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Ar matėte judj “Things To 
Come?” Tai pono*11. G. Wells 
veikalas. Tikrai .fantastiškas 
veikalas, kūdikis socialistuo- 
jančio buržuazinio mokslinin
ko vaizduotės. Jis piešia, kas 
bus, kas ateina. Bus baisus ka
ras, viską sunaikins, sugrįš 
tamsūs viduramžių barbariški 
laikai. Miestai bus paversti i 
griuvėsius, žmonės nebus pa
našūs į žmones. Bet militaris- 
tai varys savo prakeiktą dar
bą pirmyn. Tada mokslininkai 
bandys streikuoti, negamins 
orlaivių, bet jų streikas bus 
sulaužytas. Tačiaus iš kažin 
kur kitur atlėks nematytais 
orlaiviais armija mokslo vyrų 
ir sunaikins paskutinius mili- 
ta ristų likučius.
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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visi rytoj i'«oras piknikus:
Prasidės nauja gadynė— 

gadynė mokslo, tverybos! Ir 
kils puikus miestai, sodai, tik
rai žemiškas rojus! Bet argi 
žmonės bus pasitenkinę? Nie
ko panašaus. Atsiras vienas, 
kuris pradės žmonėms skelbti, 
kad jie virto mokslo vergais. 
Ir pradės juos agituoti grįžti 
atgal į barbarizmą. Bet tuo 
tarpu mokslas bus prirengęs 
kelionę į mėnulį. Du jaunuo
liai, vaikinas ir mergina, su
sodinami į “kulką,” įleidžiami 
į milžiniškos kanuolės vamz
dį ir iššaunami, kuomet minia 
veržiasi sunaikinti tą kanuo- 
lę, tą mokslą, sulaikyti pro
gresą. /

Mussolinio Užuojauta Savo 
Trukšmadariam Lygoje

ROMA. — M u s s o 1 i nio 
spaudos ir propagandos mi- 
nisteris pasiuntė užuojau
tos, pritarimo telegramą de
šimčiai italų fašistų laik
raštininkų, kuriuos Šveica
rijos policija Genevoj išnle- 
tė iš Tautų Lygos Tarybos 
posėdžių rūmo. Jie buvo 
ištrenkti laukan už tai, kad 
galerijoj sukėlė pašlemėkiš- 
ką trukšmą, kuomet birž. 
30 d. Ethiopijos imperato
rius Haile Selassie atsistojo 
kalbėti.

Visi Italijos fašistų laik
raščiai dabar garbina tuos 
lermuotojus.

Nusižudė Anarchistu
Vadas Alex. Berkman

SOVIETŲ ATSTOVAS SMERKIA T. LYGOS 
KAPITALISTINIUS KRAŠTUS, KAD NEAP

GYNĖ ETHIOPIJOS NEPRIKLAUSOMYBES
DABAR ETHIOPIJĄ PALIEKAMA MUSSOLINIO 

SAUVALIAI, NORS “NEPRIPAŽĮSTAMA” JAM

Ir sako garsus mokslinin
kas: žmogus niekados nepasi
tenkins, visuomet veiks dvi jė
gos—mokslo jėga ir jėga nai
kinimo. Masės, žinoma, yra ta 
naikinimo jėga. Tai filozofija 
Wellso, kuris nepasitiki ma
sėmis, kuris mato kapitaliz
mui galą, bet bijo ateities; ku
ris netiki į galimybę gausaus, 
smagaus, šviesaus gyvenimo. 
Tokių galvočių šiandien rasi
me daug mūsų inteligentijos 
kempėje. Tai vis kapitalizmo 
puvimo fruktai.

Finų Socialistų Federacija 
pasitraukė iš Socialistų Parti
jos ir nuvažiavo su “senąją 
gvardija.” Ji turi 1,219 narių. 
Tą patį padarė žydų Socialis
tų Federacija, kuri turi 1,145 
narius. Šios dvi grupės ir bu
vo “senosios gvardijos” tvirto
vė Socialistų Partijoj.

Tai pusėtinai didelis smūgis 
jau ir taip mažai Socialistų 
Partijai. Bet to dar neužteks. 
Atskilus “senoji gvardija” 
draskymo darbą varys ^toliau.

Genevoje, Tautų Lygos susi
rinkime, Mussolinio agentai 
pareiškė, kad italai Ethiopijoj 
atlieką “šventąją civilizacijos 
misiją.” Tai kalba civilizuotų 
barbarų, išžaginusių šalį ir pa
vergusių jos gyventojus.

NICE, Francija. — Neiš- 
kęsdamas skausmų po ope
racijos, ligoninėje nusišovė 
Alexander Berkman, tarp
tautiniai žinomas anarchis
tų vadas, 65 metų amžiaus. 
Jis buvo gimęs Vilniuje tur
tingoj žydų šeimoj. Berk
man ilgą laiką gyveno- Jung
tinėse Valstijose, iš kur bu
vo deportuotas 1919 m. sy
kiu su anarchiste Emma 
Goldman.

1892 m. Berkman Pitts- 
burghe, Pa., peršovė H. C. 
Fricką, pirmininką Carne
gie Plieno Kompanijos di- 
rektoriato. Jis keršijo už 
tai, kad kompanijos sargai 
Homesteade, Pa. , nušovė 
devynis streikierius ir dau
gelį sužeidė.

Už pasimojimą ant Fric- 
ko gyvybės Berkman buvo 
nuteistas 22 metus kalėti, 
bet po 13 metų, ir 8 mėne
sių tapo išlaisvintas. Pas
kui jis su Emma Goldman 
leido žurnalą “Mother 
Earth” ir kitus anarchisti
nius raštus.

GENEVA.—Anglijos už- 
sienių reikalų ministeris A. 
Eden Tautų Lygos Taryboj 
liepos 1 d. pareiškė, kad Ly
ga neturėtų 
jai Ethiopiją 
sės, Eden stojo už Tautų 
Lygos ekono 
atšaukimą mįo Italijos, nes, 
girdi, jomis 
sugrąžint Ethiopijai nepri
klausomybės. Be to, Eden 
nušnekėjo, khd reikią patai
syti (suminkštinti) Tautų 
Lygos įstatu 
galima būtų 
dyti/

Sovietų užsienių reikalų 
komisaras M. Litvinov savo 
kalboj parodė, jog ne Tau
tų Lygos įstatai kalti, kad 
Italija užgrpbė Ethiopiją. 
Kaltos yra įvairios kapita
listinės valstybės: jos ne
norėjo panaudot

pripažint Itali-
Iš antros pu-

minių bausmių

nebus galima

taip, kad juos 
raktikoj įvyk-

jokių

griežtesnių priemonių prieš 
užpuolikę Italiją. Bent 8 to
kios valst. nevykdė net T. 
Lygos ekonominių bausmių 
prieš Italiją, nors tos baus
mės buvo ir taip švelnios. 
Litvinov sakė, kad Lygos 
įstatų skyrius 16-tas duoda 
jai įvalias galios sumušt 
bet kokį užpuoliką. Jis 
griežtai pasisakė prieš to 
skyriaus švelninimą.

Francijos ministeris pir
mininkas Blum Lygos Ta
ryboj išreiškė gražių jaus
mų taikos palaikymui, bet 
nieko tikro nepasakė Ethio
pijos naudai.

Kas liečia kapitalistines 
šalis, tai jos t jau pąįieka 
Ethiopiją Italijai,' nors, Tau
tų Lyga oficialiai ir nepri
pažintų Mussoliniui užgrob
to krašto.

Nusukę Revoliucinių Socia
list Balsus Ispanijoj

MADRID. — Ispanijos 
Socialistų Partijos komiteto 
pirmininku tapo išrinktas 
dešinysis R. G. Peną. Į tą 
vietą kandidatavo ir revo
liucinių socialistų vadas 
Largo Caballero. Jis sako, 
kad dešinieji suklastavę 
leidimų darbininkams.

MILŽINIŠKI “LAISVES” PIKNIKAI LIEPOS
4 BROOKLYNE IR MAYNARD, MASS.—PUI
KIOS PROGRAMOS^ DOVANOS PRIE ĮŽANGOS

ULMER PARKE, BROOKLYNE RAPORTUOS APIĖ 
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ A. BIMBA NUO 
KOMUNISTŲ IR K. MICHELSON NUO SOCIALISTŲ

Ginkluoja Plieno Fabrikus priešUniją
WASHINGTON. — Plie

no kompanijos Pennsylvani- 
jos ir Ohio valstijose krau
nasi didelį daugį ginklų ir 
amunicijos savo fabrikų pa
talpose. Kariškais būdais 
rengiasi ištžiškyt gręsiantį 
darbininkų įtreiką del uni
jos. Daugybė plieno ir ge
ležies darbįninkų karštai 
pritaria Industrinių Unijų 
Organizavimo K o m itetui, 
kuris pradėjo vajų, idant 
sutraukt į uniją pusę mili- 
ono tos pramonės darbinin
kų. Sako Philip Murray, to

vajaus vadas.
Plieno kompanijų gęngs- 

teriai-detektyvai S t eubėn- 
ville, Ohio, pagrobė vieną 
unijos organizatorių, įsiva
rė jį į traukinį, kiek pava
žiavus apiplėšė ir iš bėgan
čio traukinio jį laukajn iš
metė.

•* I

Plieno kompanijos pasky
rė milionus dolerių skelbi
mams ir rašymams kapita
listiniuose . 1 a i k r a šciuose 
prieš plieno-geležies darbi- 
ninku uniją.

JUODASIS LEGIONAS 
GRASINA KOMUNISTAM

KANTONE NUŽUDYTA 20 
FAŠISTINIŲ VADŲ

Lygos susirinkime kalbėjo 
imperatorius' Haile Selassie. 
Jis skundėsi tais žiaurumais, 
kuriais italai užgrobė Ethiopi- 
ją. Jis sakė: Šimtai orlaivių 
apgulė šalį ir iš debesų sėjo 
mirtį—ne tik mėtė bombas 
ant ramių miestų ir kaimų, bet 
purkštė nuodingus skysčius, 
kuriais apnuodijo daržoves ir 
vandenį, leido nuodingus ga- 
zus, kuriais užnuodijo orą. Ir 
mirė nekalti Ethiopijos žmo
nės, kaip rudenį musės—tūks
tančiais, tūkstančiais. Fronto 
užpakalyje buvo baisesni vaiz
dai, negu pačiam fronte!

1,000 AMERIKOS KARO 
LĖKTUVŲ STOVYKLA 

ALASKAI

WASHINGTON. — Am
erikos karo ministerija pla
nuoja įrengt Alaskoj stovy
klas tūkstanciuLsavo lėktu
vų. Tai ats^jjjL'prieš Japo- 
niją- ' ,■

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Juodieji leg 
lefoną į vi 
centrą prad 
kart visus leomunistus, 
gu jie neiš: 
miesto.

onieriai per te
stinį komunistų 
ėjo grūmot n
sinešdins iš

Kantoniečiiai Sumuša

“iš- 
jei- 
šio

HONGKONG. — Prane
šama, kad Kantone, pieti
nėj Chinijoj, pagal teismų 
nuosprendžius, tapo įnužu- 
dyta 20 mėlynmarškinių fa
šistų vadų. Šimtai tokių 
esą areštuota. Jie veikė 
kaipo agentai Centralinės 
Chinijos fašistinio diktato
riaus Chiang Kai-sheko.

BADO-NEMIEGOJIMO 
STREIKAS

SARAFANDE, Palestinoj, 
arabai sukilėliai, įkalinti 
koncentracijos s t o v ykloj, 
pradėjo bado ir nemiegoji
mo streiką prieš Anglų vy
riausybę, t

5,000 Radio Streikierių 
Kova su Skebais

CAMDEN, N. J. — Virš 
5,000 streikuojančių Ameri
kos Radio. .Kompanijos dar
bininkų užpuolė kelis šim
tus skebų. Streiklaužiams į 
talką atskubėjo šimtas po
licininkų, raitų, pėsčių ir 
ant motorciklių. Susikirti
mas siautė pusvalandį. Su
žeista 8 asmenys, tarp jų 4 
policininkai. Mūšis iš Cam- 
deno persimetė per Delawa
re upę ir į Philadelphijos 
pusę. Camdene areštuota 
13 streikierių, o Philadel- 
phijoj 6.

Japonija Atsiprašo 
Už Grąsinimus 
Amerikonam

WASHINGTON.— Ame
rikos valdžia buvo užprotes
tavus ^Japonijai, kurios ka-' 
reiviai Peipinge, Chinijoj, 
birž. 23 d. durtuvais grasi
no amerikiečiams, tarp jų 
ir Amerikos armijos vie
nam kapitonui. Dabar birž. 
30 d. Japonija atsiuntė Am
erikos valdžiai pusiau-pasi- 
aiškinimą, pusiau-atsiprašy- 
mą del to nuotikio.

Tai tik mažas pavyzdys to, 
kaip atrodys būsimas imperia
listinis karas, jeigu mes leisi
me fašizmui sukurti naują 
gaisrą. Taip, daugiau žmonių 
mirs, baisesni vaizdai bus

miestuose ir kaimuose, kaip 
karo fronte!

Ne visi mokslo vyrai sėdi 
rankas nuleidę, kuomet fašis
tiniai barbarai suka savo liz
dus Amerikoje. Nacionališko 
Mokslo Susivienijimo konven
cijoj, Portland, kalbėjo John 
W. Studebaker. Jis pasmerkė 
fašistus ir šaukė į. kovą prieš 
tuos dvidešimto šimtmečio 
barbarus. Tegul Studebakerio 
balsas nepaliks balsu girioje.

Faši^nes Armijas
SHANGHAI, liepos 2. — 

Kantoniečių 
nijos armij 
bų miestą 
nijoj, pietv, 
provincijoj, 
pasitraukt 
Chiang Kai-sheko pulkus. 
Kantaniečiąi norėtų pereit 
per Centralįnę Chiniją ir iš
mušt japonus iš šiaurinės 
Chinijos.

, Pietinės Chi- 
jps užėmė svar- 
Centralinėj Chi- 
akarinėj Hunan 

p r iversdamos 
fa š i s t i n i us

AUDĖJAI REIKALAUJA 
DAUGIAU ALGOS IR 
TRUMPESNIO DARBO

Trenton, N. J.—Nąw Jer
sey valstijos vyriausias tei
smas nusprendė, kad viešų
jų mokyklų mokytojos ne
gali būt pavaromos iš tar
nybos tik todėl, kad jos iš
teka.

“LAISVĖ” RYTOJ 
NEIŠEINA

PROVIDENCE, R. I. — 
Jungtinės Audėjų Unijos 
vadovybė išsiuntinėjo vilno
nų kompanijoms reikalavi
mą pridėt darbininkais 20 
nuošimčių algos ir sutrųm- 
pint darbo laiką iki 35 va
landų per savaitę.

“Laisvės” šio šeštadie
nio numeris neišeis, nes 
kaipo legalėje šventėje 
Fourth of July paštinin
kai vis tiek jos nenešiotų 
prenumeratoriams.

šią subatą, liepos 4 dyKFourth of July) bus didysis 
metinis “Laisvės” piknikas Ulmer Parke, prie galo 25th 
Avė., Brooklyne, N. Y. Jeigu ir lytų, vis tiek piknikas 
įvyks, nes čia yra milžiniška svetainė tūkstančiams 
žmonių.

Pikniko programoj dainuos Vilijos Choras iš Water
bury, Conn.; Lyros Choras iš Philadelphijos; Sietyno 
Choras iš Newarko, N.J.; Bangos Choras iš Elizabetho, 
N. J.; Pirmyn Choras iš Great Necko, N. Y.; Laisvės 
Choras iš Hartfordo, Conn., ir Aido Choras iš Brook- 
lyno.

Šokiams grieš dvi šaunios orkestros: Wm. Norriso ir 
Retikevičiaus.

Šiame piknike drg. A. Bimba nuo komunistų ir drg. 
Keistutis Michelsonas nuo socialistų duos pranešimus- 
raportus iš Amerikos Lietuvių Kongreso Atsteigimui 
Demokratinės Tvarkos Lietuvoj.

Pirkusiems išanksto tikietus yra proga prie įžangos ' 
laimėti pinigines dovanas: $10, $7, $5 ir $3. Įžanga 40 
centų asmeniui.

Piknike bus įvairių gerų valgių ir gėrimų.
Pikniko parkas yra West End, Coney Island, arti gar

sių jūrinių maudynių. Į jas bus ypač įdomu atsilankyti 
svečiams iš toliau, kurie atvažiuoja desėtkais busų ir 
šimtais automobilių.

Patys važiuokite į pikniką ir kitus kvieskite—puikiai 
pasilinksminsite ir tuo pačiu žygiu paremsite darbininkų 
dienraštį!

----- o-----
MAYNARDE, MASS., “LAISVĖS” PIKNIKAS LIEPOS

4 D. BUS MILŽINIŠKAS
Bušai į šį pikniką yra organizuojami iš visų Naujosios 

Anglijos miestų:
Worcester busai išeis 12 vai. nuo 29 Endicott St.
Lawrence busai eis nuo Lietuvių Ūkėsų Kliubo 11 vai. 

dieną.
Lowell busai išeis nuo Darbininftų Kliubo Svetainės, 

11 vai. dieną.
Haverhill busai—nuo Laisvės Choro kambario 10 v. r.
Nashua, N. H., busai eis nuo 20 High St., 10 vai. ryto.
Montello busai eis nuo Liet. Tautiš. Namo, 10 vai. ryto. 
Bridgewater busai eis nuo Lietuvių Kliubo, 10 v. ryto.
S tough tono busai eis nuo Liet. Taut. Namo, 11 v. ryto.
Norwoodo busai eis nuo Lietu v. Svetainės, 10 vai. ryto.
So. Boston busai eis nuo Liet. Piliečių Kliubo, 376 1 

Broadway, 11 vai. dieną.
Cambridge busai nuo Stashių Svetainės, 11 vai. dieną.
Hudson—nuo Lietuvių Kliubo Svetainės, 10 vai. ryto.
Gardner—nuo Lietuvių Kliubo Svetainės, 10 vai. ryto.
New Haven, Conn., busai išvažiuos ankstyvą rytą.
Bus desėtkai busų ir tūkstančiai automobilių. Šiemet 

bus svieto tiek, kad kiekvienas stebėsis. Programoj da
lyvaus 9 chorai, trys geri kalbėtojai, garsi muzika šo
kiam dieną ir vakara. Visa programa eis per garsia
kalbį.

300 dolerių dovanomis prie įžangos tikietų; 30 dovanų. 
Pirma dovana $50. Būk ir gauk savo dovaną.

Pikniko Komisija.

Kalėjimas Atkakliem
Madrid.-r-Taikymo komi

sija su kairiųjų republiko- 
nų valdžios atstovais joj 
nustatė sąlygas, kuriomis 
didnamių savininkai turi 
susitaikyti su eleveiterių 
(keltuvų) streikieriais. Tū
li savininkai su tuom nesu
tiko; už tai buvo įmesti ka
lėjimam Juos paleidžia tik 
tada, kada jie pasižada pil-

Bosam Ispanijoj
dyti minimas sąlygas.

Darbo ministeris Juan 
Lluhi grasina kalėjimu ir 
statybos k o n traktoriams, 
kurie nenorės padaryt nusi
leidimų darbininkams.

MONTELLO, MASS.
Drg. G. Kindzevičiaus lai

dotuves įvyks 4 d. liepos, 2 
vai. po pietą. G. Shimaitis.
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: Rytoj
Rytoj įvyksta du didieji “Laisvės” pik- 

nikai: Brooklyne ir Bostono apielinkėje, 
Maynard, Mass.
i Kviečiame mūsų skaitytojus kuoskait- 
ingiausiai dalyvauti abiejuose, tai yra, 
Jrooklyno apielinkes lietuvius—Brook- 
yne, Uhner Parke, o Bostono apielinkes 

f—Maynarde.
; Mes jau ne kartą rašėme, kad pikni
kai, koncertai ir vakarienes bei bankie- 
tai mūsų spaudos palaikymui duoda la- 
Įt>ai dideles paramos. Be to dienraščio 
palaikymas dikčiai pasunkėtų: prisieitų 
pakelti jo prenumeratos kainą.
; štai kodėl mes prašome visus mūsų 
skaitytojus, prietelius ir draugus dar
buotis, kad juo daugiau sutraukus į mū
sų piknikus publikos ir juose padarius 
dienraščiui naudos.
• žinoma, be medžiaginės paramos, 
mums labai reikalinga ir morale.

Todėl kas gyvas rytoj į dienraščio 
“Laisves” naudai ruošiamus piknikus!

' ninku pastangą iškovoti ge 
sąlygas, areštuoja juos ir a 
kO teismui;

Kadangi ta valdžia sumanė apdumti akis 
žmonėms ir suklaidinti viešąją opiniją kito
se šalyse, paskelbdama neva rinkimus į sei
mą, tačiau neduodama teisės žmonėms nei 
laisvai statyti kandidatus, 
tinkamumą spaudoje arba 
ir neleisdama veikti nė vienai Lietuvos po
litinei partijai, išimant valdančiąją tauti
ninkų partiją, tai—

Tebūnie nutarta, kad 
Seimas kelia griežtą prot 
darbo žmonių persekiojimą 
karo lauko teismus ir mir 
toliau—

Tebūnie nutarta, kad šis SLA Seimas 
reikalauja grąžinti Lietuvos liaudžiai poli
tines teises ir duoti amnestiją visiems po
litiniams kaliniams, nukentėjtįsiems kovo
je dėl laisvės ir darbo žmonių būklės pa
gerinimo; pagalios—

Tebūnie nutarta, kad ši 
pažįsta tikrąją tautos ats. 
vos “Seimo, 
nesio<—birželio 9-10 dd., be 
be atidėliojimo būtų paskelbti nauji Seimo 
rinkimai taja tvarka, kut 
roams buvo nustatęs Lietu 
Seimas.

nei svarstyti jų
susirinkimuose

SLA Jubilėjinis 
3sto balsą prieš 

. Lietuvoje, prieš 
;ies bausmes; ir

s Šeimas nepri- 
xjvybe to Lietu- 

kuris buvo išrinktas šio mė- 
; reikalauja, kad

ią Seimų rinki- 
voš Steigiamasis

iuciją balsavo ■ 
, ir visa eilė 
iu demokrati
ja priimta 93 
ta pažangiųjų

Na,Į ir prieš šitą rėžo] 
Vinikąs, Vitaitis, Vaidyk 
sandariečių, besiskelbianč 
jos šalininkais! Rezoliuci 
balsais prieš 90. Ji priiir
delegatų pastangomis. Prisiminus tai, 
kad tie patys pažangieji 
varė nutarimą už paskyrii 
vos politiniams kaliniams, 
tyti dideliu laimėjimu. S 
Seimas gražiai tuo atžvilgiu pasirodė.

Dabar SLA kuopos ture 
dą veikimui. O Pildomo 
abejo, taipgi viskuo prisidės prie padėji
mo Lietuvos žmonėms pašalinti fašizmą 
ir įsisteigti demokratinę santvarką.

delegatai pra- 
ną $400 Lietu- 
tai reikia skai- 
LA Jubilėjinis

s gerą pagrin- 
ji Taryba, be

Fašistų Suruoštos Skerdynes 
Kauno Gatvėse 

' ■ -----*----------------- -

Platesnis Aprašymas To Baisaus Kaune Įvykio, Kurį Suruošė Smetona 
Kruvinasis su Savo Valdančiąja Klika
aus

Plieno Darbininkai Rimtai Stoja 
Darban

Dėka C.I.O. (Committee for Industrial 
Organization) ir jo vadams, kaip John 
L. Lewis ir kitiems, pradėjusiems orga
nizavimo darbą, plieno pramonės darbi
ninkai ne juokais ėmė bruzdėti. Šau-, 
kiami masiniai mitingai, kuriuos plieno 
darbininkai skaitlingai lauko, ir orga
nizuojama unija.

