čia tenka tik paabejoti 
apie paties Jurgelionio “intelektualį” mintiji
mą. Nejaugi, jis tiki„ kad Stalinas rado Mar
kso knygose “atsakyta”, kad 1917 metais rei
kėjo padaryti Rusijoj revoliucija, kad 1939 
metais reikėjo išvaduoti dalį Ukrainos, su
tvarkyti reikalus Suomijoj ir Lietuvoj?

Tie posakiai, kad “.klasių kova” tik “kerš
tas” ir “pagieža”, taip pat nėra Jurgelionio 
“intelektualis mintijimas”. Juos mes jau esa
me girdėję šimtus sykių iš pigios gatvinės 
Amerikos spaudos. Jie pasako dar daugiau, 
būtent, jiems ir Francijos didžioji revoliuci
ja, ir Amerikos piliečių karas, ir Rusijos so
cialistinė revoliucija—tik “pagieža ir kerštas”. 
Bet tai visai nedaro garbės Jurgelionio “inte
lektualiam mintijimui”, jei jis pajėgė tik šį 
tą neigiamo pasirinkti iš , socializmo priešų 
šaltinėlio. Matyt, originaliai mintyti jau ne
pajėgia ir Jurgelionis.

V. Bovinas.

Lietuvių Meno Sąjungos 9- 
sai suvažiavimas įvyks 30-31 
dd. ateinančio mėnesio (rug
pjūčio). Suorganizavimui sėk
mingo suvažiavimo, reikalin
ga mūsų visų talka. Talka pa
geidaujama ne tik LMS chorų 
bei kitų vienetų, o ir mūsų 
b r o 1 i šk ų o r ga n i z a c i j ų—late r a - 
tūros Draugijos ir Liet. Dar
bininkų Susiv.

Lietuvių Meno Sąjunga ir 
jos chorai visuomet noriai 
(dažnai be jokio atlyginimo) 
dalyvauja mūsų broliškų orga
nizacijų parengimuose, pildy
dami programas ir aktualiai 
dirbdami. Todėl dabar, tų 
mūsų chorų suvažiavimo pro
ga, broliškos organizacijos tu
rėtų šiuom tuom pasirodyti: 
prisiųsti LMS 9-tam suvažia
vimui pasveikinimų ir šiek 
tiek finansinės paramos. Svei
kinimus ir dovanas galima 
siųsti LMS C. sekretoriaus var
du : W. Kubilius, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Ne visi mūsų vienetai gales 
pasiųsti suvažiaviman delega
tus. Ypač tie, kurie randasi 
toli nuo Brooklyno. Tokie vie
netai, mano supratimu, turė
tų prisiųst suvažiavimui pa
sveikinimus ir finansinės pa
ramos dolerį kitą, kad cen
tras galėtų padengti lėšas, ku
rios neišvengiamai susidarys 
suvažiavimo ^šaukimo reika
lais. Negalėdami suvažiavime 
dalyvauti.—nors kitain kaip 
nors prisidėkite. Organizacijos 
našta—mūsų visu našta.

Dabartinis LMS C. Sekreto
rius d. Walter Kubilius yra 
laikraštininkas, publicistas Jis 
veda “Laisvėje” Jaunimo Sky
rių ir ten duoda gražios pu
blikacijos LDS jaunuolių veik
lai. Tas nuiku. Bet nereiktu 
užmiršti ir LMS veiklos, nes 
juk ir šia organizacija, suda
ro veik jaunuoliai. Tuo la
biau, kuomet d. Walteris vra 
šios organizacijos sekretorius.

Bostone, Montello j ir kituo
se Mass, valstiios miestuose 
dabar o’ražiai ir stipriai gy
vuoja LDS Jaunuoliu kuonos. 
Bet tose vietose jau tūlas lai
kas. kain neo*vvuoja buvę LM 
S chorai, žinoma, čionai ne 
vieta kalbėti anie priežastis, 
kuriu dėlei tenykščiai chorai 
pakriko. Tačiaus. kvla klau
simas: Kodėl LDS jaunuoliu 
kuopos nesirūpina suorganiza
vimu savu choru tose vietose? 
Pagalvok apie tai, LDS jauni
me.

LMS Dainų Festivaliu, kuris 
įvyks rugpjūčio 31 d., Brook- 
lyne, suvažiuos 9 chorai, plus 
2 stygų orkestrus. Tai bus 
pirmas LMS istorijoje tok is 
skaitlingas mūsų dainininkų 
sąskridys. Taja proga, manau, 
mūsų chorų mokytojai galės 
daug ko vieni nuo kitų pasi
mokyti ir pasitarti.

Balti m orės Choras Lyra ir 
Torringtono (Conn.) Choras 
Aidas gali pasididžiuoti savo 
sekretorėmis. Jau kelios sa
vaitės, kaip nuo jų aplaikyti 
atsakymai į centro paklausi
mus. Lyros choro sekretore 
yra O. Kučiauskaite, o Aido— 
Julė Budeliūtė.

Kitų chorų sekretoriai turė
tų nuo minėtų draugių imti 
pavyzdį.

Baltimorės Choras Lyra da
lyvaus LMS Dainų Festivalyj 
31 d. rugpj., o ant rytojaus 
(rugsėjo 1 d.) bus Philadel- 
phijoj, dienraščio “Laisvės”

(Ttyui ant S-to pusi.)

Rusų Literatūra Lie
tu vių Kalboje

Kaunas.—Verstinėje lietuvių literatūroje 
svarbią vietą užima rusų autorių knygos, 
kurios visuomenėje yra plačiai išpopuliarė- 
jusios. Vien tik kooperatinė knygų leidykla 
Spaudos Fondas pastaraisiais laikais išleido 
per 40 pavadinimų, apie 50 tomų rusų vei
kalų vertimų, suaugusiems ir jaunimui, o 
taip pat kelias originalias knygas,, vienokiu 
ar kitokiu būdu liečiančias rusų kultūrą, gy
venimą ir gamtą.

Ligi šiol išleisti beletristikos veikalai: V. 
Katajevo “Baltuoja burės tolumoje”, I. llfo 
ir Eug. Petrovo “Dvylika kėdžių”, tų pačių 
autorių “Vienaaukštė Amerika”, Al. Tolsto
jaus “Petras Pirmasis” 3 tomai, M. Gorkio 
“Italijos vaizdai”, apysakos, N. Gogolio 
“Mirusios sielos”, Zoščenkos “Paskutinis po
nas”, A. Čechovo apysakos “Palata Nr. 6”, 
F. M. Dostojevskio “Lošėjas”, V. Korolen
kos “Baisioji naktis” ir “Makaro sapnas”, 
A. Kūprino “Sulamita”, N. Noskovo “Maža
sis kapralas”, D. S. Merežkovskio “Gruod
žio 14”, L Turgenevo “Pirmoji meilė”, apy
sakos ir V. Vinogradovo “Paganinio gyveni
mas”.

Rusų autorių knygų vertimai jaunimui ir 
vaikams: K. čukoVskio “Limpopo”, S. Mar- 
šako “Paštas”, M. lljino “Kelionė po kam
barį” ir “Kuri dabar valanda?” Al. Ivičo 
“Išradėjų nuotykiai”, M. Bronšteino “Sau
les medžiaga”, V. Bianki “Mano paukščiai”, 
“Kas kuo gieda” ir’ “Skruzdės nuotykiai”, 
A. Čechovo “Kaštone”, N. Smirnovo “Kaip 
meškiukas didelis užaugo”, V. Durovo “Ma
no žvėrys”, L. Tolstojaus “Pasakos”, Ma- 
min-Sibiriako “Laimutės pasakos” ir dar 
kelios knygos.

L. M. S. Reikalai
LMS Chorams ir Kitiems Vienetams

LMS Centro Raštinė jau kelintu sykiu 
kreipiasi į jus, prašydama reikalingos talkos 
ir didesnio susirūpinimo savo organizacijos 
reikalais. Bet vienetai nerodo reikiamo gy
vumo, juose kaž-koks apsileidimas...

Iki suvažiavimo jau tik vienas mėnuo te
liko, o chorai ir kiti vienetai dar nėra pri- 
siuntę centrui surašus savo ’išrinktų delega
tų. Spaudoj matosi, kad daugelis chorų 
delegatus jau yra išrinkę, bet jų sekretoriai 
apie tai centrui nepraneša. Tai neleistinas 
apsileidimas. Centras būtinai turi žinoti de
legatų sąstatą išanksto, nes juk jiems rei
kės parūpinti vietas apnakvinimui.

Ryšyj su suvažiavimu, šiemet turėsime ir 
dainų festivalį, kuris įvyks 31 d. rugpj., va
kare. Jame ims dalyvumą 9 chorai ir 2 sty
gų orkestros. Tam reikalui centras jau yra 
nusamdęs didžiulę svetainę su parku. Kai- 
kurie chorai festivalin atvyks iš tolimesnių 
valstijų ir turės Brooklyne nakvoti. Todėl 
būtinai praneškite centrui pribusiančių skai
čių, kad galima būtų iš anksto apsirūpinti 
nakvynėmis.

Kaip su Atsakymais?

Visi vienetai yra aplaikę klausimų lakštus, 
į kuriuos laukiama atsakymų. Iš tų paklau
simų centro valdyba mano sudaryti prane
šimus suvažiavimui, kad jis matytų mūsų 
organizacijos stovį.

Bet (tas nelaimingas “bet”!) į klausimus 
dar nė pusė vienetų nėra atsakę. Kodėl?— 
Apsileidimas tų vienetų viršininkų! Jie lū
kuriuoja, ir paskutinėse dienose prisius at
sakymus, užmiršdami, kad ta medžiaga cen
trui reikalinga JAU DABAR. Sekretoriai! 
Pašvęskite pusvalandį laiko, — atsakykite į 
prisiųstus klausimus, duokite reikalingos ko
operacijos. . .

Mokesčiai
LMS Konstitucijos skyrius V-tas, paragra

fas 12, sako:
“Vienetos, afilijuotos grupės ar pavieniai 

nariai, norinti skaitytis geram stovyj esan
čiais, privalo užsimokėti savo metines duok
les bėgyje pirmųjų keturių (4) mėnesių po 
naujų metų.”

Daugelis chorų laikosi taisyklių: jau yra 
užsimokėję savo metines duokles už 1940 
m. Bet, dar NE VISI. Vienetų viršininkai 
privalo daboti, kad mokesčiai būtų sumokėti 
laiku ir jų organizacija būtų gerame sto
vyje Liet. Meno Sąjungoj. Laikykimės tai
syklių, kurias esame patys pasidarę. Skai
tykite LMS įstatus (konstituciją) . . .

Apskričių Viršininkams
Lietuvių Meno Sąjunga turi 4, apskričius.

