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KRISLAI
Apgaudinėjimo didvyriai. 
Pabaiga antrų sorkių. 
Tos vargšės “dukterys”. 
Dabar visko bus.

Rašo A. B.

Brooklyno klerikalų, meny 
ševikų ir smetonininkų susi
rinkime rezoliucija nebuvo 
leista balsuoti, bet ant ry
tojaus spaudoje paskelbė, 
kad rezoliucija prieš laisvą 
Lietuvą buvo vienbalsiai 
priimta.

Dabar tokia pat apgavys
tė kartojama kitur. Pavyz
džiui, vienas mūsų drau
gas prisiuntė iškarpą iš 
“Brockton Daily Enter
prise” liepos 16 dienos. Ten 
kalbama apie lietuvių pro
testą prieš Sovietų Sąjungą. 
Montellos Švento Roko paj- 
rapijos bažnyčios svetainėj- netiki Hitlerio žodžiams ir 
je mitingas įvykęs liepos 14 nekreips atydos į jo grumo- 
dieną. • jimus ir persergėjimus. Val-

Bet prisiuntėjas iškarpos/ dzios sulai ^sako: Mes ką 
rašo: ,------------------
jos publikai nerodė, neskai- p? “aug^ sykiu. 
tė.” -------- k

dieną.

vikai pasielgė su žmonėmis, 
dar bjauriau negu jų kole
gos Brooklyne.

Demokratų Partija savo 
sorkes Chicagoje gražiai į 
pabaigė. Ko Rooseveltas no
rėjo, tą ir gavo. Jis norėjo

Londonas. — Valdžios ra
teliai skelbia, kad Anglija

Estonijos Seimo 
Sąstatas

“Tik jokios rezoliuci- Hitlerio blofą esame girdė- mui žaibo karo prieš Angli- 
-«_ . , i a /4mi /-y* nTrlrin Tt a nn Irn n o n A v> rvl i n o aaa vr o n iJie sako, 

kad Hitlerio kalba buvo vi-
Vadinasi, Montellos apga- Sll pi™a taikoma nurami- atsakyti smūgiu.

Tallinas. — Estonijos 
rėjo, tą ir gavo. Jis norėjo ■ naujai ^išrinktas seimas su- 
būti nominuotas į preziden-i s^ės iš 80 narių. Socialinis 
tus trečiam terminui ir bu- sąstatas toksj. 36 darbinin- 
vo nominuotas. Jis reikalą-1 kai, 9 valstiečiai, 5 mokyto

jai, 1 profesorius, 2 žurna
listai 2 rašytojai,-1 studen
tas, 1 ekonomistas ir 21 
ofisų darbininkas. Seime 
bus 76 vyrai ir 4 moterys.

vo, kad į vice-prezidentus 
būtų nominuotas Wallace ir 
demokratai Wallace nomi
navo.

Visa konvencija buvo 
Roosevelto “rubber stamp.” 
Jos visai nereikėjo.

Amerikos Katalikės Duk
terys turi savo aukštą tary
bą. Tai tarybai nepatinka 
Amerikinis Jaunimo Kon
gresas. Kodėl jis nepatin
ka? Ogi todėl, kad Kongre
so suvažiavime nebuvo mel
stasi ir vėliava nesaliutuo
ta.

Bėda su tomis “dukteri
mis” (kurių daugelis yra 
jau pasenusios motutės), 
kad jos nesupranta dviejų 
dalykų: Vieno, kad meldi- 
muisi yra pakankamai baž
nyčių; antra—kad Jaunimo 
Kongresas suorganizuotas 
ne meltis, bet rūpintis jau
nimo reikalais. Į jokius ti
kybinius reikalus jisai nesi
kiša.

Tegul meldžiasi kunigai 
ir davatkos. Jaunimas nori 
mokintis ir gyventi. O šian
dien s'ąlygos tokios, kad 
jam ir mokslas ir gyveni
mas yra labai varžoma. 
Daugeliui tenka kasdien 
grumtis su alkiu.

Senosios Rusijos caristi- 
niai gaivalai išlakstė po vi
sus pasaulio kampus.

Paskui ilgus metus jie lie
žuviais plakė prieš Sovietų 
valdžią ir liaudį. Visi jie 
ten buvo, “viską jie ten ma
tė ir patyrė.” O komercinė 
spauda jų “įspūdžius” ir 
“atsiminimus” grobstė, pi
nigus už juos mokėjo ir 
spausdino.

Airija Tikisi Užpuolimo Anglai Laimėjo Mūšį
Pavaišino Visus ir Mirė

Londonas.Dublinas. — Jeigu Hitle
ris puls Angliją, tai jis ne- kad liepos 19 dieną karinių

. _ ... ...... t • ___ X,_________

• v virs

ORAS. — Kąršta.

London, liepos 21. — An
glijos lakūnai atmušė didelį 
vokiečių orlaivių užpuolimą 
ant Anglijos. Numušė že
myn 12 orlaivių.

Neužilgo išgirsite jų bal
sus. Jie irgi “viską matė ir 
patyrė.

Washington, liepos 20. — 
Prezidentas Rooseveltas pa
sirašė $4,000,000,000 bilių 
laivynui.

Pranešta, J

Dabar istorija kartojasi 
su Lietuva, Latvija ir Esto
nia. Iš Liėtuvos paspruko 
daug smetonininkų. Daugu
moje jie yra apsivogę. Dau
gelis jų kalėjimuose ir “ap
klausinėjimų” vietose yra 
nužudę daugybę Lietuvos 
sūnų ir dukterų. Turėjo jie 
savo kailį nešti iš Lietuvos.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

PASIDUOK ARBA BOSI SUNAIKINTA-SAKO HITLERIS
ANGLIJA NEKREIPSIANTI ATYDOS I 

HITLERIO BLOFĄ IR GRŪMOJIMUS ‘

Nepaprastai Sekasi
Philadelphia, Pa. — Garsi 

negrų dainininkė Marian 
Anderson turi nepaprasto 
pasisekimo. Liepos 18 die
ną ji čionai dainavo atviram 
ore Fairmount Parke. Nie
kados pirmiau joks koncer
tas nepatraukė tiek daug 
žmonių. 12,000 užsimokėjo 
įžangą ir klausėsi, o tūks
tančiai negalėjo įeiti ir grį
žo atgal.

Hackensack, N. J.—Elek
tra užmušė 43 metų am
žiaus Walter Henegan, kai 
jis netikėtai dasilytėjo elek
trinės vielos.

Gaisre Žuvo 5 Žmonės
Newsberry, Mich. — Už 

trijų mylių nuo čia sudegė 
Keipų farma. Gaisre žuvo 
Keipienė ir keturi vaikai. 
Gaisrą pagimdė perkūnas.

Vienas tokių sutvėrimų 
jau prabilo. “Naujienos” 
jau jo įspūdžiais šeria savo 
nelaimingus skaityto jus. 
Smetona buvo nuverstas 
birželio 15 dieną, o ši pik
ta paukštė iš Lietuvos iš
skrido birželio 18 dieną.

Džiaugiasi pasprukus. 
Lietuvos naujoji vyriausy
bė nespėjus ją pagauti. Iš 
pirmiau ji turėjus nuo Sme
tonos leidimą atvažiuoti 
Amerikon lietuvius pamo
kinti, kaip mylėti Smetonos 
režimą.

Kiek mes atsimename, tai 
buvo žadėjęs su tokia misi
ja Amerikon pribūti ponas 
V. Račkauskas (K. Vairas). 
O gal kitas tokio pat kalib
ro didvyris spėjo išlėkti ir 
dar gal didoką maišelį litu
kų išsinešti?

Saugokitės tokių smeto- 
nininkų!

nimui Vokietijos žmonių, 
kurie esą pavargę ir prade
dą Hitleriui netikėti.

Iš antros pusės, anglai 
mano, kad ši Hitlerio pra
kalba yra signalas pradėji- 

ją ir Anglija esanti pasi
ruošus į kiekvieną smūgį

Francuos Ponai Grįžta 
Iš Anglijos Namo

Londonas. — Anglijos 
valdžia pradėjo išdavinėti 
leidimus francūzams, kurie 
buvo pabėgę Anglijon, o 
dabar nori grįžti namo. Tai 
daugiausia diplomatai, ka
rininkai, v a 1 dininkai ir 
šiaip aukšti ponai. Tokių po
nų 1,500 jau išvažiavo.

Sovietai Užginčija
Maskva. — Sovietų žinių 

agentūra “Tass” oficialiai 
griežtai užginčija Churchill 
pareiškimą, kad būk Angli
ja uždarius Burmos kelią 
Chinijon pasitarus su So
vietais. Viskas, ką Anglijos 
valdžia padarė, tai tik pra
nešė Sovietų Sąjungos am
basadoriui Maskvoje, kad 
jinai tą kelią uždaro. Sovie
tai skaito šį Anglijos žygį 
prieš Chiniją nepateisina
mu.

Latvijos Buvęs Diktatorius 
Pašalintas

Ryga. — Latvijos prezi
dentas Ulmanis, kuris prieš 
perversmą buvo Latvijos 
diktatorius, dabar tapo pra
šalintas. Prezidento parei
gas laikinai eis Augustas 
K i r c h e nsteinsas. Latvijos 
naujai išrinktas seimas su
sirinko sekmadienį.

Saugos Vandens Rezervuarą
Glens Falls, N. Y.—De

šimts policistų saugos Sa- 
candoga vandens rezervu
arą, kurio įtaisymas valsti
jai kainavo $12,000,000. Bi
joma sabotažo.

Dover, Del. — Valstijos 
apšvietos taryba patvarkė, 
kad nuo Europos karo pabė
gę vaikai gali lankyti Dela
ware valstijos mokyklas be 
jokio atlyginimo.

Hollywood, Calif. — Ne
tikėtai mirė garsios akto
rės Bette Davies sesuo 
Ethel Davies. Ji turėjo sve
čių, visus pavaišino ir pati 
pasivaišino ir nuėjo atsi
gulti. Neužilgo seserys ra
do negyvą. Spėjama, kad 

širdies liga ją užmušė.

Rašytojas Spivak 
Laimėjo

Philadelphia, Pa. — Vals
tijos aukštesnysis teismas 
paliepė paleisti iš kalėjimo 
rašytoją John L. Spivak, 
kuris buvo suareštuotas dar 
balandžio mėnesį. Teismas 
pripažino, kad jis buvo su
laikytas ir laikomas kalėji
me netiesotai. O jis buvo 
suareštuotas apt pareikala
vimo vieno fašisto iš Kan
sas valstijos, būk Spivak 
savo knygoje apie fašistus 
Amerikoje jį apšmeižęs. Ir 
už tą fašisto šmotą žymus 
rašytojas ir veikėjas Spi
vak buvo laikomas kalėjime 
ir turėjo teismuose šimtus 
dolerių išleisti, kol pagaliau 
tapo išlaisvintas.

Rumunija Daro Nusi
leidimą

Bucharest — Rumunijos 
valdžia nusileido Bulgari
jai dėl Dobrudžijos, kurią 
savinasi Bulgarija, bet ku
rią turi pasigrobus Rumu
nija. Rumunijos valdžia su
tiko paskirti komisiją vedi
mui derybų su Bulgarija 
šiuo reikalu. Rumunija 
taipgi demobilizuoja savo 
armiją. Apie 200,000 karių 
paleidžiama grįžti namo.

Japonijoje Diktatūra
Maskva. — D i e n r a š tis 

“Pravda” plačiai rašo apie 
sudarymą Japonijoj naujo 
kabineto po kunigaikščio 
Konoye vadovybe. Šis kabi
netas yra visai atvira mili- 
taristų diktatūra. Reikia 
tikėtis naujų pasisukimų 
Japonijos karo politikoje ir 
tarptautinėje diplomatijoje.

Babylon, L. I. — Už iš
kabinimą Amerikos vėliavos 
ant toileto savo vasarnamy, 
Salvatore Lampasona nu
teistas pasimokėti $50 baus
mės.

Willkie Troškęs Nominacijos
Denver. — čionai beatos- 

t o g a u d amas republikonų 
kandidatas Willkie pajuo
kė Rooseveltą, kuris sakė 
nenorėjęs būti nominuotu 
trečiam terminui. Aš gi, 
girdi, norėjau būti nominuo
tu ir darbavausi, kad mane 
nominuotu.

Nauja Duona Žmonių Nervų 
Pataisymui

Londonas. — Anglijoj 
yra išrasta ir kepama nau
jos rūšies duona. Ji sustip
rinta vitaminu BĮ ir kal- 
ciumo druska. Jos kaina to
kia pat, kaip ir paprastos 
duonos. Tačiau ši duona la
bai sustiprinanti žmones 
nerviškai ir fiziniai, kas 
taip reikalinga Anglijos 
žmonėms.

S

150 Orlaivių Kovėsi 
Anglijos Pakraščiuos
Londonas. — Liepos 19 

dieną visuose Anglijos jūrų 
pakraščiuose ėjo smarkūs 
orlaivių mūšiai. Apskaito
ma, kad susikirtime dalyva
vo apie 150 orlaivių iš abie
jų pusių. Vokiečiai stengėsi 
nuskandinti Anglijos laivus, 
o anglai stengėsi laivus ap
ginti.

1,000 Darbininką Išme
tama iš Darbo

Alpena, Mich. — Čionai 
eina iš biznio Alpena Gar
ment kompanija. Apie 1,000 
darbininkų netenka darbo. 
Kadaise ši dirbtuvė buvo 
skaitoma didžiausia drabu
žių siuvykla pasaulyje.

Siūlo Bendrą Frontą
Montevideo. — Urugua- 

jaus Komunistų Partija pa
siūlė Socialistų Partijai, kad 
socialistai ir komunistai 
parlamente sudarytų vieną 
bloką prieš reakcionierius. 
Socialistų Partija atsakė, 
kad ji griežtai priešinga 
parlamentan įneštam biliui 
prieš darbininkiškas parti
jas, bet komunistų pasiūly
mą bendrai veikti tik vėliau 
apsvarstys.

Pietų Amerikos Respublikos 
Palaiko Čilį

Santiago, Čili. — Valdžia 
gauna pritarimo beveik 
nuo visų Pietų Amerikos 
respublikų jos pasielgime su 
Ispanija. Pietų Amerikos 
kraštai mano, kad gen. 
Franco neturi teisės kištis į 
Čilį reikalus.

Buenos Aires. — Argen
tinos spauda užgiria demo
kratų nominavimą Roose- 
velto į prezidentus. Šitą de
mokratų žygį spauda skaito 
smūgiu diktatūrai.

EXTRA!

Per pirmutines dvi karš
čių dienas, jau mirė 6 žmo
nės. yidurvakarinėse valsti
jose karščiaai pereitą šešta
dienį kai kur pasiekė 
100 laipsnių.

HITLERIS NENOREJfS SUDAUŽYT AN
GLIJOS, BET ESĄS ANGLU PRIVERSTAS

Penktadienį po pietų Vo
kietijos diktatorius Hitleris 
kalbėjo per radio. Nors Am
erikos reakcionieriai bažija- 
si, kad jie kovoja prieš fa
šizmą, tačiau beveik visos 
radio stotys Hitlerio pra
kalbą, išnešiojo. Vadinasi, 
pagelbėjo Hitleriui pasiekti 
Amerikos žmones su savo 
propaganda.

Hitlerio prakalba susidė
jo iš aiškinimo šio karo 
priežasčių ir padėties. Jis 
taipgi pasižymėjusius ikišiol 
kare karius, oficierius ir 
generolus pakėlė į aukštes
nes vietas.

Kaip visuomet, taip ir šį 
sykį Hitleris teisinosi, kad 
jis tik buvęs priverstas ka
riauti, kad jis norėjęs tai
kos, kad jį privertę kariau
ti talkininkai, visų pirma 
Anglija ir tt.

Hitleris pagyrė Mussolinį 
už paskelbimą karo Angli
jai. Su Sovietų Sąjunga Vo- ant Anglijos salos, tai vei- 
kietijos santykiai esą geri,; klausia Churchill ir kiti 
karo tarpe tų kraštų nebū-' valdovai bus jau pasprukę į 
šią, nes visi nesusipratimai Kanadą, palikę milionus An- 
esą išrišami pasitarimuose, glijos žmonių pražūčiai. To-

Hitleris ypatingai pabrė- dėl jis ir dabar tebenorjs 
žė tą faktą,-kad jis nenore-, taikos, idant išgelbėjus mi- 
jęs sudaužyti Anglijos im-ilionus žmonių.

Jungtinės Valstijos Eksportuoja Daug 
Žibalo, Kuris Patenka Vokietijai

DARBO FED E RA CI JA Washingtonas. — Paaiš- 
............................... kėjo, kad šiuo tarpu nepa

prastai pakilo eksportavi
mas Jungtinių Valstijų ži-

BŪSIANTI NEUTRA- 
LIŠKA

Washingtonas. — Ameri- balo j Ispaniją. Spėjama, 
kos Darbo Federacijos pre- kad daug to žibalo patenka 
zidentas Green pareiškė, Vokietijon vedimui karo 
kad prezidento, rinkimuose prieš Angliją, kurią Ameri- 
Ij/I atia m i n hi i ro n vr ri In ata o i’ ' 1 . _  Y • _   1    * — YFederacija būsianti bepar- 
tyviška. O tas reikštų, kad 
Federacija neužgirs nei 
Willkie, nei Roosevelto.