Tokiam Aliquippa, Pa., mieste, kur 
viešpatavo kompaniškos unijos, kur apie 
darbininkų unijos gyvavimą iki šiol bu
vo tik kalbama, nesenai įvyko masinis 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 400 dar-’ 
bininkų, kaip praneša “Daily Worker.” 
Visiems tiems darbininkams, korespon
dentas rašo, grūmoja paleidimas iš dar
bo, betgi jie to nepaisė, kadangi jaučia 
!už savo pečių stiprią darbininkų para
uną (C.I.O.). Jie žino,Jei bosai iš darbo 
juos paleis, tai greit bus paskelbtas strei
kas, ir tie patys bosai bus priversti su
grąžinti juos atgal. Jie, pagaliau, žino, 
kad ilgiau gyventi, kaip gyveno, nebega
lima, nebepakenčiama.
i Visoj plieno pramonėj samdytojai 
.pradėjo vajų prieš unijizavimą darbinin
kų. Jie skelbia, būk organizatoriai var
ytoją prievartą ir jie, samdytojai, giną 
^darbininkų reikalus.
; Drg. Foster rašo, kad plieno pramonėj 
Šiuo tarpu yra pasamdyta 40,000 šnipų 
ir mušeikų, kurie bus naudojami nepri- 
Jeidimui darbininkams organizuotis. Bet 
jis ten pat nurodo, kad tas viskas bus 
^nugalėta,. jęį tik pradėtos organizavimo 
{pastangos bus nemažinamos, o didina- 
5n°s.
p Šiam darbui turi prigelbėti visos uni
jos, stojančios už pramoninį unijizmą.
j Plieno pramonės darbininkų organiza- 
jvimuį. tuiį padėti kiekvienas protaująs 
^darbininkas ir intelektualas !
E __________

SLA Seimo Rezoliucija Lietuvos 
t Klausimui 1
l Mes jau rašėme, kad SLA 39-tas Jubi
liejinis Seimas priėmė rezoliuciją, smer- 
ikiančią fašistų valdžią Lietuvoj ir rei
kalaujančią demokratinės santvarkos. 
jDabar paduodame pačią rezoliuciją: 
; Kadangi jau devyneri metai, kai Lietuvą 
f valdo žmonių nerinkta valdžia, kuri su- 
} trempė respublikos konstituciją ir sunaiki- 
» no jos demokratinę tvarką, atimdama Lie-
♦ tuvos piliečiams žodžio, spaudos, susirinki- 

K» mų ir organizacijų laisvę;
• Kadangi ta valdžia žiauriai persekioja 
» savo politinius priešus, grąžina dvarinin- 
9 kams žemes ir miškus, kurie buvo nusaVin- 
! . tiį vykinant žemės reformą, ir tuo pačiu
* laiku slopina kiekvieną darbininkų ir ūki-

Žurnalas “Literatūra”
Gavome 1-mą numerį įdomaus litera

tūros, meno ir kultūros žurnalo “Litera
tūra.” Jį leidžia V. D. Universiteto Hu
manitarinių Mokslų Draugijos Literatū
ros Skyrius. Redaguoja pietuvoą' klasi
kas prof. Vincas' Krėvė-M: 
na kartą per du mėnesius

Žurnalas didelio formatb, 24-rių pusla
pių, be skelbimų. Pirmasis numeris da
ro gero įspūdžio. Telpa 
Krėvės-Mickevičiaus, Koi 
Jono- Šimkaus, profesoria 
Vaclovo Biržiškos, Vencio 
Juliaus .Butėno, ir kt. Liet 
Be to telpa vertimų: Andriaus Gide 
(Žid)/E. Hemingway, Annos Seghers, ir 
kitų. ' •

Visi rašiniai įdomūs ir, 
šia, visa žurnalo dvasia y 
tinę. Tai parodo, kad Li 
juose eina persigrupavim; 
žangesniųjų rašytojų cen 
fesorius Vincas Krėvė-Mickevičius, stip
ri jėga lietuvių literatūroj.

“Literatūroj”, telpa Jono Šimkaus re
cenzija Miko Rasodos veikalo “Povilas 
Jurka” (pereitų metų ALDLD leidinio).

' Recenzentas apie “P. Jurka” ir jo auto
rių gražiai ir palankiai atsiliepia.

“Literatūrą” tenka skaityti pragied
ruliu'tamsioj (fašizmo aptemsintoj) Lie-. I 
tuvos padangėj. Be abejp, žurnalas tu
rės 
ar' įdūkęs fašistinis rėži 
daugiau pasirodyti. Raš 
džius, gavome' iš 'Kauno f 
tuojau, kai tik “Literatūra” pasirodė, 
tai Stasys Šilingas nuskubėjo pas profe
sorių Krėvę-Mickevičių ir ten grąsinęs 
žurnalo uždarymu!

ckevičitiš. ' Ei-'

raštų., paties 
■sako-Radžvilo, 
ųs V. Dubaso, 
vos, Anglickio, 
uvos rašytojų.

kas svarbiau- 
ra prieš-fašis- 
etuvos rašyto- 
as ir kad pa- 
tre stovi pro-

vos padangėj. Be abeję) 
s didelio pasisekimo. T'ik abejojama, 

mas jam leis 
ant šiuos žp- 
ranešimą, kad

ėjo pas profe-

TREČIASIS JAUNIMO KONGRESAS
3-4-5 dq., Clevelande 

kos Jaunimo 
lėtas tūkstan- 
ir grupių at-

Liepos mėn.
įvyksta Trečiasis Amer 
Kongresas. . Suvažiuos ke 
čių jaunimo organizacijų 
stovų ir tarsis del bendrų savo reikalų.
Aišku, vyriausias klausimas tebestovės: 
kova su reakcijos pavojum, kova su pa
vojum fašizmoj kuris grasina žmonijos 
civilizacijai ir veda pasaulį imperialisti
niu karan.

Suvažiuos ten ne kurios vienos parti
jos jaunimas, bet visų partijų ir sriovių. 
Tačiau bus bandoma surasti bendra kal
ba,’bendras'kelias, vieniją^ jaunimą vie
nam ir tam pačiam tikslu 

“Laisvo” linki Trečia-
Kongresui laimingiausiai 

brėžtus tikslus!

i.
am Jaunimo
pasiekti pasi-

(Nuo mūsų special 
korespondento)

D a r b i n inkas paaukavo 
gyvybę už kovojančius lent
pjūves daibininkus! J is nu
šovė fabrikąntą ir pa|s nu
sižudė. Kaunas 18-VI| mi
niomis plaukia į laidotuves.

Kaip jau buvau pranešęs 
jūsų laikraščiui—jau ilgą 
laiką streikavo Kambęrio 
lentpjūvės darbininkail Bir
želio pradžioje streikas Iš
siplėtė ir apėmė kitas 
no lentpjūves: Dineriį, ša- 
piro-Levino, Pikerto ir Uni- 
versalio.” Darbo inspekto
riai ir darbo rūmai visaip 
stengėsi streiką likvi 
Bet streikas tebeėjo, 
savininkai, kaip Kanjiberis 
ir kt. paskelbė darbinin
kams lokautą. Atsaky 
lokautą, lentpjūvių ir 
džio fabrikų darbir 
birželio 3 d. išreikalavo ' iš 
darbo rūmų salę ir padūrę 
masinį susirinkimą — 
200 darbininkų.
' Mat, darbininkai 

spaudę darbo rūmus, 
šie išreikalautu iš va 
atatinkamų įstatymų darbi
ninkų būviui palengvįnti 
lentpjūvėse. Visiems dviem 
šimtams dąrbininkų darbo 
rūmų atstovas pareiškė: 
kad vid. reikalų ministeri
ja, turėdafta Kambęrio lo
kauto paskelbimą, skaitanti, 

s kad ' Kąųįbė|’i6 lentpj flvėi 
jau nėra /darbininkų (mat, 
jie tris dienasviš eiles įbes
toj ę darban ir pagal įstaty
mą, laikomi atsisakiusiais 
nuo darbo.)

Darbo .rūmų

Kau-

iuoti.
nors

mui j 
mė- 

tinkai

virš

buvo 
kad 

džios

atstovas,
norėdamas, priversti strei
ką baigti, patarė ir išdėstė 
vid. reik, ministerijos 
monę, kad jei darbininkai 

iį darbą grįžtų, ir pradėję 
dirbti paduotų pareiškimus 
del atlyginimo — tadą 'mi
nisterija svarstysianti.

Bet darbininkai- šiai 
šistų klastai nepasidavė, 
pareikšdami, kad dar ligi 
streiko esą kreipęsi į dąrbo 
inspekciją ir į darbo rūmus, 
o šie nieko nepadarė. Susi
rinkimas pareiškė stręiką 
tęsią toliau.

Už kiek laiko fašistinių 
darbo rūmų leidžiamas 

-raštis “Darbas” 
pulti “Lietuvos Žinias’ 
šio susirinkimo aprašymą.

Streikas tęsėsi. Ketvirta
dienį 4-VI s u s t r e i k a vo 

bet

nuo-

fa-

į laik- 
pradėjo 

’ ! už

„ “Universal” fabrikas, 
6-VI pradėjo dirbti. Khikur 
patenkinus darbininkų? 'rei
kalavimus pradėjo dirbti ir 
kitos lentpjūvės.

streikas tęsėsi dar ir 8-9- 
10 birželio, nors fašistai jau 
buvo pradėję skelbti: “Dar
bo inspektorius rengiasi 
peržiūrėti Kauno lentpjū
vių darbininkų atlyginimo 
normas. Norima Kauno 
lentpjūvių darbininkų atly
ginimą daugiau suvienodin
ti, kad ateityj nebūtų tokių 
nesusipratimų, kaip pasku
tinieji streikai.”

K a m b e r i s nenusileido. 
Pradėjo iš darbininkų 1 ty
čiotis. Pareikalavo iš darbo 
biržos atsiųsti bedarbių. 

. Birža atsiuntė 120 vyrų 
šie nestojo dirbti. Keli.i 
siųstųjų ir senųjų bųndė 

dirbti—buvb vieną Ještadie-

,i bet 
š at

nį streikuojančių užpulti 
(einant namo) išluptas 
streiklaužiams kailis; vie
nam išsukta ranka, kitas 
net sunkiau nukentėjo.

Darbininkai saugojo fab
riką iš lauko, policija iš vi
daus, bet ir su saujele 
streiklaužių darbo pradėti 
nepasisekė.

Kamberis ėmėsi naujų 
pasityčiojimų: pradėjo iš 
fabriko gabenti miško me
džiagą. Darbininkai nelei
do. Jis pasikvietė 8 poli
cininkus, šie išleido apsau
goj išvažiuoti iš lentpjūvės 
su lentomis valstietį, iš
sklaidė sėdinčius pievelėje 
darbininkus ir areštayo vie
ną.

Streikas tęsėsi. Kambefis 
vis tyčiojosi ligi 16. VI, ka
da įvyko tragedija. Darbi
ninkų šeimose prasidėjo ba
das, ligos, pašalpas strei
kuojantiems kiti darbinin
kai tesuteikdavo nedide
les, aukos plaukė sunkiai, 
nes fašistų policija visur 
terorizuoja aukų rinkėjus. 
Padėtis streikuojančių šei
mose darėsi beviltiška.

Taigi, 16. VI. vienas strei
kuojančios lentpjūvės jau
nas darbininkas revolverio 
šūviu nudėjo lupiką Kambe- 
rį (vieną ir lentpjūvės sa
vininkų) ir pats vietoje nu
sišovė.

Žaibo greitumu žinia ap
lėkė Kauno darbininkus, ži
nia buvo kartojama šimtus 
ir dešimtiš kartų, darbinin
kų tūrpė( nusižudęs -darbi
ninkas ta$o didvyriu, pasi
pylė aukosi streikuojan
tiems ir laidotuvėms. Įvy
kis Kauno ir Lietuvos dar
bininkiją sukrėtė ir suelek- 
trizavo: vien karininkų Re
moves statybos darbininkai 
suaukavo žuvusio darbinin
ko laidotuvėms 150 litų. Iš
viso surinkta laidotuvėms 
4,000 litų.

Šiandien, 18. VI. streikas 
tebesitęsia.

Šiandien laidojamas ir 
darbininkas, paaukavęs sa
vo gyvybę už šimtus kitų 
darbininkų ir jų vaikų gy
vybes. Jo kūnas iš univer
siteto anatomijos instituto 
(Mickevičiaus g. prie kalė
jimo) šiandien lydimas į 
kapines 6—7 vai. vakaro. 
Tūkstančiai darbininkų ei
na iš darbo vietų, net metę 
nebaigtą darbą—į laidotu
ves, neša vainikus, kaspi
nus. Eina amatininkai, 
.šiaip žmonės, bėga net po
niutės. Įmonių savininkai 
siunta: šiandien fabrikuose, 
jei darbininkai nedirbo 
viršvalandžių ir ėjo namo, 
samdytojai rėkė: ‘Einat į 
žmogžudžio 1 a; i dot u ves!” 
Darbininkai atsikirtinejo: 
“Į žmogžudžio, Kambęrio, 
laidotuvės eikite jūs. Mes 
einame palaidoti draugą 
darbininką!”

Į laidotuves bėga net šau
liai, jaunalietuviai ir kt. 
Deja, įvairūs tamsūs gaiva
lai šį didvyrišką darbininko 
pasiaukaviiną stengiasi^pa- 
versti antisemitiniu bandi
tizmu (mat, Kamberis buvo 
žydas). Bet nepasiseks fa
šistiniams gaivalams suter
šti šio darbininko pasiauka- 

*vimo. Darbininkai ant jo 
kapo parašys: gindamas 
nuo mirties šimtus žuvo 
pats vienas!

Gatvėmis plaukia morai... 
Gatvėmis plaukia minios... 
Savo pilyse dreba ir siunta

tyronai! Septynios valan
dos — neskamba nė vienas 
varpas. Skamba tūkstan
čiai balsų iš darbininkų 
krūtinių: “Už laisvę ir la
bą žmonijos visos jūs ėjot 
keliu kruvinuoju..
Milžiniška demonstracija 
Kaune. Mūšis su policija. 
Trys užmušti darbininkai. 
Daugybė sužeistų. Ašarinės 
dujos, išluptas brukąs, su
draskyti vainikai, kraujo 

balos Kęstučio gatvėje.
Nespėjau parašyti kelių 

eilučių—jau Kauno gatvių 
brukąs pasruvo darbininkų 
kraujais! Milžinišką darbi
ninkų demonstraciją puolė 
sujungtos lietuvių fašistų 
gaujos: šauliai, karo polici
ja ir žydų buržuazija.

Apie pusę šešių Kauno 
gatvėmis skubėjo ramūs 
darbininkų būriai į laidotu
ves. Atvyko autobusais bū
riai darbininkų iš Veršvių 
(kaliošų ir kt. fabrikų), iš 
Šančių (žuvusis yra šančie- 
tis), iš visų priemiesčių, da- 
dalyvavo ir krikščionių dar
bininkų organizacijų nariai. 
Vainikų nuo visų Kauno fa
brikų susirinko virš 100. 
Dalyvavusių darbininkų ži
niomis—viso susirinkusių 
buvo 15-20 tūkstančių žmo
nių.

Eisena prasidėjo. Polici
jos špaleriai buvo išstatyti, 
gretutinėse gatvėse, kad ne
praleisti demonstracijos į 
Laisvės alėją. Pirma ramią 
laidotuvių eiseną puolė žy
dų buržuazija: iš langų, iš 
balkonų, iš antro ir trečio 
augšto pasipylė akmenys, 
vazonai, plytos, basliai, su- 
žeisdami nešusius vainikus 
žydus darbininkus. Netru
kus puolė policija—norėda
ma visai uždrausti demons
traciją. Demon stracijos 
priešakyje ėjo karstas ir 
moterys. Policija puolė, 
atėmė daug vainikų, porą 
iš trijų orkestrų sugrūdo į 
kiemą. Darbininkai pradė
jo veržtis į Laisvės alėją, 
šaukdami: Jie Kamberį ve
žė Laisvės alėja!...

Policija užtvėrė kelią, 
reikalaudama išsiskirstyti. 
Minia nesiskirstė. Policija 
pradėjo šaudyti į moteris. 
Pirmas krito vienas jaunas 
darbininkas (žydų tauty
bės). Darbininkai ėmė gin
tis, gynėsi kas ką sugriebė: 
išlupo akmenų grindinį, iš
laužė tvoras, išdaužė lan
gus, iš kurių žydų buržua
zija bombardavo darbinin
kų eiseną. Policija leido 
darban ašarinių dujų bom
bas, lazdas, šautuvus, revol
verius, arklius.

Mūšis truko ilgoką laiką
( Darbininkai sulaužė poli

cijos špalerius, prasiveržė į 
Laisvės alėją. Policija pra
dėjo šaudyti, areštavo, min
dė arkliais, bėgo, vijosi ei
seną.

Mūšyj užmušta trys dar
bininkai, ' kuriuos pagrobė 
tuojaus policija. Sužeistų 
daugybė, pašautas trimis 
šūviais į koją darbininkas 
įpuolė į “Raidės” spaustuvę 
ir paskui pasislėpė, daugy
bė sužeistųjų nugabenti į 
ligoninę ir policijos nuova
das. Netrukus po mūšio 
žuvusiųjų kraujas buvo nu

plautas nuo akmenų. Ilgiau
siai gulėjo gatvėj užmušta
sis žydas—darbininkas.

Susirėmimo vieta išrodo 
’tikras karo laukas.

Eisena prasimušus pro 
policijos špalepfus išsiveržė 
į Laisvės Alėj4 dar su ko
kia 30 vainikų ir puldinėja
mi policijos pasiekė kapus. 
Kapai buvo apsupti polici
jos, žvalgybos, karo jsolici- 
jos—viso keli tūkstančiai 
policijos šunų sų nuogais 
durtuvais, kinžalais, brau
ningais rankose. Karstą ir 
vainikus įleido į kapus, mi
niai atstatė nuogus durtu
vus, sklaidė, areštavo.

Visas miestas pilnas de
monstracijų, kitoje miesto 
dalyje policija švaistėsi su 
šautuvais, grąsindami šau
dyti į minią; ‘

Tenka spėti, kad susirė
mimų įvyko keliose vietose.

Pasipiktinimas apėmė 
tūkstančius žmonių ir de
šimtis tūkstančių. Darbi
ninkai įnirtę, ryt tenka lau
kti naujų demonstracijų, o 
ypač laidojant šiandien už
muštuosius. Į mūšio vietas 
atlėkė keli užsienių konsu
lai—tarp kitų Amerikps ir 
Vokiečių. •

Šį vakarą mieste negali
ma su žmonėmis ramiai pa
sikalbėti ir apklausinėti— 
pasipiktinimas virte verda- 
pačių mūšio dalyvių negali
ma suvaikyti—kalba—ugnį 
svaido. Vos tik parbėgęs 
ėmiau rašyti, atbėgo darbi
ninkas—sako girdėjęs ir 
matęs šaudant apie stotį. 
Netrukus įbėgo literatas M. 
įsidegęs, maišo vietas ir 
įvykius. Jis matė pačius 
įvykius, liepiu sėsti ir rašy
ti—atsisako: “Negaliu ’ šį 
vakarą!”
• • Draugas M. sukinėjosi 
gatvėse jau praėjus eisenai 
suįvairiais inteligentijos 
ir rašytojų atstovais* Ji
sai pasakoja, kad keli ra
šytojai iš s. d. lagerio, iš 
bohemos sluogsnių tiesiog 
siuste siuto iš pasipiktini
mo prieš fašistų žudikus ir 
keliomis replikomis' Užkabi
nusius fašistų žurnalistus 
vos nesumušė mūšio vietoje 
(kaip Belecką ir kitus). 
Kai-kurie rašytojai iš žur
nalo “Literatūra” tiesiog 
viešai koliojo Ambrozaitį, 
ėjusį demonstracijos prie
šakyje—“Gapone!”

Kamberf nudėjęs darbi
ninkas, Krakauskas,—buvo 
24-26 m. amžiaus. Jis kilęs 
iš Šančių.

Apie užmuštuosius šį va
karą — smulkesnių žinių 
trūksta. Paskutinę valandą 
moterys, buvusios eisenoj, 
sako, kad užmuštų esą ke
turi. Į koją sužeista esanti 
ir viena moteris.

Ši antifašistinė demons
tracija ir šis kraujo pra
liejimas Į , Lietuvos revoliu
cijos raidą turės milžiniško 
poveikio. ai * yra^pirmas 
atshkymaš fašistinio “sei
mo” rinkimams!
18. VI. Kaunas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
K. Vidikauskui, Philadel

phia, Pa. — Taip, tamsta 
teisingai manote, mes nesu
tinkam su jūsų straipsnio- 
korespondencijos turi niu. 
Be to, ji tilpo kituose laik
raščiuose pirmiau, negu 
mes ją gavome. Delei tų 
dviejų priežasčių- negalime 
sunaudoti.

LDS Nariui No. 379, 
Brooklyn, N. Y. — Draugo 
rašinį perdavėm “Tiesai,” 
nes jis liečia išimtinai LDS 
reikalus.



Puslapis Trečias

Binghamton, N. Y.
Trumpmenos

LDS. vajus čionai užbaigtas 
gražiomis pasėkomis. Per 
visą vajaus laiką įrašyta kuo- 
pon 19 naujų narių; 16 iš jų į 
suaugusių skyrių, ir 3*—į vai
kų. Didžiuma narių—tai jau
nuoliai. Didžiausias kreditas 
už narių prirašymą priklausys 
d. A. Pagiegalai, kuopos pir
mininkui.

LDS 6 kuopos jaunas narys, 
Vincas Dainys, 27 d. birželio 
susituokė su B. Goštautaite. 
Vestuvių pokilis įvyko Liet. 
Svetainėje.

28 d. birželio įvyko LDS 
jaunuolių kuopos piknikas 
žvirblio farmoj. Publikos da-' 
lyvavo nemažai. Bet būtų bu
vę ir daugiau, jei nebūtų su
ruošta privatinių baliukų, ir 
jei nebūtų ruoštas važiavimas 
į Scrantoną klausyti Dr. Šliupo 
prakalbos, šis piknikas, ro
dos, mažai teduos pelno.

SLA. kuopa buvo nutarusi 
surengti prakalbas Dr. šliupui, 
jei jis sutiks čia atvykti. Bet 
pasirodė, kad jis neatvyks. 
Todėl kuopos komisija organi
zavo važiuotojus į artimiausią 
koloniją, kurioj šliupas apsi
stojo—į Scrantoną, 28 d. bir
želio. Išvyko bent keli auto
mobiliai.

]į

Lankėsi čionai rochesterie- 
tė viešnia, E. Lekavičienė, Dr. 
Breivio žmonos sesuo. Ji bing- 
hamtoniečiams žinoma, kaipo 
žymi dainininkė, nes ne sykį 
ji yra čionai dainavusi. Vie
šėdama ji buvo atsilankiusi ir 
į LDS. jaunuolių pikniką.

Išrodo, kad “Laisvės” pikni- 
kan važiuotojų busas nebesu- 
siorganizuos, bet nuvažiuos 
keletas automobilių. Bingham- 
toniečių reprezentacija šiemet 
bus vietiek didesnė, negu se
niau !