Giedrumoj
Tolimoj dangaus mėlynėj, 
Ten erdvėje begalinėj, 
Balti debesys skrajoja, 
Vieni kitus lyg gainioja. 
Kuomet saulę jie pasiekia, 
Juodus šešėlius nudriekia, 
Ant paviršio žemės ploto, 
Kur artojo išvagota, 
štai ir saulė iš pro tarpo 
Debesių išein’ kas kartą, 
Leidžia savo spinduliuotą 
Kaitrą karštą ir spalvotą.

7—VI—35 ' Aidas.

Ministerio Venclovos 
Žodis Lietuvos

Mokytojams
švietimo ministeris paskelbė visų mokyklų 

direktoriams ir inspektoriams aplinkraštį, 
kuriame sakoma: Lietuvai prasidėjo nauja 
epocha. Senasis režimas žlugo, o kartu su 
juo žlugo ir tariamieji idealai, kurie per 14 
metų dirbtinai norėta primesti Lietuvos gy
ventojams.

Gal būt skaudžiausiai senojo režimo prie
spaudą pajuto Lietuvos švietėjai, įvairių mo
kyklų mokytojai, iš kurių per visą eilę me
tų buvo reikalaujama vergiško paklusnumo 
tautininkų politikos įgeidžiams.. Buvo pa
neigtas intelektas, o iškeltas karjerizmas, 
tuo padarant daug žalos, mūsų kultūrai, 
šiandien visa tai jau yra praeityje, kuri 
niekad negrįš. Prieš Lietuvos švietėjų akis 
atsiveria nauji keliai, nauji uždaviniai.

Visa tai, kas eina prieš plačiųjų liaudies 
masių, prieš darbo žmonių reikalus, turi būti 
atmesta ir iš mokyklų pašalinta. Gausūs 
švietėjų kadrai turi šiandien ateiti į pagalbą 
užmirštai ir tamsybėje paliktai liaudžiai.
• šiuo metu esame naujojo ateities gyveni- 
mo angoje. Naikinama, kas buvo sena, at
gyventa, nes tik tuo keliu bus galima vėliau 
pradėti kurti naujas kultūros vertybes. Vi
sas kraštas pergyvena dar negirdėto entu
ziazmo pasireiškimu. Labai svarbu, kad Lie
tuvos mokytojas neatsiliktų nuo gyvenimo, o 
atvirkščiai—kad visomis jėgomis prisidėtų, 
vadovaudamas sąjūdžiui vardan tikrosios 
mūsų liaudies gerovės.

Meno Šventove Žmonių 
Masėms

Su laisve atsidarė Lietuvos masėms durys 
ir į meno šventovę. Pačiomis pirmosiomis 
naujos gadynės dienomis Valst. Teatre buvo 
surengta eilė pigiųjų spektaklių darbinin
kams, sutraukę tūkstančius klausytojų-žiū- 
rovų. Sekmadienį, birželio 30 d. Sporto sa
lėje įvyko pirmoji liaudies meno šventė. Pa
čioje salėje sutilpo per 12,000 žiūrovų, o 
geri penki tūkstančiai, netilpusių salėje, bu
vo tirštai apsėdę visas tribūnas ir aikštes, 
klausydamiesi programos iš garsintuvų. 
Šventės programą vykdė dramos, operos ir 
baleto artistai ir didelis orkestras. Nuotaika 
buvo tokia, kad artistai kūrybinio ūpo pa
gauti, jautėsi nebe vaidiną, bet gyveną su 
klausytojų miniomis bendrą dvasios polėkių 
gyvenimą. Po kiekvieno programoje įrašyto 
ir meninių jėgų atlikto dalyko nesibaigią 
plojimai, liaudies minių džiūgavimai. Įelek
trizuota ir meno ištroškusi liaudis su pirmu 
orkestro dirigento lazdelės mostelėjimu įsi
jungia į meno pasaulį. Keliolikos tūkstančių 
žmonių veidai nušvitę, žibančiose akyse lais
vės šviesa. Visiems laikams baigėsi Lietuvo
je laikas, kada menas buvo pažabotas siau- 

(Tąsa ant 5-to pusi.

Apskričiai turi savo komitetus bei valdybas, 
kurių pareiga veiklinti vienetus savo ribose, 
prigelbėti jiems reikalui esant. Ar apskri
čių viršininkai eina savo pareigas? Praneški
te centrui, ką' jūs veikiate, ir kaip dalykai 
stovi jūsų ribose, šio skyriaus birželio 29 
d. laidoj buvo prašyta, kad apskričiai susi- * 
rūpintų savo vienetų ir visos mūsų organiza
cijos reikalais; taipgi prašyta, kad apskri
čių valdybos arbo jų sekretoriai nevilkinant 
prisiųstų atsakymus į jiems centro statomus , 
paklausimus. Bet tokių atsakymų bei rapor- . 
tų dar nėra gauta. Paskubėkite.

LMS C. VALDYBA:
Pranas Balsys, Pirm. 
Walter Kubilius, Sekr. 
Adelė Rainienė, Ižd.
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LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1890 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
262 Reid Ave- 
County of Kings, 
promises.

PATRICK J. HESTER 
262 Reid Ave- Brooklyn, N.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

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

NO’HCE is hereby given that License No. 
GB 2611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Brooklyn Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEXANDER SHAPIRO & PHILIP 
EFRAIM BLOCK 
Shapiro & Block

47 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Ave- Borough of Brooklyn, 
tho

retail under Section 107

61 Graham Ave- Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
promises.

AARON & ETHEL POTOLSKY 
P. & S. Delicatessen

61 Graham Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section*. 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a* 
233 Smith 
County of 
premises.

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off th*

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
386 Grand St-

233 Smith
IRVING 
St.,

KRAMER
Brooklyn, N, Y

County of Kings, t< 
premises. z

JOHN
St-886 Grand

LEE LEIBERMAN
130 Stuyvesant Ave- Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1673 has been issued to the undersigned 
to .. .. ____ ... ---
of the Alcoholic Beverage Control Laxv at 

of Brooklyn, 
be consumed off the

sell beer, at retail under Section 107

392 Crescent St- Borough 
I County ot' Kings, to 
‘ premises.

retail under Section 101
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
,o be consumed on th?

KRAUCIUNAS
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Laxv al 
222 Prospect Park West, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed of/ 
the premises.

MAX EDELSTEIN
222 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2597 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 off

962 Lafayette Ave- 
County of Kings, to 
promises.

ISIDORE
962 Lafayette Ave-

SOLOMON
Brooklyn, N.

thv

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1438 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Stuyvesant Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off thv 
premises.

GEORGE MA1FORTH
212 Stuyvesant Avef, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off thv

872 ' Hancock St 
County of Kings, 
premises.

IRVING WEINSTEIN
Weinstein Dairy

872 Hancock St.. Brooklyn, N. Y.

that License No. 
the undersigned 

etion 107 
Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby gixen 
GB 6913 has been issued to 
to sell beer, at retail under See 
of the Alcoholic Beverage Control 
121 Howard Ave- Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN BOHLING
12i Howard Ave.. Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 199? has been issued to the undersigned

HELEN
392 Crescent St-

HELMS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6877 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AN1ĘLLO DeGENNARO
163 Kingston Ave- Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____  „___
GB 2787 has been issued tą the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
244 Hoyt Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.
ROSALIA ŠERPE & GENNARO PALOMBA 
244 Hoyt St- Brooklyn, N. Y

NOT1CE is hereby given that License No. 
EB 2365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of 
64 
County of Kings, 
premises.

BLUESTEIN 
64 Graham Ave.,

at retail under Section 10L 
the Alcoholic Beverage Control Law at ' 
Graham Ave- Borough of Brooklyn, 

to
of

be consumed on th?

DEL, INC.
Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1832 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law a( 
405 Vanderbilt St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

HENRY ALLHUSEN
405 Vanderbilt St- Brooklyn, N. Y

NOTICE i 
EB 1375 has been 
to sell beer, at 
of the Alchoholic 
2788 Fulton St-
County of Kings

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control l.aw at 

Borough of Brooklyn, 
,to be consumed on the

hereby given that License No.NOTICE .. _____  _
2782 has been issued to the undersigned 
sell

GB 
to __  ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at

beer, at retail under Section 107

145 Harrison Ave- 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HARRY
2788 Fulton St.,

DIEFENBACH
Brooklyn, N.

MEYER
145 Harrison Ave-

STEIN
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107

NOTICE 
GB 2419 has been 
to ___ ____ ... ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
195
County 
premises.

sell beer, at

Hoyt 
of

195 Hoyt

_ Borough of Brooklyn, 
Kings, to bo consumed off

St.,
the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 
to 
of 
282

SOPHIE MULLER
St., Brooklyn, N.

2073 has been 
sell beer, at 
tiie Alcoholic

Smith
County of 
premises.

282 Smith

St., 
Kings,

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

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

WILLIAM J. MAHER
St., Brooklyn, N.

the

Y

NOTICE is hereby given 
GB 2 126 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
2993 Fulton St., 
County ol Kings, 

iscs.
THERESE 

Exec. 
Fulton St.

prem

2993

No.that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE 
GB 
to 
of 
874 
County of Kings, 
premises.

No.is hereby given that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

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

has been 
beer, at

1887
sell 
the Alcoholic

Broad way,
tho

S. TIEDEMANN
Frank Tiedmann 

Brooklyn, N.

HARRY NADEL
874 Broadway Brooklyn, N. Y.

Y. No.

SdKiuUMfe, Wi Mį

132 Ralph

ANNE PEPPER 
Pep’s Self Service Dairies 

212 Ralph Ave- Brooklyn, N.

212 
Couhty of Kings, to be consumed off 
premises.

LICENSES

No.

Avenue, 
Kings, to

Avenue, 
Kings, to be consumed off

JACOB
Ave.,

GEIMAN ’ 
Brooklyn, N.

MAX LASHER
374 Ralph Ave- Brooklyn, N. Y.

LOUIS SHENKLER 
Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail tinder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Ralph 
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off th?

NOTICE is hereby given mat License No. 
GB 10107 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Ralph “ . . _ . .
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
tho

168 Ralph

NOTICE is hereby given that License 
GB 2795 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Ralph Avenue Borough of Brooklyn, 
th?

No.NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2254 Jias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
332 Crescent St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS McGOWRAN
332 Crescent St- , Brooklyn, N. Y.

NOTICE ’s hereby given that License No. 
GB 2326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bevciage Control Law at 
297 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL SAI ER
297 7th Ave- Brooklyn, N. Y.

No.____ ... hereby given that License
2760 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage

Hoyt

NOTICE 
GB 
to 
of 
262 
County of 
premises.

No.

Section 107 
_ Control Law at 

Borough of Brooklyn,Street, _. _
Kings, to be consumed off thv

JERRY SPORT1ELLO
(Jerry’s Groceries)

262 Hoyt St- lĮrooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of i he Alcoholic Beverage Control Laxv at 
2(i0 Livonia Ave- Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on th?
Livonia 

County of 
premises.