Mokytojai ir Studentai Esą 
Komunistai

Beaumont, Texas. — Dies 
Komitetui liudijo EI Paso 
miesto šerifas Fox. Jis labai 
išsigandęs komunistų. Jis 
sakė, kad valstijos užlaiko
mose mokyklose daugybė 
profesorių, mokytojų ir stu
dentų yra komunistai. Ki-i 
tas liudininkas su pasibai
sėjimu kalbėjo apie Komu
nistų Partijos programą 
įvesti socialinę lygybę tarpe 
baltveidžių ir juodveidžių.

galės palikti Airijos nepa
lietęs. Taip pareiškė Angli
jos-Airi jos valdininkai. To
dėl valdžia pradėjo verbuo
ti 400,000 savanorių į armi
ją Airijos apgynimui. Da
bar Airija po ginklu turi 
apie 190,000 vyrų.

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

periją, bet jeigu Anglija ir 
dabar nepasiduosianti, tai 
jis ją sudaužysiąs. Dėl to 
gal žūsią milionai, bet ne 
jis, ne Vokietija būsianti 
kalti, bet Anglija. Vokieti
ja dabar esanti daug stip
resnė, negu karo pradžioje. 
Jos garbė su kariniais lai
mėjimais labai iškilus.

Vokietija turėjus paimti 
Norvegiją, nes. Francija ir 
Anglija planavusios ją pa
sigrobti. Ta pati istoriją 
buvus ir su Belgija ir Ho- 
landija.

Hitleris visuomet norėjęs 
draugiškiausių santykių , su 
Anglija iš vienos pusės ir 
su Italija iš kitos pusės. 
Bet Anglijos valdonai tokio 
draugiškumo nenorėję ir 
nepriėmę.

Būsimam užpuolime ant 
Anglijos daugiausia' nuken
tės patys anglai. Girdi, kai 
vokiečiai pradės puolimą 

ka palaiko šiame kare prieš 
Vokietiją. Didžiosios žibalo 
kompanijos nepaiso, kas 
kam žibalą sunaudoja, bet 
tik joms pelno lieka.

Jūrininkai Pasisakė prieš 
Roosevelto Kandidatūrą

New Yorkas.— Jūrininkų 
unijos nacionalis komitetas 
išėjo prieš Roosevelto išrin
kimą trečiam terminui. Ko- . 
mitetas nurodė Roosevelto 
paskutinius žygius, atkreip
tus prieš darbininkų intere
sus. Organizuoti jūrininkai 
stoja už tvėrimą trečios 
partijos ant aiškios prieška
rinės platformos.

laivų susikirtime Vidurže
mio jūroje laimėjo anglai. . 
Jie nuskandino 6,850 tonų 
įtalpos italų kruizerį “Bar- . 
tolomeo Colleoni.” Iš įgulos 
250 išgelbėta, kiti 250 jūri
ninkų veikiausia bus žuvę 
kartu su laivu.
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Tai Karo Slaptybė
Kiekvienas karas vedamas didelėj slap

tybėje, bet šis, tai dar pridengtas baisių 
melų kampanijos. Anglija skelbia, kad 
per visa karą dar ji nenustojo miliono 
tonų prekybos laivų tonažo. Vokietija gi 
skelbia, kad tik bėgyj šešių savaičių ji 
nuskandino per 600,000 tonų priešo lai
vų. Pagal vokiečių apskaitliavimus jie 
šiame kare jau nuskandino per 3,000,000 
tonų priešų laivų. Kuri pusė turi dau
giau tiesos, kuri daugiau meluoja, kol 
kas tas yra slaptybėj.

Italijos Pirmenybė
Italijos fašistai įgavo pirmenybę prieš 

Angliją Viduržemio Jūroj. Anglijos karo 
laivyno bazės yra Gibraltare ir Alexan- 
drete. Pirmas susikirtimas karo laivų 
įvyko ties Malta. Anglijos karo laivai bu
vo priversti pasitraukti. Ir dabar jie veik 
2,000 mylių tarpo atskirti, o viduje vei
kia Italijos karo laivynas ir orlaivynas 
pasiremiant ant daugybės savo bazių. 
Tas suteikia Italijos karo laivynui ir or- 
laivynui pirmenybę. Tą pripažįsta ir ad
mirolas Yates Stirling.

Laisvė Visom Tautom—Laisvė ir 
Žydams!

Sovietų Sąjunga yra laisvų tautų ir 
tautelių sąjunga. Sovietų šalyj dabar gy
vena per 100 skirtingų tautų ir tautelių. 
/Ir visos jos yra lygios, laisvos. Rusų tau
ta skaitlinga, bet ji neturi jokių pirme
nybių prieš kitas tautas ir tauteles. Veik 
pusėj šimto skirtingų’kalbų yra vaidina
mos operos, teatrai, judžiai. Kiekvienoj 
kalboj eina knygos, laikraščiai ir yra mo
kyklos.

Tat ir žydų tauta tik Sovietų Sąjungoj 
jaučiasi lygi ir turi tas pat teises, kaip ir 
kitos tautos. Štai įsigalėjo fašistai Ru
munijoj ir iš ten dešimtimis tūkstančių 
žydų tautos žmonės bėga per sieną į So
vietų pusę, kur jie žino, kad ras laisvą ir 
VgŲ gyvenimą, štai Franci joj įvesta fa
šistų režimas ir ten žydų tautos žmonės 
dreba dėl savo rytojaus! Dreba tik todėl, 
kad jie gimę iš žydų tėvų! Vien Paryžiui 
nusiminę 200,000 žydų! Turi drebėti žmo
gus nieko neprasikaltęs, niekam blogo 
nepadaręs, vien todėl, kad tu esi tos tau
tos narys, kuri neturi savo tėvynės.

Netaip dalykai yra Sovietų Sąjungoj. 
Vėliausi pranešimai sako, kad dabar So
vietų Sąjungoj yra 5,500,000 žydų tautos 
žmonių; Jie gyvena Baltarusijoj, Ukrai
noj, Bessarabijoj ir kituose plotuose.. To
limuose Rytuose žydai turi net savo au
tonominę respubliką—Biro;Bidžaną.

Greta su kitomis tautomis vysto savo 
kultūrą ir apšvietą ir žydų tauta. Vien 
Sovietų Ukrainoj jau šiemet išleista per 
600 skirtingų žydų kalboje knygų, kurių 
bendras tiražas viršija 3,000,000 kopijų. 
Žydų poeto Leib Kwitko eilės yra išvers
ta į 22 skirtingas kalbas ir išleista 6,- 
422,000 kopijų skaičiuje.

Vien šie faktai į dulkes sudaužo visas 
tas pasakas, kurios Lietuvos artėjimą su 
Sovietų Sąjunga bando išaiškinti “Amen 
Lietuvai.” Niekas Sovietų Sąjungoj netu
ri jokio noro pasmaugti Lietuvos nepri
klausomybę, lietuvių tautą, kaip ir kitas 
tautas. Iš artėjimo su Sovietų Sąjunga 
Lietuva tik laimės, kaipo nepriklausoma 
šalis ir kultūrom ir ekonomijos gyvenime.

Milžinas Parako Fabrikas
Jungt. Valstijų valdžia padarė su pa

rako karalium Ė. I. duPont Nemours Co. 
kontraktą, pagal kurį bus pastatyta 
Charlestown, Ind., mieste parako fabri
kas, kuris galės kasdien duoti po 200,000 
svarų parako. Dirbs iki 5,000 darbininkų.

Parako karalius duPont gaus $25,- 
000,000 už to fabriko išbudavojimą. Fab
rikas apims 4,500 akrų žemės plotą, nes 
parako fabriko pastatai turi būti nedideli 
ir atstu vienas nuo kito, kad vienur iš
tikus sprogimui nenukentėtų kiti skyriai.

Haile Selassie ir Karas
Kada Italijos fašistai užpuolė Ethiopi- 

jos žmones, tai tada Anglija ir Franci- 
ja piršto į pirštą nesudavė, kad tos šalies 
žmonėms padėti apsiginti. Vienatinė ša
lis buvo, tai Sovietų Sąjunga, kuri Tau
tų Lygoj ir kitaip užstodavo Ethiopiją.

Dabar, kada Anglijai tenka kariauti 
su Vokietija ir Italija, tai labai būtų 
pravartu, kad Ethiopijoj prasidėtų su
kilimai. Anglijos valdonai ragina buvusį 
Ethiopijos “karalių karalių” Haile Selas
sie, kad jis organizuotų ethiopų armiją ir 
kovotų. Sakoma, kad Anglų-Egipto Su
dane jau yra apie 8,000 ginkluotų ethio
pų, kurie gatavi įsiveržti į Ethiopiją ko
vai už išvijimą italų. Sakoma, kad pa
čioj Ethiopijoj dar apie 300,000 žmonių 
gatavi kovoti prieš Italijos fašistus.

Mes už kiekvienos tautos laisvę. Mes 
su džiaugsmu pasitiktume Ethiopų per
galę, kad ji galėtų atsikratyti Italijos fa
šistus. Bet mums atrodo, kad kol kas 
ethiopų organizavimas eina ne tiek jų 
pačių naudai, kiek tam, kad kiek nors 
padėjus Anglijos suklypusioms karo jė
goms kovoje prieš Italijos karo jėgas. 
Kaip dabar dar dalykai stovi, tai ar tik 
nebūtų perankstyvas ethiopų išstojimas? 
Anglijos karo jėgos yra silpnos. Kol kas 
Italijoj dar liaudis nepradėjo griežtesnės 
kovos prieš fašistus. Tik karo eisenoj bus 
galima sulaukti Italijos darbo žmonių aš
tresnio judėjimo, kad nusikratyti fašis
tų jungą, o tada išmuš laisvės valanda ir 
Ethiopijos gyventojams.

Rumunija Turi Atsiteisti
Rumunijos valdonai peV 22 metus iš

naudojo Bessarabijos ir Bukovinos liau
dį. Pasitraukiant ir grąžinant tas provin
cijas Sovietų Sąjungai Rumunijos ponai 
pasirodė grobuoniais. Jie po prievarta 
varė žmones iš jų namų, kad nuvijus į 
Rumunijos gilumą. Jie grobė galvijus, 
grūdus ir kitką. Rumunija išsivežė per 
20,000 vagonų ir virš tūkstančio garve
žių, kurie priklausė Bessarabijai. Vežė 
mašinas, o kur negalėjo, tai gadino. Dak
tarus, inžinierius ir kitus profesionalus 
po prievarta išsivarė. Dar būtų daugiau 
žalos padarę, bet Sovietų Sąjungos Rau
donoji Armija metė tankus, lėktuvus ir 
parašiutistus, kad pastojus žuhkams ke- 
lią.

Dabar Sovietų Sąjungos atstovas Ru
munijoj, Arkadi j i Lavrentiev įteikė Ru
munijai protestą ir reikalauja, kad būtų 
leista laisvai Bessarabijos ir Bukovinos 
gyventojams grįžti atgal į jų tėvynę, ku
rie to trokšta. Vien Buchareste, Rumuni
jos sostinėj, yra apie 25,000 žmonių, ku
rie nori grįžti į savo tėvynę, į laisvę. 
Tuo pat kartu reikalaujama, kad Rumu
nija grąžintų atgal Bessarabijos ir Bu
kovinos turtus, kuriuos dabar išsivežė.

Kaip žinome, Rumunijos valdonai nuo 
senai numatė, kad anksčiau ar vėliau jie 
turės Bessarabiją ir Bukoviną grąžinti 
atgal Sovietams. Todėl jie visaip vargi
no tų kraštų gyventojuš. Bessarabijos 
valstiečiai veik visi basi. Daug yra so
džių, kur nėra nei vieno radio priimtu
vo. Kerosinas, muilas, degtukai, tai skai
toma brangenybe.

Tuo kartu valstiečiai buvo apkrauti 
baisiais taksaįs. Nes per pastaruosius ke
lis mėnesius Rumunija laikė 1,500,000 ar
miją, kurios užlaikymas daug reikalavo 
pinigų. Dabar tą armiją paleidžia, jau 
apie 650,000 kareivių paleista, nes vis 
vien pamatė, kad armija iš daugelio pa
vergtų tautų ir tautelių nenori už Ru
munijos ponus kariauti.

Rumunijos karalius ir jo fašistiniai mi
nisterial pataikauja Vokietijos fašistams, 
kad gavus jų užtarimą prieš Vengriją 
ir Bulgariją. Kad Hitlerį patenkinus, iai 
paskutiniu laiku 3,000 Rumunijos gelžke- 
lio cisternų veža į Vokietiją gazoliną. 
Pranešama, kad bėgyj savaitės pasiuntė 
gazolino kiekį, kurio užtektų 1,500 karo 
orlaivrą~per mėnesį laiko.

Visuomenininkai, Intelektualai, Artistai 
Masiniame Mitinge Politiniams 

Kaliniams Pagerbti
Kaunas. — Birželio 29 d. 

Sporto salėje Kaune įvyko 
masinis mitingas-akademija 
išlaisvintiems p o 1 i t iniams 
kaliniams pagerbti. Mitinge 
dalyvavo visa Liaudies Vy
riausybė su Respublikos 
Prezidentu J. Paleckių prie
šakyje ir. daugiau, kaip 
15,000 žmonių. Į prezidiumų 
buvo pakviesti: Resp. Pre
zidento pareigas einąs Jus
tas Paleckis, ministerio 
pirm. p. e. užsienių reik, mi- 
nisteris prof. Krėvė Micke
vičius, finansų min. Galva
nauskas, vid. reik. min. Ged
vilas, teis. min. Pakarklis, 
žemės ūkio min. Mickis, 
sveikatos min. Dr. Koga
nas, švietimo min. Venclova, 
darbo min. Kučinskas, valst. 
kontrolierius A d omauskas, 
politiniam kankiniam šelpti 
komiteto globėja Paleckienė, 
5 politiniai kaliniai (jų tar
pe 20 metų iškalėjęs ir 
Lietuvoje įsigijęs Thomas 
Mooney vardą Zibertas, il
giausiai kalėjusi moteris V. 
Narvidaitė, buv. nuteistas 
mirti polit. kalinys Mileikis, 
Martinkus, Kučinskis, vi
sam amžiui nuteistas—Mi- 
siulis ir Gruodis); toliau 
dainininkas Kipras Petraus
kas, prof. Tumėnas, rašy
toja Čiurlionienė, raš. Salo
mėja Nėris, buv. preziden
tas Dr. K. Grinius, prof. 
Kolupaila, darbininkė E. 
Stankiūtė, rašytojas Liudas 
Gira, prof. Vaclovas Bir
žiška, artistas Kačinskas, 
rašytojas L. Dovydėnas, 
dail. Mikėnas, rašytojas kri
tikas Korsakas - Radžvilas, 
generolas Kubilius, rašyt. 
Petras Cvirka, art. Kyman
taitė, adv. Zimanas, solistė 
Staškevičiutė, rašyt. K. Bo
ruta, Vaireškienė ir Umru 
ir tarnautojos Girdijauskie- 
nė ir M. Kučinskaitė.

Atidarymo žodį pasakė 
Resp. Prezidento žmona Pa
leckienė, o komiteto vardu 
rašytojas L. Dovydėnas, be 
kt. pareikšdamas: “... Su 
mumis eina šimtai milijonų, 
tiesa ir brolybė, didelis tikė
jimas, kad žmogus niekad 

: nebebus pavergtas, kad gy
venimo tvarkymas, grožis 
ir gėris yra mūsų rankose 
ir širdyse.... Šiose valando
se noriu broliui ir draugui 
širdį atverti ir viską pasa
kyti, tačiau žodžių perdaug, 
negaliu visko parodyti, nes 
akys raibsta. Rinkom šake
les, bet dabar turim visą 
mišką, guodėmės tuo, ko 
neturėjom, dabar imame sa
vo rankomis saulę, todėl ir 
akys raibsta. Bet viską tą 
reikia suprasti. Daug teisių 
įgiję, ir pareigų gavom. 
Einam su milijonais draugų 
ne kartoti klaidų, bet mo
kytis iš patyrimo. Einam su 
išsilaisvinusiais visiems at
verti akis. Anot poeto, ei
nam į savo šalį ant savo 
pečių saulę parsinešti. Eina 
Lietuvos liaudis, vyriausy
bė, visa šalis, tardama—te
gyvuoja išsilaisvinusi Lietu
va, tegyvuoja mūsų nuošir
di ir nesųardomais ryšiais 
susijusi didžioji talkininkė 
Sovietų Sąjunga, tegyvuoja 
didieji mūsų ir viso pasau
lio vadai.”

Teisingumo min. Povilas 
Pakarklis, kalbėdamas apie 
senojo režimo teisminę poli
tiką ir naujus uždavinius, 
be kt. pareiškė: “Režimo šu
lai mėgdavo kalbėti apie 
patriotizmą, apie lietuvybės 
išlaikymą, bet už tyčiojimą

si iš lietuvybės, už špiona
žą Lietuvai nedraugingų 
valstybių naudai kur kas 
mažesnėmis bausmėmis 
bausta, negu už platinimą 
patriotiškiausiu lapelių, ku
rie baigėsi žod'žiais “Tegy
vuoja nepriklausoma Lietu
va!”, jeigu tik buvo pažy
mėta, kad lapelis yra Lietu
vos komunistų organo lei
dinys. Teismų organai, žlu
gus senajam režimui, nebe
bus tuo, kas buvo iki šiol. 
Teismai turės būti liaudies 
režimo ramsčiais... Teisin
gumo ministerijai šiuo me
tu tenka domėtis ne vien 
savo ministerijos reikalais. 
Kunigų algų panaikinimo 
klausimas, pabėgusiųjų tur
tams konfiskuoti įstatymas, 
įstatymo nukreipto prieš 
komunistus panai kinimas 
jau paruoštas, civilinės met
rikacijos įstatymas ir eilė 
kitų įstatymų skubiai ren
giami. Nežiūrint visų paša
linių darbų, dirbama ir ta 
linkme, kad teismų organai 
būtų stiprus ramstis nau
jam režimui ir kovai prieš 
liaudies priešus.”