Trumpata.

NAZIŲ GINKLAI 
GRAIKIJAI

ATHENAI, Graikija. — 
Graikų valdžia sutiko, kad 
Vokietija atsimokėtų gink
lais ir amunicija už pirki
nius iš Graikijos, už ku
riuos Vokietija iki šiol ne
buvo atsiteisus Graikijai 
bei jos biznieriams. Tuo 
būdu Graikija gaus 30 mi- 
lionų markių vertės karo 
įrankių iš nazių.

Bogota, Colombia.—Nuo 
nuodingų dujų angliakasyk- 
loj keturi darbininkai mirė 
ir 6 pavojingai apsirgo.

w

ę

A. P. L A. REIKALAI
............................. ■■■ I . - I II

Linksma APLA. Nariams 
Žinia

Veikiausia matėt spaudoj, 
kad Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas jau gavo lai- 
snius Pennsylvanijos valstijoj 
ir dabar legaliai gyvuoja, kai
po čartertfota pašei pine orga- 
nizacija. XDaJjar bus lengva 
APLA. prieiii^prie vienybės su 
LDS.

APLA. Centro Komitetas 
turėjo specialį posėdį birželio 
19—pasitarimui vienybės 
klausimu. Kadangi Lietuvių 
Kongreso sesijose dalyvauja 
kai kurie LDS. valdybos na
riai, taipgi nuo APLA. dd. J. 
Gasiunas ir D. Lekavičius, tai 
posėdis įgaliojo juos vienybės 
klausimu • pasitarti, paskui 
Centro Komiteto posėdžiui ra- 
portuot.

Birželio 21 d. toksai pasi
tarimas įvyko. Iš LDS. Centro 
raportuota, kad vienybė bū
sianti galima visai trumpu lai
ku. Abiejų organizacijų at
stovai sutiko, kad reikėtų su
šaukti bendrą APLA. ir LDS. 
Centro komitetų posėdį, ku
riame plačiau bus tas klausi
mas aptartas. Kada įvyks toks 
posėdis, nežinia. Pirmiausia 
APLA. Centro Komitetas tu
rės išgirsti savo atstovų rapor
tą ir tada nusitarti, kada tokį 
posėdį šaukti.

Tai linksma APLA. nariams 
žinia, kad einama prie vieny
bės. Per pastaruosius penkis 
metus tas klausimas buvo nuo
latos keliamas, jau keturi AP 
LA. seimai vienybės klausihią 
užgyrė. Dabar betgi einama 
prie%galutino susivienijimo.
APLA. Nariams Bus Pigesnes 

Mokestys"
Susivienijus su Lietuvių Dar

bininkų Susivienijimu, APLA. 
nariai gaus tą pačią pašelpą 
ir pomirtinę, kaip kad dabar 
gauna. Bet kas svarbiausia— 
tai kad jiems bps mažesnė mė
nesinė mokestis. Nariai mo-

ir gaus veltui organą 
, labai gerą laikraštį.

O tie 
kurie priguli prie AP

LDS., taipgi mažiau 
ir sykiu jiems neberei

kės viepu dešimtuku mažiau į 
mėnesį 
“Tiesą’
Tai geriau negali būti, 
nariai, 
LA. ir 
mokės
kės dviejų kuopų palaikymui 
ir kitokiais dviejų organizaci
jų palaiįkyrrio reikalais rūpintis. 
Tai bus didelis palengvinimas.

Jeigu atsirastų tokių, kurie 
dar vis abejoja apie naudingu
mą vienybės, tai šitie viršpa- 
minėti laktai juos turėtų per
tikrinti ir padaryti juos vieny
bės šalininkais. Buvo tokių, 
kurie manė, kad susivienijus 
reikės mokėti didesnes mokes
tis ir bus sunkesnės pareigos. 
Bet taip nebus. Mokestys bus 
mažesnes ir pareigos didžiulėj
organizacijoj mažesnės. Juo 
didesnė ir turtingesnė organi
zacija, juo didesnis ir geresnis 
nariams Užtikrinimas.

Mes einame prie vienybės 
pilnai 
LDS. na 
taisykle^ priėmė APLA. 
paprastas Seimas, įvykęs bir
želio 31 
tais ir u
Jeigu kdm nors būtų kas nors 
neaišku 
šykite APLA. 
gausit p 
gausime 
bės reik

ygiomis teisėmis su 
riais. Visas vienybės

Ne-

ir liepos 1, 1932 me- 
žgyrė 25 ir 26 seimai.

vienybės klausimu, ra-
Centran, tai 

laaiškinimus. Kuomet 
daugiau žinių vieny

čiais, tuojaus bus visi
nariai supažindinti.

Lietuvių Kongresas
. Centro Komitetas ir 
os kuopos turėjo savo 

Lietuvių Kongrese,

APLAJ 
kai kuri 
atstovus 
įvykusiame birželio 20-21 dd. 
Clevelan 
visapusiai 
400 delegatų dalyvavo, 
stovavo 
zuotų lietuvių. 
18—Koresp.

Kongresas vienbalsiai pasi
sakė pri 
ir už atsteigimą demokratinės 
santvarkos Lietuvoj. Visos re- 
zoliucijo;

WIDOFF’S QUALITY

de. Kongresas buvo 
sėkmingas. Apie 

At- 
apie 80,000 organi-

eš Smetonos diktatūrą

s, visi tarimai praves-

BAKERY
109 WATER STREET 
WORCESTER, MASS.

Kepam skaniausią ruginę duoną ir 
visokius pyragaičius.

. GROSERNĖ IR BI
Šviežus valgiai už prieinam

F. KVETKAUSKj

828 East 5th Street, Sc

«

JČERNE *
as kainas.

vs
►uth Boston, Mass.

Pottsville, Pa., -

ta vienbalsiai, nors tęn ir buvo 
įvairių pakraipų žmonių. Tai 
graži demonstraciją už de
mokratines teises Lietuvoj.

Dabar turime visur vykinti 
tuos tarimus gyvenimam

APLA. Cehtro Sekr.

“Ar matai, Petrai, aną di
delį medį? Juk tai tas pats, 
pas kurį tu laukdavai ma
nęs ateinant ir ten savo 
meilę man pareiškei.”

Vyras: “Taip, matau. 
Ten ir dabar, ana, koks tai 
kvailys stovi ir savo nelai
mės laukia...”

J. Robziw.

i

3

Kad Gabus, Tai Gabus
Pats “savo gabumais” gy

venąs vyras giriasi: “Aš 
likau našlaičiu būdamas de
vynių mėnesių amžiaus ir 
nuo pat to laiko buvau pri
verstas pats savim rūpin
tis.”
. Abejojantis klausytojas: 
“Bet kaip gi jūs galėjote 
pats savim rūpintis ir pats 
save užlaikyti, būąamas tik 
devynių mėnesių avižiaus?”

“O, pirmiausiai aš nurėp
liojau į kūdikių parodą ir 
ten laimėjau pirmą dovaną. 
Po to visa kas jau daug 
lengviau ėjosi.”

Tėviški Jausmai
Jūs labai mylite vai-A__«

kus?”
B.—“Taip, aš l^jbai juos 

myliu: visada namie sė
džiu, kol tik jie miega.” 

-------- I
Abu Mato, Bet ^kirtingai 

Moteris (romantiškai):

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
P ’ haūjuls paveiks

lus ir kra javus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
r padidinu to

kio dydžio, ko
kio i pageidauja
ma. I Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne 

BROOKLYN, N. Y.
rel,: Gleninore 6-6191

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N, Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Didžiausias Išvažiavimas
Rengia Bendrai Šios Apylinkės Orga

Bus Nedčlioj, 5 d.
Bus Puiki Programa ir Šokiam;

NEPAPRASTAI GRAŽI VIETA
Tarpe Port Carbon ir New *

lizacijų Komitetas

Liepos (July)
■> Grieš Gera Orkestrą

DREAM CITY PARK
Philadelphia, Pa.

j

Programoje dalyvaus Shenandoah Lyros Choras, solistai: V. Rai 
Shenandoah, Pa. Prakalbas sakys draugai Word, sekretor 

irJ. Siurba iš Brook

ŠOKIAMS GRIEŠ BILLY P ATT
Skaitlingai atsilankykite linksmai laiką praleisti labai gražiajn 

ir J. Siurba iš Broo]

nanauskas, iš Minersville, Pa. ir S. Kuzmicki 
ius lygos prieš karą ir fašizmą, iš New Yorko 
lyno.

ERSON’S ORKESTRĄ
e parke ir išgirsti puikios programos. Parkai 
d yno. . - ----- ---- ---

as iš
Į

s yra

Programa bus 5-tą vai. po pietų, šokiai 8-tą vai. Pro 
' 4 r

gramai įžanga veltui, šokiams 25 centai.

>

George’s Barber Shop
JURGIS BABONAS 

savininkas

Darbą atliekam pirmos kle- 
sos. Mandagus ir draugiškas 
patarnavimas. Prašom užeit 
visus, dirbam 3. Nereikės 

ilgai laukti.

174 MILLBURY STREET
WORCESTER, MASS.

PAINTERS 
and 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Kary
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automdbilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. -—Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, ‘MASS.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame^ visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart Št., Brooklyn, N. Y. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ii 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

i

s

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligip Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumu, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos 
/

Kraujo Tyrimai,' Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Ciepų įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS— rZ
110 East 16 Si, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

Grunow & Frigidaire

Dial 4-9430
DEALER'S NAME

WORCESTER, MASS

COMPLIMENTS OF

A. FRIEDMAN
101 WATER STREET

WORCESTER, MASS.

——- •+

EASTERN OIL CO
3 Millbury Diner ; D. SHAPIRO, savininkas

NUO

124 GREEN STREET
Tel. 4-3261

-V--V--V--V--V--V--V--V- w w w w wwwwwvrww

COMPLIMENTS
.. I

OFJohn Struckus

Producers Fish Co
161 Water Street

Tel.: 5-0031

WORCESTER, MASS.

demonstration 
of the new 1936

Phone us 
or come in

27 Millbury Street
WORCESTER, MASS.

162 Millbury Street 
WORCESTER, MASS.

GERIAUSIOS MĖSOS 
IR DARŽIOVIŲ 

KRAUTUVĖ

Geri če very k ai 
žema kaina.

66 Ward Street
Tel. 4-7948 

WORCESTER, MASS.

GERIAUSI LINKĖJIMAI

P. KAZLAS 
savininkas

3 -V- At- -V- -V- -V- -V- d/. AL AL AL AL .V, 
jjWWWWWWWWWWWW
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ELECTRIC REFRIGERATORS 
with super-safe

1
Wholesale & Retail 
Petroleum Products

Švieži ir gardūs valgiai 
užeikite.

| FIRESTONE TIRES 
I TYDOL G A S—OIL

Tel. 634

CHARRON’S
20 TRUMBULL ST.

Electric Refrigerators
Electric Ranges

Fancy Fish, Fruit 
and Vegetables.

ŽUVYS ŽUVYS
TIKRAI ŠVIEŽIOS 

ŽUVYS

Family Shoe Store
V. REPECKA

GERIAUSI LINKĖJIMAI

Bakanauskas
ir

Kudarauskas
VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ 

KRAUTUVĖ
118 Millbury Street

Tcl. 6-0086
WORCESTER, MASS.

WORCESTER, MASS.

DURAN’S AUTO SUPPLY

HUDSON, MASS.

COMPLIMENTS

OF

BRASS RAII
Italian Spaghetti

BEERS, WINES
and

LIQUORS

SOUTH STREET
HUDSON, MASS.

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520
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Hudson, Mass.
paskutinis pranešimas visoms 
“ kolonijoms kaslink spaudos 
J’ pikniko, kuris įvyks liepos

4 d., Mavnard, Mass.
!' * '2 Visų kolonijų darbininkai, 
kurie yra apsiėmę patarnauti 
Šįame piknike, turi būti parke 
anksti ryte, nes turėsime daug 
•darbo, kol viską prirengsime, 
praeitais piknikais darbininkai 
atvažiuodavo sykiu su publi
ka, arba dar vėliau ir būdavo 
Jįeprisirengę dirbti: padirba 
Jįieną kitą valandą ir meta 
Jdarbą ir eina sykiu su publ’i- 
$a draugauti, šiemet to ne- 
ftus.
>. •

[f Visų kolonijų kapitonai, at- 
ftiveždami savo darbininkus i 

,darbą, turi visų pirma rapor
tuoti į tam tikrą vietą, kuri 
fcus įsteigta prie svetainės ir 
pažymėta “Informacijų Sto
nis”. Iš ten jie gaus visas in
strukcijas nuo gaspadorių, ku
riuos bus lengva pažinti, nes 
Jie visi turės prisisegę raudo
jus ženklelius.
' Taip pat toj pačioj stotyje 
turėsite priduoti pinigus už 
parduotus tikietukus ir sugrą
žinti neparduotus. Už pinigus 
įausite paliudijimus.

R, Mizara “L.“ Redaktorius

Vėliau mūsų draugai pamatė, 
kad čia yra gera ir plati dirva 
skleisti darbininkišką apšvietą, 
pradėjo partraukt knygas ir 
laikraščius, daugiausia iš Socia
listų Sąjungos, kuri tuo laiku 
buvo vadovaujanti lietuvių dar
bininkų organizacija. Tos kny
gos ir laikraščiai pasiekė dides
nes ir platesnes mases lietuvių, 
kurie buvo po.įtekme tikėjimo 
ir bažnyčios.

Paskiau pradėjo rengt pra
kalbas, paskaitas, aiškindami, 
kas yra darbininkų reikalų gy
nėjai ir kas yra darbininkų 
priešai. Kuomet didelė dalis 
lietuvių darbininkų pamatė sa
vo skriaudas—metė viską į šalį 
ir griebėsi organizuot įvairias 
apšvietos ir savišalpos organi
zacijas. •

Lemta prisiminti, kaip susi
tvėrė Lietuvių Socialistų Są
jungos kuopa. Ndrs iš pradžių 
darbas buvo sunkus, turėjo 
daug priešų, bet laikui bėgant 
visi tie sunkumai tapo nugalė
ti. Atmenu, kaip šiandien, už 
trumpo laiko gavom apie tris
dešimt narių. Tai buvo geras 
skaičius tais laikais. Vėliau, 
užėjus bedarbei, narių skaičiu
mi kuopa nupuolė, bet savo vei
kimu ir apšvietos skleidimu nei 
kiek nesumažėjo.

Kilus Rusijos Revoliucijai vi
sų kuopos narių ūpas dar la
biau pakilo, radosi dar didesnis 
pasiryžimas veikt ir kovot prieš

karą ir už gynimą Rusijos Re
voliucijos.

Bet to neužteko. Lietuvių 
skaičius dikčiai pasididino. 
Pradėjom leisti agitaciją, kad 
reikia suvienyt dvi organizaci
jas, kurios labai silpnai 'gyvavo,
tai Lietuvių 
Kliubą ir mo 
terų Draugij 
nizacijos tap 
vardu Lietuv 
pine Draugi, 
gerai gyvuoj

Piliečių Pašalpinį 
;erų Lietuvos Duk- 
ą. šios abi orga- 
o suvienytos po 
įų Laisvės Pašal
ti, kuri ir dabar 
a, priklauso vyrai

ir moterys, 
turto—$6,()()C 
ninku judėjimą.

Turi narių 130, 
, Remia darbi-

itvėrė Am. Lietu-Vėliau sus
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 103-čia kuopa. Narių 
skaičiumi s 
tarpe 30-40. 
sitvėrė Lieti 
gresyvio Sus 
kuopa. Nar

to vi normai iškai, 
1920 metais šū

vių Moterų Pro- 
ivienijim.o 100-nė 
ių turėjo apie 18. 

Dabar yra stosi vieni jusi su AL 
DLD, abi bendrai veikia.

1924 metais susitvėrė Hud-
sono Lietuvi 
traukus jauiiimą prie veikimo.
Vėliau tapo
Choras. Po

4 Ratelis, kad pa

sutvertas Aido 
keleto metų veiki- 

abu, kaipo ratelis, taip ir 
C’.__ ; imirė.Aido Choras

Lietuvių piliečių Kliubas su
sitvėrė 1927 
ri apie 50. 
svetainę.

motais. Narių tu- 
Įsigijo nuosavą 

Gtorai gyvuoja ir re
mia darbininkų judėjimą.

Visos čion suminėtos organi-

Torah Beverage Co. te
AUGŠTOS RŪŠIES GĖR MAI

Mes Pristatome Visokiems Parengimams, Parems 
Krikštynoms ir Kitokiems Pokiliąms

Old India Pale Ale

zacijos yra po įtekme susipra
tusių lietuvių darbininkų: jie 
palaiko ir kontroliuoja! orga
nizacijas, turinčias apie ^00 na
rių.

Garbė tiems draugams, kad 
išvažiuodami paliko savo vietas 
užpildę mokiniais, kuriuos čion 
būdami išmokino. Tai ką reiš
kia skleidimas apšvietos tarpe 
tų, kurie dar nėra apsišvietę!

Hudsonietis.
I '

Lowell, Mass.
Ar Mes Sustipresime Organi- 

zatyviai Su Pabaiga Šių
Metų?

Visur, kur mes nepažvelg
sime, užčiuopiamai surasimo, 
kad mūsų darbininkiš <os-ko- 
munistinės pozicijos dikčiai 
sustiprėjo: mūsų įvairūs suva
žiavimai, konferencijos, 
ji parengimai,'

dikčiai

didie- 
jaunupmęnės 

organizatyvis s u sigrupavimas 
ir jąją politinis subrendimas 

larodo,ir visi kiti daviniai 
kaip giliai mūsų judėjitno pa
matas įbudavotas ir komunis
tiniu cementu suki j uotas. 
Tautiniai ir t a r p t a u t iniai 
imant, jis drūtas, kaip grani
tas, nebraška, nesiūbuoja, bet 
lankstus pagal reikalą, nenu
krypstant nuo leninistinio pa
mato. Taip, mūsų judėjimas 
puikiai subudavotas. Jjs tvir
tas. Bet tai nereiškia, tyad ne
galima padaryti jį dai
nių. Galima ir 
dar šimteriopai

tvirtes- 
reikia mums 

sustiprėti 
griežtesnei kovai, kad veikiai
atmušus fašizmo kruvinus pa

dirbančiųjų 
klasės. Dar begalinės darbo 
žmonių masės pasilieka neor
ganizuotos. Iš tų palaidų, arba 
suklaidintų ir patekusiu į dar
bo, žmonių priešų eilep, gali
ma ir būtinas ,reikalas yra su- 
budavoti naujas kovingas ar
mijas už savo—darbininkų 
klasės reikalus.

. Taigi, toli neinant,

sikėsinimus $nt

ipsižiū-

sakys prakalbą šiame piknike. 
Jis nurodys Lietuvių Kongre
so, įvykusio 20 ir 21 dd. birže
lio, Clevelande, tarimus ir pa
lies kitus svarbius mūsų gyve

nime klausimus.
r
l*

h Hudson visas, kaip vienas 
Žmogus, ruošiasi važiuoti į 
pikniką. Visas miestas liks 
įuščias. Tai yra ne pasigyri
mas, bet teisybė.
h Pikniko serijų pritruko, vi
sos 30 serijų išparduota. Dar 
(urėjojne skolintis iš kitur, 
Ijiant visus, norinčius piknike 
dalyvauti, patenkinus.
k Kas “subytins” Hudsoną, 
tas atvažiavęs į pikniką gaus 
didelį “fundą“ nuo hudsonie- 
Ciy..;. “lolli pop” arba “pop- 
iical”.
* Spaudos pikniko gaspadę- 
Jriai: M. Kazlauskas, V. Gri
cienė, M. Baronienė, M. Os- 
fauskienė, A. Sikorskis, St. Ku- 
fcauskas, M. Kazlauskas, A. 
Baronas ir J. Grigas.

J. Jaskevičius,
•. Pikniko sekretorius.

' '_______ «------------

Hudsono Lietuvių Darbi
ninkų Praeities Darbai Ir 
Ąpšvietos Skleidimas, Pa

lyginus Su pąbarčia
, Nors mūsų kolonijos pirmes- 
A|eji draugai veikėjai yra sė
jai apleidę Hudsoną ir apsigy
venę kitur, bet jų palikti ap- 
svietos ir kultūros praminti ta
kai yra varomi pirmyn dar di
desne ir platesne vaga.

Paėmus dvidešimt penkis me
tus atgal mes tais laikais ne
turėjome jokių organizacijų, iš
skiriant Šv. Juozapo Draugiją.

Commercial Brewing Co., Boston, Mass.

Taipgi išdirba skanų alų po vardu

CREAM ALE
? 7 p-', r 1

Representatorius Stashis Bros
163 HARVARD ST. CAMB JDGE, MASS.

A'? AV.V AV WAV AW A W A' AW

MASČINSKĄS
• ir

YESELIUNAS
113 WARD STREET

-1

š Darom sodi ir pristatom alų j 
Brockerts alus bonkuoše 

Maynard Pikniko.
Pabandykite

Tol. 5-4222
WORCESTER, MASS.

j

1

Tel. Kir. 4111 
r » • - •

Chrysler . Plymouth^

Broliai Stasiai taipgi išdirba le 
visokių rūšių, o ypatingai turi 

gėrimą, užvardintą

ngvtis gėrimus
patentuotų

L. & K. Motors, Ine. ;
j J. LIETUVNIKAS J R j
> J. PETKUNAS j
t savininkai I

TORAI
tos rūšių žolių,kuris yra pagamintas iš septynioli 

šaknų ir ?ipyių. Atsargiai moksliniai sutaisytas, 
karbonifikuotas mišinys, skanus ir mediciniškas 
gėrimas. Jis gelbsti skilvio malimui, nuilsusiems 
suteikia stiprumą, ramina nervus ir palengvina 
piiegpjimą. Ir veikia kaipo athudąvųjąntį įmpnė 

daugelyje atžvilgių

Rekomenduoja Roman Stashis

Parduodam naujų ir 
\ vartuotų karų.

5 GRABOWSKI SQUARE :
(Corner Washington &

> Harding Streets
\ Tel. 2-8750

WORCESTER, MASS.

>

i

JAFFE’S HARDWARE & 
PAINT CO.

67 MILLBURY STREET
WORCESTER, MASS.

Paints, Wall Paper, Plumb 
ing Supplies, Electrical Sup 
plies, Hardware, Kitchen 
Ware, Window Glass and 

Builders Supplies.
Te|. ?-$540

J
J

J

rėkime pas save namie—Lo- 
wellyj. Kiek daug pas mus 
trūkumų yra! Mūsų darbinin
kiškos organizacijos apgailėti
nai mažos. Turime gerą bure- 
]į simpatikų, kurie paremia 
mūsų parengimus ir aukomis, 
bet jie per ilgus metus taip 
ir pasilieka tik simpatikais. O 
taip neturi būt. Mūsų vaka
rykščiai simpatikai šiandien 
turi tapti jau organizacijų na
riais. Ypatingai ALDLD na
riais ir bendrai rūpintis vieti
niu ir abelnu veikimu, o tada 
neišvengtinai jų vietoj atsiras 
nauji simpatikai. Tik taip ir 
ne kitaip budavojosi mū
sų spėkos kitur, taip jis išsibū
davęs ir pas mus. Tik susimil
dami, draugai, keiskime da
bartines gaires mūsų veikimo. 
D i s k u s u o kime šį klausimą 
kiekvienam susirinkime, kol 
neatitiksim tikruosius būdus, 
kaip išauklėt didelį ir gražų 
judėjimą, su skaitlingom dar- 
bininkiškoip o r g a n izacijom. 
Tuomet jausimės prisidėję 
prie dar geresnio sustiprinimo 
komunistinio tvirtumo.