290 Livonia
SAM SILVERBERG
Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Izaw at 
374 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
promises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
, at

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1571 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Laxv' at 
438—6th Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

JOHN GMELCH
438—6th Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1556 has been issued to the undersigned 
sell beer, 
the Alcoholic Beverage

Court

has I
beer,

Alcoholic Beverage Control Law at
Avenue, Borough of

of Kings, to be consumed on

NOTICE is hereby given that License 
GB 3030 has been issued to the undersigned 
to 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I^w at 
6823—6th Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

FRED KORTMANN
6823—6th Ave., Brooklyn, N.' Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GBJ463 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I^iw at 
535 Marcy Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

MORRIS BAUMAN
535 Marcy Ax'e- Brooklyn, N. Y.

retail under Section 407sell
at retail under Section 107 

Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law al 

3411 Tilden Ave- & 334 E. 35th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, t? 
be consumed off the premises.

ERNEST WALTHER 
lvc— & 334 E. 35th Street, 
Brooklyn, N. Y.

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on

NOTICE is hereby given 
EB 4 I 
to sei. __ _
of the Alcoholic Beverage

i Ave., 
Kings, to

27 13 Pitkin 
County of 
premises.

27 13 1’itkin
LOUIS

Ave-
SPRUNG

Brooklyn, N.

the

No.I NOTICE is hereby given that License
I EB 670 has been issued to the undersigned 
Ito sell beer, at rr“1.......... . .............
I of the Alcoholic

Street,
Kings,

retail under Section 107 • 
Of “"the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Howard Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises. I

HAROLD WINGES 
168 Howard Ave- Brooklyn, N. Y

to _®e!l beer, at

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
155 Howard Axe., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDOR
Howard Ave-

NOTICE is 1____
GB 2762 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
801 Halsey St- 
Coijnty of Kings, 
premises.

NATHAN 
801 Halsey St..

Tilden

GB 
to 
of 
210
County of 
premises.

210 Court
WILLIAM KUMM

St- ' Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, 
th?

NOTICE is 
EB 779 
to 
of the
11— 7th 
County 
premises.

PLAZA BOWLING CENTER, INC. 
11—7lh Ave- Brooklyn, N. Y

SEI FF
Brooklyn, N. Y

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Laxv at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

DERECHINSKY
Brooklyn, N.

the

NoNOTICE is nereby given that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 101 

Beverage Control Law al 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

GB 1979 ha been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
9204—4th Ave-
County of Kings, 

, premises.

9204—4th
EMMA W.

Brooklyn, N.

is hereby given that License

the

Y

NOTICE . „
GB 2093 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the -Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Coney Island Ave- 
lyn, Coun-.y of Kings, 
the premises.

HENRY G.
572 Coney Island Ave,

retail under

No.

Borough of Brook- 
to be consumed

BRASE 
Brooklyn, N.

of/

No.

357 Pulaski 
County of 
premises.

Pulaski

retail, under Section 107 
Beverage .Control Law at 

, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

LOUIS BENINATI
St., Brooklyn, N.

the

Y

hereby given that License No. 
been 

to sell beer, at 
of the Alcoholic 1 
5301 Church Ave, 
County ot Kings, to 
premises.

ISIDORE
5301 Church Ave-

NOTICE is 
EB 688 has issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Laxv at 
!., Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

SHAPIRO
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License 
GB 1627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Laxv 

Ave..

retail under Section 101
a*

499 Rogers Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DIEDRICH
499 Rogers Ave.

DREWES
Brooklyn, N.

th.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Beverage 
503 Church Ave- 
County of Kings, 
promises.

JOHN F. 
503 Church Avc-

No.

under Section 107
Control Laxv a* 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

STEILEN, INC.
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License 
GB 2485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Laxx- at 
503 Cortelyou Rd- 
County of Kings, to 
premises. 
SAMUEL RUDICK 
503 Cortelyou Rd-

retail under 
Beverage Control 

Borough of 
be

&

No

Section 
Law

Brooklyn,
consumed off the

ISIDOR RUDICK 
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2310 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
5811—8th 
County oj 
premises.

5811—8th

NOTICE

Ave.. 
Kings,

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

ISIDORE BRODT
Ave- Brooklyn, N. Y

is hereby given that License

NOTICE is hereby given that License No. 
2708 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off

GB 
to 
of 
41 
County of King 
premises.

41 Lewis
JOSEPH FITELSON 

Ave- Brooklyn, N.

is hereby given that License

the

Y.

No.

NOTICE is ' hereby given that License No. 
EB 
to 
01 
693 
County of Kings, 
premises.

CHARLES & 
693 Fulton St-

451 has been 
sell beer, at 
the Alcoholic

Fulton St-

issued to the /Undersigned 
retail under Section 107 

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

WILLIAM BARTH AU 
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Webster Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

GENNARO PALOMBA
67 Webster Ave- Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2330 has tycen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Brooklyn Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS & IRVING GROSS 
GROSS BROS.

268 Brooklyn Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Laxv a< 
5822—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

BARNEY GOLDSTEIN 
5822—4th Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE . _____  „
GB 2299 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Laxy 
244 Kings 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2430 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

LOUIS .& IRVING GROSS 
GROSS BROS.

172 Kogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1971 has bedn issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
229 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th? 
premises.

BEATRICE HARDASHEWSKI
229 Wythe Ave- Brooklyn, N. Y.

I is nereby gixen that License No. 
has been 
beer, at 

the Alcoholic 
—4th Avenue, 

Kings,

NOTICE 
EB 
to 
of 
566 
County of 
premises.

107 
at 

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

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

No. 
undersigned 

retail under Section 107 
at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License 
EB 676 has been issued to the
to .   ...
of the Alcoholic Beverage Control l.aw

sell beer, at

239 Reid Ave- 
County of Kings, 
premises.

Borough of 
to be consumed on

HARRINGTON

239 Reid

THOMAS 
Friendship Bar & Grill
Ave- Brooklyn, N. Y.

678

566—4th

NOTICE

the

MARIE DUNCAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

241 Kings
C. F. BUSCHMANN
Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1876 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a* 
5311—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

ISRAEL S. RAPPAPORT 
Gibraltar rood Stores

5311—5th Ave- Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2483 has been issued to the undersigned 
to sell 'beer, at retail under Section 107 
ol the Alcoholic Beverage Control Law al 
157 Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIETRICH LEHMKUHL
157 Baltic St- Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of I he Alcoholic Beverage Control Law at 
2663 W. 37th St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
EB 536 has t>een issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
371 Qakland St- 
County of Kings, 
premises.

No. retail under Section 10? 
Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

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

Laxx- at
Borough ol Brooklyn, 
jo be consumed on th?

NOTICE 
EB 
to ___ ____ _  ___
of the Alcoholic Beverage Control 
868 I 
County 
premises.

1365 has been 
sell beer, at

B roadway.
of Kir.gs,

LOUIS
868 Broadway

SOMERMAN
Brooklyn, N. Y.

is hereby given 
has been 
beer, at 

the Alcoholic .
Ralph

I County of 
I premises.

NO VICE 
GB 1752 
to sell

87 Ave
Kings

that License No 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Conti ol Lax 
Borough of 

to be consumed off
Brooklyn, 

the

87 Ralph

JOHN PHILBIN 
(Philbin Bros.)

Ave- Brooklyn, N. Y,

Borough of 
to be consumed on

JEAN
371 Oakland St-

NOTICE is hereby 
GB 1490 has been 
to sell beer, at 
of the Alchoholic 
3327 Fulton St- 
County of Kings 
premises.

DOBIES
Brooklyn, N.

2663—W.
LILLIAN DROGOWITZ
37th St- Brooklyn, N. Y.

Y.

No.given that License 
issued to the undersigned 

retail 
Beverage

Borough
,to be consumed off ■

under Section 107 
Control Law at 

of Brooklyn, 
the

WILLIAM HANSEN
3327 Fulton St- Brooklyn^ N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
GB 6894 has been issued to the undersigned 

sell beer, at retail under Section 10? 
the Alcoholic Beverage Control Laxx’ at 

Bedford Ave- Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

to
of
1455
County of Kings, 
premises.

MICHAEL QUINLIVAN
Brooklyn, N. Y.1 155 Bedford Ave

NOTICE 
GB 2442 
to

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

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

sell
of the Alcoholic Beverage Control Laxv 
382 DeKalb Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHRISTIAN
382 DEKalb Ave-

SCHME1DER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2545 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Laxv of 
8410—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

SAMUEL SIMON
8410—5th Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Ixtw al 
739 Nostrand Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

POLEVOY, INC.
739 Nostrand Ave- Brooklyn, N. Y.

_____ _ _ .. No 
GB 2534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
2219 Voorhies Ave- 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JOHN
2219 Voorhies Ave.,

DETTER
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
8602 Clarendon Rd- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.

consumed off

No.

the

THEODORE
3602 Clarendon Rd.,

BORK
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1333 has been 
to sell be9r, at 
of the Alcoholic 
252 Fulton St-

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

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

WILLIAM PONGE
252 Fulton St- Brooklyn, N.

the

NOT1CE hereby given that License 
GB 1789 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
34 Joralemon St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to oe consumed off th? 
premises.

• SEYMOUR ROSENFELD 
84 Joralemon St- Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage 
446 Lewis 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 10081 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Laxv at 
8204—5th Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
KATHRYN TONKOVICH & JOHN AJERSCH 

GENE & JOHN’S
8204 5th . A\'e., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Kingston Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be conrumed off th* 
premises.

ROYAL MARKEI*
256 Kingston Ave- Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License 
EB 520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law 

Ditmas

No. retail under Section 107 
Control Laxx- al 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

retail under Section 107 
at 

504 Ditmas Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS HOROWITZ
504 Ditmas Ave- Brooklyn, N. Y.

Ave.,„___ No.
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License
2493 has been i. ■ 
sell beer, at 
the Alcoholic

Lafayette Ave-
County of Kings, to 
premises.

NOTH I 
GB 
to 
of 306 Reid

HENRY J. STEEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

SOI 
Sol’s Dairy 

416 Lewis Ave.,

GILCHICK
& Groceries 

Brooklyn, N.

the

VICTOR
584 Lafayette Ave.,

SQUERI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2273 Pitkin Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 
to 
of 
58 
County of Kings, 
premises.

has been 
beer, at

1521 
sell 
the Alcoholic 
Steuben St-

58 Steuben

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law al.
Borough of Brooklyn, 
to

of 
be consumed off the

MAURO 
St..

D’AMBRA
Brooklyn, N. Y

No

is hereby given that License No. 
2366 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE 
GB 
to 
of 
715
County of Kings, 
premises.

MIKE ORLANDO
715 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GH 2726 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic 
2501 E. 19th St- 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

at retail under Section 107 
Beverage Control Law a> 

Borough ol Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1387 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Church Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License
GB 2692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 

Brooklyn, 
I off

1596 Bedford Ave- 
County of Kings, to 
premises.

EVA
1596 Bedford Avc-

Borough of 1 
be consumed

LEON
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1612 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10’ 
of the Alcoholic Beverage Control Laxv al 
2905 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th> 
premises.