Švietimo ministeris A. 
Venclova be kt. pasakė: 
“Kaip Lietuvos švietimo 
tvarkytojas, šia proga noriu 
jus bent trumpai informuo
ti apie tuos žygius, kurių 
Liaudies vyriausybė pir
miausia imasi švietimo sri
tyje. Mes pavelde j ome su
luošintą, demoralizuotą val
džios aparatą, kurį apvaly
ti—vienas pirmųjų uždavi
nių. Doriausi žmonės, ge
riausi mokytojai, kurie ne- 
silenkė prieš Smetonos ba
tą, buvo išsklaidyti, sukiš
ti į skurdžiausius užkam
pius. Lietuvos žemė tartum 
šungrybiais buvo apaugusi 
smetonizmo t v i r t o v ėmis. 
Mūsų jaunuomenė buvo au
klėjama vergiško klusnumo 
Smetonai ir jo pakalikams 
dvasioje. Ir švietimo srity
je daug kur buvo sustatyti 
moraliniai invalidai, patai
kūnai ir girtuokliai, kurie 
mūsų jaunuomenę ilgus me
tus demoralizavo, pūdė, ug
dė joje karjerizmą ir neapy
kantą kitoms tautoms, o di
džiajai, galingajai mūsų są
jungininkei SSSR juodinti 
ir šmeižti surasdavo daug 
progų ir priemonių. Karje
rizmas, tautinis šovinizmas 
iš mūsų mokyklų turės kuo 
greičiausiai išnykti. Greta 
tikrosios, bet ne tautininkiš- 
kosios tėvynės meilės, kiek
vienas jaunuolis turės visa 
siela įsisąmoninti, kiek mū
sų tėvynės saugumui ir jos 
ateities gerovei reiškia mū
sų glaudūs, draugiški san
tykiai su naujo gyvenimo 
kūrėja SSSR ir tos valsty
bės galinga parama mūsų 
valstybei. Sąžinės laisvė įra
šyta Lietuvos Konstitucijo
je, tačiau tautininkų reži
mas ’šį principą be atodairos 
laužė. Artimiausiu laiku iš 
mokyklų turės būti pašalin
tas tyčiojimasis iš netikin
čių tėvų, verčiant jų vaikus 
mokytis tikybos.

“S met oninėje Lietuvoje 
vidurinis ir aukštasis moks
las vis labiau darėsi tik tur
tingųjų vaikams pasiekia
mas. Kad jis būtų prieina
mas visiems — yra vienas 
pirmųjų švietimo vadovybės 
rūpesčių.— Smetona negai
lėjo liaudies pinigų kunigų 
algoms, vienuolynams ir 
įvairiems- savo pakalikams. 
Jau dabar Liaudies Vy

daugumas mūsų nesame 
specialiai pasiruošę. Man 
pačiam, išbuvusiam kalėji
me daugiau kaip 10 metų, 
pavesta vadovauti valstybės 
kontrolei. Tai sunkus ir at
sakingas darbas. Tačiau

riausybė sustabdė didelių 
sumų išmokėjimą įvairių 
religininkų reikalams. Re- 
ligininkus išlaikyti yra ti
kinčiųjų reikalas, o ne visų 
piliečių. Sulaikytieji pinigai 
turi būti skirti suaugusiųjų 
švietimui. Tais pinigais tu
ri būti organizuoti liaudies 
teatrai, bibliotekos, radio 
klausymo punktai, suaugu
sių švietimo kursai ir mo
kyklos.—Liaudies sudėti pi
nigai turi eiti jos pačios 
naudai.”—Baigdamas šviet. 
ministeris priminė kelis bū
dingesnius “vargšus”, ku
riems Smetona buvo pasky
ręs pensijas: Garsusis Miro
nas gaudavo mėnesiui 800 Ii-, 
tų, rabinas Šapiro 500 lt., Į 
Plechavičius, darbo žmonių 
žudikas, kuris pabėgo pas
kui savo vadą Smetoną, — 
1,000 ar 2,000 lt., Musteikis 
—500 lt., vysk. Bučys—600 
lt., Tūbelienė 600 lt., jos 
duktė 200 lt. mėnesiui ir tt. 
ir tt. Tikiuosi ilgą ir pilną 
šių Smetonos šelptų “inva
lidų” sąrašą netrukus galė
site perskaityti laikraščiuo
se. Tuo tarpu tikrieji kovo
tojai dėl mūsų kultūros, 
garbingieji knygnešiai, Sme
tonos laikais mirdavo skur
de arba karšdavo iš jiems 
numetamų grašgalių.

Žemės Ūkio min. agr. 
Mickis be kt. pasakė: Lie
tuva, valdoma savanaudžių, 
yra begaliniai nuniokota. 
Tie didieji niekšai vogė iš 
valstybės iždo be jokios ato
dairos. Likučius susidėjo į 
didelius čemodanus ir išsi
vežė į užsienius. Liaudies 
vyriausybė perėmė begali
niai nualintą kraštą. Žino
kite draugai ir visi darbo 
žmonės, kad Liaudies Vy
riausybė, vis dėlto nėra fa-

šiandien sąlygos pakitėjo ir 
aš tikiuosi atlikti savo par
eigas. Pora žodžių dar pa
sakysiu apie tai, kas buvo 
pirmiau su valstybės kon
trole ir kokia ji bus dabar. 
Šioje įstaigoje esu tarnavęs 
prieš 18 metų. Paminėsiu 
porą atsitikimų. Išaiškinau 
socialinės apsaugos vedėjo 
Mocevičiaus vagystę Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
siunčiamų mūsų vaikams 
pašalpų. Koks drąsus buvo 
tas vogimas, parodo tai, 
kad darant kratą Mocevi
čiaus namuose, iš Raud. 
Kryžiaus įvažiavo vežimas 
su didele šokolado dėže. Už 
tos vagystės atidengimą 
man buvo daroma priekaiš
tų. Girdi, byla be reikalo iš
pučiama laikraščiuose ir 
tuo Lietuvos vardas esąs 
žeminamas užsieniuose. Ki
ta byla, kurioje figūravo 
vidaus reikalų ministeris 
Kerpė ir piliečių apsaugos 
department© d i r e k t o rius 
Navakas, kuriam dabar bu
vo patikėti vilniečiams su
aukoti pinigai, valstybės 
kontrolės buvo pasiųsta pro
kuratūrai. Ši byla buvo už- 
trinta. Aš, išaiškinęs vagys
tę, liudytoju į teismą buvau 
atvežtas iš kalėjimo, o-jis, 
Mocevičius, vagis, teisman 
atėjo laisvas. Mocevičius bu
vo nuteistas, bet į kalėjimą 
neatėjo. O aš be teismo bu
vau laikomas kalėjime va
dinamoje kuopininkų byloje 
ir teismas mane vėliau ištei
sino. Juo toliau, juo didėjo 
vagystės ir, kaip žinoma, 
Lapėno ir Sruogos bylose 
vagystės pasiekė daugelio 
milijonų litų. Dabar valsty
bės kontrolės priemonės tu
ri būti panaudotas tam, kam 
jos yra skirtos: atidengti 
visas buvusias liaudies tur-

kirai ir neturi magijos laz
delės, vienu užsimojimu ne
gali visko padaryti. Bet, 
manau, kas suprantate iš 
mūsų darbo, turite tikėti, 
kad dėsime visas pastangas, 
kad Lietuva pasidarytų iš
imtinai darbo žmonių* res
publika. Lietuvoje valgys 
duoną tas, kuris dirbs. Is
torijos ratas taip pasisuko, 
kad dabar viskas pasikeitė. 
Priminęs, kad dabar buvu
sieji viešpačiai dvarininkė
liai šliaužioja po Žemės 
Ūkio ministerijos korido
rius ir švelniu liežuvėliu de
dasi norį, kad Lietuvos liau
dis greičiau pakiltų iš skur
do, ministeris perspėjo, kad 
valdžios pareigūnai stebi sa
vo aštria akimi, kad tokie 
ponai pradeda pardavinėti 
inventorių ir išpjauti veisli
nius gyvulius. “Daugiau 
mes jų neperspėsime. Tegul 
tie ponai žino, kad Lietu
vos darbo žmonių ginklas 
yra pakankamai aštrus. Jei' 
jie nesiliaus daryti sabotažo 
aktus, jiems trenks kaip 
perkūnas ir mes neleisime, 
kad jie sugriautų Lietuvos 
ūkį” pareiškė ž. ū. ministe
ris. Dabar skubos keliu yra 
ruošiamas naujas žemės 
reformos įstatymas. Tas 
įstatymas bus tots, “kokio 
pageidauja darbo valstie
tis.”

Valstybės k o n t r olierius 
Liudas Adomauskas be kt.
pareiškė: “Mes visi džiau
giamės atgauta laisve, ta
čiau turime ne tik džiaug
tis, bet ir saugoti tą laisvę. 
Todėl mes visi, nepasilsė
ję, tiesiog iš kalėjimų, dar-Į 
bo stovyklų ir ištrėmimų tu
rėjome imtis darbo, kuriam

to vagystes, išeikvojimus, o 
kaltininkus traukti j teismą. 
Vykdydama šiuos savo už
davinius, valstybės kontrolė 
tikisi susilaukti aktyvios 
liaudies paramos.

Kaunas. — Imigracija iš 
Lietuvos šiemet yra visiškai 
nežymi. Per pirmuosius 4 
mėnesius šiemet iš Lietuvos 
išvyko tik 116 asmenų, ku
rių tarpe 5 lietuviai ir 111 
žydų,—į Palestiną ir Jungt. 
Valstybes. Pernai per tą lai
ką emigravo 275 žmonės ir 
1938 m.—311 žmonių.

Detroite Trokininkų Streikas

Detroit, Mich. — Čionai 
sustreikavo 1,800 trok^ vai
ruotojų. Streikas paliečia 
237 kompanijų. Streikieriai 
yra Amerikos Darbo Fede
racijos Teamesters’ Unijos 
nariai.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas *
Mano duktė gimė Jungt. 

Valstijose d v i d ešimts-trys 
metai atgal. Ketina apsi
vesti su ateiviu.,Jeigu ji iš
teka už šito vyro, ar ji pa
mes savo pilietystę?

Atsakymas
Ne. Nuo rugsėjo mėn. 22 

d., 1922 m., Amerikos pilie
tė, gimimu ar naturalizavi- 
mu, kuri išteka už ateivio, 
nepameta savo pilietystės, 
tik jeigu formališkai ir sa
vo noru atsižada.

FLIS.
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Susitiko Du Broliai-Vienas Nuskuręs Lauko 
Darbininkas, Kitas-Sovietų Maršalas

Tai buvo neseniai, tik prieš j mošenko, nuskurdęs lauko dar- 
keletą dienų. Atsitiko visiškai I bininkas. Sergei Timošenko, So- 
paprastas dalykas — du broliai! vietų Sąjungos kariuomenės 
susitiko po to, kai per 26 me- maršalas, bučiavosi ilgai, ne 
tus nesimatė. Ir džiaugėsi abu tik su savo broliu, bet ir su ki-
broliai ir džiaugėsi kaimynai j 
tam sodžiui, kur tas susitikimas i 
įvyko.

Kadaise tie broliai buvo abu 
panašūs vienas į antrą. Abu 
dirbo nuo aušros iki vėlaus va
karo Rumunijos ponui už skati-} 
kus, ėjo basi ar vyžuoti ir nu-i 
sk u r u si a i s drabužiais.

Dabar vienas iš tų brolių dė
vėjo darbininkų ir valstiečių 
sovietų uniformą su maršalo 
ženklu ant rankovės, o kitas! 
dar dėvėjo kaip ir 1914 prie 
atsisveikinimo su broliu skar
malus ir buvo dar labiau nu
skurdęs, sudžiūvęs, lanko darbi
ninkas.

Be galo džiaugėsi Bessarabi- 
jos liaudis, kai broliška Raudo
noji Armija juos išvadavo iš j 
Rumunijos bajorų nelaisvės,' 
labai džiaugėsi visi, o ypatin-! 
gai nudžiuginti buvo vieno kai
melio žmonės, — tas kaimelis, 
kur gyveno ir vargo Jefim Ti-I

Wilkes Barre, Pa.
Dienraščio “Laisvės” pikni

kas jau čia pat, jau tik die
nomis yra skaitoma. Įvyks lie
pos (July) 28-tą dieną. To
dėl, kyla klausimas, ar visi jau 
esam prisirengę ?

Vasaros laiku, kurie turi 
automobilius, sulaukę nedėl- 
dienio namiej nebūna, bet 
plačiai apvažinėja. Tad, kodėl 
nepasukti i “Laisvės” pikniką 
patiems, pasikviečiant ir savo 
kamynus, tai yra, liepos 28-tą 
diena i Simko’s Glen Parka?* * A-

Šiame piknike sueisim visus 
savo draugus bei drauges, ku
rie mums tankiai netenka ma
tyti. Galima sakyt, tik sykį j 
metą, dienraščio “Laisves” 
piknike, todėl ir dabar turė
sim progą sueit iš plačios apy
linkės drauges ir draugus, su 
kuriais smagiai laiką praleisi
me ir paremsime savo dienraš
tį finansiniai.

Kaip spaudoj esam matę, 
kad dienraščio “Laisvės” pik
nikas nepilnai pavyko Bosto
no apylinkėj ir dienraščiui ne
buvo galima sukelt tiek para
mos, kiek buvo tikėtasi. To
dėl, mes čia, šiame piknike, 
būtinai turim pasidarbuoti, 
kad galėtume sukelti daugiau, 
kaip kitais metais finansinės 
paramos savo dienraščiui, o 
tai galima padaryt, tik reikia 
skaitlingai dalyvaut iš plačios 
apylinkės.

Mūsų darbščios šeimininkės 
esą pilnai prisirengę svečius 
patenkinti su maistu, o vyrai 
su gėrimais. Jau buvo minėta, 
kad nėra jokio pavojaus, jei
gu ir būtų kiek lietaus, nes 
ten turėsim daug pastogės. 
Todėl visus, kaip iš toli, taip 
ir iš arti, kviečiame skaitlin
gai dalyvauti. Padarykim šį 
pikniką tokį didelį, kaip nie
kad pirmiau.

Pasiekti pikniko vietą yra 
lengva ir geras kelias iš vi
sur. Vietos vardas Simko’s 
Glen Park, Ransom, Pa. ties 
Manganello’s Pavilion, prie 
kelio 309 ir 6-to„ tarpe West 
Pittston i'r Falls.

Užtikriname, kad rengėjai 
esą prisirengę visus atsilankiu
sius viskuom patenkinti. To
dėl, dar sykį kviečiame skait
lingai dalyvauti iš plačios apy
linkės. Lauksime visų.

Rengėjai.

Rumunija Skubins Gazoliną 
Vokietijai

Bucharest. — Trys tūks- 
tančiai vagonų pripilta ga
zolino ir bus vežami Vokie
tijon. Hitleriui gazolinas la
bai reikalingas ruošiamam 
užpuolimui ant Anglijos. 

tais kaimiečiais, jo jaunystės 
draugais. Tai buvo nepaprastas 
vaizdas, kaip maršalas po 26 
metų vėl susitiko su savo drau
gais; jokio skirtumo nebuvo 
tarp aukščiausio laipsnio So
vietų maršalo ir paprastų ber
nų.

—Niekuomet nebuvau paty
ręs laimingesnės dienos, kaip 
ši, — pareiškė maršalo brolis.

žinia apie Sergejaus Timo
šenko atvykimą į savo gimtąjį 
sodžių greitai pasklydo; susirin
ko daug pažįstamų ir šiaip val
stiečių, ir surengė svečio gar
bei priimtuves.

Visą naktį linksminosi ir 
džiūgavo kaimo gyventojai ir 
negalėjo atsidžiaugti, kad So
vietų kariuomenė juos išvadavo 
iš ponų jungo ir kad tos kariuo
menės vadas yra to paties kai
mo buvęs lauko darbininkas, o 
dabar Sovietų kariuomenės 
maršalas Timošenko. M.

Scranton, Pa.
Žinių Žinelės iš Šios Apylinkes

Liepos 10 dieną turėjome 
susirinkimą Literatūros Drau
gijos 39 kuopos. Narių daly
vavo pusėtinai daug, gal už 
tai, kad oras buvo gražus, o 
gal todėl, kad Lietuvoj įvyko 
taip didelės permainos, kad 
Smetonos juodam viešpatavi
mui atėjo galas. Iš finansų se
kretoriaus raporto pasirodė, 
kad mūsų kuopos nariai su 
dideliu tingėjimu mokasi duo
kles už šiuos metus. Dar tik 
pusė narių yra pasimokėję 
duokles. Draugės ir draugai, 
tai negerai, į ateinantį susi
rinkimą turėtute ateiti ir pa- 
simokėti, ba centrui pinigai 
reikalingi “šviesos” ir knygų 
leidimui.

Buvo išduotas raportas iš 
atsibuvusios 12-to apskričio 
konferencijos, kuri buvo 16 d. 
birželio, Binghamtone. Kuopa 
nutarė kuo skaitlingiausiai da
lyvauti dienraščio “Laisvės” 
piknike, kuris šioj apylinkėj 
rengiamas liepos 28 dieną, 
kad parėmus savo dienraštį.