Jeigu kam ir nepatiktų, 
vistiek išsitarsiu sekančiai: žu
vininkai tik žuvį pagauna ir 
brangų laiką eikvoja, tarsi ne
būt ko naudingo veikti, kuo
met pas mus darbininkiškos 
spaudos skaitytojų mažai, li
teratūra nepaskleista, organi
zacijos silpnos ir tankiai su
sirinkimai nepaisomi. Gi pasi
elgus kitaip: pavartojant ki
tokio “žuvavimo” būdą su 
“meškere“ suvyta iš bolševi
kiškų daigų, galėtumėm ne 
vieną darbininką, patekusį į 
kapitalistinį bučių—tinklą, iš
traukti ir laimėti jį, kaipo nau
ją kovotoją.

Mes lovvelliečiai turėtumėm 
storai užsibrėžti, kaipo tiks
lą, kad ant toliau taip nepasi-

likti. Iki pabaigai šių metų 
turėtumėm pasidarbuoti gana 
kietai, kad kitus metus sutik
tumėm su visai kitokiom spė
kom. Visas ateinantis pusme

tis turi būt mūsų išbandymo 
laikotarpis. Mūsų visų narių 
ir simpatikų lygi pareiga pa
sidarbuoti organizacijoms.

J. M. Karsonas.

No Matter Who Your Doctor is, We Can Fill His 
Prescriptions

Accurately, Safely and at Reasonable Prices.

TOOHEY’S DRUG STORE
175 Main Street, Hudson, Mass.r

4*

TAMAS MIŠKINIS

Užlaiko Restauraciją ir Gėrimų įstaigą

Gali Gauti Gerus Pietus tik už 35 Centura

160 Centre St., Brockton, Mass.

-------------------- ------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- ■■ •

UNION FURNITURE CO.
275 Main Street, 

BROCKTON, MASS.

Complete Home Furniture

MONTELLO BAKING CO.
23 Bellevue Avenue 

MONTELLO, MASS.

Savininkas: MIKE WALLENT
Tel. 6752 W.

------------------------------------------------------------------------------------------- ——Jf

--- —2—__u--

'I--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wallent Coal Co.
STOUGHTON, MASS.

Dealers in Cleer Coal
Franklin and White Ash Coal

Tel. 296 R.

A. T. Knight Co.
FUELS 

Cpal—Oil—Cement
Sherwin Williams Paints

162 Main Street 
HUDSON, MASS.

Tel. 77 R.

COMPLIMENTS

OF

HUDSON THEATRE

Shows Daily 2:30 P. M. 
6:30 P. M.—8:30 P. M.

Sunday Continuous From 
3:30 P. M.

Antanas Raila

Augštos Rūšies 

RESTAURACIJA 
ir Gėrimų Įstaiga

NATIONAL CAFE

Main St., kampas Vine St.
MONTELLO, MASS.

STOP AT

GEORGE’S LUNCH
Corner of School and Washington Sts.

and enjoy a
COLD DRINK OF BEER AND WINES

DANCING ALSO.

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

“ WILLIAM ZINKEVICH
UŽLAIKO VALGOMŲ DAIKTŲ 

KRAUTUVŲ
15 Arthur Street
MONTELLO, MASS.

Tel. 2254

---------------------------------------------n
Jonas Sereikis

UŽLAIKO VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVŲ

69 Hovendon Avenue
HUDSON, MASS.

Tel. 6636

FREEDMAN’S
SHOES and CLOTHING

* 83 Main Street
HUDSON, MASS.

COMPLIMENTS OF

CHAVES BROS.
BARBER SHOP

Wood Square,
HUDSON, MASS.

NEW YORK SHOE STORE
Užlaikome Naujausios Mados 

ČEVERYKUS VISAI ŠEIMYNAI 
Žemos kainos—Mandagus Patarnavimas

111 Mąin Street, Hudson, Mass.

SIGER’S SHOE STORE
WOMEN’S RED CROSS SHOES

Exclusive Agency for Men’s Nunn Bush Shoes.

127 Main Street, Hudson, Mass.

MONTELLO GARDENS
Ramp. Montello įr Field Sts.

VISOKIŲ RŪŠIŲ
VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Savininkas 
JUOZAS GECEVICIA.

į------------------------------ -- ------------

Tel. 1566 W4.

Rosemary Atkins 
Atidarė Naują Įstaigą, kur 

galima gauti
GERIAUSI PIETAI 

irž MAŽA KAINA.

BRICK HOUSE
On tRe Dftrry Road 

NASHUA, N. Hl
---------------------------- ------------------------ CI
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RAUDONOJI VĖLIAVA
H. HUPPERT

Arabų Kova Palestinoj 
Eina Karštyn

tarė jiems Germanas,

Ticas, kapitalistas plytų fabriko, vie-\ 
nuošė apatiniuose drabužiuose stovėjo 
prie lango. Į augštį žiūrėdamas, jis ilgai 
koliojosi. " ;

Augštai į dangų buvo pakilęs milžiniš
kas plytų fabriko kaminas, augščiausias 
visame Brakvedo miestelyj. Kamilas 
buvo augštesnis už pilką varpinyčios 
bokštą, ant kurio jau virš mėnuo laiko 
nuo oro nublukus kabojo fašistų vėliava. 
O ant augšto plytų fabriko kamino jau 
trečiu kartu kas tai slapta iškabino rau
doną vėliavą.

Ticas sušvilpė diktam savo buldogui. 
Uždėjęs jam antsnukį, jis neskubomis iš
ėjo iš namų, šuo ėjo su juom, pasiekė 
fabriko raštinę. Čia Ticas susilaukė 
rudmarškinių fašistų skyriaus vadą.

—Sveikas Gustave Varmbolde! — pa
sveikino Ticas pribuvusį fašistų vadą.

Jie abu pasivaikštinėjo koridoriuje. 
Kalba buvo trumpa ir aiški. Greitai per
siskyrė. Vakare fašistų vadas VarmbOl- 
das pribuvo pas fabrikantą į namus. Su 
juom atvyko ir du smogininkai, ginkluoti 
revolveriais, užsirišę ant rankovių dro
bulę su fašistų ženklu. Ticas pasišaukęs 
šunį, pasiėmęs didelę bonka raudono ko
njako, tuojaus juos nuvedė į fabriką.

Fabrike jie apsistojo prie milžiniškų 
pečių. Čia degė maža elektros lemputė, 
vos didesnė už Tico cigaro ugnį, kurį 
jis nuolatos laikė krašte burnos
miausiai nurodė geležines duris, kurios 
vede į “lapės urvą,” po žeme per jas ga-j 
Įima įeiti į milžiniško kamino vidų ir ten 
įtaisytais geležiniais laiptais lipti į jo 
viršų.

—Tai štai,—jeigu kas nors norės įeiti į 
šį “lapės urvą,” lai velnias jį griebia, tai 
jūs suprantate: šaukite ir nieko dau
giau. Šaukite, kad daugiau jau nevaikš-

—Draugai,
čia darbas, tai nė šlapelių dalinimas arba 
jų klijavimas prie sienų, čia darbas yra 
daug pavojingesnis! į

Po aptarimo nusprendė siųsti mane ir 
Karolį. Ir štai, šeštadienį, pusė po dvie
jų mes išvykome

is!

į jūsų kraštą...”

nas. O kada visai arti. 
garsiai dainavome rud-

’ Brakvedo miestelį Karolis žinojo, to
dėl ir nereikėjo klausinėti. Eidami ne
toli plytų fabriko jie pradėjo dainuoti, 
fašistų dainą. Karolis smarkiai sudavė 
per gitaros striū 
fabriko buvo, tai 
marškinių himn^

Ir kas tai nuo fabriko sienos šaukė 
mums:

—Heilo, priętelįai, kur einate?
^Karolis pradėję r__ ______________
is Munsterno, rudmarškiniai 118 fašis
tų skyriaus, turi 
ci j as, o rytoj tra 
derborną; ar ne 
pernakvoti ?

Tuom kartų jis; povaliai stuksėjo į gi
taros striūnas, iš jo kišeniaus kyšojo

o pasakoti, kad esame

me trumpo laiko vaka
riniu važiuosime į Pa
turite kur nors vietos

Pir-

—Aišku, pone Tie,—atsakė fašistų 
smogininkų vadas. ’ • »

Smogininkai plačiai nusišypsojo viens 
į antrą. Jie buvo įsitikinę, kad jokis 
raudonasis nedrįs čia ateiti—kas norės 
nustoti gyvasties.

Tai buvo trečiadienį. O ketvirtadienį 
sužinota, kad Varmboldas, pagal Tico 
pasiūlymą, pasiskelbė “komisaru” plytų 
fabrike.

Darbininkai sujudo ir pasiuntė savo 
komiteto jauną narį Schmiteną pas fab
riko administraciją su reikalavimu. Dar
bininkų reikalavimas buvo: “Prašalinti 
‘komisarą’ Varmboldą!” Fabriko direk
torių pirmininkas tik pečius patraukė.. 
Grįžtant Schmitenas buvo užpultas: jį 
labai sumušė ir areštavo.

Penktadienį prasidėjo darbininkų 
streikas. Darbininkai reikalavo paliuo- 
suoti Schmiteną jr išvaryti Varmboldą.

Fabrikantas Ticas labai įdūko ir pa-* 
tvarkė, kad fabriko kaminas nakties me
tu būtų gerai saugojamas. Dar dau
giau: prie dviejų sargų jis pridėjo trečią.

Ir vis gi sekmadienio rytą,—ką jūs sa
kysite, ant Tico fabriko augšto kamino 
pel vėsavo didelė raudona vėliava! Ne 
kokia maža vėliava, arba raudono audek- ■ 
lo šmotelis, o ne,—tikrai didelė raudona 
vėliava su kovos obalsiais. Ir šį kartą 
ji plevėsavo ištisas dvyliką parų!

3
Kelios savaitės vėliau vienas iš plytų 

darbininkų gavo laišką nuo savo draugo, 
kalnakasio iš Bochumo. * Laišką atvežė 
atvykęs ištikimas žmogus. Jis prasidėjo” 
taip:

“Brangusis Maks!
Jūs ten stebėjotės matydami raudoną

ją vėliavą ant augšto kamino. Kaip ji 
galėjo atsirasti? Ir ištikro galima ste
bėtis, dalykas buvo visai nepaprastas. 
Kada penktadienį prasidėjo streikas, ir 
jūs atvykę papasakojote apie jį ir Schmi-i 
teno areštą, tai pameni, ką ipes jums ta
da pažadėjome? Mes, angliakasiai, sakė
me, kad padarysime taip, kad sekmadie
nį ant plytų kamino plevėsuotų raudo
noji vėliava. Mes savo pažadą ir išpil- 
dėme. Penkiolika iš mūsų draugų be
darbių susirinkome vienoje stuboje. pas 
Germaną, ir kiekvienas norėjo pas jus

_ m. i

taros striūnas, 
bonkos kaklas.

—A, sekrenda 
tai rėktelėjo.
, Albertui smarkiau širdis pradėjo plak
ti. Plytų fabriko, kaminas buvo be galo 
augštas. Žiūrini 
viršus susilieja s

Rudmarškiniai
čiai lipa pas juoki ant stogo, tik ramiai. 
Jie net pagelbėjo! svečiams perlipti tvo
rą, o paskui suėji

—Greičiau, gr< 
mūsų. palocių! —

' bėjo.
Ant stalelio gi

lios konservų bonkos. Fašistai išpasako
jo svečiams visą streiko istoriją, daug 
kalbėjo apie pagrindinį komunistų veiki
mą, kurie nori ant kamino iškabyti savo 
vėliavą, paskui ajpie seną fabrikantą Ti- 
,cą, kuris nesiga 
Karolis parodė b

—Broleliai! — 
kinis. — O kur j 
žydišką krautuv 
ha!

—Ne,—pareiškė Karolis,—juk čia iš 
pigesnių rūšių nąip sakant, šturminin- 
kams. Argi mū: 
gauti geresnį ?
merginos... Na,

—Tas, tai puiku! — tarė vienas rud- 
marškinis. Dide 
lanką aplinkui.
nudavė, kad ir 
skambino ant gitaros, 
koki yra vietos fašistų tarpe suokalbiai 
ir intrigos. Jiems papasakojo tai, kad 
Varmboldas yra

’ šiol' užimantis šmogininkų vado vietą 
D'r. Merkelz, kuris yra kvailas teroris-* 
tas ir savo laiku buvęs socialdemokratas.

Dar . nebuvo baigta antra žvaigždėta 
konjako bonka, kaip jau jauniausis rud- 
marškinis, 18 metų vaikėzas, užmigo. Ki
ti sargai bandė jį prikelti. Veltui.

—Prieteliai, palikite jį ramybėje, — 
tarė Albertas. — Lai jaunasis pamiega, 
o ir patys jūs galite snustelėti. Mes ga
lėsime pasaugoti, juk traukinyje nieko 
daugiau nedarėme, kaip tik miegojome.

. Dabar mes miego nenorime ir galime 
saugoti vieton jus...
' • —Taip, tik kvaila mintis, kad kas nors 
čia .galės lysti su raudona vėliava,—ta
rė vienas iš fašistų sargų.—Ypatingai 
naktį, ir kada plačiai žinoma, kad kami
nas yra saugoj am 
rako sandėlis.

—Broliai, jums varžytis netenka, — 
tarė Karolis.—Juk mes savi, jūsų sve- 

t čiai ir galime saugoti iki ketvirtai va- 
’ landai ryto. Ketvirtą valandą pažadin
sime jus ir tada j 
tai ką? Sutinkat

ąčios paukštės! — kas

; iš apačios, tartum jo 
ii tamsiu dangum...
pasitarę sutiko: lai sve-

o į vidų.
eičiau, broleliai, štai į 
■I vienas iš sargų bum-

lėjo krūva kazyrių, ke-

ili jiems konjako. Čia 
6nką.
sušuko vienas rudmarš- 

i|ūs pagriebėte? Gal kur 
ę apvalėte ?... Ha-ha-

sų brolis gali tankiai 
Paderbone mus laukia 

, ar norite paragauti?

le bonka padarė pirmą 
Karolis ir Albertas tik 
jie geria, bet daugiau 

Jie klausinėjo,

labai drąsus, tai ne iki

as ne blogiau, kaip pa-

ūs būsite sargyboj. Na, 
e ? Taškas.

Smogininkai svyravo, bet jų akyse ma
tėsi šuniškas dėkingumas. Abu dar iš
gėrė po gerą gurkšnį, o paskui užmigo.

Bažnyčios bokšte laikrodis išmušė pir
mą valandą. Fabriko kamine kaukė vė
jas. Karolis paspaudė ranką Albertui ir 
atsistojo sargyboj. Jis saugojo tris su
migusius fašistus.
__ ,_____  ^Pabaigą bus),

j. Jis saugojo tris su-

J E R U ŽALĖ. — Arabai 
užpuolė žydų koloniją He- 
derah ir nušovė vieną jos 
sargą. Zichrc

koloniją He-

ne arabai iš-

r (
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kirto žydų alyvų sodų me
delius ir padegė vieną jų 
sankrovą. Haifoj arabai 
metė bombą į stovinčius du 
policininkus ant policijos 
nuovados laiptų; bet bom
ba nesprogo. Iki šiol ara
bai nužudė jau 36 žydus.

GEORGE A. OBER
ID HEAT AUTOMATIC BURNERSTORR

Plumbing—Heating—^-Sheet Metal Work

Piiint—Wall Papier and Supplies

Main Street, Hudson, Mass

YOU CAN SAVE WITH SAFETY AT

O’BRIEN’S REXALL STORE
17 Main Street, Hudson, Mass.

GREATLY REDUCED PRICES
For The Whole Month of July

Hundreds of Special Bargains.

GET IT ĄT O’BRIEN’S—YOUR REXALL STORE

HOUGHTON ST. BAKERY
Jos. A. Džigas, Savininkas (

LIETUVIŠKA DUONOS KEPTUVĖ

Kepam Tikrą Lietuvišką Ruginę Duoną ir Visokius 
pyragaičius krikštynom, vestuvėm ir piknikam. 
GREITAS PATARNAVIMAS IR SPECIALES KAINOS

53 Houghtqp St

Reikale Kreipkitės

Hudson, Mass.

QUALITY FURNITURE
Reasonable Prices

LARGEST FURNITURE
Store Between 

Boston and Worcester

Glenwood Ranges—Norge Electric Refrigerators— 
Apex Washers—Simmons Bedding and Other 

Nationally Advertised Products

Boston Furniture Company, Inc.
d Square. Telephone 80 Hudson,Hudson, Mass.

BUDGET PLAN.
< Wood Square,

EVENING APPOINTMENTS.
Lzz?zzrzzzz??zyzz??-zzzzzzzzi<zz7;z?:z??:zzzzzzzzzzzzzzzzzrzz7zz?''zz?7zzzzzzzz?yzz7?'z?;z^77z?'z7'z??7z7z77rzzzziz?

i •
South Shore’s Leading Distributor of

FINE ALES — LAGERS

1064 Montė lo Street Brockton, Mass.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas

660 GRAN*

(BIELIAUSKAS)

ISNUOTAS GRABORIUS
STREET BROOKLYN, N. Y.

Puik>«i įrengtos dvi koplyčios dpo. 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

POPLIN’S SŪPPLY CO.
» t.

Exclusive Dealer in Philco Radios.
Leonard and Crosley Refrigerators 

Easy—Maytag—Thor and ABC Washers

ALSO CLOTHING AND FURNISHINGS
Our Prices Are Always Lower.

186—194 Main St., Hudson, Mass.

Automobiles for 
all Occasions

ADAM OWIRKA
LIETUVIS GRABORIUS

FUNERAL DIRECTOR

Telephone TROwbridge 1957

883 Cambridge Street,

Residence: 883 Cambridge Street
OFFICE

Cambridge, Mass.

Prakilniai patarnauja laidętuvėm ir 
gan patenkinančiom kainom.

EDDIE’S BARBER SHOP
Special Attention to

MEN, WOMEN, and CHILDREN

26 Washington Street
HUDSON, MASS.

K. M. MARKET
MEAT and GROCERIES

166 Main Street 
HUDSON^ MASS. 

Tel. 437

MONREAU’S HOME BAKERY
BREAD, CAKE AND PASTRY.

133 Main Street, Hudson, Mass.
Tel. 493

When in Hudson Stop At

JIM’S SPA
*GOOD FOOD—GOOD ALE

117 Main Street 
HUDSON, MASS.

COMPLIMENTS
1 . OF

OSCAR’S LUNCH
201 Main Street

HUDSON, MASS.

FRANK KAULĄKIS
’ MEATS and) PlJgJtfJSIONS

19 Neil Street, Marlboro,
Telephone 1473.

THE HUDSON HOUSE GROTTO
Where There is Always Something Going On: 

Floor Show, Dine, Dance, Sing, Laugh.
1—3—5 Market Street, Hudson, Mass.

Telephone 111-R.

COMPLIMHNTS OF

E. B. LUCIA DRUG STORE j
95 Main Street, Hudson, Mass.

' ’ I
H---------  . ------------------------------ --------------------------------------- T----------- -®

CRYSTAL BEVERAGES♦
AUGŠTOS RŪŠIES TONIKAS

85 Arthur Street, Montello, Masę.
Savininkas: Ponas Sidaras.

Taipgi nuveža alų į parengimus, piknikus. 
Tel. Brockton, Mass.—3245.

\ i

' —........................K' ' --- '....................................................-

Telephone 135.

LONG—CHEVROLET
SALES SERVICE STATION

JOHN H. LONG, JR., Prop.
246 Main Street, Hudson, Mas*.

M. JANESKY
KOSTUMERIŠKAS KIUAUČIUS 

Siuvame Siūtus ant Užsakymo. Iš Senų Padarome kaip Naujiis.
Reikale Kreipkitės—

144 Main Street, Hudson, Ma*®«

Broad Street Service Station 
TIRE AND BATTERY 

SERVICE
12 Broad Street,

Telephone 430-M.
Hudson, Mass.

JOSEPH SĘUTTONI
FRUITSl—GROCERIES—IMPORTED OLIVE OIL. 

Package Store For 
BEHR—WINE—LIQUOR.

105 Main Street, Hudson, Mass. >
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DETROIT, MICH tad visi dalyvaukite.
Org.

RengėjaiSCRANTON, PA
pik-

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

Butkus. 522 Bedford Avenue
CLEVELAND, OHIO arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 7-1312

EASTON, PA
org-a-

Kviečia Komisija.

Harrison—Kearny, N. J

W. Zelins

Org. A. Ruseckas.

TRU-EMBER COAL COMPANY

5013 Avenue
876

81 Lafayette 544—86th
is hereby given that License No.

Av.,

4023 Church
tb-t T ieoisn bto

535 Marcy

724 Franklin

Kings, to be consumed off the
be consumed off the

201 Ditmas 216 Foster

321 Graham

Lietuvis Graborius

Borough of Bronklvn, 
be consumed off the

Bnrouvh of Brmklvp, 
be consumed off the

SAMUEL 
Ave.,

Street, 
Kings,

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

NOTICE is 
A 4256 has 
to sell

and SLAPU^n^V
, Brooklyn, N. Y.

karkhfck
FOOD STORES 

Brooklyn, N.

JULIO
119 Montague St.,

JOSEPH’ EIDFN
Ave.. Brooklyn, N. Y.

issued tn the undersigned 
retail under Section 75 

Beverage Control Law at
Borough of Brookhm, 

to be consumed off the

BUDY GIRTOJI
902 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y

i’ETER W. KARSTEN
St., Brooklyn, N. Y.

SAMUEL BERGON
Ave., Brooklyn. N. Y.

ESKOT.D
Brooklyn, N. Y.

nf the Alcoholic Beverage Control T,aw at ’n ~ ■ - . . -

GARCIA
Brooklyn, N. Y.

SUSSMAN 
Brooklyn, N. Y.

MORRIS BAUMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

• flrtr 75
Control law at

Borough of BroeUlvn 
to be consumed off the

FRANK. LACA5rA 
Ave., Brooklyn, N. Y.

ABRAHAM GET B 
Ave., Brooklyn, N. Y.

DICK BROMMER
N, Brooklyn, N. Y.

BEN KUNOFSKY
1595 E. 92nd St.. Brooklyn, N. Y.

SAUL KAPLAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

Avenue, Borough of Brooklvn, 
Kings, to

retail under S^'inn 75 
Beverage Conlrol Law at

Borough of Brooklvn,

SAM TOFSKY
S. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License bjn. 
been issued to the undersigned 

at retail under Sec* ion 75

hereby given that License No. 
been issued to 'he undersigned 

at retail undo,1 Sec'ion 75

is borobv elven the* T icensn No hereby given that License No 
been issued to the undersigned 

at retail under Sec'ion 75

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

- at retail under Sec'ion 75

Bevernn,e Control T,s v, at 
Av.. Pormi"h of Brnnkhm, 

to be consumed off the

ABDALT A 
Brooklyn, N. Y.•

Street, Borough of Brooklvn. 
to be consumed off the

NOTICE is 
A 730R has 

sill beor

issued to the undorsignod 
retail under Section 75 

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

CHRIS KIRCHFR
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is I'orchv given thet I ioonqp No 
A 52G9 bis bee" 
tn ael] henr of 
of the Alcoholic

refoll under. PopUan 75
Beverage Control Law at

Borough of Brookh-n, 
to be conbiimed off the

STANDARD DAIRY
St., Brooklyn, N. Y.