2501—E

NOTICE 
GB 
to 
of

2905

IRVING TAGER
Quality Foot! Grocers

Ocean Ave- Brooklyn, N.

ARCHIE ALWEISS
19th St., Brooklyn, N. Y.

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

at retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn,

1714 
sell beer, 
the Alcoholic

Schenck Ave- Borough of
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CARBONE
727 Schenck Ave- Brooklyn, N. Y.

LENA KOVNER
Kovner’s Rest

02 Church Ave., Brooklyn, N. Y

No.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1609 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7212 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

CARL KOENIG
7212 5th Ave- Brooklyn, N .Y.
to sell boer,^ at retail under Section 107
GB 1717 has been issued to the undersigned
to sell beer, at retail under Section 10!
of the Alcoholic Beverage Control Law a* 
638 Bay Ridge Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

ANNA C. TIETJEN
638 Bay Ridge Ave- Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2098 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1094 Hancock St- Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR KUNTZ
1094 Hancock St- Biwklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gix-cn that License No. 
EB 2663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 Woodbine St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th? 
premises.

MARTIN BUTT
60 Woodbine St- Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 649 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Bushwick Ave- Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HELEN NAGER 
George’s Lunch

241 Bushwick Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6882 has been 
to sell 
of the Alcoholic Beverage 
3104 Clarendon Rd- 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

NATHANIEL COHEN 
3104 Clarendon Rd- Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby ............. .. ......... ............
GB 10960 has been issued to the undersigned 
to 
of 
79 
County 
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2070 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6906 Colonial Rd- Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

WALTER E. HASLAM
6906 Colonial Rd- Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1389 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Laxv 
4617—5th - ■
County of Kings, to be consumed off 
premises.

issued to the undersigned
beer, at retail under Section 10?

Control Laxv at
Borough of Brooklyn,

sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law a*. 
Kingston Ave- Borough of Brooklyn.

of Kings, to be consumed off th?

retail under Section 107 
at 

Borough of Brooklyn, 
the

License No. 
’issued to the undersigned 
retail under Section 107

NOTICE is hereby given that 
EB 2808 has been 
to ___ __ _____  ___
of the Alcoholic Beverage Control Law at

sell beer, at

Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on

54 Clinton Ave- 
County 
premises.

WILLIAM 
Blue 

54 Clinton Ave-

A. McPHEE
Ribbon Grill 

Brooklyn, N.

the

NoNOTICE is hereby given that License 
issued to the undersigned 

Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of ; Brooklyn, 
to be consumed off the

<IB 679 
to 
of the . 
1595 E. 
County of 
premises.

has been 
sell beer, • at .retail under 

Alcoholic 
, 92 St- 

Kings,

BEN
(Also

St.,

KUNOFSKY
Kuncfsky)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10164 has been issued to the undersigned 
to 
of the

sell beer, at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Laxv at 
Ridgewood Ave-—173 Hemlock St.,

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

GAETANO VOLPE 
472 Ridgexvcod Ave- & 173 Hemlock St- 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 559 has been 
to 
of the Alcoholic 
4908—3rd 
County of 
premises.

sell beer, at
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

W. A. CARNEY 
4908—3rd Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6896 has been issued to the undersigned 
to ><11 beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
201 ' ...  ____ ' .
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

ISRAEL BEGUN & BERNARD 
SILVERMAN 

Parkside Busy Bee 
Parkside Ave- Brooklyn, N. Y

No.

at retail under Section 107 
at 

Parkside Ave- Borough of Brooklyn,

201

NOTICE is hereby given that License No. 
1356 has been issued to the undersigned 
sell beer, at 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Sutter

EB 
to 
of 
807 
County of 
premises.

807 Sutter

Ave.,

4617--5th
MAX FRIEDENTHAL

Ave- Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 2776 
to 
of the Alcoholic 
81 1 
County of Kings, 
premises.

ABRAHAM EDELSON 
811 Grand St-

sell

Y
JACK SOKOLOFF

79 Kingston Ave.. Brooklyn, N. Y.

retail under Section 10?

Ave., 
Kings,

MAX
Ave-

Brooklyn, 
the

Borough of 
to be consumed on

SCHWARTZ
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10557 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control 
4119—21 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

•1119—21

No.

retail under Section 107 
Law at

BEN COHEN
C. & H. Dairies 

zkvenue D, Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE
GB 1554 
to. sell ------------ -------
<rf the Alcoholic Beverage Control Law at
809 Wyckoff Ave.. *' * - - - -
County of Kings, to... 7 County • 

f w *>r*miscs

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

No.

HERMAN
309 Wyckoff Ave-

MARKS 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 529 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton St- Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN F. WILLIAMS 
3160 Fulton St- Brooklyn, N. Y.

sell beer, at retail under Section 107

NOTICE 
EB 606 1 
to 
of the 
975-981 
County 
premises.

JOSEPH SPINELLAS 
975-981 Flatbush Ave- Brooklyn, N.

sell

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1724 has been 
to 
of 
127-—6th 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM VON DOHLEN 
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 340 has been issued to tho undersigned 

retail ua<Wr Section 107 
Beverage Control Laxv at 

Borough of Brooklyn

NOTICE ;s hereby given that License No. 
GB 1999 has bcetn issuued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bexerage Control Laxx- al 
4 324—4 th Ave- Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

CORNELIUS O’SHEA 
4324—4th Ave- Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 440 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage. Control Law al 
765 New Lots Ave- Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on th? 
premises.

MAX SCHNEIDER
765 New Lots Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prosi>ect Ave., Brooklyn, N. Y

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to

has been 
beer, at

Grand St- of 
be consumed off

Brooklyn, N.

the

Y.

to sell beer, at 
of the Alcoholic. 
118 Cook Street', 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MORRIS LINDENBAUM 
Lindenbaum Distributors

118 Cook St- Brooklyn,

the

sell beer, at 
the Alcoholic

Ave.,

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Laxx- al
Borough of Brooklyn, 

th*

N.
127—6th

NOTICE is hereby given that License 
GB 1955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
702 Grand St-

No.

retail under Section 107 
Beverage Control Laxv at 

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

CHA RLES DETHLEFSEN 
702 Grand St- Brooklyn,

the

NOTICE is hereby given that License ___
EB 438 has been issued to the undersigned 
to 
ot 
415 ____
County Of 
premises.

No.

sell beer, at
the Alcoholic Beverage Control Laxx'

Sutter

retail under Section 107 
al 

Ave- Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on th?

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107 

Beverage Coni rol Law a> 
Ave., Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2215 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
th?

810 Grand 
County of 
premises.

810 Grand

415 Sutter
BENJAMIN FARBER 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Street, Borough of
Kings, to be consumed off

JOE FRIEDMAN
St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2089 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
559—20th Street, ....................._ .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

issued to the undersigned 
retail under Section 107

Borough of Brooklyn,

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control l.axv at

Brooklyn, 
th?

603 Grand 
County of 
premises.

603 Grand

559—20th
GENNARO FUSCALDO 
St., Brooklyn, N. Y

Street, Borough of
Kings, to be consumed off

LOUIS WEISMAN
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 
to 
of 
284 
County of Kings, 
premises.

CHARLES 
St-

is hereby given that License No. 
2722 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Laxv at 

Scholes St- Borough 
to

of Brooklyn, 
be consumed on thv

284 Scholes
VIGUNAS

Brooklyn, N. Y

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

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

Y.

NOTICE 
GB 1711 
to sell 
of the Alcoholic 
3324 Tilden 
County of Kings, 
premises.

No.

DAVID ZINDMAN
3324 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1857 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section- 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
3061 Fulton St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

JOHN HARMS
3061 Fulton St- Brooklyn, N. Y

hereby given that License No. 
6834 has been issued to the undersigned 
cell beer, at retail under Section 107

NOTICE is 
GB 
to
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MONROE PRODUCTS INC.
487 Dean St- Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that ; License 
GB 2570 has been issued to the: undersigned 
to 
of 
371
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

sell beer, at 
the Alcoholic

Avenue P,

374 Avenue

retail under 1 Section 10? 
Beverage Control Law al

Borough o£ Brooklyn,

HARRY SHAN IK
P, Brooklyn, N. Y

459 6th

Borough of Brooklyn,
th?

Brooklyn. N. Y

No.

th?

369—19th Y

NOTICE No.

the

Y
No

th?

Y Y.

Na No.

the

Y
No

10?

th? the

96 Ndw 372 RalphY. Y.

No. No.

the

50 Ralph

Avenue, 
Kings,

RIDGE
Ave-

6901 4th 
County of 
premises.

RUDOLF
2784 Fulton St-

is hereby given that License ___
has been issued to the undersigned 
beer, at retail under Section 107

? ' LILLIAN GROSS ’
432 Christopher Ave- \ Brooklyn, N. Y.

MICHAEL ROACH 
Ax-e- Brooklyn, N.

DANIELS LANAHAN 
St- Brooklyn, N.

WILLIAM J. RATNER
Jersey Ave- Brooklyn, N.

HENKE 
Brooklyn, N.

6901 4th

KUHTA
Brooklyn, N. Y.

JOE ROSEN
Ave- Brooklyn, N.

retail under Section 101

DINER INC.
Brooklyn, N.

459 6th Avenue, Borough ____
County of Kings, to be consumed on 
premises.

3147 Fulton St- 
County of Kings, 
premises.

ADOLPH
3147 Fulton St.

Borough of Brooklyn, 
th?

3449 Fulton St- 
County of Kings, to 
premises.

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

Borough of Br 
be consumed

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
beer, at

sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Schenck Ave., Borough of Brooklyn,

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

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

WALTER GARŠVA
3419 Fulton St.,

SIDNEY LEHRMANN 
Ave- Brooklyn, N.

NUNNENKAMP 
Brooklyn, N. Y

EMMA HALLER 
Oscar’s Delicatessen

529 Ridgewood Ave- Brooklyn, N.

'’ jfe - I'....... .. ....

W1

MS*■ ■

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1498 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law a/ 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off th?

NOTICE is hereby given thaU License No. 
GB 2321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a* 
3203 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

JOHN
3203 Fulton St-

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

of Brooklyn, 
th?

NOTICE 
EB 1987 
to sell 
of the_ Alcoholic Beverage Control Laxv at 

rooklyn, 
on

No.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 10'

NOTICE is 
EB 651 has 
to sell beer, 
of tho Alcoholic Beverage Control Laxv at 
4718—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VIRGINIA M. DENECKE 
Crescent' Bar & Grill 
Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
370 Crescent St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

ERICH HOEVELSBORN
370 Crescent St- Brooklyn, N. Y

NOT1CE is hereby given that License ___
EB 613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
369—PJth 
County of 
premises.

No.hereby given that License
1347 has been issued to the undersigned 
sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law al 

'Lorimer St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH EHRLICH
442 Lorimer St- Brooklyn, N.