Mūsų kuopa buvo įsigijusi 
piknikams parka, kuris daug 
pareikalavo pinigų ir darbo. 
Bet siaučiant reakcijai ir Pen- 
nsvlvania valstijoj negalima 
sekmadieniais pardavinėti gė
rimus, tai negalima ir paren
gimus sėkmingus turėti, todėl, 
nutarta parkas parduoti. O 
kadangi d. R. Janušaitis buvo 
sumokėjęs $300 už parko pa
statu medžiagą, tai ir likosi 
pavesta R. Janušaičiui, ką jis 
nori, tai lai ir daro su par
ku. Girdėjau, kad d. F. Man- 
kauskas nori papirkti nuo d. 
R. Janušaičio ta medžiagą. 
Todėl, tain prisiėjo baigti su 
narku. Draugai, nesinervuo- 
kite ir apie tai neklausinėkite.

Kuonos narys Juozas Kups
tas sunkiai serga. Kam laikas 
navelina. malonėkite ii anlan- 
kyti. Sergantis negali “Lais
ve” skaityti, o labai nori ži
noti apie Lietuva ir pasauli, 
tai io draugė jam paskaito. 
Vėlinu dr<*. greitai pasveikti 
ir vėl stoti i sąmoningų dar
bo žmonių eiles.

Dvi, tragiškos mirtys atsiti
ko veik viena diena. Vienas 
italu tautvbės žmogus nušovė 
savo tautieti. 13 metu tam 
atgal, dirbant anglies kasvklo- 
se. krito akmuo iš aukšto ir 
sulaužė jam strėnų kaulus. 
Nuo to laiko ir negalėjo 
vaikščioti, tik šliaužiojo. Tain 
žmogus ir kankinosi per ta 
laika. Liepos 2 d. i o moteris 
užlipo ant antro aukšto ir vy
rui pranešė, kad italu tautybės 
vvras kalbina i u dukra vestis 
su juo. Invalidas sunvko. na- 
siėmė dvieju vamzdžiu šautu
vą ir pro langa pamatęs ei
nantį ta vyra paleido jam dvi 
kulkas ir nušovė. Policija su-
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ėmė invalidą ir išgabeno į 
prieglaudos namus.

Antra tragedija buvo tarpe 
lietuvių, kur lietuvis įnamis 
(burdingierius) peiliu su
pjaustė savo gaspadinę—Luc. 
Petronienę. Įnamos yra Wil. 
Aleskauskas. Įnamis supjaus- 
tęs gaspadinę iki mirties, pat
sai nubėgo apačion ir sau pei
liu norėjo pasidaryti mirtį, bet 
tuom laiku jau atvyko polici
ja ir jį suėmė. Dabar jį lau
kia mirtis elektros kėdėj.

Korespondentas No. 1.

N. S. Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 160 kuopos laikyta
me susirinkime 11-tą dieną 
liepos, 1940 metais priėmė 
sekamą rezoliuciją:

Mes, Pittsburgho pažangie
ji lietuviai sveikiname Lietu
vos naują vyriausybę ir džiau
giamės su Lietuvos valdžios 
nuveiktais gerais darbais į 
taip trumpą laiką, kaip tai: 
paliuosavimą Lietuvoj politi
nių kalinių, atskyrimą bažny
čios nuo valstybės. Taipgi 
sveikiname Raudonąją Armi
ją, kad ji pagelbėjo Lietuvos 
liaudžiai išsiliuosuoti iš'fašis
tinio Smetonos režimo. Mes ti
kime ir trokštame, kad dabar
tinė Lietuvos valdžia pastatys 
mūsų gimtąjį kraštą ant tik
rai darbininkiškų pamatų.

Tegul gyvuoja Lietuvos da
bartinė valdžia! Tegul gyvuo
ja laisva ir nepriklausoma 
Lietuva!
Pirmininkas D. P. Lekavičius, 
Sekretorė H. Kairiene.

Pittsburgho Lietuvių Mote
rų Kliubo susirinkime, laikyta
me 12-tą dieną liepos, 1940 
m., su džiaugsmu, vienbalsiai, 
nutarėme pasveikinti Lietuvos 
dabartinę valdžią su Justu Pa- 
leckiu priešakyje. Taipgi svei
kiname Lietuvos politinius 
kalinius, kurie yra dabar pa- 
liuosuoti Lietuvos dabartinės 
vyriausybės ir džiaugiamės, 
kad jie sulaukė tos dienos, 
kada nauja Lietuvos valdžia 
juos paliuosavo ir trokštame, 
kad mūsų gimtinis kraštas bū
tų laisvas.

Pirm. P. Paulauskienė, 
Sekr. H. Kairienė.

Neleis Anglams Pirktis 
Naujus Automobilius

Londonas. — Valdžia iš
leido natvarkyma. kad nie
kas nebegali pirkti naniu 
automobiliu. Viskas turi bū
ti panaudojama karo vedi
mui.

Laisva Latvija Valo 
Savo Kraštą

Ryga, Latvija. — Latvijos 
nauja vyriausybe pradėjo 
apvalyti savo armija. Iš jos 
išmetami laukan oficieriai, 
kurie buvo žinomi kaino 
reakcionieriai ir liaudies 
priešai. Taipgi tapo paleis
tos studentų organizacijos, 
kurios buvo fašistinės val
džios suorganizuotos ir jai 
tarnavo. Studentai kuria 
naujas, pažangias organiza
cijas.

Streikuoja 600 Darbininką
*--- :—

Hoboken, N. J. — Dienos 
15 diena paskelbė streiką 
šeši šimtai darbininkų Ame
rican Lead Pencil kompani
jos. Darbininkai reikalauja 
■pakėlimo algų nuo $13, ku
riuos dabar gauna į savaite, 
iki $18. Streikui vadovauja 
CIO unija.

Londonas.— Anglijos val
džia paskelbė, kad an olų 
laivai nuskandino vokiečių 
submariną. Nieko nesako
ma apie submarine įgulos 
išgelbėjimą.

"LAISVA"

Skaitytojų Balsai
Paskaitęs trijų srovių laik

raščius: socialistu, tautininkų 
ir katalikų* neiškenčiu nepa
daręs pastabą. Visi laikraš
čiai, kaip susitarę, su mirtina 
baime rėkia. Socialistai var
dan darbininkų, tautininkai 
vardan Lietuvos meilės, kuni
gai vardan Dievo ir tikėjimo. 
“Gelbėkite tėvynę Lietuvą, 
mūsų brangią tautą nuo rusų 
bolševikų !”—šaukia jie visi. 
Sunku suprasti, kokią tautą 
tos srovės tur mintyje? Juk 
visa Lietuvos tauta ašarose 
paskendusi iš džiaugsmo, kad 
įgijo tokią laisvę ir teisę, ko
kios neturėjo kaip tik Lietu
va egzistuoja. Mano supra
timu, visos srovės turėtų kar
tu su visa Lietuvos tauta 
džiaugtis ir ačiuoti Sovietų Są-" 
jungai, kad išgelbėjo nuo vi
siško pražuvimo. Jei Hitleris 
būtų paėmęs Lietuvą, . tikrai 
būtų pražuvus ir jis būtų paė
męs, jei ne Sov. Sąjunga. Tai 
nei vardo Lietuvos nebūtu li
kę. nei lietuviškos kalbos ne
būtu, o apie laisvę nei neužsi
mink, tai sumėsinėtų. O da
bar ačiū Sovietų Sąjungai, vi
sa Lietuva laisva, galės laisvai 
gerinti savo būvį, laimingai 
budavoti. plėtoti apšvietą. Ne
reikės bijotis, kad kokia fa
šistinė šalis užpuls, pavers į 
griuvėsius, atims paskutinę ki- 
birkšti liuosybės ir pavers vi
są šalį į kalėjimą, taip kaip 
Smetonos valdžia! Dabar 
klausimas: kodėl tų trijų sro
viu vadvriams taip labai pa
gailo Lietuvos, labiau, negu 
pirmiau, ir niekados, jie taip 
kerštu nevirė prieš Sov. Są
jungą. kaip dabar? Atsaky
mas lengvas, mat. Lietuva 
jiems buvo melžiama karvu
tė. Melžė nebe kain. Tai ne 
žertas tokioj mažoj šalvj pri
viso daugvbė milionieriu. ka
da visa Lietuva badmiriavo, 
skendo skurde. Reikia jiems 
pasiusti iš piktumo, kain ša
mano apie ateiti—gal reikės 
sau ščyrai duonelę užsidirbti! 
žinoma. Smetonos Liesas ne
griebs, jis per nemiera prisi
plėšė turto iš biednos Lietu
vos !

Ne vienas ponelis ansiverks 
netekės lietuviškos karvutės. 
Tpi ne žertas, nieko nereikia 
dirbti o nini^u turi daugiam 
nno-u reikia, tik nereikėto gai
lėti darbininkus ir ūkininkus 
skriausti! Ai’ dabar aišku, dėl 
ko n on i m sm’ando ant Sev. 
Saiun°’os. kada, ti nad^io Lie
tuvos liaudžiai nusikrat.vti nuo 
t” siurbėlė’ ! Tik o’pila. kad ne 
visi nori suprasti ta +’osa!

Pas mus, Wore estery j ka
daise buvo darbininku veikė
jai. mokino mus. o dabar pa
virto i mulkius, žinau, kokį 10 
ju, kurie ugnim spjauna ant 
Sov. Sąjungos ir naujos vai- 
žios!
Brangūs lietuviai, broliai, 

sesės, katalikai, netikėkit tu 
dykaduoniu.pasakoms, kad jie 
myli ir gaili Lietuvos. Jie gaili 
savo lengvos duonelės! Užda- 
rvkim mes visi lietuviai savo 
kišenius ant visados, neduo
kim nei vieno cento, tegul jie 
eina sau natvs teisingai duo
nele užsidirbti!

P. B.

Cleveland. Ohio
Paskutinis Pranešimas ir Už- 
kvietimas i “Vilnies” Pikniką 

‘Piknikas įvyks liepos (Ju
ly) 28 d., nedėlioję, Machu- 
tos darže, 2510 Glenridge, 
prie Green Rd. Prasidės 12 
vai. dieną ir tęsis iki vėlumus 
nakties. Bus piniginės dova
nos prie įžangos tikietų. Įsi
gykite tikietus iš kalno. Tikie- 
tas tiktai 15c. Bus graži pro
grama. Kalbės drg. L. Prusei- 
ka, “Vilnies” redaktorius.

Taip pat, pirmą sykį mūsų 
piknikuose dalyvaus progra- 
me visų lietuvių mylimas Ly
ros Chorai, po vadovyste Juo
zo Paltanavičiaus, padainuos 
gražių dainų-dainelių!

Taip pat, bus ir daugiau pą- 

marginimų ir visokių laimė
jimų. Bus gera orkestrą šo
kiams. Bus gerų valgių ir gė
rimų į valias.

Gerbiami Cleveland© ir apy
linkių lietuviai! Da sykį mes 
jus užkviečiame ant šio di
džiulio “Vilnies” pikniko. Ti
krai padarykite šį “Vilnies” 
pikniką didžiausiu ir sma
giausiu už visus kitus praė
jusius piknikus.

Tad, visi, seni ir jauni, kas 
tik gyvas, visi į “Vilnies” pik
niką! Tikrai turėsime gerus 
laikus!

Katrie nežinote kelių į pik
niką : iš Youngstowno, Akro- 
no ar iš kitur—tai važiuokite 
Euclid Ave. į East iki Green 
Road, ten rasite iškabas su 
nurodymais į pikniką.

Kurie esate apsiėmę iš or
ganizacijų dirbti “Vilnies” 
piknike, pribūkite ne vėliau, 
kaip 12 vai. dieną į pikniko 
vietą.

Komisijos Narė,
M. Valentą.

Londonas. — Anglijos ad- 
miraltija pripažįsta, kad 
Viduržemio jūroje italų or
laivis pataikė į vieną anglų 
kruizerį ir smarkiai apdau
žė.

Ekskursija Traukiniu
Rengia LDS 8-ta kuopa naudai dienraščio “Laisvės”

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

LAKE HOPATCONG 
/ 

Didelis ežeras, puikios maudynės, šokiam 
salė ir gražus miškas piknikui.

Rugpjūčio 4 August
19 4 0

TIKIETAS ROUND TRIP $1.00

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Philadelphijos Lietuvių Organi zacijos dėl dienraščio “Laisvės”

Įvyks 1 Rugsėjo 
Nedėlioję JL Sept.

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

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

Iš anksto perkant bilietų įžanga nuo 5c 
iki 25c. Perkant bilietų pikniko dienoje, 
25c kiekvienam. Prašomo įsigyti bilietus 

iš anksto.

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

• ir Lyros Choras iš Baltimorės.

R. M1ZARA “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKY< PRAKALBĄ

Kelrodis: Važiuokite Frankford Ave. iki tilto; imkite gatvekarja66 iki paskutinės sto
ties, nuo čia nuveš į pikniką. Automobiliais: važiuokite Frankford Ave. iki City Line, per
važiuokite tiltą ir sukite po kairei, imkite Knights Rd. 2 kelią ir sekite iškabas. Per Roo
sevelt Boulevardų: Atvykstant iš New Yorko ar iš kitur, važiuokite apie 14 mailių nuo 
Trenton, N. J. ir privažiuojant Roosevelt Kapines, pastebėsite iškabą: Lee Tire, sukite po 
kairei į Rd. No. 132. Pavažiuokite apie 1% mailes sekdami iškabas.

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

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

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

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

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

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

Parsamdoma laivukai pasivažinėjimui ant didžiojo ežero Hopatcong.

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

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

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

Worcester, Mass. nio mokslo švietimo laikai at
ėjo, t. y., pildosi praktikoje 
ir mūsų tėvynėje. D. J.

Literatūros Draugijos Kuopų 
Piknikas Puikiai Pavyko

Liepos 14 d* atsibuvo Olym
pia Parke ALDLD 11 kuopos 
ir 155 kp. (pastaroji vien mo
terų kuopa) piknikas. Diena 
pasitaikė labai graži, viduti
niai šilta, tai žmonių gal dau
giau tūkstančio buvo susirin
ku, gražiai linksminosi iki vė
laus laiko. Ant programos 
nieko įvairesnio nebuvo, apart 
orkestros, prie kurios jauni
mas skaitlingai linksminosi.; 
Janulis, 11 kp pirm, gaspado- 
riavo. Užsibaigus piknikui 
klausiau, kaip įplaukos, sakė, 
netoli $400 per abu bufetu 
įplaukė, tai galės likti ir pel
no, nors bus didelės ir išlai
do. šio pikniko ūpas tikrai en
tuziastiškas, jaukaujantis, ir 
linksmas. Draugai Kudaraus- 
kai atvežė didelius kiekius gy
vų gėlių — raudonų rožių. 
Moterys pradėjo apdalinti da
lyvius pikniko gėlėmis. Užtai 
sumetė arti $10 pinigais, šiaip 
buvo puiki tvarka ir darbuo
tojai, patarnautojai dirbo ge
rai, taip ir reikia, šnekos ir 
juokavimai apie Lietuvoje per
versmą, kad mūsų marksisti-

TreČias puslapi*

Bombos ant Jeruzolimo
Jeruzolimas.— Dabar jau 

paaiški, kad liepos 16 dieną 
šį miestą bombardavo de
šimt italų orlaivių ir nume
tė viso labo 50 bombų. Už
mušė tik vieną arabą ir su
žeidė vieną amerikietį.

Ispanija Reikalauja nuo 
Angly Gibraltaro

Madridas. — Gen. Fran
co valdžia iškėlė reikalavi
mą, kad Anglija pavestų Is
panijai Gibraltarą, tą be 
galo svarbų ir strategišką 
kelią iš Atlantiko į Vidur- 
žeipio jūras. Gibraltaras 
yra labai tvirtai apginkluo
tas. Nemanoma, kad Angli
ja geruoju išsižadėtų šito 
strategiško punkto.

Londonas. — Dėl ūkanų 
anglų karinis laivas “Imo
gen” nuskendo. Žuvo kartu 
18 jūrininkų.



LICENSES

Pirmadienį Į4«P<9

NOTICE is hereby 
GB 1890 has been 
to sell beer, at 
Of the Alcoholic 
282 Reid Ave., 
County of Kings,

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

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE 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 
•17 Brooklyn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2064 has been issued to the undersigned 

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

County of Kings, to be consumed on the

sell beer, at 
the Alcoholic 
Graham Ave

NOTICE - is hereby given that License No. 
GB 1339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

Law a» 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off th*

of the Alcoholic Beverage Control
233 Smith
County of

Street, 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2469 has been issued to the undersigned 
to sell beer a 
of the Alcoholi: 

Grand St.,

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

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

LEE LEIBERMAN
130 Stuyvesant Ave.. 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 
premises.

ISIDORE
962 Lafayette Ave-

SOLOMON
Brooklyn, N.

the

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

GEORGE MAI FORTH 
212 Stuyvesant Ave- Brooklyn, N.

the

Y

that License No.NOTICE is hereby given
GB 2666 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic Beverage 
872 Hancock St 
County of Kings, 
preifiises.

IRVING WEINSTEIN 
Weinstein Dairy

872 Hancock St- Brooklyn, N. Y.

beer, at retail under Section 107
Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off th#

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6913 has been issuid to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
J21 Howard Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BOHL1NG
121 Howard Ave- Brooklyn, N. Y.

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

HAROLD WINGES
168 Howard Ave- Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2604 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
155 Howard Ave- Borough of Brooklyn, 

theCounty of Kings, to be consumed off 
premises.

I SI DOF
156 Howard Ave..

SEIFF
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given 
GB 2762 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
801 Halsey St. 
County of Kings, 
premises.