■MO'riCK; js horobv given Ih-t I ion so bfo 
A 4301 bis be©’) i.sRiiod (o <he imdovsignod 
In so]] boor if ’’otail urdor Portion 7P

imas

Peiiktadien, Liepos 8, 1936

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Iš Vienybes Išvažiavimo

svarbu

12
12

Mes

Sudarykime drū-

Ortlibs

Ateitis mums

jGal

LICENSES given th nt License) No. fh-p "2© No
to 7

be consumed off the
GORddm

Brooklyn, N. Y. 788 Flatbush Brooklyr , \ N. Y.
No. 319 Smith

th"‘ co Jhln

be consumed off the:o off the
S

7517—5th 233 Smith
50 Henry

is hereby given that License No. given that License No. tb"t I .to

1307 Foster 179 Meserole Ave., N.
3401 Avenue

No

2014 Avenue Brooklyn, N. Y. Ave., . N. Y.

th
75

Law at

1435 Fulton
Ave., IN. Y.

1621 Avenue
tb"+

'•mi sea. off the
88'* Hart

3515 Avenue N. Y.NOTICE is hereby i

off the

N. Y.5802 Ft. 709 Flatbush
is h«rebv th-’p hereby

off the

235 Central 428 Bedford Ave.,

retail

to be consumed off the off th

Y.1009 Foster

tn ♦bo n

203 Engert . ,N. Y.22 Rochester

|N. Y.

to 75

N. Y.560 Morgan Ave 757 Fulton

given th-’t License N" 
ssue.l to Pho undersigned

Hon zh of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby
been I

iff the

NOTICE is 
■\ 47n9 bns

Bnroueh of Brookhm. 
be consumed off the

NOTICE is 
A' 4257 has

Borough of B 
be consumed

been
■ °t

NOTICE is 
\ 3<ton b-s

IRVING KRAMAR 
St..

T«EA 
IT.

I pw at 
:TV).,n. 
off the

notice is 
A 738° bes

NOTtcr Js
A firm b„s

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

e, Borough of Brocken, 
to bė consumed off the

7»I 
at

SOPHIE pnd
711 Knickerbocker

giVon th»t License No 
issued to 'he Undersigned 
retail under S"©H©n 75

NOTICE is
A has

ZNOT'CE Is 
A «.■»» h:,

JORDAN
Brooklyn

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

• at retail under Section ’ 75

’°18 Corteb-e,, ___ 
Countv of Kings, 
premises.

•IOHANNIS 
1218 Cortelyou Rd.

<STT VKPM AN
RATE FOOD STOKE 

Brooklyn, N. Y.

TRINKLE
Brooklyn, N, Y,

given that. license No.

.•MO'TTO'^ is
A 5149 bnq

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

OR SQUERT 
Brooklyn, N. Y.

f'.IN FICKEN 
Brooklyn. N. Y.

Pk'way, Brooklyn, N. Y.

KAPPiEP
Brooklyn, N. Y.

JOHN STEND^R
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.' 
been issued to’ the undersigned 

at retail under. Section

JOHN HARMS
St.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been Issued to the undersigned

♦ at retail under Section 75

FRTEDRICK KOSTER 
Ave., Brooklyn, N- Y.

SADIE KATZ
Donough St., Brooklyn, N. Y.

MORRIS GOLDBERG
471 Vanderbilt A”e.. Brooklyn, N. Y.

' given th-t. License No 
issued to the undersigned 
retai) under Section 7*

Beverage Control Law at

NOTthf is berehv 
A 6Q7" bis been i

BERT KRONFR
Ave., Brooklyn, N. Y.

SHAPIRO
Brooklyn, N. Y.

I UDWIG TUP
1607 A .;nue U. Brooklyn, N. Y.

GIUSEPPE POLTST
Avenue. Brooklyn, N. Y.

HAn 7K
' pw Rt

street, Borough of ...
Kings, to bo consumed

ANNIE MIRFR
St., Brooklyn,

given tb"t Tireosn Ni 
issued to the U’1derRign<’/'| 
ro*Ai] undnr Sip* Inn 77

ofrnnt, Borniin,b nf T> 
Kings, to bo consumed

retail under Section 75

MAX TOBIAS
Ave., ' Brooklyn

Parkwav, Borough

elven th'*t License No 
issued to the imdevsigned 
retail under S"c< Ion 75

issued to >he undersigned 
retail under f^rUon 75 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklvn, 

to be consumed off the

retail under Seri ion 75 
ieve'rage Control Law at

Borough of Brooklvn, 
to be consumed off the

PHILIP 
137—3rd Ave..

ERICH MEYER
162—7th Ave., Brooklyn, Ni Y.

OTTO WOLFF
S. Brooklyn. N. Y.

319 Smith 
Countv of 
premises.

Henrv 
of Kings, 

premises.

Hn 75

MAC PROPPFR
Ave.. Brooklyn, N. Y.

Street, Br»rou»h of Brooklvn. 
King”, to be consumed off the

• »nn 7^
T ;aw at

"-iln-ned 
II., 75 
I -pw at

HENRY GERDAS
St.. Brooklyn, N. Y.

7-
Lpw at

NOTICE ir berehv -v|ven tb"t TJee- 
A 9175 beR been! jwaued tn the nnd. 
tn aei| beer ef retail under gen- 
of the Alcoholic. Beverage Control 
"40 Flatbush Avenue, Pnrongh ef p 
Cnnrtv of Kings, to be consumed 
premises.

MApcoi,IS’ 
549 Flatbush

Borough of Brenkb’n, 
be consurued off the

SIEGEL
Brooklyn. N. Y.

f.iconse No. 
undersign e/1 
g..(.’|nn 75

rol Law at

SICKER’S DAIRY. INC. 
Hamilton

LENĄ BLOCK 
X.

T.n'v at
Pr-i-iVIvn, 

the

hereby giv«n th it License «No. 
been issued to the iinderaign«v1 

r «t retail ur>'’ *r Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 8 *7 Hart “ - - - -

". ■ me. Borough of Bronkl-'n. 
Kings, to be consumed off the

■MO'i'ir-v 
A hoq

B-noklyn, N. Y.
L No

given th"t Linine No. 
i IRIted to the I’ldo’-signed 
’etail under Section 75 
everage Control Law at
Blough of Brooklvn,

JACDR LTERDWTTZ
St.. Brooklyn, N. Y.

In «nl] nt >•<?' n > 1 un’lnv
nf the A'cohnlic .Beverage Control 
"72 Smi'h 
Cnpntv of 
nremises.

Ipn 7r
I n'v at

Avenue. Pnrout r' Br’ "kb’n.
Kin"‘.’ to be c^.is'imed -off the

BROS., iml.
Brooklyn

Pormivh nf Brnok'vn. 
off the

IrTj Ul’’ 'MVII,

to be consumed \off the

CHAS. KECK 
Brooklyn, N. Y.

9 er ♦ Inn 75 
at 

Borough of Brnnk'vn, 
to be consumed .off the

hereby
been issued to the vndevRignr’1 

heei' nt -etnil

.’'1’ie Nn 
rd qrn 0/4

7^
T aw at

NOTICE is hereby ei”'*©

retell undir Pint 
I Lew at 
B) ■

1 iff the

kP.
li-

Pereitame ALDLD 10 kp. su
sirinkime įvyko vienybė tarp 
minėtos kuopos ir L.D.D. 
v P- dalies narių. Iš LDD 
2p. persikėlė į ALDLD 10 
•virš 20 narių. Vienbalsiai
■kosi nutarta surengti vienybės 
parengimas. Buvo išrinkta į 
komisiją drg. Merkis, Rainys, 
Smitas. Komisija surengė iš
važiavimą Mikolaičio farmoj, 
kuris suteikė daržą veltui ant 
28 d. birželio. Mūsų judėjimo 
rėmėjai 
vienybei 
gausiai 
niui.

biznieriai, pritardami 
darbininkiškų jėgų, 

aukavo šiam parengi-

’..Maistą su >kojo šie draugai: 
Šamui ion is- l.,cl & Wallace 
Vogonis, 56 So. St.: 
šauskas, 669 N. 104 St.;
tl^s, 110 W. Thompson St.;
?Jys-duou’.< lis
J'rank’'' Green St.

Gėrimus aukavo sekanti drau
gai : Medelis, Kuodis, žalis, Ta- 
liunas. Stankus ir 
bravo *’as.

St.;
Kir- 
Rai- 
Ma-

Ramanauskas,

aukavo
$1.00:

Pavieniai draugai 
šiam parengimui po 
Scotch, Vogonis, Milius, Kaz
lauskas, Ripinski, Kuržinskas, 
Papeliučka, Baranauskas, Ado
maitis, Bendoravičius. Visiems 
aukautojams širdingai dėkavo- 
jam.

Kaip tyčia, kada reikėjo va
žiuoti parengiman, pasipylė 
baisus lietus ir nekurtuos sulai
kė, vienok virš šimto žmonių, 
vienybės šalininkų ir mūsų ju
dėjimo uolių rėmėjų, atvyko į 
parengimą. Tarp besilinksmi- 
jjjmo buvo sudaryta ir progra- 
itiėlo. urmininkas Smitas pa- 

r;-. Merkį šį tą pasaky
ti, nes jis daug pasidarbavo ir 
darbuojasi už suvienijimą visų 
pereitų laikų mūsų skilimo jė-

BEER WINE LIQUOR
Wh ale Retails

NOTICE is hereby glvįen that License 
A' 6674 has been issued to the undersign 
tn' sell ' beer nt retail under Section 75 
of th© Alcoholic Bevernge Control Law at 
471 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklvn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE fa hereby given that License No. 
A 8130 has been isrned to the undersigned 
to sell beer at. retail under Section 75 
of the Alcoholic B< •’tr..ge Control I .aw at 
2: Me Donou-'h Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

į^ipTICE Is hereby given that License No. 
į,, 7*>75 has been isci« d to the vntlersignod 
to teill he*»r at ’ctail under Section 75 
of th© Alcoholic Beverage Control Law at 
JJ68 Fulton Street,* Borough of Brooklvn. 
Countv of Kings, to be connum. d off the 
Premises.
1168 Fulton

NOTICE is 
A 3840 hss 
to sell her 
of th© Alcoholic Beverage Control Law at 
1435 Fulton Street, Bnroui’h of Bronklvn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
promises.

to pe|l hear at retail u> 
off th© Alcoholic Beverage 
?00 Park 
Countv of 
premises.

JSftQ Park A

NOTICE u 
A 4313 ban

h

?reby given that License No. 
bepn Issped to ‘he vulo* signo’i 

> of 1-otqIl undnr Pirtim 75 
o< the Alcoholic Beverage Control Law at 
STM—18fh avenue, B"roų”h of Bmk'vn.
Ccnintv of Kings, to be cohsumed off the 
premises
■ ISADORE WEINBF^Gvn

870>--18th Ave.. Brooklyn, N. Y.

HdTTCE Is hereby given that License 
A 6S9‘ has been issn< d to the undersigned 
to sol] beer at Under pertlnn 75
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
J2O Autumn Avenu--. Borough of Br.^klvn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
Remises. . 

120 Autumn

hereby glv^n that License No 
been issued to the undersign”A 

.. ' nf retail undor ,®ne' inn 77
Of' th© Alcoholic Bevernge Control T aw at 
7AJUA Fulto" S*r<et. Borough of Bro/'d-’i. 
Conntv of Kings, to be consumed o, • the 
jtremlses.

BENEDICT GRFSKY
708-A • Fulton St., Brooklyn, N. Y.

MOT»CE Is hereby given that License Nn. 
A 4743 has been Issued to the undersigned 
to Sell beer at retail und^r S«cHnn 7s 
Of th© Alcoholic Beverage Control Law at 
782 RWgewnnnd Ave.. Boro.'gh of Bronklvn. 
Cwtntv of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREWS LAUER
Ridgewood Av©.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
’ .-en Issued to th© undersigned 

nt retail under Section 75
1 io B/ve^ag? ControI Law at

878 i UU11. .-O street.
Cosmty of Kings, to 
premises.
_ AUGUST
9T8 Palootto St.,

® ■ 7W

Puslapis Sesias

išraišką,' kaip 
yra

vieningai

gų. Jis padarė 
dabartiniu laiku 
mums visiems 
veikti, kuomet - pasaulio re
akcija dūksta steigdama fašiz
mą, eidama prie imperialistinio 
pasaulinio karo vėla. Po jo bu
vo pakviestas drg. Senas Vin
cas. Jis ilgokai kalbėjo apie 
susiskaldymo bėdas ir reika
lingą vienybę dabar, prisimin
damas nesusipratimus tarp 
“Laisvės” redakcijos, nes jis 
buvo užklaustas, kodėl nerašo 
i “Laisvę” pastaruoju laiku. 
, Drg. Bendoravičius išdavė 
plačiai raportą iš sušaukto Cle- 
velande lietuvių 'kongreso, pa
liesdamas Lietuvos žmonių sun
kią padėtį, priimtas kongreso 
rezoliucijas, išrinkimą kongrese 
tolimesniam veikimui komiteto, 
kuris dės pastangas padėti Lie
tuvos'darbo žmonėms pasiliuo- 
niot nuo kruvino Smetonos fa
šizmo ir atsteigimą demokrati- 
lės santvarkos.

Iš Philadelphijos nuo darbi
ninkiškų organizacijų buvo pa
siųsta du delegatai, kurie delei 
stokos finansų turėjo i $17.00 
iškaščių. Delei to buvo papra
šyta ^aukų nuo draugių ir.drau
gu. Aukų surinkta $11.44. 
Aukų rinkėjos neužrašė var
dus; o katrie pirmiau pavieniai 
aukavo, tų augščiau telpa au
kos $10.00. Viso aukų surink
ta $21.44.

Jei vidurc 
vęs geras, t; 
svečių būt b 
pritrūkę provįzijos.

Tai pirma 
įvyko po mūsų 
draugai susiejo ir tarytum ne
nori prisimipti tos savitarpinės 
kovos iš abiejų pusių. Draugės 
ir draugai—: 
ningi darbi 
daugiau don 
delphijos darbininkišką judėji
mą, lietuvišką judėjimą 
neturime jokio priešo opozici- 

Pastaraisiais metais tik 
buvo veikiama, bet 
i Philadelph. buvo 
lūs. Mes perdaug į 
įsitraukę, gi patį 
darbą esame ap- 

o Phila- 
Yra 

laisvai prasilavi-

ienį oras būt bu- 
ai daug daugiau 
uvę, bet tada būt

s toks parengimas 
skilimui, kur

’evoliuciniai sąmo- 
ninkai, kreipkime 
ės į vietinį Phila-

jos, 
parengimais 
organizacinis 
ir yra nupuo' 
■parengimus 
organizacinį 
leidę ir visa: apleidę 
delphijoj yra. plati dirva, 
gerų lietuvių 
nusių, o dabar juo labiau jie 
mums pritarta ir 
Liet, tironą,i 
darbo žmones, ’ vis mažiau turi 
pritarimo lietuviuose; jie kryp
sta prie mūs, 
tą bendrą frontą, lietuviai dar
bininkai, ir nesiduokim ateityje 
niekam susąaldyti 
draugai turi 
sų visame 
fašizmas siuhta, bet mes galim 
susilaukti fašizmo galo ir jo 
greito žlugimo 
priklauso.

Visiems aukautojams 
bininkams-kėmš tariam 
gą ačiū.

mus remia, 
bekankindami

Kolonijų 
būt sargyboj mū- 
udėjime. Pasaulio

ir dar- 
širdi ii-

PASAULINES ŽINIOS
’ n* • į \ bergo Universiteto atsida

rymo, Vokietijoj, Dr. Rust, 
Hitlerio “n

Naziu Kvailiojimai Statomi 
AugŠČiau už Mokslą

HEIDELBERG.— Cere
monijose minėjimo 550' me
tų sukaktuvių nuo HeijieL

\ 659.1 bus been issued to the undersigned 
ccll beer at

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
’91. Church Avtuue. Borough of Bronklvn, 
CoiL.ty of Kings, to be consumed off the 
nremises.

JAMES T. MC KINNEY ’ .
1917 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

SĄJŪDŽIAI PRIEŠ ŽY 
DUS FRANCUOS KOLO 

NIJOSE AFRIKOJ
P A R Y ž I US. — Arabų 

sukilimai prieš žydus api
ma tris Franci jos Alžyro 
provincijas šiaurinėj Afri
koj : Graną, Algerą ir Con- 
stantiną.

Arabai nulynčiavo vieną 
žydą Bou Saadoj, kaltin
dami, kad jis nužudęs vie
ną arabą. Grane streikie- 
riai-sukilėliai a k m e n imis 
daužo gatvekarius. Įvyksta 
persišaudymų su porcija. 
Constantine jie apdaužė ke
lis žydus. Vyriausybė siun
čia karius prieš riaušinin
kus. Alžyro sukilėliai ima 
pavyzdį iš Palestinos arabų 
sukilimo prieš žydus ir An-

LEHMAN SUTIKO KAN 
DIDATUOT i N. Y 
GUBERNATORIUS

ALBANY, N. Y. — Pa
gal prezidento Rooseyelto 
prašymą, New Yorko Vals
tijos gubernatorius Leh
man sutiko vėl kandidatuo
ti į gubernatorius šio ru
dens rinkimuose. Dempkra- 
tai džiaugiasi, kad tatai pa
dėsią jiems laimėt valstiji- 
nius rinkimus apskritai.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
apskričio piknikas “L.” naudai; na
rių duoklės, kurie dar nesate užsimo
kėję, greitu laiku tai padarykite, ir 
perkėlimas kompartijos raštinės 
naują vietą, šie yra visi 
dalykai ir juos rimtai reikės 
styt,

i 
svarbūs 
apsvar-

lokslo” ministe- 
savo Raiboj užreiškė, 

“filosofija” tai
ns
kad nazių
esą svarbesnis ir1 augštesnis
dalykas negu mokslas.

A 
to 
of 
17 
Countv of Kings, 
nremises. 
ALBERT SCHOENFELD & PHTIJP SIFGEL 
17 Gates Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. I NOTICE is hereby
8281 b»s been issued to the undersigned 
sell beer at 
the Alcoholic L 
Gates Avenue,

NOTICE is hereby given -that License <No. 
A 7760 has been issued to the undersigned 
to s-.ll beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 'at 
7517—5th 
County of 
premises.

NOTICE
A 7285 has been issued to the undersigned 
'o sell henr at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
'307 Foster Avenue. Borough of Brooklvn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
A 8726 has .........  . .._
to soil bee:* at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Avenue, Borough of Brooklvn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises. 

ROSE WALDSTRETCHER
1301 Newkirk Ave., Brooklyn, Jj. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
A 7535 has been issued to the 'undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
162—7th Avenue, Borough of Brookhm, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 67'7 has been 
to soli beer at 
of the Alcoholic 
7515 Avenue S, 
Countv Of Kings, 
premises.

NOTICE is 
A 6r>71 has 
to sell beer at retail under.. Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law ftt 
637 Nostrand Ave., Boroiigh of Brookhm, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises. ' •
CONPIDENCE PURE FOOD STORE. Inn. 
647 Nostrand Ave., Brooklyn,' N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 37.°i bns been issued to the undersigned 
tn sill hen” st retell under *®’er*1nn 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
97K Centra) Avenue, 
Countv of Kings, to 
premises.

EDWARD 
Ave..

NOTICE Ir hereby given that License No 
A 6150 bns been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
"'I Knickorb'—ker, Av.. 
C< iv 'v of Kings,

NOTICE Is hereby given that Llcoosc No. 
A 7144 b'«s been issued to the u-u]-.r<ugnrv' 
tn sell beer "t retail under .CXptInn 75 
of the Alfoh'-lie Beverage Control Law at 
9A3 Engirt 
Countv of 
premises.

NOTICE is hereby given th”t License No 
A 637'1 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under geeHnn 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
' <tA7 Avenue U, Borough of Brookhm, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is herebv given th»t License No. 
A 4770 his been Issued to the imdorsigned 
to s«ll boor at retail iind<»r Soptlon 
of th© Alcoholic Beverage Control _ Law at 
137—3rd A”<»nu©, _
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5351 has been ilwind to »he undersigned 
to sell beer nt retail under pneHon 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
95()1 East l°th Street, Borough of Brooklvn. 
County of Kings, 
premises.

MORRI
2501 E. 19th St...

NOTICE is hereby ( 
A 73.02 hoR been i (Rued to +hc iiodnraiąnod 
to Roll bee" a.t -etai I 
of the Alcoholic B< 
179 Meserole Aveniu 
Countv of Kings, : 
premises.

gopf Inn 75 
overage Control Law at 
e, Borou"h of Bronklvn, 
:o be consumed off the

BRONISLAW. ROGOWSKI 
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby 
A 4911 has been i 
fn <j ^11 Haav nt 
of the Alcoholic E 
”014 Aveniu X. 
Countv of Kings, :o be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
A 7296 bns 
tn pnll 
of the. Alcohnlic Leverage Control Law at 
365 Central Avenu >. 
'Countv of Kings, 
premisos.

SAM DUBOFF 
SAM and MA 

365 Central

Borough of Bt’ooklvn. 
to be consumed off the
-nd max vRis«nPF 
X FOOD MARKET

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 8644 has 
tn anil bn< 
nf the Alcoholic leverage Control Law y at 
2-75 Classnn Avenu 
Countv of Kings, 
premises.

SAMTift 
Ci.ASSON CUT 

835 Classon Ave..
NOTICE is hereb) 
A 802’ has been i 
tn Roll beer at 
of the Alcoholic leverage Control I,aw at 
5802 Fort Hamilti 1 , 
Brnok'vn, Countv of Kings, to be consumed 
Off the pr’-’nlRos.

NOTICE
A 6361 has been 
tn <</>l| hnnr nt 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
428 Bedford Avenpe, 
Counts of Kings, 
premises.

' william fixsfn
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
A 7979 has been 1 
tn Rill bnnr at 
..of the Alcoholic r ______
124 I afaveftn Avenue, Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, 
premises.

VIC’D
•,584 Lafayette Ave.
NOTICE is hereb” 
A 8701 bns been 
tn Ro)! boor nt

giv”n th°t Licnnse Nn. 
ISPnod tn the lindirsignozl 
ratal] undo,’ goptIon 75 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Ro^id, Borough nf Bronklvn. 

to be consumed off the

GEORG CORTTES 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
A 6047 has been I 
tn Roll boor ot 
of the Alcoholic 
774 Frank’l" 
Countv of Kings, 
premises.

FRNFRT 
734 Franklin Ave.,
NOTICE is hereby 
A 4220 been
to sell beer at _____
of the Alcoholic Beverage Control ‘Law at
K60 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cotinty of Kings, [to be consumed ’^off the
premises,

given that License No 
Issued to the lindersigned 
retail unA-n*-' SJictinn 75 
3everage Control Law at 

Ave., Pnrotieht of Bronkb-n, 
to be consumed off the 
H. EICKM^YFR

Brooklyn, N. Y.

RENGIASI PASITRAUKT 
ANGLŲ MINISTERĮŲ 

GALVA
LONDON. — Sirguliuoja 

Anglijos ministeris pirmi
ninkas St. Baldwin
pasinaudos tuom kaip pro
ga atsistatydinti. Jam daug 
nesmagumo padarė milionu 
žmonių protestai prieš val
džios nusileidimą Italijai 
Ethiopijos klausimu.

of the Alcoholic Bevernge Control 
979 Flatbnsb Avenue, 
Count” of Kings, to 
nremises.