NOTICE 
GB 
to 
of 
442

at retail under Section 107

the

NOTICE is 
EB 572 has 
to sell beer, at 
of Inc Alcoholic 
495 Grand 
County of 
premises.

495 Grand

that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough 
to

hereby given 
been

st.. 
Kings,

ANNA 
St.,-

M.

of Brooklyn, 
be consumed on the

GINKUS
Brooklyn, N. Y 4718—4(h

the

Y.
NOTICE is hereby given that License No 
GB 6928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 105 
of the Alcoholic Beverage Control Laxx- a* 
529 Ridgewood Ave- Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

is hereby given that License ___
EB 2056 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10’ 
of the Alcoholic Bevciage Control Law at 
5304—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO SAGOS & OTTO TURNER 
Coliseum Rest

5304—4th Ave., Brooklyn, N.

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

Bedcrage Control Law al 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

GB 
to 
of 
119 
County of Kings, 
premises.

2759 has been 
sell beer, at 
the Alcoholic

Smith St.,

119 Smith
ROSE 
St.,

B. SICKLES
Brooklyn, N.

the

Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB ............................................ ’ ’
to 
of 
457 
County of 

.premises.

2035 has been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Myrtle

457 Myrtle

Avenue, 
Kings, to

EDWARD 
Ave-

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

TUHAL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 10959 
to 
of the 
407 Ralph 
County of 
premises.

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

sell beer, at retail under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law al 

Ave- Borough of Brooklyn, 
Kings, to consumed off

407 Ralph
ISIDORE FORMAN 

Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is 
GB 6942 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
319 Smith 
County of 
promises.

319 Smith

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

Beverage Control Law al 
Borough of Brooklyn, 

th?
St., 

Kings, to be consumed off

MANNIE MANDEL
St., ’ Brooklyn, N.

hereby (aiven that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law al 
'Borough of. Brooklyn, 

th?

NOTICE is 
GB 1467 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
299 Smith St- 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JULIA HIRSCHBERG, ADMX. 
299 Smith St- Brooklyn, N.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2778 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
909 ^.ivonia Ave- Bprough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th/ 
premises.

909 Livonia
NOTICE is 
EB 648 has 

sell beer.

IRVING
Ave.; ■

ROTH
Brooklyn, N. Y

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 10?

NOTICE is hereby given that License 
GB 1632 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

.NICHOLAS MASIELLO 
243 Ralph Ave- Brooklyn, N. Y.

No.

beer, at retail under Section 107

NOTICE is hereby given that License 
GB 1437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10’ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3442 Fulton St., 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK KRESSE 
3442 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1383 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10» 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2628 has been issued to the undersigned 
to “ ’ ’ ' ------
of the Alcoholic Beverage Control • Law at 
221 Ralph “ - - . .
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2130 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 105 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 ’ Fulton St., Borough of' Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 2624 has been issued to the undersigned 
to 
of 
715 ___ ______ _________
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

ROSE SCHREIBER
715 Schenck Ave- Brooklyn, N. Y.

sell beer, at retail under Section 107to ---- ----- - — ---- ------- ----------.-----
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
93 ’ . 1 .............................. .
County of. Kings, to be consumed on th? 
premises. 

ANTONINA
93 Montrose Ave-

Montrose Ave., Borough of Brooklyn, Avenue, Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed off th?

HENRY SIEMS 
Ave- Brooklyn, N. Y.

GRIMAUDO 
Brooklyn, N. YY 221 Ralph

No.
No No.

Borough of Brooklyn,

the the
HUGHES

Y 306 Graham 691 Bedford

No No.

St.,Ave.,
on

349 Smith YN.

Borough of Brooklyn, 
i be consumed on the

MAX HUBER
2623 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y

JERRY MURPHY
St., Brooklyn, N.

KAYHOE
Brooklyn, N. Y

St., Borough of
Kings, to be consumed off

retail under Section 101

JOHN YESSNER 
7315—3rd Ave.

DANIEL
Prospect Bar & Rest.* 

636 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn

1784 has been 
sell beer, at 
the Alcoholic

Smith

retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
th?

223 Smith

Brooklyn, N. Y,
JOSEPH KRAMAR 
St- Brooklyn, N.

SAMUEL GROSS 
Ave- '■ Brooklyn, N. Y 

hereby given that License No.

NOTICE is nereby given that License 
GB 2693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
©f the Alcoholic Beverage Control Law al 

’ 2723 Atlantic Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.' 

ARTHUR R. SCHULTZ 
2*23 Atlantic Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB J 584 ha been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Laxv a/ 
255 Windsor Pi- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promisee.

WILLIAM C. HINSCH
”255 Windsor Pt- Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License 
EB 720 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bevel-age Control Law at 
636 Vanderbilt Ave- . ,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 2085 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
7315-—3rd Ave- _____ .... ___,____
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6863, has been issued to the undersigned 
to sell beer,' at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lrtw al 
223 Smith St- Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1997 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Graham. Ave- ." "
County of Kings, to 
premises.

BERNICE 
Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
.GB 2641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail • under Section 10? 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
691 Bedford Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th? 
premises.

NOTICE is hereby given that License __
GB 2432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
96 New Jersey Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No- 
EB 1438 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section Z77 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Ralph 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law al 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to bo consumed off th?

GB 
to 
of 
849 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 667 has been issued to the undersigned. 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
416 Hooper St- T. 
County of Kings, to be consumed 
premises.

EVA BELSKY, ADMX 
416 Hooper St- Brooklyn,

NOTICE is . . _____ .
GB 1804 has been issued to .the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
2623 Atlantic Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
GB 2610 
to sell . , ______
of the Alcoholic Beverage Control Law at
50 ’ Ralph 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License ___
EB 526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of th.* Alcoholic Beverage Control Law at 
432 Christopher Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th? 
premises.



šeštadienis, Liepos 20, 1940

Wilkes-Barre, Pa.
Didžiulis “Laisvės” Piknikas

Mes čia jau pilnai prisiren
gėme prie didžiulio dienraščio 
“Laisvės” piniko, kuris įvyks 
liepos (July) 28-tą dieną, gra
žiame Simko’s Glen Parke.

Šis piknikas yra rengiamas 
dėl paramos liaudies dienraš
čio “Laisvės”, kuris paduoda 
mums visokiausias ir teisin
giausias žinias iš visu kampų 
pasaulio. Taipgi, gauname la
bai daug ir teisingų žinių iš 
mūsų buvusios tėvynes Lietu
vos.

Mums visiems yra žinoma, 
kad mūsų darbininkiška spau
da negali pasilaikyti iš prenu
meratų, ir visuomet reikalinga 
parama išlaikymui mūsų dien
raščio. Todėl, ir LLD 12-tas 
apskritys, matydamas svarbą 
mūsų spaudos palaikymo, ne
atsilieka nuo kitų kolonijų— 
darbuojasi surengti šį pikniką, 
kad sukelt finansinės paramos 
išlaikymui mūsų dienraščio 
“Laisves”.

Mes tikimės, kad vietos ir iš 
plačios apylinkės lietuviai ir 
lietuvaites į\ertins musų ren
giamą pikniKą ir skaitlingai 
jame dalyvaus. Mes čia šuva-į 
žiavę smagiai laiką praieisim 
tarp daugelio sa\o uraugų ir j 
draugių, po lapotais medžiais 
pasigrozesnn vasaros gamta ir 1 
tuomi pačiu sykiu paremsim I 
dienrašų “Laisvę” finansiniai.

Bus gerų valgių ir gėrimų. 
Taipgi, gera muzika šokiams. 
Piknikas prasidės nuo 10-tos 
valandos ryte ir trauksis ligi 
vėlo vakaro. Tad, nepraleis-j 
kini šios progos ir skaitlingai i 
dalyvaukim* kaip iš toli, taip 
ir iš arti šioj metinėj dienraš
čio “Laisvės” iškilmėj.

Atsitikime blogo oro, nerei
kia visai to bijotis, nes čia tu-i 
rėsime tiek pastogės, kad ne-1 
reikės nei vienam sušlapti. Ga
lėsim pastogėj smagiai laiką ■ 
leisti prie muzikos, valgių ir, 
gėrimų. 1

Todėl, mes, apskričio valdy
ba, dar sykį kviečiame visas, 
kuopas šiame apskrityje dar
buotis, organizuojant visokią į 
transportaciją, kad nei vienas 
dienraščio “Laisvės” rėmėjas1 
—simpatikas nepasiliktų ne- i 
dalyvavęs šiame piknike. Tai- I 
pogi, kviečiame iš plačios apy
linkės drauges ir draugus 
skaitlingai dalyvauti. Su vi
sais ir visomis pasimatysime 
piknike!

J. T. Visockis.

Waterbury, Conn.
Liepos 10 dieną įvyko Lie

tuvių Literatūros Draugijos 28 
kuopos susirinkimas. Narių at
silankė neperdaugiausiai, bet 
atsilankę pasirodė norį veik
ti. Komisija buvusių kambarių 
išdavė raportą, kad sutvarkius 
daiktus, knygas peržiūrėjus, 
visas įplaukų ir išmokėjimų 
knygas perdavė kuopai ir 82 
centu pinigų.

Kita komisija išdavė rapor
tą iš pikniko, kuris įvyko bir
želio 2 d., bendrai rengiant 
su keturiomis kitomis drau
gystėmis. Pelno kuopai liko 
$39.25. Raportas priimtas su
pagyrimu.

Vincas Burkauskas įstojo į 
kuopą. Buvo perskaitytas laiš
kas nuo Nepartijinės Lygos, 
Conn, valstijos, kuriame pra
šė prisiųsti delegatus į konfe
renciją, kuri įvyks liepos 28 
d., Garden Hotel, New Have- 
ne. Laiškas priimtas ir išrink
tas vienas delegatas į tą kon
ferenciją. Nutarta rengti pra-

mogą bendrai su “Vilijos” 
choru, kaip tik oras atvės, tam 
tikslui išrinkta komisija ir pa-
vesta jai veikti.

Liepos 14 dieną įvyko posė
dis trijų apskričių valdybų, 
būtent: Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo, Literat. Draugi
jos ir Meno Sąjungos, buvo 
tariama, kaip sėkmingiau su
rengti DAINŲ DIENĄ, kuri 
įvyks rugsėju d d., Waterbu
ry j. Iš komisijos raporto pa- 

I sirodė, kad prisirengimas ei
na gerai. Numatoma, kad bus 

Į geras kalbėtojas iš Brookly- 
no, rodosi, d. Jonas Gasiūnas.

1 Dalyvaus chorai iš visos Conn? 
valstijos, kurie' dainuos pavie
niai ir visi kartu. Tai, reiškia,

I bus gera koncertinė progra- 
| ma. Bus kitų žaislų ir tarpe 
i kitko gražuolių kontestas. Tai 
į programa bus labai gera ir 
I žingeidi.