NATHAN 
801 Halsey St-

Nothat License
> the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

DERECHINSKY
Brooklyn, N.

No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 10< 

Beverage Control Law a» 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

NOTICE is hereby given that License 
GB 1979 ha been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
9204—4th Ave- 
County of Kings, 
premises.

9204—4th
EMMA 
Ave..

W. LYNCH
Brooklyn, N.

the

Y

ALEXANDER SHAPIRO & PHILIP 
EFRAIM BLOCK 
Shapiro Block

47 Brooklyn Ave- Brooklyn, N. Y.

' NOTICE is hereby given that License No.
■ GB 1673 has been issued to the undersigned
’ to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Crescent St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of 
be consumed off

HELEN
392 Crescent St-

NOTICE is hereby 
EB 1375 has been 
to Sell beer, at 
of the Alchoholic 
2788 Fulton St- 
County of Kings 
premises.

HARRY
■ 2788 Fulton St-

the

HELMS
Brooklyn, N.

N®.given that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
,to be consumed on the

DIEFENBACH
Brooklyn, N.

No.1 NOTICE is hereby given that License 
IGB2126 has been issued to the undersigned 
to retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 

the

sell beer, at 
of the Alcoholic I 
2993 Fulton St- 
County ol Kings, to be consumed off 
premises.

2993

S. TIEDEMANN
Exec. Frank Tiedmann

Fulton St- Brooklyn, N.

THERESE

Y.

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

NOTICE 
EB 4 12 
to sell ____ .
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2713 Pitkin 
County of 
premises.

Ave., 
Kings, to

Borough of 
be consumed on

Brooklyn, 
the

Pitkin
LOUIS 

Ave.,
SPRUNG

Brooklyn, N.

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

EB 
to ___ __ ,, ... _____ _____ ______  __
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Brooklyn, 
the

I 357 Pulaski Street, Borough of
i County of Kings, to be consumed on 
premises.

LOUIS BENIN ATI
1 357 Pulaski St- Brooklyn. N.
Į NOTICE is hereby given
! EB 676 has been 
; to sell beer, at
I of the Alcoholic Beverage Control Law 

239 Reid Ave- 
County of Kings, 
premises.

_ that License 
issued to the 
retail under

239 Reid

premises.
AARON & ETHEL POTOLSKY

P. & S. Delicatessen
61 Graham Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6877 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
163 Kingston Ave- ’ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

ANIELLO DcGENNARO
163 Kingston Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given .that License No. 
GB 2782 lias 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

145 Harrison Ave- 
County of Kings, to 
premises.

MEYER
Harrison Ave.,

STEIN
Brooklyn, N.

premises.

233 Smith
IRVING 
St.,

KRAMER
Brooklyn, N.

386
County of Kings, 
premises.

JOHN
386 Grand pt.,

retail under Section 101
Beverage Control Law a!

Borough of Brooklyn
to be consumed on th

KRAUCIUNAS 
Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 

he Alcoholic Beverage Control Law al 
Prospect Park West, Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MAX EDELSTEIN 
Prospect Park West, Brooklyn, N. Y

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

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

the

Y.

222 132 Ralph
JACOB GEIMAN

Ave., Brooklyn
hereby given that License NoNOTICE is . _ . .

GB 2787 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Hoyt Street, 
County of Kings, 
premises.
ROSALIA ŠERPE

•244 Hoyt St-

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off th*

& GENNARO PALOMBA 
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2419 has been 
to sell beef, at

issued to the undersigned 
retail under Section 107

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
195
County <
premises.

Hoyt 
of

St., 
Kings,

Brooklyn, 
the

Borough of 
to be consumed off

195 Hoyt
SOPHIE MULLER

St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 

the Alcoholic Beverage Control Law at
Brooklyn,

th#
Graham Ave- Borough of

be consumed on
64
County of Kings, to 
premises.

BLUESTEIN
61 Graliam Ave-

DEL, INC.
Brooklyn, N. Y

NOT1CE is hereby given that License ! No.
2073 has been 
sell beer, at 
tiie Alcoholic

Smith
County of 
premises.

EB 
to 
of 
282

282 Smith

NOTICE 
GB 
to 
of 
87 1

No.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn, 

th#Kings, to be consumed on

WILLIAM J. MAHER
St., Brooklyn, N. Y

No. 
undersigned 
Section 107 

at 
Brooklyn, 

the
Borough of 

to bo consumed on

HARRINGTONTHOMAS
Friendship Bar & Grill
Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1832 has been issued to the undersigned 
tor sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
405 Vanderbilt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,' to be consumed off 
premises.

HENRY ALL1IUSEN 
105 Vanderbilt St- Brooklyn, N.

the

Y

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

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

retail under Section 107

NOTICE is hereby given that 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.

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

168 Ralph
LOUIS SHENKLER 

Ave., Brooklyn, N.
No.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 
212 Ralph Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

ANNE PEPPER
Pep’s Self Service Dairies 

212 Ralph Ave- Brooklyn, N.No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2760 hns .been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic .Beverage Control Law al, 
262 Hoyt Street, Borough of , Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.
• JERRY SPORTIELLO

(Jerry’s Groceries)
262 Hoyt St- . Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
1991 has been issued to the undersigned 
sell be.er, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Livonia
County of 
premises.

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 Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
tho

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

Beverage Control Law at 
Borough of I 
to be consumed

has been 
beer, at

1887 
sell 
the Alcoholic 

Broadway, 
County of Kings, 
premises.

Brooklyn,
I off the

HARRY NADEL 
87-1 Broadway Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB'2030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

35th St- 
Kings, t#

341-1 Tilden Ave- & 334 E.
Borough of Brooklyn, County ol 
be consumed oft the premises.

ERNEST WALTHER
• ve- & 334 E. 35 th Street/ 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1556 lias been issued to the undersigned 
sell beer, at retail under ' Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Court

GB 
to 
of 
210
County of 
premises.

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

Tilden 210 Court
WILLIAM KUMM

St- ' Brooklyn, N. Y.

hereby given Jhat License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

NOTICE is 
EB 688 has 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5301 Church Ave- 
County ol Kings, to 
premises.

ISIDORE
5301 Church Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

SHAPIRO
Brooklyn, N. Y

NOTICE is nereby given that License No. 
EB 678 has been 
to __  ____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
566—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 'consumed on the 
premises.

beer, at
issued to the undersigned 
retail under Section 107

566—1th
MARIE -DUNCAN
., Brooklyn, N. Y>

is hereby given that License No.

EB 
to 
of 
290

290 Livonia

No.

Ave- Borough' of Brooklyn, 
Kingsi to be consumed on th#

SAM SILVERBERG
Ave., Brooklyn, N. Y

297 7th
County of Kings, to be consumed off 
premises.

297 7 th
KARL SAI ER

Ave- Brooklyn, N.

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 Law at 
374 Ralph Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2708 has been issued to the undersigned 
to .
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 Lewis 
County of King: 
premises.

sell beer, at retail under Section TO?

Avenue, Borough of 
to be consumed off

Brooklyn, 
the

41 Lewis
JOSEPH F1TELSON

Ave- Brooklyn, N.

is hereby given that License

Y.

No.NOTICE
GB 2299 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control 
244 Kings Highway, 
County < 
promises.

at retail under Section 107 
Law at 

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

C; F. BUSCHMANN
244 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

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

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

sell

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

beer, at
Alcoholic BeVeragc Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
th#

has NOTICE is hereby given that License
retail under Section 107

Borough of 
to be consumed on

Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 
to 
of 
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 al
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

WILLIAM BARTH AU 
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2330 has been 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, 

th#

at retail under Section 
Beverage Control Law 

Brooklyn Ave- Borough of 
County of Kings, to be' consumed pff 
premises.

LOUIS & IRVING GROSS 
GROSS BROS.

268 Brooklyn Ave- Brooklyn, N. Y

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

No. 
GB 1571 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
438—6th Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

438— 6th
JOHN GMELCH

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 
to 
of 
67
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

at retail under Section 101 
Alcoholic Beverage Control Law al 

Ave- Borough of Brooklyn, 
th#

2758 
sell beer,
the
Webster

GENNARO
67 Webster Ave.,

PALOMBA
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2190 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law a< 
5822—4th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

No.

tlv

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2685 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
6823—6th 
County of 
premises.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

th*
Ave,, 
Kings, to be consumed off

6823—6th

NOTICE

FUED KORTMANN
Ave., Brooklyn, N.

No.is hereby given that License .
GB 1463 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

of Brooklyn, 
th#

535 Marcy 
County of 
premises.

535 Marcy

Kings, to
Borough 

be consumed off

MORRIS 
Ave.,

BAUMAN 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2430 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Kogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS & IRVING GROSS 
GROSS BROS.

172 Rogers Ave- Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE
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 
premises.

ISRAEL S. RAPPAPORT 
Gibraltar Food Stores

5311—5th Ave- Brooklyn, N.

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

DIETRICH LEHMKUHL
157 Baltic St- Brooklyn, N. Y

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

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

BEATRICE HARDASHEWSKI 
229 Wythe Ave- Brooklyn, N.

NOTICE
EB 536 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
th#

Section 107is hereby given that License No.
EB 1365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
868 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

LOUIS
868 Broadway

NOTICE

1 NO TICE
I GB
1 to

1752 has been 
sell beer, at 
the Alcoholic 

Ralph 
County of 
premises.

87 Ralph

retail under

retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on th#

SOMERMAN
Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Conttol Law a) 
Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off

JOHN PHILBIN
(Philbin Bros.)

Ave.. Brooklyn, N.

the

Y.

371 Oakland St- 
County of Kings, 
premises.

JEAN
371 Oakland St-

NOTICE 
GB 1490 
to sell 
of the Alchoholic 
3327 Fulton St. 
County of Kings 
premises.

Borough of 
to be consumed on

DOBIES
Brooklyn, N.

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

Y.

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

Borough of Brooklyn, 
the

has been 
beer, at

.to be consumed off

th*
the

NOTICE

WILLIAM
3327 Fulton St-

HANSEN
Brooklyn* N. Y.

No.

is hereby given that License No. 
GB 6894 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail . under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law til 
1455 Bedford Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL QUINLIVAbT
1155 Bedford Ave- ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2442 has been issued to the undersigned to ...
of 
382

sell
the Alcoholic Beverage Control 

DeKalb Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHRISTIAN
382 DEKalb Ave-

NOTICE is hereby given that License
beer, at retail under Section 107 

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

_____  .. _____ No
GB 2545 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

SCHMEIDER
Brooklyn, N. Y.

8410-5th
County of Kings, 
premises.

8110—5th
SAMUEL SIMON 
re., Brooklyn, N.

the

Y

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1 1002 has been issued to the undersigned 
to ” ’ .......................... “
of 
739 
County of Kings, to be 
premises.

No.

sell beer, at retail under Section 10? 
the Alcoholic Beverage Control Iaw a<

Nostrand Ave- Borough of Brooklyn,
th#consumed off

POLEVOY,
739 Nostrand Ave.,

INC.
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby 'given that License No. 
GB 2324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of tiie Alcoholic Beverage Control Law 
446 Lewis Ave.,

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

NOTICE is hereby given that License. _ No.
GB 1774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 12? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8204—5th Ave- “ \ .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
KATHRYN TONKOV1CH & JOHN AJERSCH 

GENE & JOHN’S
8204 5th Ave- Brooklyn, N. Y

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 11000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Kingston Ave- 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE
EB 520 
to i-.;; __ _____  __ ___ _____ ______  __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
504

hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

sell beer, at
retail under Section 10', 

ill 
Borough of Brooklyn. 

County of Kings, to be consumed off

retail under Section lot
retail under Section 107 Avenue, Borough of Brooklyn, Borough of Brooklyn,No. 

issued to the undersigned 
beer, at retail under SecWion 107 

at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off th#

hereby given that License 
GB 2493 has been 

to __ .... ... ___
of the Alcoholic Beverage Control Law 
584

NOTICE Borough of Brooklyn, 
be conrumed off the

theBorough of Brooklyn, 
Kihgs, to be consumed on th#

Ditmas Ąve
County of 
premises.

premises.
GILCHICK

Groceries
Brooklyn, N.

SOL
Sol’s Dairy & 

446 Lewis Ave-

HENRY J. STEEN
Ave- Brooklyn, N. Y. MARKEI'

Brooklyn, N. Y
ROYAL

256 Kingston Ave.,
30G ReidMORRIS HOROWITZ

Ave., Brooklyn, N. Y.
Lafayette Ave- 

County of Kings, to 
premises.

501 Ditmas NOTICE 
GB 
to 
of

is hereby given that License No.is hereby given that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 10? 
Beverage Control Law at 

Borough of Brook- 
to be consumed

NOTICE
GB 2093 has been
to sell beer, at 
of the Alcoholic

Coney Isiand
County of Kings, 
premises.

HENRY G. 
Coney Island Ave,

572 
lyn, 
the

672
BRASE 

Brooklyn, N.

No.

off

NOTICE Is hereby given that License 
GB 1627 has been issued to the undersigned

— to sell beer, at retail under IL." 
of tho Alcoholic Beverage Control 
499 Rogers Ave- I 
County of Kings, to 
premises.

DIEDRICH
499 Rogers Ave.

No.

retail under Section 107 
Law at 

Brooklyn, 
th#

Borough of
> be consumed off

DRE WES
Brooklyn, N.

No.

VICTOR
81 Lafayette Ave.,

SQL’ERI
Brooklyn, N.

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 tho premises.

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

NOTICE hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2441 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

EB 1387 has been issued to the undersigned 
to . ___.
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Church Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th# 
premises.

at retail under Section 107

503 Church Ave 
County of Kings, 
premises.

JOHN F 
603 Church Ave

STEILEN, INC.
Brooklyn, N.

the

Y

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

No

101 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off th*

& ISIDOR RUDICK 
Brooklyn. N. Y

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

is hereby given that License No 
GB 2534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
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 at 
8602 Clarendon Rd- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

THEODORE BQRK
3602 Clarendon Rd.. • Brooklyn, N. Y

No.

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

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

GB 1333 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
252 Fulton St- 
County of Kings, 
premises.

252 Fulton
WILLIAM PONGE 

St., Brooklyn, N.

the

NOTICE !s 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 
84 Joralemon St- Borough of Brooklyn, 
County Of Kings, to be consumed off 

. promises.
SEYMOUR ROSENFELD

84 Joralemon St . Brooklyn, N.

No.

the

LENA ROVNER 
Rovner’s Rest

3202 Church Ave- Brooklyn, N. Y

that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law af 

Borough of Brooklyn.
the

NOTICE is hereby given 
EB 2808 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
54 Clinton Ave- 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WILLIAM A. McPHEE 
Blue Ribbon Grill

51 Clinton Ave- 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 Law at 
4119-—21 Avenue D, Borough of Brooklyn,

No.

retail under Section 107

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

1119— 21

BEN COHEN
C. & H. Dairies

Avenue D, Brooklyn, N.

the

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

NOTICE 
GB 
to 
of 
58 
County of Kings, 
premises.

1521
sell beer, at 
the Alcoholic
Steuben St-

58 Steuben

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

Beverage Control Law af 
Borough of Brooklyn, 
to

of 
be consumed off the

2366 has been issued to the undersigned 
sell
the , Alcoholiė Beverage Control Law al 

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

beer, at retail under Section 107

MAURO 
St-

D’AMBRA
Brooklyn, N. Y

NoNOTICE is hereby given .that License 
GB 2692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at -retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1596 Bedford Ave- 
County of Kings, to 
premises.

107 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

EVA
1596 Bedford Ave.,

LEON
Brooklyn, N. Y.

MIKE ORLANDO
715 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB1612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10r 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2905 Ocean. Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

2905

IRVING TAGER
Quality Food Grocers

Ocean Ave- Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No 
GB 2726 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
2501 E. 19th St- Borough ol Brooklyn, 
•County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1609 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law a( 
7212 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off

2501—E.
ARCHIE ALWE1SS

19th St- Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
GB 1714 has h,ecn issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 

at 
Borough’ of Brooklyn, 

to be consumed off the

sell
the Alcoholic Beverage Control Law

Schenck Ave
County of Kings, 
premises.

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

to 
of 
727

premises.
the

NOT1CE is hereby given that License No. 
GB 2098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 407 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1094 Hancock St- Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed off th# 
premises.

CARL KOENIG
7212 5th Ave- Brooklyn, N

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

Alcoholic Bcs erage Control Law
638 Bay Ridge Ave-
Cou'nty of Kings, to 
premises.

ANNA C.
638 Bay Ridge Ave-

ARTHUR KUNTZ
1094 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

to 
GB 
to 
of

sell
1717 
sell 
the

107

107 
a* 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off th*

TIETJEN
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given 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 
County of Kings, 
premises.

Woodbine St- Borough of 
to be consumed on

Brooklyn, 
ths

MARTIN BUTT
GO Woodbine St- Brooklyn, N.

NOTICE is
GB 1389 has been 
to sell
of the Alcoholic
-1617—5th
County, of Kings, 
premises.

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

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off

beer.- at

4617—5th

Ave.,
the

MAX FRIEDENTHAL
Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10960 has been issued to the undersigned 
to 
of

No.

Sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law a' 
Kingston Ave- Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

JACK SOKOLOFF
79 Kingston Ave-' Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby 
GB 6882 has been 
to sell ’ 
of the Alcoholic Beverage 
3104 Clarendon Rd- 
County of Kings, to be consumctj off th# 
premises.

NATHANIEL COHEN
310-1 Clarendon Rd- Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 

beer, at retail under Section 10? 
Control Law at 

Borough of Brooklyn,

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 
EB 649 has been issued to the undersigned 
to ” " ’ - ■
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 ’ ’ ’ ' ' . '
County of Kings, to 
premises.