Maurice 
Ave..

NOTICE is horobv 
A 76°° bnR boon i 

♦o <inR Knnr nf; rnfMI lAn
nf the Alcoholic Bo'^racre Conf rol T.d^ 
'‘QO? Avormn Bomuorh nf L,
Count” of Kings, to bo consumed off 
nremises.

HARRY HELFaND 
4902 Avenue L. Brooklyn

LDS 21 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 5 d. liepos, Draugijų 
svetainėje, 9 vai. ryto. Visi nariai 
pasistengkite būti, nes turim daug 
svarbių dalykų, taipgi bus renkami 
delegatai į LDS 3 seimą. Būkite lai
ku, tai anksti užbaigsime 
reikalus ir dar bus laiko 
prie , marių pasilinksmint.
' Sekr. J.

svarbius 
išvažiuot

ALDLD 39 kp. rengia šaunų 
niką liepos 4 ir 5 dienomis, High 
Works Grove, Ferdinand St. Tad visi 
darbininkai ir biznieriai kviečiami 
dalyvaut, nes dvi dienos šventės ir 
visi galime linksmai jas praleist, čia 
susitiksite su senais draugais ir su
sipažinsite su naujais. Turėsim ska
nių užkandžių, gėrimų ir gerą or-

“Valstiečiai”—Sovietų Sąjungos ju- 
dis, rodomas visa nedėlią Penn 
Square teatre, E. 55th ir Euclid 
gatvių. Judis svarbu kiekvienam pa
matyt. Judžiai rodomi nuo 7 
pamainomis.

iki 9
J.

Workers Alliance, bedarbių 
nizacija rengia didelį ir linksmą pik
niką nedėlioj, 5 d. liepos, 2 vai. po 
pietų, Hackett Parke. Turėsim ska
nių užkandžių, gėrimų, ir 7 kaval- 
kų orkestrą griteš visokius šokius. 
Nesigailėsite atsilankę. Jeigu tą die
ną lytų, tai piknikas bus perkeltas 
į svetainę, Easton Baking Co., 34-36 
No. 7th St.

ALDLD 136 kuopos susirin
kimas įvyks liepos 3 d., tai yra 
sekantį penktadienį, 7:30 vai. 
vakare. Malonėkite visi susi
rinkti į laiką, nes turime daug 
svarbių dalykų del apsvarsty
mo, ypatingai “Laisvės” pikni
ko prisirengimas yra dienot- 
vai’kyje.

SCRANTON, P
ALDLD 39 kp. susiri 

nedėlioj, 5 d. liepoj 9 vai. 

 

Providence Auditorium, N. 
Ave. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rime daug svarbių dalykų apsvars
tymui.

įvyks 
ryto, 
Main

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 6 d. liepos, 8 vai, vaka
re, Liet, svetainėje, 851 Hollins St. 
Turėsim prisirengt prie prieškarinės 

dęmonstracijos 1 d. rugpjūčio; 6-to

NOTiCE is hereby given th-’t TinevRn No 
A 42.74 hm been isaiind fn 1>in. indii-Ri^nr..! 

hem- «t retnil un/’i)- Sm-im 7r.
Alcoholic Beverage Conlrol Lnw at 

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

NOTICE
A 64O'7 bu hern iRRurd fn ihe undersigned 
to Rei| beer nt retail under Per) inn 77 
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
•7401 Avnn-ie S, Borough of Brenkb-n. 
Countv of Kings, to bo consumed off the 
premises.

horobv given the! Tioonqo No 
been isapod to the undersigned

• of ’-otnil under Pm inn 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
’ "R Nostroid Ave.. Borough of Bronk'”n. 
Conntv of Kings, to be consumed off the 
premises.

TiirnnnRE TIEDF-’ianm
1828 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Rnnv nf vnfpil 
of th« A'coholic Bevernge Control 
'”24 Newl’iri’ Aveniu, Boronvb of 
Cm,nt„ of Kings, to be consumed 'off the 
premises.

TJPSCU’^Z
1324 Newkirk Ave.. Brooklyr

of th" AMoholir Beverage Control 
A vp,. Pnmiirh 

riountv of Kings, to be consumed 
premises.

M’penTTS BROS.. T*Tr* 
176 Woodruff Ave., Brooklyr

'TOTriCF Is I'Arnh” n’ivnn tbit I lezv 
\ 3901 his boon tn th© nid

In Imo,. of- rotoil pi’Ii'' goo'
nf th” A'cohnlic Beverage Cnnlrnl 
♦cat Nov'!’)**’' 4 vonno. Rnri’inb nf Tt 
Count'’ of Kings, to be consumed 
premises.

TOWARD COH^N
1624 Newkirk Ave.. Brooklyn

XinTTCF 
A 3700 
<0 o-l| 
of thn Alcoholic Bevernge Control 
’27g Nooti’nid Ave.. Boroiieh of B 
Cnnnt” of Kings,1,; to be consumed 
nremises. piyr Temin r,TbJCC'7vr'A 
/bTRWTCTDR FPtHtERS and enne

NOrfi<’R Ir hnv»bi' "Ivon tbit T in 
A 6470 has been I'RPnod to the Mid ■ 

♦ n nil Hnv ųf vAtt-'l nvAi*’ 
nf \the Alcoholic Beverage Control 
1 noo Foster Av«nu-i. Rnrou’*!* of TF 
C!r>„r>t” of, Kjngs, to be consumed i 
nremises.

BEN. WEINSTOCK 
Ave.. Brooklyn,

NOTICE is 
A 65«7 bis 

♦ n rel| he’ 
of the A'cnholic Beveran-e Control 
99 Pnnhea^er .......
Cnnetv of Kings, to be consumed 
premises.

horobv given that TJocorto No 
been Irs,ied In the md 

tn »e11 boor it votoll under Poo 
of the Alcoholic Beve_^9Qr<! 
1962 Noptvpi’Į Ave., 
Gnpitv of Kings, to 
nremises.

DANIEL
1762 Nostrand Ave.,
NOTICE is hereby eri’-en th o t- T len’Se Nn 
A 75'7 has been issued tn the "’’’’j.’T'ten;'] 
tn Pell beer nt ’ - - ■ —
nf th© Alcohnlic Beverage .Control 
757 Fulton 
Countv of 
premises.

NOTITIF Ir hnrnbv A 4911 bnq bpon 
tn qn]| bnnr nį 
nf the AlcoholD 
1621 Avnnim IT, 
Count.’ of Kings, 
premises.

to Ril| ho”** it vo*n»1 i 
oi the Alcoholic Beverage 
,Q91 Stillwe" Avenii", Boroug 
Coiiit'’ of Kings, to be c<5 
nremises.

ISRAEL WOL 
1801 Stillwell Ave.,

th"*

rooklyn, N. Y.

at 
JT Bi'i’-k1'"'. 
0(1 off the

NOrrrr'F >r borebv rdvon tb"f I iconpo No. 
A 4783 has been ismind to the i)nd’'vaigp’v1 
to noil beer if ’’otrdj pn’l’i' ©nn’tnn 7r 
of the Alcoholic Bevo"age Control T.aw at 
”09. Fla‘biiab Ave.. Boroii"h of Bronklvn, 
Count,’ Of Kings, to be consumed oTf the 
premises.

fn hnnp n f. mfolj unJnr 7T
of the A'coholic Bevei’ige Control Lnw at 
'"1 Me Doveld Ave.. Borough of B’’e-kb’i. 
Coiiitv of Kings, to be consumed off the 
premises.

mav MAI.AMT’n
1111 Me Donald Ave.. Brooklyn, N.,Y.

Cnijn+y nf Kings,
nremises.

MORPT7 NATHAbi^HN
650 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is ticreb” o-ivin th«t T ini so No 
A 8440 hnq been iaano'l tn +be l’i<1o,-qįęrnoP 
tn aolj boor -it votp-l nidor .Rnpfinn 7r 
of tbn A'coholic Bevorige Control Taw at 
009 Cortolyn Rd.. Pivou"h of Bvo-ikb-n. 
Court'’ of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is herebv given th"t T ioeese No 
A 5420 has boon IsRiiod to the undi-’algnod 
tn sell boon nt retail t 
of the Alcoholic Bevernge 
051 G ' Avonne S. 
Countv of Kings, 
nremises.

NAiniCH 
3516 Avenue S,
NOTICE is herebv given that Jieensn No 
A 62A6 has been issued to the iindorqitrnnri 
to se]| hner e.t retail under Seo* Ion 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

—5th Avenue, Borough of Brookhm,
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises, i

LOUIS HOLZSCHLAG
6206—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue
tarpe 12th ir 18th SU., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pūsles— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10:30-8 ; Sekmad.: 11-1 dieną
Tcl.i Algonquin 4-8294

kestrą. šokiams, tad visi būkite, nes 
tikimės daug draugų iš tolimų mies
tų.

KELRODIS: Geriausiai važiuot 
Keyzer Ave., PAilton St., Ruan St. ir 
Ferdinand St. iki piknikui, tuomi ap
lenkiate statų kalną. Pėstiems: eiki- 
kite Fulton St., ir taku tiesiai per 
pievą iki pikniko

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas* svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661

NOTICE is hereby given that T irense No. 
A 6591 b-is been issued to 'he undersigned 
to soil beer n.t 
of the Alcoholic 
5013 Avenue N, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

to ..
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
71 Lafayette Avenue, Borough of Brookb-n, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premisos.

OX T,ORD DELICATESSEN. INC.
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 6799 bns 
tn «nll hnnr .........
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1736 Nostrnod Ave.. Borough of Bronklvn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY APPIARTUS 
1736 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No.. 
A 7279 h»s been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
992 Coney la'and 
Countv of Kings, to 
premises.

HERMAN F. 
BLOCK ISLAND 

992 Coney Island Ave.
NOTICE is hereby given th»t LicopRe No. 
A 4926 bns been iRsuod to the undersigned 
to sell boor at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control-Law at 
169 Nostrand Ave., 
Countv of Kings, to 
premises.

NATHAN
169 Nostrand Ave.,
NOTICE is hereby given that T im«e Nn 
A 4750 has been issued to the undersigned 
io s«ll heei- at retail undu- Pari inn 7r-
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5.35 Marcy 
Countv of 
premises.

NOTICE is hereby given that License' No. 
A 6247 has been issued to 'he undersigned 
to sell beer at retail under Sec'inn 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
251 Kingsland Avenue, Borough of Brooklvn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

DELLA SWIERSKI
251 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 3982 has been issued to <he undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
201 Ditmas Avenue. Borough of Brooklvn, 
Countv of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5535 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sec'ion 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
321 Graham Avenues Borough of Brooklvn. 
Countv of Kings, to ho consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undorsignod 

beer at retail under Section 75. 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1208 Kings Highway, Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MORR’S GOLDMAN and ABE JORTNFR 
1808 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8127 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayett-i Avenue, Borough of 'Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
, BENEDICT GRESKY
133 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given .that License No. 
A 7981 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15 3rd Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6222 has been issued' to the undersigned 
'o sell beer nt retail under Sec'ion 75 
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
°76 Nostrand Ave.. Borough of Bronklvn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
nremises.

MORRIS KREVANFS end 
JOSEPH KORENV AES

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
A 579r> has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
r44—86th ~
Countv of 
premises.

NOTICE
A 4041 has been issued tn the undersigned 
to sell beer at retail under Sec* Ion 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
'♦RO Etna Street, Borough of Bmnklvn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS 7.ATTNAR end 
KASPER SCHOJBERT

380 Etna St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that I icenso No. 
A 42?' has been issued tn the undersigned 
to sell boor at retail under Sec'inn 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
*023 Church Avenue, Borough of Brooklvn, 
Cour+v of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
A 7190 has 
to sell boor 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
'19 Montague Street, 
Countv of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given th it license No. 
A 75‘i bns been issued to the imdorRigni.1 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Bevernge Control Law at 
1595 East 90^,5 Street. Borough of Bmokhm. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given th”t License No. 
A 4301 has . been Issued to the mdorsignotl 
to soil beer nt retail under Sec'ion 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Franklin Avenue, Borough of Brooklvn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
A 5121 has 
to soil bet 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
916 Foster 
Countv of 
prenfises.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Sbalins
' (JALINSKAS)

Suteikiam Garbingas Lai 
dotuves nepaisant kastų 
Turim puikiai (taisytą Kop'yčią 
ir salą del po lermenų pirtų. 
Teikiam nemokamai vėliaus'oe 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. Iw N. Y,
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BEEK, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retail*

NOTICE is hereby given thrtt License No. 
B 1381 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2229—65th 
of Kings,
2220—65th

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

ISRAEL LESHIN
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
A 6123 
to sell 
of the . 
1717 Foster Avenue, 
County of Kings, to 
promises,

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75 

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

NOTICE is hereby Riven - hat License No.
A 8144 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail u '.llcr Section 75

Beverage Ci 
uie, Boroiigl

of
22

1717 Fori
BERNARD 

iter Ave.,
LISWOOD

Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic 1
Rockaway Avenue, 

County of Kings, 
premises.
22 Rockaway Ave.,

Control Law at 
jh of Brooklyn, 

to be consumed off the
BODO THIELE

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2978 has been 
to sell beer at 
of tho Alcoholic 
449 Broadway 
County of Kings, 
premises.

HARRY 
449 Broadway,

issued to the undersigned 
retail under Section 76 

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

Brooklyn, N. Y.

8 bcrcbz given that License No.'NOTICE is hereby given that License Wb. 
B 980 has been issued to the undersigned |A 7371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76;to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at of the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Bond Street, Borough of Brooklyn. 17106—3rd ' Avenue, Borough of Brooklyn/ 
County of Kings, to be consumed on the.County of Kings, to be consumed off th* 
premises. premises.

NOTICE Is hereby given that License No. 
B 243 has been issued to the 'undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5018 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 

the 
5018

County of Kings, to be consumed on 
premises. GEORGE ROSENSTEIN, 
Fourth Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
2201 has been issued to the 
sell bee* at retail under 
the Alcoholic Bevęrage- Control Law at 
Rock St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to

!to. 
of
33
of
33 Rock St

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

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

B 399 has been 
to sell beer at 
ot the Alcoholic 
559—20th Street, 
County of Kings, 
premises. ERNEST SONC1NI, 559—20th 
Street. Brooklyn, N. Y.

Section 76

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2477 ' ‘ ‘ ‘
to sell 
of the 
218-220 
County 
premises. _ ____
throp St., Brooklyn. N. Y.

has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 76 

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

OWEN G. CATO, 218-220 Win-

License No. 
undersigned 
Section 76

be consumer! on the premises. 
FRANK ERKER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE
A 276 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
427 Wyfhe Avenue, 
County 
premises.

is hereby given that License No.
beer at retail under Section 75 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

thojf Kings, to be consumed off

MARY CONA
305 Bond St., Brooklyn, N. Y. ARTHUR MAUDERER

7106—3rd Ave., Brooklyn, N. ,Yį
I

License No. 
undersigned 
Section 76»

NOTICE is hereby given that 
B 113 has been issued to the 
to sell bee." at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
926 Broadway, Borough pf Brooklyn County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
NICHOLAS ZALIPSKY and C. HENRY 
HOLODNAKY, 926 B’way, B'klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 677 has been issued' to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Heyward Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. 
Heyward

MELCH1ORRE LOCURTO, 
St., Brooklyn, N. Y.

the
207

MARINO RODRIGUEZ 
D-B-A LOS LATINOS

427 Wytic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6944 lias been issued to the undersigned- 
to sell beer at retail qmler 
of the Alcoholic Beverage 
567 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

B. NATHANSON 
567 Nostrand Ave.

..... Section 75
Control Law at 

Bore ugh of Brooklyn, 
be consumed off the
and A. NASON 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2632 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Fulton Street, 'Borough of Brooklyn, 
County of Rings, to be consumed on the 
premises.
ANNA MURRAY and BARNEY TURNER 
120*lFulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
B 2676 has been issued to the undersigi.fc} NOTICE is hereby given that License No, 
to sell beer at retail under Section 76 A 6868 has been issued to the jinderRigned 
of the Alcoholic Beverage Control Law atto 8®H b®«r at i 
6808—4th A_____ T____................. ....... ...........................
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

DINE OUT
6808—4th Ave.,

__ _ issued to the undersigned 
_____ _ ______ ___ ___ sell beer at retail under Section

Avenue, Borough of Brooklyn. °f the Alcoholic Beverage Control ' Law. At 
_______ 2 theBrighton Beach Ave., Borough of Brook

lyn, County of Kings, to be consumed on tn* 
premises.

HARRY WALDMAN
292 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N.'Y.

CAFETERIA SHOP 
Brooklyn, N.

*

$

*

NOTICE
A 7365 
to sell 
of the . 
5807—5th
County 
premises.

is hereby given that License No. 
las been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75 

Alcoholic Beverage Control Law at 
i Avenue, Borough of Brooklyn, 
df Kings, to be consumed off

5807—5th
MINNA JENSEN

Ave., Brooklyn N.

the

.___j ( that License No.
A 4763 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage 
1205 Liberty Avehue, Bore 
County of Kings, to be 
premises.
OTTO D. BUCK and HENRY G. WOLBERN

NOTJCE is hereby given
Section 75

Sontrol Law at 
1 of Brooklyn, 
jonsumed off the

NOTICE is hereby į \ven that -License No. B ----- ' ' ..................... . . .
to 
of 
73 
of 
on

has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 76 

Alcoholic Beverage Control Law at 
St., A-K-A 167 Front St., Borough

NOTICE is hereby given that License No. 
B 366 has been issued to the undcrsigncxK 
to sell beer at retflB under Section 76 IA 7498 
of the Alcoholic Beverage Control Law at to sell beer at retail under. 
427 Fulton Street, Borough of T 
(kiunty of Kings, to bo consumed on 
premises. BARNEY SPINELLA. ' 
ing and Billiard Academy, Inc., 427 Fulton 
Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
has been issued to the

No.

NOTICE
A 6537 
to sell 
ofJ tlie 
217-6th ______
Count? of Kings, to be consumed off 
premises,

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn.

the

No.
1205 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y. 73

3036
sell 
the 
Jay

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

ELLA STURGIS
Jay St., A-K-A 167 Front St.,

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2702 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76

I X
__  _____ „w . v NOTICE is hereby given that License No.' 

of the Alcoholic Beverage Control Law atjA 4352 has been issued to the undersigned 
3906—4th Avenue, Borough of Brooklyn,10 Ro,1 beor retail under Section 75 
County of Kings, to be consumed on theof the Alcoholic Beverage Control Lawjftt 
premises.__________________________________ I24® Franklin Avenue, Borough of Brooklyn,

3906—4th

|346 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
LUDWIG J. CARSTENS {County of Kings, lo be consumed off thre
Ave., Brooklyn, N. Y. Premises.
is hereby given that License No. 436 Franklin

SAMUEL SILVER 
Ave., Brooklyn, N.

f •I

retail under Section 75 tlqit

License 
undersigned 

__  ___ ... ____ ____ Section 75
Brooklyn. ■ of the Alcoholic Beverage Control Law at 

1 the j 4201 Farragut Road,—;743-A E. 42nd Street, 
Bowl- Borough of Brooklyn. County of Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
B 360 has been 
to sell beer nt 
of the Alcoholic 
2916 Avenue I, 
County of Kings, 
premises. FRED 
Brooklyn, N. Y.

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

ISIDORE TONKELOWITZ
42nd Street, ‘

issued to the undersignctl 
Section 76

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 1 

to be consumed on the I 
CORDES. 2916 Avenue I,

4201 Farragut Road,—743-A E. 
Brooklyn, N. Y.

217—6th
JAMES CORCORAN 

,’c., Brooklyn, N.

NOTICE is 
A 5850 has 
to sell ______ _____
of tho Alcoholic Beverages Control Law at 
1082 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given thįit 
been issued t > the 

beer at retail, under ■>. J

License No. 
undersigned 
Section 75

No.is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75

retail under NOTICE is hereby given that 
A 3886 has been issued to tho 
to sell beer at retail under 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
292 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

License No. 
undersigned 
Section 75

Stagg 
County of 
premises.NOTICE is hereby given that License No. 

B 1015 has been issued to the undersigned 
to >ell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Coatrol Law .... 
2282 Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn, {NOTICE, is hereby given that License No. 
County of Kings, to be consumed on 
premises. THOMAS J.- REILLY, 
Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given thaY 
B 1987 has been issued to the 

retail underto sell beer at

76 292 Stagg 
at j______

'n.

AUGUST TROGEL *
St. Brooklyn, N. Y.

IJ J I , i v •• wz x» va.xvv x-xzaa* XX z x v-.

the {A 6408 has been issued to the undersigned 
2282

No.License 
undersigned
Section 76

of the Alcoholic Beverage Control Law at 229 Hopkins St., 2213 ' - - - . _ . .Avenue U, Borough of Brooklyn

to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
229 Hopkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo- consumed off the 
premises.

I SALOMON MARGOLIES
Brooklyn, N. Y.

County of Kjngs^^to°P,4!?0 NOTICE is hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

---------- - ..—, ----- -------- _.------------- ... - - at retail under Section 75 
------- ------------------ (of tho Alcoholic Beverage Control- Law at 

NOTICE is hereby given that License No. '715 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
B 2922 has been issued to the undersigned į County of Kings, to be consumed off tho 
to sell beer at retail under Section 76 premises, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 1 
7112. Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 1715 Church 
County of Kings, to be consumed on 
premises. DELTCO, INC., 7112 Bay 
way, Brooklyn. N. Y.

premises. BRIGHTON KOSHER DELICA
TESSEN, INC., 2213 Ave. U. B'klyn, N. Y. to

A 7638 has 
sell beer

the 
T’k-

SAMUEL DIAMOND
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
A 7474 
to sell 
of the Mcoholic Beverage Control Law at 981 Ful . - - - -
County of Kings, to be consumed off 
premises.

on Street, Borough of Brooklyn, 
the

MILTON GREENFIELD
981 Fultbn St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
A 6859 -
to sell 
of the 
733 Church Avenue, 
County o 
premises.

D-B-A
1082 Bergen

ALBERT MU 
J. H. MULLl!
St.,

R aivl SON 
Brooklyn, N. Y.

._ _____ .... No.
>as been issued to the undersigned 
jeer at retail under Section 75 
.Icoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is 
A 7277 has 
to sell 
of the Alcoholic Beverage 
6810—3rd Avenue, I___
County of Kings, to be 
premises.

beer

6810—3rd

JOHN VON RUSTEN
733 Church Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE :s hereby given that License No. 
A 6414 lu.s been issued to the undersigned 
to sell b 
of the Ai 
9423 Foster Avenue, 
County of 
premises.

FOSTER AVE. 
9423 Foster

tier at retail under Section 75 
cohollc Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed offKings, to

Ave.,
MARKET. INC.

, Brooklyn, N.

the

hereby given 
been issued t 

at retail
that 

. > the 
under-

NOTICE 
B 
to 
of

s
378 has 
sell heer 
the A 1 
Church 

County oi 
premises.

S : 
95 Church

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 76 
Icoholic Beverage Control Law at 
i Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the
N. T. CAFETERIA, INC., 
Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section 75 

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

consumed olt the
ISIDORE GORDON 

Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby givenNOTICE
A 7179 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage 
255 Windsor Place, Boro 
County of Kings, to be 
premises,

WILLIAM C. I 
255 Windsor 1’1.,

that License No. 
undersigned 
Section 75 

Control Law at 
ugh of Brooklyn, 
consumed off the
IN,SCI I
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
A 7965 has been issued t 
lo sell beer at retail 1 
of tho Alcoholic Beverage _ 
210 Fulton Street, Borough 
County of Kings, to be 1 
premises.