Tas patsai posėdis išrinko 
delegatą į Lietuvių Meno Są- 

i jungos suvažiavimą, kuris at- 
jSibus po Lietuvių Darbininkų 
j Susivienijimo Seimo Brookly- 
ne. *

Taipgi, LDS apskričio komi
tetas nutarė, kad, jeigu iš 
Conn, valstijos rastųsi jaunuo
lių kuopų delegatai, kurie no
rėtų važiuoti j Brooklyną ir 
laike LDS seimo, rugpjūčio 25 
dieną, pamatyti Olympijadą, I 
tai apskritys prisidės prie to-1 
kių jaunuolių pasiuntimo.

Baskui visų apskričių val
dybos vienbalsiai priėmė tari
mą, kad pasiųsti telegrama 
pasveikinimą Lietuvos naujai 
vyriausybei su Justu Paleckiu 
priešakyj. O kaip žinoma, tą 
dieną Lietuvos liaudies buvo 
didelis džiaugsmas, nes ji rin
ko naujus savo atstovus 
lygiu, slaptu visų piliečių bal
savimu.

Po posėdžio visi komiteto 
nariai nuvykome į Komunistų 
Partijos pikniką, kuris tą die
ną buvo surengtas. Publikos 
radome pusėtinai daug, veik 
pilnas parkas. Programoj ne
grų kvartetas sudainavo porą 
liaudies dainų, o paskui vie
nas stipraus baritono daininin
kas dainavo solo. Buvo keturi 
kalbėtojai, kurie visi nurodė 
pareigas darbo žmonių ir rei
kalą kovoti už demokratiniu 
teisių apgynimą, faktais įrodi
nėjo, kaip tūli elementai dir
ba, kad mūsų šalį įtraukus ka
rau, kaip kapitalistinėj tvar
koj nėra lygybės.

Piknikas buvo gražus ir 
smagus, visi jo dalyviai lygūs, 
niekas nepersekioja kitas ra
ses ir tautas, jautiesi smagiai 
tokiame pasilinksminime.

Waterburietis.

ATVIRAI KALBAN
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

piknike. Tai bus gražus balti- 
moriečių pasirodymas.

Bet, kitaip yra su Philadel- 
phijos Lyra.—Jis nežada da- 
lyvaut LMS Dainų Festivalyj 
tik todėl, kad ant rytojaus jų 
mieste bus piknikas, kuriame 
lyriečiai turės dalyvauti. Na, 
o baltimoriečiai ir vienur, ir 
kitur ims dalyvumą.

Proncė.

Kuboje Atžagareiviai Nepasi- 
. tenkinę Rinkimais

! " Havana, Kuba. — Visi at
žagareiviai, kurie pralaimė
jo rinkimus, kelia suirutę 
ir reikalauja naujų rinkimų. 
Įvykę rinkimai buvę “apga-, 
vingi.” Bet liaudis pilnai 
pasitenkinus, kad rinkimus 
laimėjo pažangiečių kandi
datas Batista.

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

ro ratelio interesams. Dabar jo šventyklos 
durys plačiausiai atidarytos minioms ir jos 
parodė, kaip buvo meno ištroškusios ir kaip 
jį brangina. Menas Lietuvoje nuo šiol tar
nauja plačiausiams liaudies sluoksniams, ku
rie nuo jo buvo savanaudžių saujelės at
stumti.

—Būčiau čia visą dieną, klausyčiaus, žiū
rėčiau ir valgyti nenorėčiau—išsireiškė vie-
nas sale sėdintis jaunas darbininkas.

Laiškas "Laisvės” 
Vajininkės K. Žu

kauskienės
Brangioji Lilija!

Jau ir namie po atostogų. 
Detroite gavau naują skaity
toją, čia prisiunčiu jo pavar
dę ir antrašą. Prašau suntinė- 
ti jam laikraštį. Noriu pa
brėžti biskutį apie mūsų kelio
nę. Kartu su mumis važiavo 
Juozas Stanelis iš Bayonne, N. 
J. ir Mr. & Mrs. Pagliese. Su
stojome Clevelande pas pažįs
tamus, pernakvoję važiavome 
link Detroito, pas dėdę Palu
binską. Detroite, drg. Mike 
Prakevičius mus supažindino 
su daugeliu draugų ir išvaikš- 
tinėjo per miestą.

Pabuvę kelias dienas De
troite nuvažiavom į Chicagą. 
Užėjome į “Vilnies” redakci
ją. Draugas Pruseika mus pa
vaišino pusryčiais ir šiaip gra
žiai priėmė. Pasiėmiau “Vil
nies” bilietukų pardavinėti.

Grįždami namo, sustojome 
Buffalo ir Niagara Falls. Taip 
gi, sustojome pas seserį Ka
marauskienę Scrantone. Well, 
daugiau nieko neturiu ką ra
šyti. Iki pasimatymo! Drau
giškai,

K. Žukauskienė.

Pasirodo, kad drg. Žukaus
kienė ir išvažiavus toliau, į 
kitas valstijas, nepamiršta sa
vo dienraščio “Laisvės”. Būtų 
gražu, kad ir kiti draugai pa
imtų pavyzdį iš jos, gautų 
“Laisvei” naujų skaitytojų.

L. K.

Norwood, Mass.
Trockistai-Menševikai organi
zuojasi Protestui prieš Naują 
Lietuvos Vyriausybę, darbuo
jasi už sugrąžinimą Smetonos 
ir Išnaudojimo Lietuvon. Jiem 

Prigelbsti Sandariečiai.

Liepos 4 d., įvyko DLK 
Keistučio Draugijos susirinki
mas. Draugijos valdyboj yra 
veik visi trockistai, o tą pa
čią dieną visi pažangesni 
draugijos nariai buvo išvažia
vę į “Laisvės” pikniką May
nard e, tai trockistai pasinau
dodami ta proga pravarė tari
mą, kad draugija pradėtų 
rengtis prie protesto susirinki
mo, užkviečiant ir kitas orga
nizacijas. Tarimą pervarę 7 
balsais prieš 5. Bendrovėj ir
gi laimėjo didžiumą. Kviečia 
ir katalikiškas organizącijas. 
Kiek girdėti, tai katalikų or
ganizacijos atsisako šiuo tar
pu dėtis į bendrą frontą su 
trockistais-“socialistais.”

Mūsų trockistams nepatin
ka naujos Lietuvos vyriausy
bės atlikti darbai: Paliuosuo- 
ti politiniai kaliniai, įvesta 
medikalė pagelba už dyką, 
mokslas visiems už dyką, baž
nyčia atskirta nuo valstybės, 
įvesta civile metrikacija, kon
fiskuojama didieji dvarai, pa
naikinama biednųjų valstiečių 
skolos. Juk šitokių reformų 
pravedimas , tai reiškia ėjimą 
prie socializmo, kur bus pa
naikinta žmogaus žmogumi iš
naudojimas. Tai mūsų trockis
tai persigando tų reformų, 
kurios yra naudingos visai Lie
tuvos liaudžiai. Trockistai ma
no, kad Lietuvos liaudį turi 
būtinai išnaudoti kapitalas ir 
kad Lietuvos valstietis būtų 
ne tik ėdamas kapitalo, bet 
kad ir nuo utėlių ir blusų nie
kad nepasiliūosuotų.

—Nesigailiu atėjęs, sako kitas. Dabar vi
suomet meno šventes lankysiu, nė vienos ne
praleisiu. Atsivesiu ir savo 80 metų amžiaus 

i močiutę. Tegul ir ji prieš mirtį pasidžiaugia.
Laukiam daugiau tokių šviesių, malonių pra
mogų !

Pirmoji liaudies meno šventė buvo už
baigta visų vieningai sugiedotu Tautos him
nu. Fabrikuose, dirbtuvėse, pramonėje, pre
kyboje, keliuose ir transporte, auto susisie
kime—visur, kur dirba tūkstančiai darbo 
rankų, gamindami liaudies tėvynei reikalin
gas vertybes, visur švinta laisvo gyvenimo
tempas ir nuotaika.

Iš ' Apšvietos Moterų Kliubo 
Pares

Liepos 7 d. Krasauskų na
me Apšvietos Moterų Kliubas 
suruošė p arę pasilikimui sa
vo narių, pargrįžtančių iš va- 
kacijų: Kurulienės, Krasaus
kienės ir Dovidonienės. Rengė
jos pasikvietė ir draugę M. 
Sukackienę iš Worcester, ku
ri pasakė gražią prakalbėlę, 
nurodydama, kad ir tokios pa
res rengiasi tik organizuotiems 
ir veikliems nariams, kurie ne
gyvena tik dėl savęs, bet dar
buojasi ir darbininkų organi
zacijose dėl visuomenės gero
vės.

Dalyvių galėjo būti apie 70 
ypatų. Kad ir ne visi, bet da
lyvavo ir Vyrų Choro narių, 
kurie sudainavo keletą gra
žių dainelių. Dainavo taip 
maloniai, kad verti didelio pa
gyrimo. Dainuojant Lietuvos 
kareivių dainą daugeliui aša
ros pradėjo byrėti. Bravo, 
choristai!

Pirmininke E. Karalienė at
sišaukė į moteris, dar nepri
gulinčias i Kliubą tuojaus įsto
ti. Kelios įstojo. Pare buvo 
tikrai draugiška ir linksma.

Rep.

Rochester, N. Y.
Rochesterio Liet. Naujienos

Liepos 6 d. apsivedė Jono 
ir Evos Maldeikių dukrelė Al-' 
dona su ukrainų tautybės vai
kinu. Maldeikiai, kaipo Gedi
mino Draugijos nariai, tai ir 
vestuves rengė ant Gedimino 
svetainės ir svečių buvo pri
sirinkę virš keturių šimtų ir 
visi labai gražiai linksminosi.

Darbai Rochesteryje šiuo 
laiku eina vidutiniai ir bedar
bių nelabai matosi, ypatingai 
geležies išdirbystės dirba ge
rai, bet ir kriaučiai neatsilie- 
ka. N. Švedienė.

Fraiicijos Valdžia Grįšianti į 
Paryžiy

Berlynas. — Gerai infor
muoti šaltiniai sako, kad 
Hitleris sutikęs leisti Fran
ci jos fašistinei Petain-Laval 
valdžiai iš Vichy persikelti 
į Paryžių. Be Hitlerio su
tikimo ta valdžia negalėjo 
niekur judintis.

7 Žuvo Kariniame Laive
Stockholm.—Vienam Šve

dijos kariniam laive įvyko 
eksplozija. Užmušta septyni 
jūrininkai.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1430 Ims been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

SAMUEL OCKUN
562 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 197'1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
•1'118 -1th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premiscB.

NICK GANIARIS & DEMETRIOS 
MELA CURINGS

-1118—1th Ave., Brooklyn, N. Y.

ra- a

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir 

tokio

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tol.: Glenmore 5-6191

F. W. SHALINS
(SHALINSKAS) 

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus ir Likerius Reikia Pirkti Patin

kamo] Krautuvėj i

Manhattan Liquor Store į

• Didžiausia ir žemiausiom kainom
• krautuve Williamsburgh’e

t’

UI
yri

Calverts
‘■Special’*

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
LOWELL, MASS.