No.

sell beer, at retail under Section 107

Bushwick Ave- Borough of' Brooklyn, 
be consumed on the

HELEN 
George’s 

241 Bushwick Ave-

NAGER
Lunch- 

Brookly^i, N.
NOTICE is hereby given that License No 
GB 1724 has been issued to the uqdersigneu 
to ’ ‘ ..................................... ’

NOTICE is hereby given that License No. 
C 310 has been issued to tho 
to sell beer, at retail uadpr 
of the Alcoholic. Beverage Control 
118 Cook Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MORRIS LINDENBAUM 
Lindenbaum Distributors

118 Cook St- . Brooklyn,

NOTICE ;s hereby given that License No 
GB 1999 has been issuued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
4324—4th Ave., _
County of Kings, to be consumed off 
premises. •

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

NOTICE is hereby given that License 
EB 440 has been issued to the undersigned 
to 
of 
765 New Lots Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE 
GB 
to 
of 
81 1 
County of Kings, 
premises.

ABRAHAM 
311 Grand St-

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

No.undersigned
Section 107 

Law al 
Brooklyn 

th#

2776 
sell 
the Alcoholic

Grand St-

retail under Section 107 
Beverage ‘ Control Law al
Borough of Brooklyn,

th#

sell beer, at
the Alcoholic 

127—6th Ave-
County of Kings, to be consumed off 
premises.

retail under Section 10? 
Beverage Control Law al 
Borough of Brooklyn.

th#

retail under Section 107 
Beverage Control Law at

sell beer, at 
the Alcoholic

of
be consumed offNo 

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License 
GB 6793 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1595 E. 9 
County of 
premises.

1 st., 
Kings,

EDELSON
Brooklyn, N.

the

Y. N.
127—Gth

WILLIAM VON DOHLEN 
Ave- Brooklyn, N. Y Y 7G5 New

MAX SCHNEIDER
Lots Ave- Brooklyn, N.

1595 E. 92

BEN 
(Also 

St..

KUNOFSKY
Kuncfsky)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19-161 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
■172 Ridgewood ' Ave-—173 Hemlock St- 
Borough of Brooklyn, County of Kings,’ to 
be consumed off the premises.

GAETANO VOLPE 
472 Ridgewcod Ave- & 173 Hemlock St- 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 1554 
to sell ____ ____  __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
309 Wyckoff Ave- 
County of Kings, *to 
premises. 

HERMAN 
309 Wyckoff Ave-

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

MARKS 
Brooklyn, N.

the

sell beer, at retail under Section 107

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

NOTICE la nereby given that License . 
GB 2693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2723 Atlantic Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

ARTHUR R. SCHULTZ 
2723 Atlantic Ave- Brooklyn, N. Y

No.

4908—3rd

the

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn, 

theKings, to be consumed on

W. A. CARNEY
Ave- Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
GB 6896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Parkside Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

ISRAEL BEGUN & BERNARD 
SILVERMAN 

Tarksidu Busy Bee
Parkside Ave- . Brooklyn, N. Y201

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

EB 
to __  ___ ____________ _____ _____ ... _..
of the Alcoholic Beverage Control Law at
807 . ' . - . .
County of 
promises.

retail under Section 107

Sutter Ave., 
Kings,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

807 Sutter
MAX 

Ave.,
SCHWARTZ 

Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License 
GB 1955 has been 
to 
of the Alcoholic 
702 Grand St-

No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off 
premises.

CHARLES DETHLEFSEN 
702 Grand St., Brooklyn,

beer, at

the

NOTICE is hereby given that License 
EB 438 has bean issued to the undersigned 
to sell beer, a't 
ol the Alcoholic Beverage Control 
415 Sutter 
County of 
premises.

No.

retail under Section 107

Avc- Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

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

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

Beverage Cont rol Law a> 
Ave- Borough of Brooklyn, 

the

N. Y.

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

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

810 Grand 
County of 
premises.

810 Grand
JOE FRIEDMAN

St- Brooklyn, N.

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

3324 Tilden
DAVID ZINDMAN
Ave., Brooklyn

the

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 Law al 
603 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

603 Grand
LOUIS WEISMAN
St., Brooklyn, N.

the

Y

No.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1857 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 1 
3061 Fulton St- 
County of Kings, to 
premises.

No.

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

, Borough of Brooklyn, 
be consumed off th#

JOHN
30G1 Fulton St.,

HARMS
Brooklyn, N. Y

NOTICE _____  „___  ___  ______  ....
EB 1701 has been issued to the undersigned 
to sell
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prosjicct Ave- Brooklyn, N. Y

is hereby given that License No.

beer, at retail under Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
559—20th Street, 
County of Kings, 
premises.

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

retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2722 has been issued to the undersigned 
to 
of 
284 . ________ _______  .
County of Kings, to be consumed on th# 
premises. 

CHARLES VIGUNAS
284 Scholes St- Brooklyn, N. Y

sell beer, at retail under Section 16? 
the Alcoholic Bpverage Control Law a*

Scholes St- Borouglu of Brooklyn,

NOTICE is
GB 6834 has been issued to the undersigned 
to 
of 
487

hereby given that License No.

roll beer, at retail under Section 107 
tiie Alcoholic Beverage Control Law at 

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 
oi

retail under Section 101 
Beverage Control Law al 

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

sell beer, at 
the Alcoholic

Avenue P,

374 Avenue
HARRY SHAN IK

P. Brooklyn, N. Y

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 al 

Borough of Brooklyn, 
to bo consumed off th#

3147 Fulton St., 
County of Kings, 
premises.

ADOLPH
3147 Fulton St..

NUNNENKAMP
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
459 6th Avenue, Borough 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

459 Gth

retail under Section 107 
at 

of Brooklyn, 
th*

M1CHAEL ROACH
Ave- Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 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 
EB 1987 
to sell . 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
3449 Fulton St- Borough of Brooklyn, 

the

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

KUHTA
Brooklyn, N. Y.

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

WALTER
3449 Fulton St-

GARŠVA
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1584 ha been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law a* 
255 Windsor PI- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM C. HINSCH
255 Windsor P!., Brooklyn, N, Y.

NOTICE 
EB 651 1 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718—4th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VIRGINIA M. DENECKE 
Crescent Bar & Grill 

Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 10'
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
370 Crescent St- Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ERICH HOEVELSBORN 
370 Crescent St- Brooklyn, N.

NoNOTICE is hereby given that License 
EB 613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
369- J 9th 
County of 
premises.

hereby given that License No.NOTICE is _____  .
1347 has been issued to the undersigned 
sell beer, at
the Alcoholic Beverage ^Control Law at

, Lorimer St- 
County of Kings, 
premises.

GB 
to 
of 
442

JOSEPH
442 Lorimer St.,

retail under Section 107
__ .•.*<1^. tv.vi . ... .. ...

Borougn of Brooklyn, 
to bo consumed off

EHRLiCH
Brooklyn, N.

th*

NOTICE is .hereby given that License No. 
EB 572 has been 
to sell beer, at 
of tne Alcoholic 
495 Grand 
County of 
premises.

495 Grand

St., 
Kings,

issued to the undersigned 
retail under Section

Beverage
Borough
to

107
Control Law at 

of Brooklyn, 
be consumed on the

has 
beer,

the

retail under Section 107
Hl 

Brooklyn.
th#

Section 107

Street, Borough of
Kings, to be consumed on

Brooklyn, 
tlie

ANNA 
St..

M. GINKUS
Brooklyn, N. Y 4718—4111 Y.

Y 369—19th
DANIELS LANAHAN
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6928 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law a* 
529 Ridgewood Ave- Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No NOTICE is hereby given that License 
EB 2056 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bcvciage 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.No.i NOTICE is hereby given that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law al 
Borough of Brooklyn, 
to '

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 529 has been issued to the undersigned 
to sell' beer, at retail under Section 101 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

JOHN F. WILLIAMS
3160 Fulton St- 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

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 720 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
tho

636 Vanderbilt Ave-
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DANIEL HUGHES 
Prospect Bar & Rest.

636 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE U hereby given that License No. 
EB 2085 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
7315- 3rd _____ _______
County of Kings, to be consumed -on th# 
premises.

Ave.,

2759 has been 
sell beer, at 
the Alcoholic

Smith

GB 
to 
of 
119
County of 
premises.

119 Smith

St., 
Kings,

ROSE 
St.,

B.

of
be consumed off

SICKLES
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2035 has bęen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Myrtle Avenue, ^oropgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th#County of 
premises.

457 Myrtle
EDWARD TUHAL
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 
to 
of 
'107 
County of 
premises.

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

at retail under Section 107
10959
sell beer,
the Alcoholic Beverage Control Law at

Ralph Ave- Borough of- Brooklyn, 
Kings, to consumed off the

the

ISIDORE FORMAN
Ave., Brooklyn, N.

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

Borough of Brooklyn

JOHN
7315—3rd Ave.,

YESSNER 
Brooklyn, N. Y.

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

319 Smith

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

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

St., 
Kings, the

NOTICE is

M ANNIE MANDEL 
St- Brooklyn, N.

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 Livonia 
County of 
premises.

Ave., J
Kings, to

Borough of Brooklyn, 
> be consumed on th#

Y- 909 Livonia
IRVING 

Ave.,
ROTH

Brooklyn, N. Y

407 Ralph

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1632 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Rn.lph Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NICHOLAS
243 Ralph 'Avc-

No.

erage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off th#

MASIELLO
Brooklyn, N. Y.

EMMA HALLER 
Oscar’s Delicatessen

529 Ridgewood Ave- Brooklyn, N. Y Y

NoNOTICE is hereby given that License 
GB 1437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10r 
of the __ Alcoholic Beverage Control Law a) 

St- Borough of Brooklyn, 
th#

3442 Fulton St- Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK KRESSE
3442 Fultoi) St- Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1383 has been issued to the undersigned 
to_ sell beer, at retail under Section 10?

I Law at 
ooklyn. 
on

vw own Mw-r, at rotai I under Sv 
oF* the • Alcoholic Beverage Control 
6901 4th 
County of 
premises.

6901 4th

Avenue, 
Kings,

RIDGE 
Ave.,

Borough of Br< 
to be consumed <

DINER INC.
Brooklyn N.

the

Y.
No 

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

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

hereby jaiven thiat License 
GB 1467 has been 
to sell beer, at 
of tho Alcoholic 
299 Smith St- 
County of Kings, 
premises.

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

the

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

Beverage Control Law af 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off th#

GB 6863 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
223 Smith 
County of 
premises.

St.,

No.

v JERRY MURPHY
223 Smith St- . Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License, No. 
GB 1784 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the. Alcoholic 
349 Smith 
County of 
premises.

349 Smith

St., 
Kings,

retail under Section, 107 
Be^eiage Control Law al

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off th*

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

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

NOTICE is 
EB 643 has 
to sell beer, nv roiail uhuv- uv-vlivu iv 1 
of the Alcoholic Beverage . Control Law al 
93 Montrose Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANTONINA 
93 Montrose Ave-

GRIMAUpO 
Brooklyn, N.

the

Y

NOTICE is hereby given that License 
EB 1997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bęverage Control Law al 
306 Graham Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th# 
premises.

No.

Ave., Borough of Brooklyn,

BERNICE
306 Graham Ave.,

KAYHOE
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 667 has been issued to the undersigned 
to soil beer at ___ _ __ 1... 2 1
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
416 Hooper St-

retail under Section 16?

___  ___ Borough 
County of Kings, to be 
premises. 

EVA BELSKY, 
416 Hooper St.,

of 
consumed on

Brooklyn, 
th#

ADMX 
Brooklyn, N. Y '

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2628 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Ralph ~ ’ - - - •
County of 
premises.

221 Ralph

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off th# (

HENRY SIEMS
Ave- Brooklyn, N. Y.

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.

691 Bedford
SAMUEL GROSS 
Ave- Brooklyn, N. Y

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License...... No
GB 2130 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10! 
of the Alcoholic Beverage Control Law a< 
2784 Fulton St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consunted off 
premises.

the

RUDOLF HENKE
2784 Fulton St- Brooklyn, N.

• ■■■", -■ r-"- t M 1 ‘ ■ ■■ " ....J1.... .
is hereby given that License

Y

NoNOTICE
GB 2432 has been issued to the undersigned 
to sell I.... ..'. __2.. C—L..
of the ’ Alcoholic Beverage Control Law al 
96 New Jersey Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

beer, at retail under Section 107

96 New
WILLIAM J. RATNER
Jersey Ave,, Brooklyn, N.. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1804 has been issued to the undersigned 
to sell bger, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
2623 Atlantic Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off th# 
premises.

MAX HUBER 
2623 Atlantic Ave.,

is hereby given that License No.NOTICE ___  . .. ....... .. ..... ....
GB 2619 has been issued to the undersigned 
to sell boor, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Ijiw at 
50 Ralph __
County of Kings, to be" consumed off the 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn.

Brooklyn, N. Y , 50 Ralph ' Ave.,
SIDNEY LEHRMANN

NOTICE
GB 2624 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Schenck Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th# 
premises.

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

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1438 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Ralph 
County of 
premises.

Ave- Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

372 Ralph
JOE ROSEN 
e- Brooklyn, N.

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

No.

LILLIAN GROSS



*

Pirmadienis, Liepos 22, 1940

Conn. Valstijoj Aplankęs Gimines, 
Draugus ir Pažįstamus

šeštadienio anksti rytą bū
rys brooklyniečių, vyrų ir mo
terų, prisėdus pilną mašiną, 
apleidom Brooklyną, ir už po
ros valandų persigrūmėm di
džiojo New Yorko gatvę tirš
tai važiuojančių sunkvežimių, 
keleiviškų autobusų ir priva- 
tiškų automobilių.

Pasiekėme didj vieškelį, ku-
Y.ris nutiestas per visą 

valstiją ir Connecticut, jau ga
tavą iki Bridgeporto miesto. 
Masinos pagalba turėjome 
progą nuvažiuoti į 7 mieste-; . 
liūs. 'traukiniu ar autobusu ’ 
važiuojant, to nebūtų galima 
padaryt, lai yra geras ir nau-1 
dingas dalykas turėti mašiną- i 
automobilių, kas gali užlaiky- 
th

Pirma sustojimas buvo i\au-l 
galuok, Conn., pas gyventoją 
taliau iš miestelio Jurgį Dik- 
šaitį. Jis turi nuosavą namą, 
garadžių ir automobilį, kuris; 
reikalingas nuvažiavimui į. 
dirbtuvę ir parvežimui pragy-j 

miesto. |

1N

venimui reikmenų iš 
Jis gumos išdirbystės darbi
ninkas. Turi jaunuolį ir jau
ną dukterį; abu čia gimę, ge
rai kalba lietuvių kalba.

Gumos dirbtuvės darbinin
kai' gauna po dvi savaites 
atostogų, apmokamų. ’ Vieni 
jau pradėjo dirbti, o kiti pra-Į 
dės vėliau. Unija - daugumas 
priklauso prie CIO.

Kas sudaro unijos netviitu-: 
mą, kad ji negalinti priversti ’ 
būti iki vienam unijistais, tai 
priimami jauni berniukai ir 
merginos iš apylinkės mieste
lių. Jie nepaisą unijos ir sun
ku esą juos pertikrinti todėl, 
kad negyvena tame pačiame
mieste, kur dirba ir kur vieti-1 
niai unijistai savo susirinki-, 
muose kalba apie unijos reika
lus, o anų nebūna.

Waterbury, Conn., vario ir' 
misingio išdirbystės. Bedarbių i
esą daug; kurie dirba, tie j
daug turi dirbti ir neblogai i
uždirba.* Naujų nepriima
daug. Būna taip—kokią sa
vaitę priima vieną kitą, tai 
kitą savaitę atleidžiami. Unija 
vario ir misingio išdirbystėje 
yra, bet bosai deda pastangas, i 
kad pakenkti tvirtai visiems 
darbininkams susiorganizuoti į 
CIO uniją. Dirbantiem darbi-

gerti prie baro niekam, turi 
sėstis prie stalų. Aludės savi
ninkas ir savininkė dirba, taip 
sakant, “ant f loro”; už baro 
dirba samdyti.

Biznis, kiek aplankėme alu- 
džių subatos vakare,—prisi
kimšę, sunku gauti vietos sve
čiams alaus stiklą išgerti. Ko
kia ta publika? Didelė didžiu
ma jauni vaikinai ir merginos. 
Sako, New Britaine esą lietu
viai patriotiški, einą pas lie
tuvius. Tai vienoj didžiausioj 
ir daugiausia buvo jaunų žmo- 

; tad mano klausiamas 
t

I žmogus sakė, čia veik visi lie- 
tuviai, su visai maža ištimtimi 
rastumei svetimtautį. Na, o 
New Britaine darbininkų pro- 
g r e sy v i ų j u d ė j i m a s - v c i k i m a s 
visai silpnas. Turi būti kas 
nors daroma.

Aplankius Conn. valstijos 
lietuvius, tai jų sūnus ir duk
terys gražiai kalba lietuvių 
kalba. Todėl ir geri Lietuvos 
patriotai. Kiek pasikalbėjome, 
visi džiaugiasi dabartine Lie
tuvos vyriausybe; pyksta, kad 
Smetona apvogė 
kad jis pabėgo: 
velniai, bet būtų 
vai atgauti tuos 
priklauso Lietuvos liaudžiai.

Tai pasirodo, pasikeitimas 
Lietuvoj valdžios čia Ameri
koj lietuviams progresyvės 
sriovės sudarys plačią dirvą 
bujoti, augti jų organizaci- 

platinti, 
Aš ma- 
klaidos, 

mes pa- 
pre-

Lietuvą. Ne 
sako, suk j j 
gera Lietu- 
turtus. Jie

ir laikraščius
ir “Vilnį”.

joms
“Laisvę
nau, gal nepadarysiu 
kad per šiuos metus

j siusime 2,000 “Laisvės
1 numeratų Lietuvon.