• FREDERICK MO 
210 Fulton St., ~

thtit License No.
I j (lie undersigned 
under Section 75 

Control Law at
of Brooklyn, 

consumed off the
RR1SSE

Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2030 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail (under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Smith Street. Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, ’ to be consumed on the 
premises.

JOHN P. HUNT
282 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
B 3060 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1 Nostrand 
County of 
premises.

Incense No. 
undersigned 
Section 76 

at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

1 Nostrand

NOTICE is 
B 2764 has 
to 
of

LEO PESCE
Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Liw at 

520 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ESTHER WEINBERGER
e. and w. Cafeteria and bar 

520 Flushing Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2631 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
107 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH SALCZUNAS
D-B-A 107 THROOP AVE. BAR and GRILL 
107 Throop

beer at retail under Section 76

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
B 2486 has been issued to the undersigned 
to sell beer at . __ _______ .2
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. J. ABRAMSON, 1715 Avenue 
M, Brooklyn. N. Y.

No.
retail under Section 76

J. ABRAMSON, 1715 Avenue

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1929 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
43l9-.-18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. BECKY KIMBOROFSKY and 
JAKE RAPPAPORT, 4319—18 Ave. Brook
lyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 75
NOTICE is 1 
A 5435 has 
to sell beer 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 

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

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

leer at retail under Section 76
226 Greene 
County of 
premises.

226 Greene
GEORGE LUHR

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8631 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
113 Prospect Place, Borough ot Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AUGUST JUNGE
113 Prospect PI,, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 9040 hps been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9820—4th Avenue, Borough of ' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN PANCER
9820—4th Ave., Brooklyn N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 7211 .........................................
to sell 
of the

................. .... _____ ,..,,937 Me 
County of Kings, to bo consumed on the County „ 
premises. THEODORE K. GUACINADES, premises. 
297 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1313 has been issued to the undersigned 
to sell beer at . ___ "   ____ ~
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2035- 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. L. and M. DELICATESSEN, 
INC-, 2035—86th St.. Brooklyn, “ “

retail under Section 76

NOTICE Is hereby given that 
B 1660 has been issued to the 
to sell beer nt retail under

N. Y.
License No. 
undersigned 
Section 76 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Broadway, • Borough- of Brooklyn*

has been issued to the undersigned 
beer at retail under' Section 75 

AlcohollC’ Beverage Control Law at 
Donald Ave., Borough ot Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

• JOHANNES WENDTE
937 Me Donald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gi^en that License No. 
B 1080 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
358 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, I of the Alcoholic Beverage Control Law at 
County of Kings, to be consumed on the;96 Montgomery Street, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7287 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75

premises. HENRY KARDT, 
Ave., Brooklyn, N. Y.

358 Classon

License No. 
undersigned 
Section

NOTICE is hereby given that 
B 737 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2156 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to Be consumed on the 
premises. MAE BIGGS. (RESTAURANT) 
2156 Rockaway Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 1424 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Furman Street. Borough of 1 
County of Kings, to be consumed on 
premises.
Furman St.,

ANTHONY DVARSKIS, 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
B 2836 h 
to sell I 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
344 Sumn er Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 1

JOHN BOEMERMANN
Ave., Brooklyn, N. Y.344 Sumner
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 76
NOTICE is 
B 1880 has I 
to sell becr 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYROWITZ
572 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 2032 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
2821 Brighton 8th 
County of Kings, 
premises.

issued to the undersigned 
retail under Section 76 

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

SAM WEITZ
NAT'L KOSHER DELICATESSEN & REST.
2821 Brighton 8th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 1043 has beep issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1550 Fulton Street. ■ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JOHN M. KENNEDY & HENRY P. 
1550 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
B 838 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7fiiKrr»T'ir'C' ■ 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at ,0 **'yk, 18 
931—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, , \H8
County of Kings, to be consumed on the'to „ -----of the Alcoholic Beverage Control Law* at 

420 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn’, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises. *♦'’

premises.
CLASSIC CAFETERIA, INC.

931—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 1675 has been issued to the undersigi/ed 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

420 New

hereby given that License Nd. 
been issued to the Undersigned 

at retail under Section '75

SAM SHIFFMAN
Jersey Ave., Brooklyn, N. ‘Y.

is hereby given that License Nt573 Van Sicklen Ave., Borough of Brooklyn. I^OTICE is hereby given that License No, 
County of Kings, to be consumed on the Ą 421 ?, h.H8 bccn i»»ucd to the undersigned 
premises.

BELLE WEISS
573 Van Sicklen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 794 has been issued to the undersigijed 
to 'sell ■ beer at retail under Section 76 
of the Alcoholię Beverage Control Law ati 
8018 -20th ‘ ‘ - - -
County of 
premises.

to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2293 Bedford Ave., Borough of * Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

SARAH BRAUNSTĖIN xr 
2293 Bedford Ave., Brooklyn, N ,Y.-

8013—20th

Avenue, Borough of Brooklyn,. , . .
Kings, to be consumed on the ^°?<1I£EU18 įc,cby 8>vęn that License Ną i A 6968 nab been issued to the undersigned 

to sell beer nt retail under Sett ioh 30
Ikzx Al^zxlx - -BENJAMIN SKLAR , t .. ... „ „ , ,Ave., Brooklyn. N. Y., 4h«, Alcoholic Beverage Control Law11617 Cortelyou Rd., Bobough of Brooklyn 

{County of Kings, to be consumed off' tkiNOTICE is hereby given that License N<v>-----
B !I6 has been issued to the undersigi fc 1 l1>rem,80R- cuadtdo '
to sell beer at retail under Section 761
of the Alcoholic Bevcsragc Control Law nt', (ACE I*OOD STORES)
4418—4th Avenue, Borough of Brooklyn,!*”^' Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Th
County of Kings, to be consumed on thc| '■ oi
memises. NJCK GANTARts . 'NOTICE is hereby given that License Not

DEMETRIS MELACHRINO lA C62:| h.a8 1k'c'? i88W<} ,o ‘he
I418-4th Ave.. Brooklyn, N. Y. Vi .«*11 .«l „rela11 unl’cr< Section, 75_________________ of tho Alcoholic Beverage Control Law at
NOTICE is hereby given that License No. Ridge Bl'vd.. Borough of Brooklyn,

£

J /

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH OCHSHORN 
96 Montgomery St., ~

I ---------- X—------------------
76 NOTICE is hereby given that License No. 

A 8362 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2503—Avenue Ū, 
County of Kings, 
premises.

HELEN
2503 Avenue U,

Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the
BUSCHMANN

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.

Brooklyn, Į A 7238 has been issued to the undersigned
1 on the ito sell beer at retail under Section 75trrci « «« 1 AI__L.I1- T»____ «x~ _ 1 T__  -.4167

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2597 has i ..................... - - -
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Court Street, _ .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH and 
407 Court St.,

been issued to the undersigned
■ at retail under Section 76

Borough of Brooklyn.

CARMELO NEMIA 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 10-17 has been issued to the undersigned 
to s'dl beer at retail under Section 76 
of tho_ Alcoholic Beverage Control Law 'at 

Brooklyn, 
the

484 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

MICHAEL
484 Broadway

Borough of 
to be consumed on
CAPEPANOKTS

Brooklyn, N.

Jl) 1341 has been issued to the undersigifa! pounIy °f Kings, to be consumed off th* 
to sell beer at retail under Section 76 ,*)rern1^8;, * tT . .._ , T o,, A mnz.
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1607 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

ABRAHAM and LOUIS.'SHAPIRO 
(RIDGE DELICATESSEN)

6905 Ridge Bl’vd., Brooklyn, Ni. &
NOTICE is
B 2310 has 

beer at retail
Alcoholic Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
to be consumed oh the

License No. 
undersigned 
Section 76

hereby given that 
been issued to the 

■ at retail under
that License No. 

undersigned 
Section 75

NOTICE is hereby given 
A.......................................
lo 
of 
Il- 
County 
premises. 
CERTIFIED DELICATESSEN SHOPS, INC.

4111 
sell 
the 
-5th

has been 
beer at 

Alcoholic
Avenue, 

of Kings,

11—5th Ave.,

issued lo tho 
retail jnder

Beveragc Control Law at 
BorougI 
to be

NOTICE is hereby given

h , of Brooklyn, 
consumed off the

Brooklyn, N

that License No.
A 8842 has been issued įo the undersigned 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough
at retail under Section 75

425 Hicks 
County of 
premises.
425 Hicks

Street, 
Kings, to be

oi Brooklyn)' 
consumed Off the

HENRY BEHRENS 
St., Brooklyn, N. Y.

thatNOTICE is hereby giVen 
B 1216 has been issued (o the 
to sell beer at reikli , 
of tho Alcoholic Beverag 
237 Sumner Avenuo,U|$or 
County of Kings, to ‘be 
premises.

License No. 
undersigned 
Section 76,under

3 Control Law at
■ jugh of Brooklyn, 

consumed on the

237 Sumner
PEARL KOWACK
Ave., Brooklyn, N. Y.

sell
the

Grand
to
of
891
County of Kings, 
premises.

STANLEY ADOMAITIS
891 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 537 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
316'—-13th Street, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 
SGT. HARRY WM. 
VET'S OF FOREIGN 
316—13th St.,

retail under Section 76

STENECK POST 601
WARS OF THE U.S.

Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1526 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
212—21st Street, 
County of Kings, 
premises.

issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

212—21st
CHRISTINA LONGO

St., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7305 has been issued to the undersigned 

NOTICE is hereby given that License No. to .^f11 ..at J0’*11 u'^er(
B 735 has been issued to the undersigned °f. (1thou< Alcohohc Beverage Control Law -irt 
to sell bęcr at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
124 North 6th Street, I"____ L. ___ ...
County of Kings, to be consumed on thc,,,n Q1. .premises. .1419—8th Ave..

JOSEPH GEORGE SAGEVICH I
124 North 6th St., Brooklyn, N. Y. NOTICE is hereby given that License N6‘.

,  1---------------~“ A 6046 has been issued to the undersigned
NOTICE is hereby given that License No.go soli boor at rętail upder Section 75 
B 3622 lias been issued to the undersigned of the Alcoholic Beverage Control Law at 
to sell beer at retail under Section 76 66- .4th Avenue, Borough of Brooklyn.

■1419 8th Avenue, Borough of Brooklyri', 
rngv v/vmrvi *,aw m C°unĮy of Kings, to be consumed off ibe 
Borough of Brooklyn,,l‘rcm,8<8-GELB.s DAlRY( INC,

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

of the Alcoholic Beverage Control Law at,County of Kings, to be consumed off the 
85 North 7th Street, Borough of Brooklyn, premises.
County of Kings, to be consumed (on the HARRY RABINOWITZ
premises. 66—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

ANTHONY LACHTARA I _________________
85 No. 7th St., Brooklyn, N. Y.I .

NOTICE is hereby given that License No.
NOTICE is hereby given that License No. A 5432 has been issued to the undorsignxkl 

Section 46B 3630 has been issued to the undersigned to sell beer at retail under 
to sell beer at retail under Section 76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 487—5th Avenue, Borough of Brooklyn!
436 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, County of Kings, to be consumed off th* 
County of Kings, to be consumed on tho premises, 
premises.

BETTY HOROWITZ
436 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y

HENRY KAEHLER 
Avenue, Brooklyn, N. Y>487—5th

NOTICE is hereby giten that License No. 
B 84 4 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1270 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
.premises.........  ,

'ROSE ALBERT
1270 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y;

that License No.hereby giVen 
been issued |o the undersigned 

at retail

NOTICE is 
B 2992 has 
to sell beer 
of the Alcoholic BeVOrag.j 
5002 Fort Hamilton Parkway, 

/Brooklyn, County of King 
tn the 'premises. 1

under Section 76
Control Law at 

____ Borough of 
s, to be consumed

' BALLA STEINBERG
5002 Ft. Hamilton Pk'tvay Brooklyn, N. Y.

that License No. 
he undersigned 

__  __ ___ ___  under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 

Borqugh of Brooklyn, 
consumed on the

NOTICE is hereby giVen 
B 1098 has been issued tjo 
to sell beer at retail
56-A Bogart Street, 
County of Kings, to be 
premises.
56-A Bogart St.,

WILLIAM -HANTMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
B 563 has been issued t 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Beverag; 
316 Oakland Street, Borough of 
County of Kings, to be 
premises.

that License No. 
,o the undersigned 
under Section 76

Control Law at 
Brooklyn, 

consumed on the

316 Oakland St.,
HERMAN GRUBER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5146 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg 
County of 
premises.

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

332 Stagg
CONRAD 'WOLF

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seetlor^ 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
233 Buffalo

NOTICE is hereby given that License 
A 6145 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 78 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

County of Kings, to be consumed off th4 Kmgs,> to be consumed off the
premises. premises. ____

GOLUB and SCHRIER ,AQ ... . -
854 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7212 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ’7fli 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

PETER ANDRESEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. [NOTICE is hereby given that License No, 
A 5077 has been issued to the undersigned į A 4083 has been issued to the underslgiied 
to sell beer at retail under Section 75‘to s«dl beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at of the Alcoholic Beverage’Control Law 
4413—4th Avenue, Borough of Brooklyn, j9"224-r-3rd Avenue, Borough of Brooklyn^ 
County of Kings, to be consumed off the'County of Kings, to be consumed off the 
premises. I premises.
4413—4th

HENRY HORSTMANN | ROSE TEPLEY <•»
Ave., Brooklyn, N. Y.;9224—3rd Ave., Brooklyn, N. Y*
is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No,NOTICE 

B 2414 ..... 
to sell • beer 
of the Alcoholic 
802—61th. Street, 
County of Kings, 
premises.

NORWEGIAN

has been issued to the undersigned A 6162 has been issued ->to the undersigned 
’ beer nt retail under Section 75 to sell beer at retail ■ under Sectipn 75 

Beverage Control Law at of the Alcoholic Beverage Control Law *t 
- - - - • Avenue, Borough of Bropkly^t.

Kings, to be consumed off th*
Brooklyn, 7720—3rd 

the County of 
I premises.

Borough of 
to be consumed offSAMUEL HERBST

Ave., Brooklyn, N. .
hereby given that License No. 
Ijeen issued to the undersigned 

at retail under Section 76

JOHN HAASE
Ave., Brooklyn, N. Y,

AMER. SEAMEN and 
GJOA HOLDING CORP.

802—64th St., Brooklyn, N.
7720—3rd
NOTICE is hereby given that License No. 

jyOTICE is hereby given that License No. A 4962 has been issued to the undersigned
issued to the undersigned to sell beer at retail under Section 75
retail under Section 75 of tho Alcoholic Beverage Control Law at

Beverage Control Law at 68]6—3rd Avenue, Borough off Brooklyn, 
Borough ydf, Brooklvn. County of Kings, to be consumed off th*

to be consumed off the premises.

that License No. 
10 the undersigiuxl 
under Section 76 

of the Alcoholic Beverag) Control Law at 
ugh of Brooklyn, 
consumed on the

NOTICE is 1 
B 1983 has I 
to sell beer 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3903—13th ' - - _
County of 
premises.

NOTICE is hereby given 
B 2136 h'as been issued 
to sell beer at retailNOTICE is hereby given that License No. 

B 658 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail umler Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
269 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

A 7282 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic

Street, 
Kings,

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
58 Steuben 
County of 
premises.

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

32 Sackett Street Boro 
County of Kings, to be 
premises.

AUGUST LEON
32 Sackett St.,

______ _______ _ _______ L--
Street, Bprough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the 710—42nd 
County of 
premises.

No.NOTICE is 
B 2750 has 

sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue U, Borough of Brooklyn, County 

Kings, to be consumed on the premises. 
& S. COFFEE POT and RESTAURANT,

hereby given that 
been issued to the 

at retail underto 
of 
911
of

, A.
INC., 911 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

License 
undersigned
Section 76 58 Steuben

MAURO D'AMBRA 
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1492 has been issued to the undersigned! 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
513 Leonard Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be _consumcd on 
premises. 
Leonard St.,

ALEXANDER BULY, 
Brooklyn. N. Y.

the 
513

NOTICE is 1 
A 4312 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 75

269 Wyckoff
CHARLES BUSS
Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

• at retail under Section

A.RDELLI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given
3903—13th

JOSEPH HIRSH
Ave., Brooklyn, N. Y.

1821 Church
JOHN KETELSEN
Ave. Brooklyn, N. Y.

ADOLF O. HEITMANN .*
Ave., Brooklyn, N. X.'6816—3rdTORJE MIDTBO

St., . Brooklyn, N. Y. ,
--------------------------NOTICE

____ 1 that License No.
B 951 has been issued t|o the undersigned 

under Section 76
NOTICE is hereby given that License No. 
B 1142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1088-1090 Flushing Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

710—42nd
is hereby given that License No# 

is hereby given that . License No. A 5343 has been issued to tho undersigned 
A 5538 has been issued to the undersigned to sell beer at retail under Section 75 

of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
 _  6751 -5th Avenue, Borough of Brooklyn/ 

_____ _ _ Brooklyn. County of Kings, to be consumed off thd 
County of Kings, to be consumed off the premises, 
premises._____________________________A 1

NOTICE is 
B 1287 has 
to soli beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverages Control Law at 
403 South 3rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 1 consumed on tho 
premises.

JOHN MASLAUSKAS
406 So. 3rd St.. Brooklyn, N. Y.

to sell beer at retail 
of tho Alcoholic Beverag s Control Law at 
767 Nostrand Avenue, Bo'ough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.

LOUIS ROSE
767 Nostrand Ave.,

cohsumed on the
IN BERG

Brooklyn, N. Y. 1088-1090
HYMAN COHEN

Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4516 -7th Avenue, Borough of L.......__

SAM ZOLOTOR ’•
Ave., Brooklyn, N. Y.''6751—5th

Brooklyn, N. Y.i
— * NOTICE

HENRY HINCK 
Ave.,that License No. 

> the undersigned 
under Section 76

is hereby given that License No.NOTICE
B 2989 has been issued to the undersigned 
to ■ sell beer at retail under Section 76 
of 'the Alcoholic Beverage Control Law at 
146 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. BUTLER
146 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 4516—7thNOTICE is 
A 7656 has 
to sell beer at retail pnder Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail ynder Section
B 562 has been issued 1.0 
to sell beer at retail u 
of tho Alcoholic Beverag 3 Control Law at 
590-92 Atlantic Ave., B01 ough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
promises.

BERKSHIRE LUNC^I CO., INC. 
590-92 Atlantic Ave.,

_ _ . _ is hereby given that License Nor 
is hereby given that License No. A 4055 has been issued to the undersigned 

A 5773 has been issued to the undersigned to sell beer at retail under Section 7® 
to sell bn'M- ->t retail under S<x-i ion 75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 1409 Nor-trand Ave., Borough of Brooklyn? 
338 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, County of Kings, to be consumed off th* 
County of Kings, to be consumed off thejpremises. 
prerriises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1191 Nostrand Ave., Borough of Bro.oklvn, 
Courfty of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE
ough of Brooklyn, 
consumed on the/No.NOTICE is 1 

B 1585 has 1 
to sell beer ____...
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
651 Manhattan- Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kinvrs. to be consumed on the 
premises. NATHAN TETCHMAN. d-b-a 
R. and T. Delicatessen and Rest., 651 Man
hattan, Ave., Brooklyn, N Y..

hereby given that 
been issued to the 

■ nt retail under
License 
undersigns!
Section 76

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2512 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under x S"c*ion 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1748 Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of King?, to be consumed on the premises. 
MFDxTOWN BAR and GRILL, Rochel Winn, 
and Elijah N. Mitchell, 1748 Fulton Street, 
Brooklyn N. Y. •
NOTICE Is hereby given that License No. 
B 522 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Hill St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises. ‘ ■'» 
EAST---------------- ----- * * - J ’‘ END sembly Dist. 
Brooklyn, N.

CLUB, INC., of the 22nd 
of Kings County 98 Hill

As-,
St,,

NOTICE is 1 
B 1917 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 

'premises. WILHELMINA BENEDICT. 120 
Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that 
been issued to the

• at retail under
No.License _ 

undersigned 
S^cHon 76

NOTICE is hereby given that 
B 1237 has been issued to the 
to sell beer at retail und»r . . . 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
352 Hamilton Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. MICHAEL DURKIN, 352 Hamil
ton Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Sec'ion 76

NOTJCE is hereby given that License No. 
B 2377 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 Moore St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on tho premise^, 

MURRAY LEFFEL
170 Moore St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 1892 has been issued to the undersigned 
to. sell beer nt retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1981»-86th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premis<|».

GUS CAVODRES 
THEODORE LIRIOTAKIS and

1981—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given .that License No. 
A 7213 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage- Control Law at 
37 Lincoln Road, Borough oi Brooklyi J 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LINCOLN FRUITERERS, INC.
37 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 4086 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of th® Alcoholic Beverage Control Law at 
4021-r7th Aveniie, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY WILSON
4<J21—7th Aveii Brooklyn. N. Y.
NOTICE is. hqreby given that License No. 
A 7385 has been issued to the undersigned 
to sell beer .at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
248 , Jleid Avenue, Borough of Brooklyn, 
Couiity of Kings, to be consumed off the 
premises. -

JOHN A. JACOBS
248 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6169 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7702—(3rd Avenue, Borough of Brooklyn; 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.
7702—3rd

VEIT DAUT
Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE ____ ______
A 5245 has been issued to .the undersigned 
to sell beer at^tetail under Sectlot) 75 
of the Alcdhollli Beverage Control Law. at 
4209 ^’arragut Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY FITSCHEN
4209 Farragut Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License H0- 
A 7942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Eastern P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed, off the 
premises.

HARRY ZABITZ
O|>erating as Washington Butter & Egg M’kt
335 Eastern P’kway, .Brooklyn, N. Y.

JOHN 
FENIMORE 

1191 Nostrand Ave.,
ROCHFORD
BAR anil. GRILL 

Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 1095 has been issued to the undersigned 
to sell, beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
406 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, 
County 6f Kings, to be consumed on the 
premises.

ETARCO LUNCHEONETTE, INC 
406 Clarkson Ave., Brooklyn, ,N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 326 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Reid Avepue, 
County of Kings, 
premises.

JOHN
239 Reid Ave.,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the
J. MURRAY 

j , Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given; that License No. 
B 2872 has been issued to tho undersigned 
to sdl beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
110 Myrtlo Avdnuo, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

ROSELENA CORPORATION
110 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B .1295 has been issued to the undersigned 
to s^ll beer at retail under Section 76 
df the Alcoholic Beverage Control Law at 
303 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of . Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MUSELLA
303 Court St., . 1 Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 2084 has Been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
337 Bedford. Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.
337 Bedford

ALEX COHEN
Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6251 has been issued to the uhdersighed 
to sell beer at rjetall tinder Section i 75 
Of the Alcoholic BeVerage Control Law! at 
169 Calyer Street, Borough of Brooklyn, 

the

hereby given that License No. 
to the uhdersighed 

I,mn į 75

169 Calyer Street, .
County of Kings, to be c.onsiihncirl dff 
Premises. ANDREW SCHELLE
169 Calyer St., ' Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.
that License No. 

to the. undersigned 
Under Section 76

NOTICE is hereby given 
B 1050 has been issued 
to sell beer at retail 
of tho Alcoholic Beverage Control^Law at 
573 Lorimer Street, Bor 
County of Kings, lo bo 
premises.