Liepos 21 d. įvyks piknikas ben
drai dviejų organizacijų: Liet. Darb. 
Apšvietos Kliubo ir Tarpt. Darb. Or- 
deno kuopos. Švedo Parke, Cobble
stone Park, Westford, Mass. Bus 
smagi muzika. Vieta graži. Todėl 
kviečiame visus dalyvauti ir link-

|F" PenEtas puslapis
....... ' "*.................Il Ii i ,■■■■ .■■■ri.J _ j, I—

smai laiką praleisti. (169-170)

PHILADELPHIA^ PA.
Pirmadienį, 22 d. liejios, 8 v. v., 

735 Fairmount Ave, įvyks visų mūsų 
organizacijų ir veikiančio komiteto 
narių susirinkimas. Turėsime daug 
svarbių reikalų dėlei “L.” pikniko ir 
bendrais mūsų veikimo reikalais. 
Dalyvaukite visi. — V. K. Sekr. J.S.

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

' k

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 paštą į kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

: ĮSIGYKITE DABAR
J žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio
• . šios rūšies daiktų.
• your old Watch

IS W 
■
| TRADE IT IN IfOR A 1

J7 JEWEL;

Bulovą

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

:&

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

• 17-..?

LIPTON :
JEWELER •

Įsteigta 18192 *

701 GRAND STREET •
BROOKLYN, N. Y. J

Tarpo •
Graliam & Manhattan Avės. •

Tel. Stagg 2-2173 e
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą •

Daugybe kitų daiktų ir • 
daiktelių sau reikalin- • 
gų rasite mūsų didelė- w 
je krautuvėje. Užeikite • 
pamatyti.

KAIP PALAIKYT SVEIKATĄ
— VYRAI IR MOTERYS -L

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės ligos, 
Chroniški Rcumatiški Nesveikumai, Nosies, Ger
klės ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai 
ir kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmin
gai gydoma. Kreipkitės į 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 Privatines 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.
Tel. E V ergreen 4-8802.
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Sekmadieni
Norite maudytis? Norite pa

silinksminti ? Norite ne tik 
sau, bet ir visuomeniškai nau
dingai praleist dieną? Bet kur 
tokią kombinaciją progų rast? 
klausite.

Tokia proga rasis Amerikie
čių Solidarumo Festival e (pik
nike), įvyksiančiame šį sek
madienį, liepos 21-mą, Empire 
Beach Parke, Hylan Blvd, ir 
Richmond Ave., Staten Island. 
Piknikas bus nuo ryto iki vi
durnakčio.

Piknike bus nemokamos 
maudynės, gražuolių kontes- 
tas, dvi orkestrus šokiams, dai
nų, šokių, dramos, kalbų ir 
sporto programa, taipgi įvai
rių užkandžių ir gėrimų. Bi
lietų kaina tik 49c. Pervaža 
(ferry) nuo Battery Parko iki 
St. George nuveža už 5c., o 
iš ten busais nemokamai. Ne
norinti laukt nemokamo bu- 
so, prie ferės, gali imt busą 
No. R103 ir važiuot iki Rich
mond Ave.

Pikniko pelnas skiriamas gel
bėt Ispanijos veteranus ir pa
bėgėlius iš fašistų užvaldytos 
Francijos. S-as.

____ * - .

WPA Švietėjai Prieš 
Verstiną Iškilmę

WPA Mokytojų Unija, AF of 
L, pasiuntė komisionieriui Har- 
ringtonui protestą prieš užda
rymą WPA darbų sąryšyje su 
WPA diena Pasaulio Parodoj, 
liepos 22-rą, kurią viršininkai 
nori surengt darbininkų lėšo
mis, be jų sutikimo. Rezoliuci
joj jie reikalauja:

Kad visos darbavietės būtų 
atdaros: kad visiem, kurie nori 
dirbt, būtų leista dirbt; kad 
tie, kuriem patvarkyta eit Pa
rodom būtų apmokėti reguliare 
valandine mokestimi; kad visi 
norintieji eit Parodon būtų su 
šeimynomis įleisti nemokamai; 
kad ateityje tokiem veiksniam 
darbininkai būtų pakviesti de
mokratiniu būdu.

Proteste smerkiama taktika, 
kokia naudota surengt WPA 
dieną Pas. Parodoj ir pareiš
kiama, kad dėlto darbininkai 
“mažai teturi priežasties džiū
gauti.”

WPA Meno Programos
Viešnia artistė Marguerite 

Ware, lyriškas soprano, dai
nuos su New Yorko Symfoni- 
jos Orkestrą gale šios savai
tės įvyksiančiose programose 
parkuose ir Pasaulio "Parodoj. 
Orkestrai vadovauja Eugene 
Plotnikoff.

Liepos 19-tos vakaro 8:30 
programa bus Forest Parke. 
Liepos 20-tos vakaro 6:30— 
American Common, Pas. Pa
rodoj. Liepos 21-mos popiečio 
1:30—Brooklyno Muziejuje.

Policija vėl Puolė Pikietus;
26 Unijistai Areštuoti

Pereitą ketvirtadienį polici
ja užatakavo Urmo Parduo
tuvių ir Sandėlių Darbininkų 
Unijos Lokalo 65-to pikietą 
prie Miesto Salės, kur jie bu
vo išstoję su protestu prieš 
vakarykščią policijos ataką 
prie užstreikuotos Golding 
Bros., Ine., šapos, 318 Broad
way, N. Y.

Policijai užpuolus nagaikomis 
daužyt darbininkus, atrodė, 
kad mūsų “progresyviškiau- 
sią” valdžią turįs miestas su
grįžęs ir gerokai persiritęs per 
buvusios Naujosios Dalybos 
rubežių į hooverišką “rėžk 
jiems” gadynę. Daug darbi
ninkų apdaužyta ir apstumdy
ta, 22 areštuota. Gi darbinin

Savininkas Pavėžino 
Ji Pikietuojančius

Užstreikuotos Triangle Bus 
Co. savininkas pereitą ketvirta
dienį sumanė pats vienas pa- 
streiklaužiauti. Jam išvažiavus 
vieninteliu iš 18-kos užstreikuo- 
tų busų pademonstruot firmos 
vardą, pikietai pasinaudojo 
proga, su visomis iškabomis su
ėjo ir užėmė buse vietas. O ka
da prisiėjo mokėt fėrą, jie te
turėjo tik dolerines.

Streikas tęsiasi, Avenue C ir 
South gatvėmis, N. Y., busai 
nekursuoja.

Iš Motery Kliubo
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo susirinkimas, įvykęs 
liepos 18-tos vakarą, nebuvo 
labai skaitlingas, kadangi tū
los narės įšvažinėjusios atosto
gų, tačiau ir mažame būrely
je šis tas nudirbta.

Kliuban įsirašė jaunuolė E. 
Baranauskienė.

Persk aičius atsišaukimus, 
darbininkų apšvietos reikalam 

i paskirta iš iždo $5 ir d-gė O. 
Rimkienė aukojo 50c., taipgi 
paskirta $2 Stygų ' Orkestrai 
paremt. Nutarta rengt išva
žiavimą ir išrinkta tam dar
bui komisija.

Bušu išvažiavimas į Union 
City, N. J., įvykusį Liet. Li
teratūros Draugijos Apskričio 
pikniką, birželio 23-čią, kaip 
raportavo komisija, gerai pa
vyko. Vakarop biski buvo iš- 
gązdinęs lietus, o prieš grįž-| 
tant namo ir busų kompanija 
buvo šposelį iškirtus, prisiųs- 
dama mažesnį busą, gi pikni
ke per dieną svečiuojantis, 
kaip žinia, niekas laibesnis 
nepasidaro. Bet dėka drau
gingam aidiečių atsinešimui, 
per abiejus visi susitalpinom 
ir sugrįžom namo smagiai, 
nespausti. Busą suorganizuot 
dirbo V. Balkus, J. Lazaus
kienė, Sasna ir kitos.

Mūsų kliubietės, atrodo, ir 
šiemet bene bus pralenkusios 
visas kitas grupes platinime 
apskričio bilietų. Tame dau
giausia pasidarbavo Balkus, 
Petkienė. Buknienė. žuraus- 
kaitė, Stankaitienė, taipgi 
darbavosi kitos devynios drau
gės. Pas mus įprasta turėt di
delę talka, dirba sulyg išga
lės: vienos atlieka vienus, 
kitos kitus darbus. kurioms 
kada parankiau. Sėkmingo d. 
E. B-nės sutiktuvių vakaro su
ruošime, birželio 27-tą, dirbo 
Augutienė, Dobilienė ir eilė 
kitų. Tai vis maždaug vieno 
mėnesio laikotarpiu nudirb
ta. Be to. mūsų narės ir drau
gės pagelbsti ir kitoms organi
zacijoms. tai šeimininkavimu 
ju pramogoms, tai bilietu pla
tinimu. ' Nare.

Pol. kapitonas James F. 
Smith, 442 82nd St., pasitrau
kia iš tarnybos ant $2,500 me
tinės pensijos po ištarnavimo 
40 metų.

kų nekenčiąs teisėjas William 
Klapp padėjo areštuotus pi
kietus po $500 ir po $1,000 
kaucijomis, kaltindamas “ne- 
tvarkiamė elgesyje,” nors pi- 
kietas buvo kuotvarkingiausis 
ir netvarką padarė ne kas ki
tas, kaip pikietų užpuolikai.

Nežiūrint atakų, unija pa
skelbė, kad penktadienį per 
pietus vėl tęsiama pikietas 
protestui prieš policijos bruta- 
liškumą ir už teisę pikieto. 
Unija atsišaukė į visas kitas 
unijas paremti jų svarbią ko
vą. Unijos jau pradėjo tele
gramų, rezoliucijų ir delegaci
jų protestus majorui dėl įvy
kusių atakų.

Berniukai Prisipažinę 
Pagrobę Dinamito

Misteriškas dingimas 39 laz
delių dinamito ir 35 dangtelių 
iš kontraktoriaus sandėlio prie 
atkasimo darbų, 40 W. 68th 
St., N. Y., prieš liepos 4-tą, 
manoma išsiaiškinęs pereitą 
ketvirtadienį, vienam 16 me
tų vaikinėliui prisipažinus su 
kitais 2 berniukais pagrobus 
dinamitą liepos 4-tos sprogi
mams pasidaryti.

Iki šiol dingimas to dinami
to buvo rišamas su Pasaulio 
Parodoj įvykusia eksplozija 
liepos 4-tą, kur buvo užmuš
ta du detektyvai. Tas many
mas buvęs sustiprintas sandė
lio sargo fantastišku pasakoji
mu, būk jis buvęs sulaikytas 
ir priverstas dinamitą atiduo
ti. Dabar, suimtieji vaikai pa
sakoja, kad dinamitą paėmę 
sargui visai nematant.