G. Kuraitis.

Springfield, III
matom iš laikraščių, 
visus kampus siaučia 
Amerikoj, tai mūsų 

sostinės miesto irgi neaplenkia 
su savo naujai iškeptais įsta
tymais reakcijos, užvardytais: 
“fascism, communism ir na- 
zism.” Praeitą birželio mėnesį 
smarkiai puolė Petrą Makris- 
kį—Moske už negerbimą A- 
merikos vėliavos, o laikymąsi 
tikėjimo “Jehovah’s Witnes
ses”. Petras Makriskis yra ve- 

ninkams kompanija—darbda- (KS biblijisto. P. Mak-
viai surengia piknikus ir ge-, 
rai pavaišina, tuomi nori pri
kalbėti darbininkus stoti į to
kią uniją, kokios kompanija 
nori. Tokie piknikai būna už
dyką. Jų peršamai unijai, sa-!Kaie nanniK4> 1 <■ 
ko, daug mažiau reikia mokė- i Pastatyti panašų.

Kaip 
kad po

Tai lietuviai darbininkai tu- pakraipų 
retą tą žinoti, jeigu kompani
jai pasisektų nuslopinti CIO 
ir sutvirtinti kompanioną uni
ją, tai darbininkai kompani-; 
jai užmokės šimteriopai už tas 
vaišes, kurias duoda piknikuo
se. Kada darbdavių unija bus, 
stipri, nubalsuos aną uniją, 
tada engs kailį darbininkų.1 
Vietoj, ką dabar daugiau mo
kate mėnesinę mokestį į CIO, 
tuomet gausite tris kartus ma
žiau algos. Tokiu būdu užmo
kėsite darbdaviams, ką jie su
rengė piknikus uždyką. Tą 
pavojų waterburieciai lietu
viai turėtų matyti ir rengti 
prakalbas daugiau išaiškini
mui. Visų miestų ir miestelių 
Conn. valstijos darbininkai 
turi žinoti, kad CIO vienati
nė unija, kuri kovoja teisin
gai už darbininkų žmonių rei
kalus. 
Jf'New Britain, Conn., bedar- 
M randasi kaip ir visur. Ap
lankėme šešias lietuvių alu
des. Alus veik visur parsiduo
da ir, sako, daugiausia tai 
vietinio bravoro išdirbamas 
dliis “Cremo”. Lietuviai jo sa- 
Vfriinkai. Pas visus aludėse 
groja muzikantai ir šoka bar- 
lįflmyj. Moterim nevalia gerti 
prie baro, turi atsisėsti prie 
stalo, šventa diena neatidaro 
tie, kurie teturi vien alų. At
daros, kaip mes vadiname, 
“pilnos”, su alumi ir degtine 
aludės. Nedėliomis nevalia

riskis laike mažą vertelgystę, 
pardavinėjo ledą, sode ir už
kandį. Netoli state fair gro 
kandį. Netoli State Fair 
Ground pasipirko lotą ir su- 

; kalė namuką, į automabiliam
. Darė šiokį 

tokį biznelį, o mat, ’visokių 
žmonių užeidavo.

Per tai ir tekdavo pasiginčy
ti, kas link tikėjimo. Gal ne 

Į taip dėl tikybos ir būtų įžeis
ta, kaip nepagerbimas Ameri
kos vėliavos. Už tai jį puolė, 
krėtė ir baugino visaip. Mat, 
jis čia gimęs, tai ir išbugdyti 

i iš šios šalies nėra kur. Dar 
, ir iki šiol iš policijos esti nuo- 
j žiūros prieš tai, kokį tikėji
mą bei tos sektos pasekėją ar 
prieš tą, kas pašneka nepa
tinkamai dėl kapitalistiškos 
valdžios. Tai tie visi buržu
jai tuč tuojaus ir kaišioja ko
munizmą, ar kur kokie pikta
dariai bei padaužos išsprog
dino bombą, tai čia “raudo
nųjų darbas” plepa savo did- 
lapiuose. Kas kovingas ir ge
ras yra žmogus, nori geres
nes tvarkos ir visokių pageri
nimų iš valdininkų, tai tokius 
apšaukia netikėliais ir parda- 
vikais Amerikos, arba nuvertė
jais šios tvarkos.

Mūsų miesto gaspadorius 
ponas Kopp buvo Washingto
ne ir maldavo valdžios, kad 
mūsų mieste įsteigtų kokį nors 
fabriką amunicijos arba or
laivių, tai, girdi, pasidaugin
tų darbų ir bizniai pagerėtų, 
kaip darbo daugiau būtų. O 
dabar, girdi, naujų darbų nė
ra. Pradeda ’nugriauti lūšnas 
kai kuriose miesto dalyse ir 
pastatys naujus, gražius gy- 
ven. namus—apartmentus su 
visom naujos mados vigadom.

Mat, po kitus miestus jau se
niau pradėjo tokių namų pri-
statyti dėl darbo žmonių, su 
prieinama kaina rendos, o pas 
mus, mat, vėliaus pradėjo to
kį darbą atlikti.

Nemažai randasi nepiliečių 
ir pas mus. O kaip dabar pre- 

I zidentas Rooscveltas pasirašė I
po įstatymu, kad*reikės eiti 

j užsiregistruoti ir pirštų ant- 
i spaudą atlikti, tai randasi se
nų žmonelių dejuojančių. Gir
di, kas bus ir kaip reikės at
likti tą registraciją senam ir 
dar sergančiam nepiliečiui. Ar 
kas serga tikrai, su lova, ma
nau, neveš į vietą registravi- 

jmo?-O jeigu neatbūtinai rei- 
I kės atlikti, tai gal pribus iš 
tos vietos ir atliks ta darba 
prie ligonio lovos? O kas dar 
eis savom kojom, tai galės nu- 
vešt į tą reegistracijos vietą— 
nereikia baimintis iš anksto. 
Kas gali, reikia mokintis ir 
tapti Amerikos piliečiu. Ką 
padarysi, kad tokią sunkeny
bę valdžia uždėjo ant nepilie
čių.

Kas link Lietuvos naujos 
valdžios, yra daug, kas didelį 
džiaugsmą turi ir vertina di
delį darbą naujos valdžios. 
Ale yra ir ko pasidžiaugti, 
jeigu tikrovėj taip viskas kei
čiama ir į gerąją pusę viskas 
daroma. Garbė, jums, Lietu
vos didvyriai už jūsų darbą!

Kada bus galima į Lietuvą 
siųsti geras knygas, tai mūsų 
mylinti spauda paskelbs, o 
mes tada dėl giminių bei drau
gų parleisim. Mat, dauguma 
turi gerų knygų perskaitę, 
ALDLD knygos pelėti veltui 
padėtos negali. Turi šviesti 
mūsų mylimus darbo žmones 
Lietuvoj.

A. Čekanauskas.

Harrison, N. J.
Linksmos ir Liūdnos Žinios
“Laisvės” piknikas įvyko 

Brooklyne liepos 7. Visi džiau
gėsi, kad gražus oras buvo. 
Iš mūsų miesto važiavo du bu- 
sai ir daug automobilių. Vi
siems patiko ir ateityj ketina 
dalyvauti.

:Į: *

Name, 217 Cleveland Ave., 
įvyko baisi nelaimė. Jaunuo
lis 21 metų amžiaus nutraukė 
sau gyvybę ir nežinia kodėl. 
Tėvai žurauskai nieko tokio 
nepastebėjo. Tik rengiantis į 
darbą pasigedo, kad sūnaus 
nėra. Kada nuėjo į garadžių, 
motoras eina, turėta alaus ir 
sūnus amžinai miega. Gaila 
jaunikaičio ir reiškiame tė
vams užuojautą šioj liūdnoj 
valandoj. O gal tai buvo ne
laimė, kaip dažnai pasitaiko.

* * *
Kelios kompanijos, kur dir

ba valdiškus darbus, pakėlė 
darbininkams po 5 centus į 
valandą, bet tuo pat kartu 
dubeltavai padidino jų darbą. 
Tai tokia tėisybė.

Dabartiniu laiku mūsų apy
linkėj darbai biskį pagerėjo. 
Bet bedarbių yra tiek ir tiek, 
o ypatingai daug suvažiavo iš 
Pennsylvania valstijos. Patar
tina iš kitur nevažiuoti, nes 
neturintiems geros praktikos 
prie esamų darbų veik negali
ma darbą gauti. 

* * *
Patiko nelaimė “Laisvės” 

skaitytoją Antaną Kazis. Jis 
pasidavė operacijai į Ameri
can Legion Hospital. Girdėtis, 
kad sveiksta, tai gal greitai jis 
ir vėl bus kartu su mumis. 
Linkime greitai pasveikti. Visi 
mes tavęs laukiame, drauge, 
greičiau pasveikstant.

Adomas Macienas.

Žada Slekeriams Apgynimą
New Yorkas. — Ameriki

nė Civilių Laisvių Unija pa
reiškė, kad ji neturi nusis
tatymo dėl planuojamo ver
stino kareiviavimo įstaty
mo. Bet jeigu toks įstaty
mas būtų išleistas, tai Uųi- 
ja pasižada apginti tuos, 
kurie priešinsis ėjimui ?ar- 
mijon.

Penktas puslapis

Pasaulines Žinios
Japonija Norinti Greit 

Baigt Karą Chinijoj
Tokyo. — Japonijos nau

jasis kabinetas, vadovauja
mas kunigaikščio jKonoye, 
esąs pasiryžęs užbaigti ka
rą Chinijoje trumpiausiu 
laiku. Šis kabinetas pildy
siąs visus armijos štabo pa
geidavimus. Jis tikisi Chini- 
ją sumušt greitu laiku.

Premjeras Konoye norįs 
karą greitai baigti Chinijoj 
todėl, kad Japonija norinti 
pradėti veiklesnę politiką 
pasaulinėje diplomatijoje.

Ragina Turkus Susitarti 
su Sovietą Sąjunga

Istanbul, Turkija. — Tur
kų spauda pirmu sykiu ’iš
ėjo griežtai už Turkijos su
sitarimą ir glaudesnius ry
šius su Sovietų Sąjunga. 
Laikraščiai nurodo, kad 
abiejų tautų pamatiniai in
teresai yra tie patys ir jos 
gali labai gražiai veikti iš
vien.

Cairo, Egiptas. — Gautas 
pranešimas, kad italų orlai
viai bombardavo miestą 
Alexandriją.

Tokyo. — Kunigaikštis 
Konoye apsiėmė būti Ja
ponijos premjeru ir bando

sudaryti naują kabinetą. 
Konoye yra fašistas.

Londonas. — Anglijos 
valdžiai patinka, kad demo
kratai nominavo Roosevel- 
tą. Ji tikisi ir daugiau ka
rinės paramos iš Amerikos.

VARPO KEPTUVEf i

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

LICENSES

Australija Padidino Armiją
Sidney.— Australijos val

džia nutarė tuojau padidin
ti armiją 50,000 karių. Iki 
Iki šiol Australija turėjo 
sumobilizavus 250,000 vyrų.

Dviejų Valandų Streikas
Baltimore, Md. — Liepos 

17 d. ryte 3,500 darbininkų 
Bethlehem S h i p b u i 1 ding 
kompanijos sustojo dirbę. 
Jie pareikalavo darbdaviu 
pildyti CIO unijos reikala
vimus. Po dviejų ir pusės 
valandų streiko, darbinin
kai vėl pradėjo dirbti.

Pasekmė tokia, kad kom
panija pradėjo su unija de
rybas.

Senatorius už Gelbėjimą 
Veteraną

Washingtonas. — Cali
fornia os senatorius Downey 
pareiškė, kad jis dės pastan
gas, idant išgelbėti iš mir
ties nasrų tuos buvusius Is
panijos kovotojus, kurie da
bar yra fašistinės Franci- 
jos, Italijos ir Vokietijos 
naguose. >

Džiaugiasi Laimėjimu
Baltimore, Md. — Liepos 

17 dieną laikė susirinkimą 
Bethlehem S h i p b u i 1 ding 
kompanijos darbininkai. Tai 
buvo toks didelis ir entu
ziastiškas susirinkimas, ko
kio šie darbininkai nieka
dos pirmiau neturėjo. Visi 
džiaugėsi laimėjimu dviejų 
valandų streiko. Šiai kom
panijai dirba 3,700 darbi
ninku. - c

Kalėjimai! už Suktybes

Boston, Mass. — Du vy
rai nubausti kalėjimu, o vie
nuolika turės pasimokėti 
$8,400. Visi jie buvo kaltina
mi suktybėse surištose su 
rinkimu. $20,000,000 vardan 
nabašninko aktoriaus ir 
žurnalisto Will Rogers. Dar 
keletas desėtkų sukčių lau
kia teismo ir bausmės.

Cairo, Egiptas. — Liepos 
18 dieną anglų orlaiviai 
smarkiai bombardavo italų 
kolonijos Afrikoj militari
nius punktus.

Paskilbusią Knygą 
PATARIMAI VYRAMS 

APIE LYTIES DALYKUS 
Dar galit pas mane gaut 

Tai turininga D-ro Robinsono 
knyga anie svarbiausius lyties 

veiksnius ir lytinę higieną. 
Kaina buvo $2.00; dabar

parduodu už $1.00
Reikalavimus adresuokit:

J. BARKUS
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

j 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. 
EB 468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Roebling St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tiie Alcoholic Beverage •Control Law at 
1011 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BERNSTEIN & 
BECKIE MELTZER 

DBA. Taystee Food Store
1911 Ave. M, Brooklyn, N. Y.

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

MIKE KASIDONIS
108 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2 151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 170 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SPECKMANN
1470 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1430 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
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 1971 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1418—4 th Ave.. Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NICK GANIARIS & DEMETRIOS 
MELACHRINOS

4 118 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street

Arti Central Skvero
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObridge 6380
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

0--------------------------------------------------3

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais
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FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
TeL: Glenmore 5-6191

F. W. SHALINS
(SIIALINSKAS)

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

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

: ĮSIGYKITE DABAR :
J žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio *

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WAYCR
is uw’dL
TRADE IT IN IfOR A

I7JEWEL

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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

ROBERT
LIPTON

JEWELER 
įsteigta 1892

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe
Graliam & Manhattan Avės.

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

KAIP PALAIKYT SVEIKATA
— VYRAI IR MOTERYS —

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 j Dr. Zins su Pasitikėjimu. 
Atskiri pasitarimų kambariai Vyram ir Moterim. 
Laboratorija, Kraujo ir šlapumo Tyrimai, X-Rays.

PRIEINAMA KAINA.—IŠMOKESČIAIS, JEI REIKIA.
IŠTYRIMAI DOVANAI

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

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

VALANDOS: 10 A.M.-8 P.M.; Sekmad. 10 A.M.-2 P.M.
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Sutra Užmušė Du Žmones

IŠ DARIUI-GIRENU1 MINĖT VAKARO;
R. MIZAROS PRAKALBA

bus pašalinta, tuomet ir visas 
mokslas, ir visi išradimai, vi
sa technika, pasiekta pasiau
kojimais daugybės žmonių, 
bus pritaikyta žmonių gėriui 
plėsti, o ne žmonijai naikin
ti.

“Darius ir Girėnas nebuvo 
pirmieji lakūnai, perlėkusieji 
per platųjį Atlantą. Bet jie 
buvo pirmieji lakūnai, lėkusie- 
ji iš Amerikos į Lietuvą. Jie 
buvo pirmieji lietuviai lakū
nai, lėkusieji nuo Amerikos 
lietuvių pas Lietuvos žmones. 
Ir šis faktas mums turi dide
lės reikšmės.

“Jų tragiškas žuvimas Sol
dino miške, nazių valdomoj 
Vokietijoj, taipgi yra reikš
mingas ir, pagaliau, dar nėra 

Ne-j pilniausiai išaiškintas. Gal būt 
tik ateityje, kai Naujoji Lietu
va sustiprės, iš tikrųjų ji pa- 
sirįžš surasti tikrąją Dariaus- 
Girėno žuvimo priežastį; gal 

„ „ tik tuomet ji bus išaiškinta,
šio bandymo krimstelt naująją ■ Amerikinėj spaudoj buvo 
Lietuvą ir jos vyriausybę. R. ; straipsniu su gerais motyvais, 
Mizaros prakalba žemiau tal
pinama ištisai.

Pertraukoje rinkta aukos 
lėšoms padengti ir paminklui 
statyti. Surinkta virš $15. Pri
dėjus Atletų Kliubo susirinki
mui priduota auką, regis, $10, 
gavosi virš $25.

R. Mizaros Prakalba

Liepos 19-tos vakarą, Pil. 
Kliubo salėj, įvyko Dariui-Gi
rėnui minėt prakalbos, sureng
tos vietinio Dariaus-Girėno 
Paminklui Fondo Komiteto. 
Publikos buvo nedaug, ir tą 
veik išimtinai sudarė pažan
gieji. Tačiau jei nors po tiek 
saviškių būtų sukvietusios ir 
kitos grupės, salė būtų buvusi 
pilna.