ALBERT NAPOLITANO 
d-b-a MONTE CARLO- C 
573 Lorimer

•ough of Brooklyn, 
Consumed on the

St.,
OFFEE SHOPPEE 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3467 has been issuėd to the undersign'  ̂
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 ■ Hewes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IS1DOR ROSENFIELD 
Hewes Delicatessen and Lunch Room

172 Hewes St., Brooklyn, N. Y.

338 Reid

NOTICE is 
B 259 has 
to sell __ ... ___
of tho Alcoholic Bevofagc Control l aw at 
4630 Flatlands Ave., Bok 
County of Kings, to be 
premises. 

NATALE CON 
4630 Flatlands Ave.,, ,
NOTICE is hereby given 
B 242 has been issued 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Bevcragi 
284 Devoe 
County of 
premises.

hereby given 
becii issued ■ 

beer at retail
i that Licer’c No. 
to the und< rsigned 
under Section 76

ough of Brooklyn, 
consumed on the

TRQNE
Brooklyn N. Y.

284 Devoe

Street, 
Kings, to bo

that Licer ie No.' 
to the undersigned 
under Sec'ion 76 

. o Control Law at 
Borqughi of Brooklyn, 

consumed on the
ANTONIO BOCCIO

st;, Brooklyn, N. Y.
tl^at License No. 

to the undersigned 
under Section 76 
e Control Law at

NOTICE is hereby giver 
B 1447 has been issued 1 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Bevpragu.... ........ „„„ „
774 Rockaway Avenue, Be rough of Brooklyn 
County of Kings, to be 
premises.

MORRIS KO 
774 Rockaway Avė.,

consumed on tlte.
iftMEL

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Liceno No.
B 1552 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control I aw at

has been issued 
beer at i'Otail

to the unde 'signed 
under Sect' n 76

78—6th 
Count

Avenue, Borou 
tv of Kings, to be 

premises.
B. and T. COFFEE SHO 
78—6th Ave.,
NOTICE is hereby given 
B 2189 has been issued 
to sell beer at retail

?h of Br oklyn, 
consumed on the į

P and REST. INC. I
Brooklyn, N. Y.

that Liccnre No. 
to the undersigned 
under Section 76

Control law at
Sullivan Streets,

of the Alcoholic Beveraj e
Ebbets Field, Bedford ard oi„uvnn onx-vm, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on tho premises!. ,

HARRY M. ST EVENSHARRY M. S 
EBBETS 1- 

Bedford and Sullivan Sts., F!Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given Wi.at License No. 
B 3546 has been issued to the undersigned 
to sell '.__ __ _______ ............ '
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Brooklyn, 
the

i WILLIAM COHEN .
W. C. L1TZINGER 11409 Nostrand Ave., Brooklyn, .N. Yw

Ave., Brooklyn, N. Y.' -------------------------- '•»
—;---------------------- iNOTICE is hereby givnn that License No-

is hereby given that License No. A 9257 has been issued to the undersigned
cd to sell beer at retail under Section Tfi, 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 

erage Control Law at 141 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn* 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to be consumed bff th* 

be consumed off the premises. '
I GEORGE J. JOYGE ’. ..

ALBRECHT 1141 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y?
Brooklyn, N. Y.!

-------------- NOTICE Is

NOTICE _____ .. .
A 7825 has been issued to the undersigned to 
to sell beer at retail under Section ‘   ________  _
of the Alcoholic Beverage Control Law at 141 Rogers - Avenue 
2108 Cortelyou Rd., 
County of Kings, to

• premises..
HERMAN

2108 Cortelyou Rd.,

beer at retail under Section 76

1416 Avenue J, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BLUE JAY RESTAURANT. INC.
1416 Avenue J, • Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that Liceifkc No. 
B 3472 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

.373 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. .

EDWARD SUSSKIND
373 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 1048 has been issued to -the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholife Beverage Control Law at 
3160 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
Copnty of Kings, to bo consumed on the 
premises.

JOHN F. WILLIAMS
3160 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B -2764 has been issued to the undersigned 
to ' sell beer «t retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Nevins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHRISTIE GALT O
341 Nevins St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 1580 has been issued to the uhdersighed 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Church Aveniie, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. Lena rovner

Restaurant)
Brooklyn, N. Y.

’■ (Rovner’;
3202 Church Ave.,

, . .. ._ hereby given that License Nb'?
NOTICE is hereby given that License No. A 6066 has been issued to the undersigrfV** 
A 5308 has been issued to the undersigned to sell -beer at retail under Section, 75 
to sell boor at retail under Sec1 ion 75 of tihe Alcoholic Beverage Control Law at- 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 892 Nostrand Ave., Borough of' Brooklyn, 
2905 Fort Hamilton Parkway, Borough of County of Kings, to be consumed off' the. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Rremlses^ ______
off tho premises.

HENRY J. KUCK
2905 Ft. Hamilton P!kway, Brooklyn, N. Y.

O'ITO SCHULE and WM. DRpEGE .>
892 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y«
NOTICE is hereby given that License No? 
A 8171 has been issued to the undersign'etf 
to sell beer at retail Undci- Section 75 

75 {of the Alcoholic Beverage Control Law 'tX 
of thp Alcoholic Beverage Control Law at 503 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consurhed off 
premises.

SAMUEL RUDICK and 
ISIDORE RUDICK

503 Cortelyou Rd., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4040 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section
318 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SIGMUND R.
318 Franklin Ave.,
NOTICE is hereby given that License ^Nb. 
A 5263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5417—5th Av®nue, Borough of Brooklyn.

’ the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
TURCZANY

Brooklyn, N. Y.

Mtxi—vui nvenue, Borough ' of l>r,r> 
County of Kings, to be consumed off 
premises.
5417—5th

KARL F. ENDRESS
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License

4
1

NOTICE is hereby given that License Neu. 
A 6416 has been issued to the undersigned- 

|to sell beer nt retail under SecHon 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2122 Neck Road, Borough of Brooklwu. 
County of Kings, to be consumed off OW 
premises.

Borough of Brook I;

2122 Neck
JOE 

Rd..
LIBOWSKY 

Brooklyn, N. 1?
NOTICE is hereby given that License N8? 
A 8269 has been 'issued to the undcrsigniėtF ii 
to sn|| beer at retail under Section .75 
of the Alcoholic Beverage Control Law ''•I* 
449—7th Avenue, Borotigh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tM> 
premises. > ■'» MH

WALTER KRAJEWSKI 
449—7th Ave., Brooklyri, N. Y«________ _________  .’AK
NOTICE is hereby given that License 
A 8020 haa been issued to the undersigtM*- • 
to sell beer at retail under Section 75 
Of the Alcoholic Beverage Control Law j*t 

_ ...402—7th Avenue, Borough of Brooklyn* W
consumed off the County of Kings, to be consumed off 

premises. A

No.NOTICE
A 6931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sec'ion 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS EPSTE’N
225 Kingston Ave., Brooklyn. N. Y.
•NOTICE is hereby given that License No. 
A 8855 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4718— Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed of-f the 
promises.

DORA DATZKER
4718 Avenue D> Brooklyn, N. Y. MARTIN TOMCZYK 

402—7th Ave., > Brooklyn, N.

*

I
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Puslapis Aštuntas

O HUNDRED AND FORTY-SIX

Penktadien., Liepos 3, 1936NEW YORKO IR APIEIJNKES ŽINIOS
Rytoj, 4 Liepos, Tūkstančiai Lietuvių Trauks ’ 
‘laisvės” Pikniką, Ulmer Parke, kad Išgirst apie 

Lietuvos Liaudies Reikalus ir Pasilinksminti
Kalbės Antanas Bimba ir K eistutis Michelsonas
. “Laisvės” jubilėjinio pikni
ko skaitlinga publika turės 
progą išgirst draugų A. Bim
bos ir K. Michelsono raportus 
iš Amerikos Lietuvių Kongre
so. Trumpose prakalbose jie
du. nušvies svarbiuosius nuoti- 
kius ir atliktus darbus, taipgi 
ateities veikimo planus, kad 
padėt Lietuvos žmonėms. Tai 
nepaprastai svarbu dabar, ka
da Lietuvoj darbininkai šau
domi už dalyvavimą kritusio 
draugo laidotuvių procesijoj ir 
kada tuomi pasipiktino visa 
darbo liaudis įskaitant pado
riąją, Smetonai neparsidavu- 
Sią inteligentijos dalį.

Atsižvelgiant į padėties ir 
būsimo raporto svarbą, nedve
jojančiai galima pareikšti, 
Kad šis “Laisvės” piknikas bus 
Lietuvos Liaudies Diena, kairia 
ir mes, amerikiečiai lietuviai, 
tarsime Lietuvos liaudžiai už- 
tarties žodį.

Iš daugelio vykstančių į 
“Laisvės” pikniką, tur būt, 
Dr. Martino Liuterio Draugija 
buvo pirmoji, kuri sumanė 
organizuotai vykti į “Laisvės” 
pikniką—busais. Gerai sugal
vota. Tuo vienu šuviu jie pa
ima du kiškiu: vienas, jie 
paremia “Laisvę” ir tuomi už
sipelno pagarbą darbininkiš
kos visuomenės akyse; antras, 
jie sutelkia savo narius ir jų 
šeimynas smagiam pažmoniui, 
kas išvysto draugiškumą ir tas 
sveika draugijai.

Kas buvo “L.” piknike su 
liuteriečiais pereitą metą, ne- 
sigraudena. Jie sykiu važiuo
ja, o nuvykę bendrai užima 
kjeletą stalų ir ten visi šneku
čiuojasi, linksminasi.
* Dr. M. Liuterio Draugijos 
busai šiemet išeis vienas nuo 
šapalo ir Vaiginio, 147 Tha
mes St., Ridgewoode, o antras 
rtiio Kasmočiaus ir Tūbos, 
Wllliamsburge.
' Nuo Kasmočiaus-Tubos, 49 
Tfcn Eyck St., išeisiančio buso 
komisija praneša, kad dar 
randasi keletą vietų, kurias 
ragina tuojau užsisakyti, kad 
nesuvėlavus, nes paskutinę 
dieną gali pritrūkti.
"Ar Norite Sueit Draugus?

Jeigu norite sueit draugus, 
kurių per desėtkus metų ne
matėt, gal net nežinot, kur 
randasi, tai būtinai dalyvaukit 
'‘Laisvės” piknike. Norite nau
jų pažinčių? O, taip, tam ge
riausia proga “Laisvės” pikni-

’■ Štai kolonijos, iš kur pribus 
desėtkais, o iš kai kurių ir šim
tais svečių:

Philadelphia, Pa. 
Paterson, N. J.

‘“'Hartford, Conn.
Waterbury, Conn. 

^“Bayonne, N. J. 
^vUnden, N. J.

.Newark, N. J.

Iš anksto pirkus tikietus, 4 
dovanas: $10, $7, $5, ir $3. 
Įžanga, kaip iš ankstų, taip ir 
prie durų tik 40c.

Visa tai įvyks šeštadienį, 
4-tą liepos (Fourth of’July), 
visą dieną, Ulmer Parke, Crop- 
sey ir 25th Avenues, Brookly
ne, netoli Coney Island.

Rep.

Kelrodis Traukiniais
Važiuojantieji iš Brooklyno 

ir New Yorko imkite BMT Li
nijos West Ęnd traukinį. Jį 
gausite New Yorke sekamose 
stotyse: Times Sq., Union Sq., 
Canal St., Chambers St. Išlip- 
kit 25 Ave. stotyje ?r eikite iki 
galo 25 Avth, kol 
parką. Nepadaryk it 
ten yra du parku,
piknikas bus po dešinei.

prieisite 
klaidos, 

Laisvės”

Kelrodis Mašinomis
va-Iš New Yorko miesto 

žinokite per Manhattan Tiltą 
ir tolyn Flatbush Avenue iki 
Prospect Park, tada išilgai 
Parku iki Ocean Parkway ir 
juomi iki davažiuosit Bay 
Parkway. Tuomet pasukit de
šinėn ir važiuokit iki galo ke
lio, ten pasukit kairėn į Crop- 
sey Avenue iki rasit gatveka- 
rio bėgius, kur jau bus 25th 
Avė., “Laisvės” pikniko par
kas randasi po dešine gale 
25th Avė.

Pikniko Darbininkams
Visi darbininkai privalote 

būti parke lygiai 9-tą valandą 
ryto, ne vėliau. Tuo laiku pra
dės pribūti svečiai, kurių dau
gelis bus atvykę jau iš vakaro 
pas savo gimines ir draugus. 
Taipgi laukiama ankstybų bu- 
sų, todėl apsirūpinkime, kad 
pribuvusiems svečiams nereik
tų jieškoti kitur patarnavimo, 
kurį mes patys norime ir gali
me suteikti.

Pikniko Gaspadoriai.

didžiojo “Lais- 
tačiau daugelis 
priemiesčių gy- 
ir moterų, jau-

S U CC E SS Z^ DIVID E N DS BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

L v/’ newarK, m. u.
“ Elizabeth, N. J.

. Harrison-Kearny, N. J.
'" Cliffside, N. J.—> -y

l - ’“Šimtai mašinų iš tų pačių ir
Wtv kolonijų.
’“‘ Daug svečių tikimasi pribu
siant traukiniais ir busais pa
vieniai, pasinaudojant švenčių 
mipiginimu važiuotės kainų.

3 • Talsri, piknike rasite:
Tūkstančius senų draugų 

pažįstamų, tame skaičiuje 
jūąų reporterį.
m Šimtus naujų pažinčių.

Čirdėsit septynių chorų pro
gramą. Ją pildys 2 chorai iš 
Connecticut, 1 iŠ Pennsylvani- 

iš
------------- — ----------------------J — —r — ----------------- . 

JOB, 2 iš New Jersey ir 
New Yorko valstijos. 
... Šokiams dvi orkestros.

2

ir 
ir

Rengias Į d. Karosienės 
Išleistuves

Nors d. Karosienei sutikti- 
išleisti vakaras ruošiamas ant 
rytojaus po 
vės” pikniko, 
Brooklyno ir 
ventojų, vyrų
nų ir suaugusių entuziastiškai 
laukia 5-tos d. liepos, kad su 
d. Karosiene pasimatyti ir 
pasimatyti ir pasidalinti min
timis. Mat, ji žinoma plačiai 
lietuvių visuomenei, kaipo vie
na iš labiausia pasišventusių 
ir atsižymėjusių darbo žmo
nių organizatorių ir kovotojų.

Patartina, kad draugai-gės 
mūsų organizacijų nariai, ei
dami į tas išleistuves, pakvies
tų su savim ir neorganizuotus 
lietuvius, ypatingai j moteris. 
Dalyvumas tame vakare bus 
paakstinimu į darbą už savo 
reikalus. Jų pakvietimą pa
lengvina tas, kad įžanga vel
tui ir nebus jokių ^rinkliavų. 
Norintieji, galės pasivaišinti, 
ant vietos užsisakydami už
kandžių ir gėrimų. ,

Įvyks sekmadienį, 5 lįepos, 
5 vai. vakaro, “Laisves” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne. šaukiame taip anksti dėl
to, kad ir iš tolimųjų prie
miesčių galėtų atvykti ir laiku 
sugrįžti namo pasilsiui prieš 
darbo dieną. Rengia ALDLD 
moterų 81-ma kuopa.

Kuopietė.

Kompartijos Padėka 
Nariam ir Rėmėjam

Kailių Industrijoj Kovos ir 
Laimėjimai

norim išreikšti pasigro- 
draugų partijiečių, 

Komunistų Lygos na- 
masių sympazitatorių 
disciplina laike Komu- 
Partijos Nominacinės 

kuri įvyko sek-

Mes 
žėjimą 
Jaunų 
rių ir 
puikia 
nistų
Konvencijos, 
madienį, Madison Sjquare Gar- 
dene. Tokia disciplina gali
ma tik darbininkų, klasės or
ganizacijoj, kuri suvienyta po 
revoliucinės partijos vadovy
be ir parodė vieningą pasiry
žimą pravedimui revoliucinės 
linijos. Tai yra ženklas par
tijos ir jos simpatikų kylan
čios pajėgos ir politinio sup
ratimo.

Mes dėkavojam draugams 
ir simpatikams, kurie aprūpi
no nakvynėmis svečius delega
tus. Taipgi dėkavojam tiems 
draugams, kurie padėjo pada
ryti konvenciją pasekminga 
teknikiniu atžvilgiu.

Mes šaukiamės į tuos drau
gus išdirbti tokį pat entuziaz
mą kovose, kurios stovi prieš 
mus, o ypatingai pravedime 
rinkimų kampanijos sulig pla
no, kurį išdirbo Komunistų 
Partijos Centro Komitetas. Be- 
abejo, su tokiu entuziazmu 
mes padarysime šią rinkimų 
kampanija istoringa ir ne tik 
lavinsim darbininkus, 
remia mūsų Partiją, 
rinkim 
tegiją, 
didelį balsų skaičių už Komu
nistų Partiją.

Komunistų Partijos 
Valstijos Komitetas.

kurie 
suprasti 

eigą ir partijos stra
it taipgi susilauksime

Komunistai Turės Šaunų 
Pikniką 4 Liepos

Komunistų Partijos New 
Yorko Distriktas ruošia puikų 
pikniką N e p r i k lausomybės 
Dieną, 4-tą liepos. Pleasant 
Bay parke, Unionport,! N. Y. 
Čia kalbės Robert Minor, K. 
P. kandidatas į šios valstijos 
gubernatorius.

Piknikas bus pravestas su- 
lyg tos
Bus soccer ir beisbolės žaidi
mai, šokį 
nos, užkandžiai, / IWO 
koncertas.
vaikams ir kiti sporto ir žais
mių veiksniai, taipgi švyturių 
pasitikimas distrikto kandida
tams į valdvietes. Įžanga 30c.

dienos tradicijomis.

ai. revoliucinės dai- 
beno 

bulvių lenktynės

Drg. Martušauską Sunkiai 
Sužeidė Automobilius

Drg. J Martušauskas yra 
sužeistas ir randasi St. Johns 
Hospital, Jackson Ave., Long 
Island City. Lankymo valan
dos: nedįldieniais ir utarnin- 
kais tarp
gaiš nuo 7 iki 8 :30 vakaro.

Draugą 
dė automobilius-, 
trenktas ir koja Nulaužta, ims 
gana ilgą 
sveiks. Pi 
ti jį.

2-4 po pietų, ketver-

Martušauską sužei- 
dikčiai su-

laiką pakol ■ pa- 
ašo draugų atlanky-

Kl-mas.

Žaislas Brangiai Atsiėjo
“Šimtas 

arba mėnesiui kalėjimai!, 
tokius žodžius išgirdo William 
Howell, 44 metų, kuris gyve
na po num. 413 Nostrand Avė. 
Mat, nu 
rankeną prie stulpo prisuktos 
skrynutės, 
nalą, būk 
pasiskyrė

dolerių pabauda,
Tai

baustasis patraukė

tuomi duodant sig- 
esą gaisras. Howel] 
kalėjimą.

Gerai žinomas eks-mekleris 
George P. Black, 75 metų, nu
sišovė savd gražnamyje Glen 
Cove, Nassau, 
priežastis

Nusižudymo 
buvus nesveikata.

pa-Kailiasuvių unija per 
starąsias 6 savaites vedė kam
paniją už suorganizayimą toj 
industrijoj dirbančių jaunuo
lių, kurie dirba paslais ir iš- 
vežiptojais. Iki šiol buvo iš
šaukti streikai! ir laimėjo 70 
šapų. Kitose keliose tebestrei- 
kuoja.

Dabar 
masinius 
sekcijose

unija ruošiasi šaukti 
streikus

už įvedimą
pilnai unijinių sąlygų.

atskirosešapose
MIRT YS—L AID OTŲ VĖS

Antanas Markauskas, 48 m., 
234 Front St., mire liepos 1 d. 
Laidos liepos 4 d 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Jono

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

laisniuotas
New York ir New jersey 

Valstijose l 
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pjgiai.

306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

SUSIRINKIMAI
į BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas 
pirmadieni, 6 d. liepus, 8 vai. 
re, “Laisves” raštinėje. Visi

įvyks 
vaka- 
n ari a i 

dalyvaukite laiku, ir atsiveskite nau
jų narių.

A. Baltakis.

PARDAVIMAI
PARDUODAMA farma. Turi 90 ak

rų žemės, 1 mailė nuo “state road,” 
5 kambariu namas, tvartas, didele 
vistinyčia ir maudynes namas. Kaina. 
■$2,200, Rašykite sekamu antrašu: 
George Forsten, Charlton Rd., Stur
bridge, Mass.

(156-158)

REIKALAVIMAI
REIK ALINGA moteris dirbt ant 

ūkės prie namų darbo. Darbas nėra 
sunkus, o su atlyginimu, tai susi- 
taikysim vėliaus. Mary Bubencik, R. 
I). 5, Richfield ‘ Springs, N. Y.

(156-158)

lietuvis barberys. 
gera mokestis.
B-irzdaskutvkla, 
Brooklyn. N. Y.

RE IK ALINGAS
Geros va landi

Mollyns Lietuviška
4 19 Grand Street,

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Antano Ru- 

secko. Pirmiau gyveno New Yorko 
mieste, apie 5 metai atgal, bet dabar 
nesiranda tenai. Tad prašau jo pa
ties atsišaukti arba jei kas apie jį 
žino prašau man pranešt, už ką bū
siu labai dėkingas. Rašykite seka
mai: Andrius Ruseckas, 811 
pouse Ave., Scranton, Pa.

(146-160)

-------------p-------- -----------------
A. VELIČKOS ir O. DEGIJLIENES

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas Į ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMĖR RESTAURANT
417 Lorimęr Street Brooklyn, N. Y.

Ca-

KEPTUVE
i

36-42 Stagg St.
Varpo Keptuves

Bl

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Vestuvėm ir Parom Yra 

Skaniausi.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Ųake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 

pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 
informacijas apie svorj ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.

GRAND ST. AT GRAHAM AVE., B’KLYN
INTEREST FOR QUARTER ENDING
JUNE 30th A T {J" p ER ANNUM.

INTEREST EROM -DNY Of DEPOSIT

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
101 NO. 611. STREET

t

VALANDOS:
* 8—10 ryte 

1—2 p. p. 
6—8 vak.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITe) 

179 SO. 2nd STREET 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
nuo 1 iki 2 po piet 
nuo 6 iki 8 vakarai^ 

Sekmadieniais—susitarus.
Tel. Evergreen 7-7110

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Telephone Stagg 2-4409 't

A. Radzevičius Į
GRABORIUS į

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin- A 
kainai ir už prieinamą kainą.V 
Parsamdau automobiliui vestuvėm, ę>.

parčm, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam. Įįį

402 Metropolitan Ave.^į
(Arti Marcy Avenue) Zj
Brooklyn, N. Y. L

Tcl. StaKs 2-078S NOTARY
Niffht Tel. J-niper 5-49U PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Atpikite ir persitikrinkite 
337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI [RENGTA SUSIĖJIMAM [STAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179 •

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa- 

sivažinėjimafns.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
kirpimas

15c
Prielankus Patarnavimas

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

SKUTIMAS

Nužemintos Kainos
2 \ suteikimui jums pasiliuo-

savimo nuo karšto oro
pasaulio garsiausiose **

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie 

Stillwell Avenue
Season Lockers tik 

už $5.00
Dviem kambarys $16.00 —
Keturiem kambarys $20.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam Ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulės be 

jokių ekstra mokesčių.

GARSINK1TES "LAISVĖJE