Berniukai, Alexander Hi
dalgo, 14 m., 41 W. 68th St., 
ir Leo Bantle, 16 m., 320 W. 
96th St., studijuoją Samuel 
Gompers Amatinėj Mokykloj, 
Bronxe, ir abu specializuojasi 
elektrifikacijos moksle. Dina
mitas jiems buvęs pagunda tu
rėt šposų ir pasipraktikuot, 
kaip aiškinęs vyresnysis ber
niukas. Jie sakęsi dinamitą 
paslėpę po medžiu Central 
Parke, tačiau viso nerandama 
ir vaikai dar neišsiaiškinę, kur 
dingo trūkstamasis.

Bantle sulaikytas po $1,- 
000 kaucijos. Trečias berniu
kas, mažiausia prie to prisidė
jęs paleistas visai be teismo.

Gold Paskirtas Vest 
Unijos Reikalus

Ben Gold, Kailių Darbinin
kų Unijos Int. prezidentas, 
General ės Pild. Tarybos po
sėdyje vienbalsiai paskirtas 
vest unijos New Yorko Jung
tinės Tarybos reikalus, kaip to 
reikalavo minėtoji taryba. Jis 
veiks toi srityje laike regulia— 
rio vedėjo Irving Potash buvi
mo kalėjime.

Unija vis dar deda pastan
gas nuteistuosius unijos vei
kėjus išlaisvint po kaucijomis 
iki apeliacijos teismo, bet fa
brikantu noras juos kuoilgiau- 
sia išlaikyt kalėjime, atrodo, 
teisėjuose randa prie j autos.

Mūsų teisdarvbė, pakol kas, 
atrodo turinti du galu—vienas 
darbo žmonėms, kitas buržu
azijai. Tik užvakar buržuiu- 
kas merginos žagintojas Stu
art. kurio auka kelinta diena 
neatgauna sąmonės, paleistas 
laisvėn po $5.000 kaucijos, o 
čia darbo žmonių vadai, pra
sikaltę tik už veiklą uniios 
gerovei, neišleidžiami po jokia 
kaucija. T-as.

Sūnus Nudūrė Tėvą
Herbert Crowson. 50 m., ta

po mirtinai persmeigtas peiliu 
savo 18-kos metu sūnaus Her
bert, Jr. pereita ketvirtadienį, 
savo namuose. 3539 Third Av.

Policijos klausinėjamas jau
nasis Crowson aiškinosi, kad 
jis persmeigė tėvą gindamas 
motina, kuomet tėvas kėsinę
sis ant jos barnvie dėl pinigu. 
Einant giliau į šeimos praeitį, 
sužinota, kad tėvu visas ve
dybinis gyvenimas buvęs vieni 
barniai. Prieš 10 metu jie bu
vę visai išsiskyrę ir tik perei
ta gegužės mėnesi susikraustė 
sykiu gyvent, tačiau santikiai 
buvę toki, jog tėvai retai viens 
į kitą teprakalbėdavę.

Mirė Lincolnietis
New Yorke mirė Albert 

Ziegler, 25 m., buvęs Lincol- 
no Brigados veteranas ir šiaip 
buvęs veiklus studentų kovose 
prieš fašizmą, už taiką ir stu
dentų teises.

Šį Vakarą
Šiuomi dar kartą norime 

priminti, kad rodymas keturių 
judžių—“Sirens of the Sea”, 
“A Trip to the Moon”, “The 
Marriage Market” ir “The 
Big Game in Africa” įvyks 
jau šį vakarą, šeštadienį, lie
pos 20-tą, 419 Lorimer St., 
Brooklyne.

Pradžia 7:30 v. v. įžanga 
tik 25c. Ant vietos bus galima 
gauti gerų užkandžių ir šaltų 
gėrimų—alaus ir naminio le
monade. Visi dalyvaukite.

Visas pelnas skiriamas dar
bininkų. apšvietos reikalams: 
rinkimams, literatūrai, radio 
programoms, mokykloms ir 
spaudai. Rengia L. K. 5-ta 
kuopa. Rengėjai.

Ligonių Priežiūros 
Pamokos

Nacionalė Jaunimo Admi
nistracija ruošia jauniems vy
rams ir moterims ligonių prie
žiūros kursus. Jie bus duo
dami Montefiore ligoninėj, 
Gun Hill Road, Bronxe, kaip 
skelbia Miss Helen M. Har
ris, jaunimo administratorė. 
Pamokas praves Miss A. C. 
Donahue, slaugymo vedėjos 
priežiūroj.

Mirė Antanas Petkus
Antanas Petkus, 59 metų 

amž., 66 Clinton ir Hull Ave., 
Maspeth, mirė liepos 17 d., 
Greenpoint ligoninėj. Pašar
votas savo namuose. Laidos 
liepos 22 d., 10 vai. ryto, šv. 
Jono kapinėse. Laidotuves 
prižiūri Valantiejaus šerme
nims vest įstaiga, 54-41—72nd 
St., Maspethe.

Velionis Petkus paliko dide
liame nuliūdime žmoną Helen 
ir sūnus Edwarda ir Antaną, 
Paėjo iš Karališkių kaimo. 
Sudvarių parap. Amerikoje iš
gyvenęs 40 metų. Iš amato 
buvo kria.učius ir narys Lietu
vių Amalgameitų 54-to Sky
riaus.

Delanev vėl Paskirtas 
Viršininku

John IT. Delaney, veikianty
sis Transportacijos Tarybos 
pirmininkas, vėl paskirtas už
imt tą vietą bėgiu šešių se
kamų metų. Jo naujas termi
nas baigsis birželio 30-tą, 
1946 m.

Detroito kunigas Owen A. 
Knox, kovotojas prie fašistą 
kunigą Coughlin ir jo teori
jas, bus vyriausiu kalbėtoju 
žydų Liaudies Komiteto masi
niame mitinge liepos 31-mą, 
Manhattan Center, N. Y.

Kvepalais sulieti plaukai 
prisidėjo prie nuteisimo pikta
dario Bernstein. Mat, jis prie 
plėšimo vietos paliko skrybė
lę, o ji suėmę detektyvai su
uodė jo plaukuose tuos pa
čius kvepalus.

RANDAVOJIMAr
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys vienam vyrui. Būtų geriau, jei 
pažįstamas žmogus. Netoli nuo Cres
cent St., stoties, Fulton St. traukinis 
priveža. Prašome atsišaukti vakarais 
nuo 5 vai. Kisielius, 566 Crescent 
St., Brooklyn, N. Y. (168-170)

Pasirandavoja 6 kambariai ant že
mutinio flioro. Yra* maudvnė Randa 
labai pieri. Galima atsišaukti bile 
laiku sekamu antrašu: Radišauskas. 
34 Linden St., Brooklyne. Ridgewood 
dalyj. Galima privažiuoti su Wilson 
Ave. arba Bushwick Ave. catvpka- 
riais. ,(168-170)

REIKALAVIMAI
Reikalingas pagelbininkas prie na

mo prižiūrėjimo. (Superintendent’s 
helper). Alga $15.00 j mėnesi kartu 
su valgiu ir guoliu. Pageidaujama 
nevedusio vyro, bet turi būti geras, 
atsakomingas darbininkas ir blaivi
ninkas. . Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės sekančiu antrašu: Mr. So- 
lub, 102 E. 114th St., New York 
City, N. Y. Tel.: Lehigh 4-0592.

(168-173)

Iš Apšvietos Vakaro
Nežiūrint vasaros įpusėji- 

mo, pažangiečiuose noras ge
rai pažinti pasaulinę padėtį ir 
Lietuvos reikalus nesutirpo, 
žiemą pradėtieji, kas antrą 
pirmadienį ruošiami, švietimo
si vakarai tebevyksta.

Liepos 15 irgi įvyko skait
lingas susirinkimas, “Laisvės” 
salėj. Kalbėjo R. Mizara, 
trumpai perbėgdamas vėliau
sius pasaulinius ir amerikinius 
įvykius, taipgi plačiau apsisto
damas apie padėtį Lietuvoj ir 
įvykusius seimo rinkimus. Nors 
vardų, kas išrinkta, neigi kiek 
ištikro asmenų dalyvavo rin
kimuose ar kiek išrinkta ne
galėjo pasakyti, kadangi tą 
dieną tebevyko rinkimai, ta
čiau aiškiai nušvietė, dėl ko ir 
koki šie rinkimai, jų reikšmę 
Lietuvai.

Vakaro pirmininkui D. M. 
šolomskui paprašius aukų to
limesniam vedimui švietimo 
darbo Lietuvos ir amerikiniais 
klausimais, taipgi veiklai už 
išlaikymą ir plėtimą demokra
tijos čionai Amerikoje, suau
kota $9.

Konz aukojo $1. Po 50c.: 
Chas. Yuknis, John Chelus, F. 
Vaitkus. Po 25c.: J. Stukas, 
Bepirščiūtė, Mateika, Stirbis,

FRANK NORRIS

Lietuvis Budavotojas
Budavoju naujus namus ir 

pertaisau senus 
Taipgi atlieku plytų ir 

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

bimo šingeliais už labai 
prieinamas kainas.

Telefonuokite: Flushing 9-4485

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622
—— --------------- T-------------

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graboirius-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 Barberial
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Valgykite 
MEDŲ

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

kitės juomi.
•

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

a—---------------------------------- ej

A. Shipinard, J. Kanopa, A. 
Velička, V. Rudaitis, K. G., F. 
Gražys, J. Dainius, D. M. šo- 
lomskas. Viso su smulkesnė
mis ir neleidusių vardo skelbt 
aukomis $9. Rengėjai dėkoja 
visiems aukojusiems, taipgi at
silankiusiems. Rep.

Suimtas H. H. Lindstadt su 
dviem valizomis, .kuriose ras
ta daiktų išvogtų ant Easton 
Rd. Sulaikytas. Jis įeidavęs 
išpjaunant skylę užpakalinėse 
namų duryse.

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.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška alude 

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

S
t

Mateušas Simonavičius
Gražiai {rengta Susiejimams {staiga

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

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda 9 kambarių namas, 

tiktai biskutj reikia pertaisyti. Gali
ma nupirkti už $1800 grynais pini- 

; gaiš arba pagal susitarimą. Antra
šas: 189 South 2nd St., arti Roebling 
St., Brooklyn, N. Y. Prašome kreip
tis pas Chauncey Real Estate Com- 

' panv, 149 Pierrepont St., Brooklyne. 
I ‘ (163-165)
1 .----------------------------------
i Parsiduoda keturiu aukštų akme- 
1 ninis namas su krautuve ir trys 
apartmentai. Reikalinga biskutj pa
taisymo. Galima nupirkti už $2000 
grynais pinigais. Antrašas: 548 
Grand St., arti Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. Kreipkitės pas Chauncey 

i Real Estate Company, 149 Pierre- 
1 pont St., Brooklyne. (163-164)
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