Kalbėtojų buvo daug. A- 
part pirmininko šalčio, kuris 
irgi sakė prakalbą, dar buvo 
keturi kiti kalbėtojai: tauti
ninkų—Trečiokas ir Paulaus
kas, sklokininkų-socialistų — 
Stilsonas, pažangiųjų—M i ža
ra. Kalbose laikėsi maždaug 
bešališkai, tik Stilsonas baig
damas pridėjo, kad gal “ame
rikiečiai tapsią Lietuva, 
sunku nuspręsti, kaip didelė 
ir įtakinga būtų ta Stilsono 
Lietuva, jei ją sudarytu jo at
stovaujamos “masės,” tad 
daug kas nusijuokė iš nevyku-

“Susirinkom šiandien pami
nėti 7-neriu metu sukakti nuo 
mirties dvieju žymiu lietuvių 
lakūnu—Dariaus ir Girėno. Jų 
mirtis buvo netikėta, tragiška, 
kaip daugelio kitų tautu la
kūnų, paaukojusiu savo gyvy
bes ant oro užkariavimo au
kuro.

“Modemiškosios orlaivimn- 
kvstės pradžia nėra sena. Ta
čiau nėr taji. palveinti. trum
pa laikotarni orlaivininkystė 
tain sparčiai pažengė pirmvn. 
jog josios pirmieji pirmtakū- 
nai patvs nusistebėtų, iei ko
kia nors iuos iė^a šiandien 
prikeltu iš kanu. Ir tasai pro
gresas yra vis plečiamas, vis 
greitinamas. Orlaiviai pata
po nenavaduomma susisieki
mo priemone. Susiartino kraš
tas su kraštu, miestas su mies
tu—vis dėka orlaivininkvstei.

“Kaip kiekviena mokslo ir 
technikos šaka gali būti pa
naudota geram ir blogam, taip 
pasielgta ir su orlaivininkystė. 
Europos padangė šiandien rai
žoma bombanešių, sėjančių 
baisiąją mirtį ant nekaltų 
žmonių, ant kultūros ir moks
lo ištaigų, ant ligoninių ir 
darbo žmonių bakūžių. Jau 
tapo sunaikinta daugybė žmo
nių gyvybių, sugriauta daug 
miestų, paversta i griuvėsiu 
kalnus ištisi valstybių plotai; 
kur prieš kelis mėnesius plė
tojosi gražus žmonių gyveni
mas ir džiaugsmas, šiandien 
tuštuma, sunykimas ir žmonių 
ašaros. Vis tai dėka naujiems 
išradimams, vis tai dėka tam, 
kad orlaivininkystė tapo la
bai ištobulinta!. . .

“Aišku, dėlto nėra kalti tie, 
kurie prisidėjo prie orlaivi- 
ninkystės tobulinimo, kurie 
dėl josios aukojo net savo gy
vybes. Dėl to nėra kalti žu
vusieji Darius ir Girėnas. At
žagariai: jie norėjo savo drą
są ir sugabumais prisidėti nrie 
užkariavimo oro tam,
žmogaus gyvenimas pakiltų, 
kad jis būtu visiems gražės-1 
nis ir lengvesnis.

“Jeigu šiandien orlaivinin- 
kyštės technika, kaip ir kito
kia technika, yra naudojama 
karui, žmonių ir miestu nai
kinimui, tai yra tik dėl to. 
kad dar tebeviešpatauja tokia 
visuomeninė sistema, kuri ka
rus ruošia, kuri juos palaiko 
tam, kad per juos daugiau te
ritorijų užgrobti. Kai toji sis
tema—kapitalistinė sistema—

kad

kad Darius-Girėnas buvo nu
žudyti. ' 
ve. Bet 
Lietuvos 
spaudoj 
žiausiai 
smulkmenas 
mat. bijotasi užrūstinti “vaka
ru kaimyną”. Bet pastarieji 
įvykiai — pabėgimas “tautos 
vado” p. Smetonos su savo sė
brais į Vokietiją, — daugeliui 
gali parodyti, jog valdžia, ku
ri ruošėsi i Vokietiją bile die
na bėgti, niekad nebandys Vo
kietijos valdovu užrūstinti su 
kokiais ten rimtais tyrinėji
mais dėl žuvimo dviejų lietu
viu lakūnų.•.

“Sakau. Dariaus-Girėno žu
vimo paslaptis dar laukia iš
aiškinimo ii’ ii. veikiausiai, bus 
išaiškinta. O kai ji bus išaiš
kinta. gal būt tas viskas la
biau mus nustelbs, negu nu
stelbi pati lakūnu mirtis.

“Minint, Dariaus ir Girėno 
tragiško žuvimo sukakti, ver
ta prisiminti ir tai. kad nuo- 
Amerikos lietuviu net dviem 
atvejais buvn nasimote lėkti' 
i Lietuva, o iš Lietuvos i Ame
rika—nei vieno karto! Tai ki
tas būdingas reiškinys. Ar Lie
tuvos žmonės to nenorėio?

“Aišku, jie būtu labai no
rėjo pasiųsti savo oro pasiun
tinį nas Amerikos lietuvius. 
Bet iie negalėjo. Jie buVo su
varžyti. Senasis Lietuvos re
žimas neleido tautos kūrybiš
koms jėgoms pasireikšti nei 
vienoj srityj. Senasis režimas 
siuntė mums čia savo pasiun
tinius, bet tik tokius, kurie 
jam vergiškai tarnavo, o ne 
tokius, kurie tarnavo plačio
sioms lietuviu tautos masėms, 
kurie būtu turėję tųjų masių 
pasitikėjimo.

“Drąsiai* sakau : jei tuomet, 
kai Darius-Girėnas skrido Lie
tuvon. ten nebūtu viešpatavu
si priespauda, jei Lietuva 
tu. buvusi laisva, tai ir 
Amerikoie, žmonės būtu 
tuziastiškiau lakūnu žvgi 
rėme, iv iš pačios Lietuvos 
Darius-Girėnas būtų susilau
kė didelės paramos ir jiems 
nebūtu reikėję skristi “antra- 
rankiu nerbaladotu” (kaip tū
li sako) lėktuvu. Jie būtų ga
lėję skristi pirmarankiu, mo
derniškiausių lėktuvu. Gal būt 
istorija šiandien būtų Buvusi 
kitokia. . .

“Dariaus-Girėno lėkimas 
Lietuvon ir arti josios sienos 
mirimas, sako mums viena da- 
Ivka: Amerikiečiai lietuviai 
turi tampriai naleikvti ryšius 
su savo gimtine Lietuva. Pa- 
Inikvmui tarn Lietuvos ir ame
rikiečiu lietuviu glaudžiu rv- 
šiu tiedu lakūnai net savo gy
vybes paaukojo. Tad iu žuvi
mas sakyte mums sako, kad 
mes, Amerikos lietuviai, priva-

kad juos naziąi nušo- 
tų straipsnių nebuvo 

> spaudoj. Lietuvos 
viskas buvo kuogra- 
“išaiškinta”, bet į 

nesigilinta. nes,

lome tuosius ryšius vis labiau 
plėsti, su Lietuva daugiau 
bendradarbiauti; d ž i a u g tis 
Lietuvos žmonių džiaugsmais 
ir sielotis jųjų sielvartais.

“Lietuva • nūnai ne ta, ko
kia buvo prieš mėnesį, šian
dien yra Nauja Lietuva, lais
va Lietuva! šiandien lietuvių 
tautos kultūrai plėtotis atsi
darė visi keliai, nes tie var- 
žiai, kurie Lietuvos kūrybiš
kas jėgas varžė, tapo sutrau
kyti ant visados! Labai reikš
mingas yra tas faktas, kad 
naujoji liaudies vyriausybė po 
kelių dienų savo egzistencijos 
įsteigė Liaudies Kultūros Fon
dą apšvietai ir kultūrai plėsti, 
suaugusiems ir mažiems žmo
nėms šviesti, bibliotekoms ir 
teatrams steigti po visą Lietu
vos kraštą. ‘Kur' buvo tamsu, 
ten turi būti šviesu’—tai nau
josios Justo Paleckio vyriau
sybės obalsis.

“Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo inicratyva tapo išrei
kalauta iš New Yorko miesto 
vyriausybės sutikimas pavadin
ti priešais Kliubo svetainę 
aikštelę L i t u a n i ca Skveru. 
Tam pačiam Kliube, kur yra 
susibūrusiu visokių politinių 
pažiūrų lietuvių, gimė kitas 
sumanymas: pastatyti šiame 
skvere Dariui-Girėnui pamin
klą. Sušauktas Brooklyno lie
tuviu organizacijų atstovu su
sirinkimas ir ten tapo įkurta 
Dariaus ir Girėno Atminčiai 
Paminklui Statyti Komitetas. 
Jis renka aukas. Jis yra pa
siryžęs paminklą pastatyti. Jis 
savo tikslą pasieks—jei ne šie
met. tai kitais metais.

“Nusipelniusiems žmonėms 
paminklu statymas yra didelis 
kultūros darbas. Mums. Ame
rikos lietuviams, iis vra tuo 
svarbus, kad nadės lietuvvbe 
mumvse palaikvti. Mums rupi, 
kad nemirtu lietuvvbės dva
sia. Mums svarbu, kad Ame
rikos lietuviu jaunimas mokė
tu kalbėti lietuviškai ir masty
ti lietuviškai. Mums svarbu, 
kad iam rūpėtu lietuviu tautos 
kultūra, kain kad jinai mums 
rūni. Mums svarbu, kad Ame
rikos lietuviškasis jaunimas 
nenutrauktu rvšin su savo tė
vu žeme, su savo pusbroliais ir 
pusseserėmis.

“Toie linkmėje, gerbiamie
ji. aš ir kviečiu visus darbuo
tis. šiandien bendradarbiauti 
su Lietuvos žmonėmis bus kur 
kas lengviau, nes jie vra lais
vi. nes jie nebėra padalinti i 
sūnus ir posūnius, o vra vie
ningi ir nasirjže statyti laisva 
Darbo Lietuva, kuri užtikrin
tu gerbūvi ir laime kiekvie
nam jos doram ir norinčiam 
dirbti piliečiui!”

Pribuvo Auksuotas 
Auksorius

Liepos 19-tą, laivu Oriente, 
pribuvo iš Havanos žymus Is
panijos auksorius Jose Trai
ler©, kuris pilnai atitiko savo 
profesijai.

Nežinia, kiek jis aukso atsi
vežė ar neatsivežė 28-se ga
baluose bagažo, bet iš pavir
šiaus atrodė auksuotas. Savo 
naminę beždžionę jis vedžio
jos! ant auksinio retežėlio. Ji 
dėvėjo auksinį branzalietą. 
Jis pats dėvėjo auksinį ant- 
nykštį, sakoma, taikytą tam, 
kad jo beždžionė negalėtų 
įkąst, kada ant jo užpyksta. 
Jis vaikščiojo pasiramščiuoda- 
mas sidabrine lazdele ir rūkė 
paauksuotą ir deimantuotą 
pypkę, o cigaretų dėželę tu
rėjo pasidaręs iš senų, retai 
kur beužtinkamų ispaniškų pi
nigėlių.

Jo ir misija ne kokia pa
prasta. Jis specialiai vykstąs 
į Toronto, kad padaryt poniai 
Gordon MacKenzie deimanti
nį antkaklį.

Jeigu jūs manėte, kad dėl 
karo pasidarė blogi laikai— 
užmirškite. Jie tokiais tapo 
tik tiems, kurie moka specia
lius karo
bio ir ant mažiausio pirkinio. 
O “išrinktieji” piliečiai, mato
te. net užrubežinius meistrus 
išsigali pasikviesti, kad pada
rytų poniai karielius.

Užėjus 90 laipsnių šiluma ir 
sutra pereitą penktadienį už
mušė du miesto gyventojus.

Joseph Danek, 50 m., 22-26 
26th St., Astoria, mašinistas, 
krito darbe ir ant vietos mirė. 
Kitas vyras, irgi apie 50 m., 
krito ir mirė gatvėje prie 47th 
Avė. ir 37th St., Long Island 
City, šeštadienį jis tebebu
vo nepažintas.

Tai 
metų 
19-ta.

Pranas Dambrauskas, 74 m. 
amžiaus, mirė liepos 17-tą, sa
vo namuose, 21 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. Palaidotas 
liepos 20 d., šv. Jono kapinė
se. Laidotuves prižiūrėjo di
rektorius S. Aromiškiš.

12-14 minučių. Keliai lėšuoA 
tų $11,000,000 apart Mid
town Tunelio, kuris pats vie
nas lėšuoja $28,000,000.

taksus nuo uždar-

Iš “Meilės” Areštavo
Peter Upton Muir, po Eu

ropa traukęsis per 6 metus su 
Įvairiomis avantiūromis, buvo 
pasiruošęs šaunioms čionai su
tiktuvėms ir pažmoniams su 
“aukštosios draugijos” ponais 
ir poniomis. Bet pribuvus New 
Yorkan buvo detektvvu sutik
tas ir įgrūdus “Juodojon Ma- 
riion” — nolicvežimin — nu
vežtas k ai ė i i m an.

Priežastį jo nelaimiu suda
rė jo buvusi tituluota žmonelė 
su nuse sieksnio vardu. Jinai, 
mat. ansiskundė teismui, kad 
iis ja buvęs palikes be cento 
ir teismo vis plonėio. kad jinai 
visada ji be galo mylėiusi ir 
mylinti. Jo paveiksią visuomet 
su savim nešioianti.

“Tai dėlko ji suareštuodi- 
not?” jos paklausė.

“A, dėl to arešto... Mat, 
aš norėiau, kad iis daugiau 
nuo manęs nepabėgtu,” atsa
kė biskį susimaišius ponia 
Muir. " —

buvo
ir arti rekordinė

karščiausia šių 
liepos

2m., 
ant savo 

jai perrėžė

Suraižė Meilužę
Victor Delano, 29

Henry St., supykęs 
merginos, peiliu
ranką. Paskui sukandžiojo jį 
areštavusį policistą. Sulaiky
tas be kaucijos.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

J. GARŠVA
Grabo’rius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
, 231 BEDFORD AVE., 

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

Nusižudė Projekto 
Gyventojas

Rockawav policija gaudvs 
mažuosius prekiautoius (ned- 
lerius). taipgi bausia “jitter
bugs”. kurie būriais susirinkę 
ant šaligatviu trukdą praei
viams vaikščioti.»

savo
Hook

bū- 
čia.
en-
pa-

Sulaukęs 1-nų metų 
gyvenimo sukaktį, Red 
pigiomis rendomis namų pro
jektas turėjo nesmagiai prisi
pažint, kad jis, nors daug pa
lengvinęs biednuomenės 
nimą, vienok be visos 
kooperacijos užtikrint 
nėms saugumą negalės.

Projekte papildyta
saužudystė. Kreitzštein, be
darbis, kepurių dirbėjas, ras
tas negyvas darželyje, kurin 
jis iššokęs pro 6-to aukšto lan
gą. Nusižudęs dėl skurdo ir 
finansinių bėdų iš priežasties 
nedarbo. •

gyve- 
šalies 
žmo-

pirma

Reikalauja, kad Firmos 
Vestų Rekordus

G. B. Kelly, Darbo Dep- 
Algų ir Valandų Divizijosto 

direktorius šiai apylinkei, už
vedė Federaliame Teisme by
lą prieš Art Fashion Clothes, 
Inc., 84 5th Ave., N. Y. Teis
mo keliu, sako Kelly, būsią 
bandoma priverst visas firmas 
vesti griežtus ir aiškius viso 
biznio rekordus.

Planuojama įsteigt kelius, 
kuriais orlaivių keliauninkai 
galėtų iš New Yorko centro 
LaGuardia Orportą pasiekti į

REIKALAVIMAI
Reikalingas pagelbininkas prie na

mo prižiūrėjimo. (Superintendent’s 
helper). Alga $15.00 į mėnesį kartu 
su valgiu ir guoliu. Pageidaujama 
nevedusio vyro, bet turi būti jjeras, 

i atsakomingas darbininkas ir olaivi- 
( ninkas. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės sekančiu antrašu: Mr. So- 

ilub, 102 fe. 114th St., New York 
City, N. Y. Tel.: Lehigh 4-0592.

(168-173)

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. Teit ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot 
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated 
•

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiėjimams įstaiga "WL

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

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

RANTMVOTTMAT
Pasirendnvoja 1 arba 2 moderniš

ki kambariai prie pat parko. Yra 
porčiai. Galit vartot kukne. ir būti 
kain savo namuose, nes šeimininkė 
mažai 'būna namie. Klauskite no 5 
vai. Važiuokite West End traukiniu 
iki 9th Avė. stoties. Antrašas Bud- 
rick. 660—44th St., Brooklvne. ant 
pirmo flioro. (171-173)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 9 kambariii namas, 

tiktai biskutį reikia pertaisyti. Gali
ma nupirkti už $1800 grynais pini
gais arba pagal susitarimą. Antra
šas: 189 South 2nd St., arti Roebling 
St., Brooklyn, N. Y. Prašome kreip
tis pas Chauncey Real Estate Com
pany, 149 Pierrepont St., Brooklvne.

(171-172)

Parsiduoda keturiu aukštų akme
ninis namas su krautuve . ir trys 
apartmentai. Reikalinga biskuti pa
taisymo. Galima nupirkti už $2000 
grynais pinigais. Antrašas: 548 
Grand St., arti Lorimer St.. Brook
lyn, N. Y. Kreipkitės pas Chauncey 
Real Estate Company, 149 Pierre- 
pont St., Brooklyne. (171-172)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54-to Skyriais 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, liepos 24. 7:30 v. v„ Liet. Am. 
Pil. Kliubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Nariai prašomi da
lyvauti. Sekr. Ch. Nechiunskas.

(171-173)

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

Valgykite 
MEDŲ

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

kitės juomi,
•

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašklaučlus

Kaina 75c Kvorta 
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
Į medum.

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes elevelterio 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
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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 žaUų.

i
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