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KRISLAI
Nepriklausomybės Minė

jimo šventė.
'‘Pasitraukimui Vietos

Nebeliko!...”
Šių Dienų Amerikoniz- 

mas.
Pas Juos ir Pas Mus.

R. Mizara

Rytoj, liepos mėn. 4 d., su
kaks lygiai 161 metai nuo to, 
kai buvo paskelbta Amerikos 
nepriklausomybė. Dokumentą 
parašė Thomas Jefferson, ku
ris vėliau (1800 m.) buvo iš
rinktas krašto prezidentu.

Šitam dokumente pasakyta, 
jog kai žmonėms kuri nors val
džia ar jos forma nepatinka, 
jie turi teisę “ją pataisyti arba 
panaikinti, jos vietoj pastatant 
kitą valdžią.”

•Valdžia turi tarnauti žmo
nėms, turi patenkinti daugu
mos reikalavimus ir užtikrinti 
jų saugumą bei laimę.

Biskj daugiau negu metais 
anksčiau paskelbimo nepriklau- 

* somybės dokumento, kitas žy
musis Amerikos revoliucijonie- 
rius, Patrick Henry, sakė:

“Jei mes norime būti laisvi, 
turime kovoti. Pakartoju, ger
biamieji, turime kovoti...

“PcLsitraukimui vietos nebeli
ko, apart pasidavimo ir vergi
jos. Mums jau pančiai nukalti! 
Ją žvangėjimas galima girdėti 
net Bostono lygumose...”

Ir karas buvo—revoliucijos
karas, už laisvę, už gerbūvišką 
gyvenimą. Revoliucija laimėjo, 

b nepaisant šnipų, nepaisant vi
sokių tuo laiku revoliucionierių 
juodinimų.

Tais laikais Europa žiūrėjo į 
Ameriką * panašiai, kaip šian
dien reakcinis pasaulis žiūri j 
Sovietų Sąjungą, į bolševikus.

Po 161 metų didžiausiais ne
priklausomybės deklaracijos 
principų priešais yra reakcinin
kai,—Liberty Lyga,—kapitalis
tai ir fašistai.

: Jie šiandien nori sunaikinti 
viską, ką revoliucija atnešė. 
Saujalė plutokratų, su savo 
agentais, nūnai pasirįžusi įves
ti šalyje fašizmą.

Prieš juos energingai kovoja 
komunistai su visais pažangiai
siais žmonėmis.

Dėlto ir yra sakoma: Ko
munizmas 20-to šimtmečio 
amerikonizmas.

Mes minėsime Liepos 4-tos 
dienos šventę dviejuose mūsų 
dienraščio milžiniškuose pik- 

» nikuose—
Ulmer Parke, Brooklyne, ir 

Maynard, Mass.
' Kviečiam ir jus dalyvauti!

Kai šitoj vietoj andai buvo 
pažymėta, kad trockistai ėda 
socialistines partijas, kad pa
starosios yra krizyj, tai “Nau
jienos” atkerta: žiūrėkit, ar 
Sovietų Sąjunga nepergyvena 
krizio.

Tiesa, ji pergyvena krazį dėl 
to paties trockizmo.

Skirtumas, tačiau, tarp So
tį vietų Sąjungos Komunistų 

Partijos ir tūlų socialistinių 
partijų kėri tame: komunistai 
su trockistais kovoja, kaipo su 
priešais, kaipo su fašizmo tal
kininkais, o tūli socialistai 
(ypač* Amerikoje) trockistus 
globoja, juos gina, juos visaip 
teisina.

Ispanijos komunistai ir jau
nieji socialistai (pastarieji su- 
sijungė su jaunaisiais komu
nistais) šiuo tarpu organizuo
ja greitadarbių darbininkų 

_ būrius fabrikų ir laukų dar
bams.

Jie puikiai žino, kad karas 
su fašizmu bus laimėtas tik 
tuomet, jei fabrikai gamins 
amuniciją ir gyvenimui reik
menis, jei laukų darbininkai 
prisės ir suims užtenkamai ja
vų. :

I I

Net smetoniškas “Lietuvos 
Aidas” rašo:

*‘Iš tų žinių galima spręs
ti, kad Uborevičius nebuvo 
idėjinis dabartinės Rusijos 
gynėjas. Raudonoji Armija

S'

/ * {
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Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Liepos 3, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c

Inland Plieno Strei-
kierių Džiaugsmas,

Laimėjus Pergalę
TAI ESANTI GERIAUSIA IKI ŠIOL DARBININKAM 

SUTARTIS PLIENO PRAMONĖJ 
 a-------------

Indiana Harbor, Ind.— 
Inland Plieno kompanija 
tapo priversta pasiduot 
dvylikai tūkstančių strei- 
kierių, kuriem vadovavo In
dustrinio Organizavimosi 
Komitetas (CIO). Kompa
nija pasirašė pradinę sutar
tį su industrine Plieno Dar
bininkų Unija, nors nese
nai buvo užreiškus, kad nie
kad nedarys sutarties su 
šia organizacija.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komiteto direkto
rius Van A. Bittner sako, 
kad čia unija laimėjo ge
riausią ik šiol pergalę plien- 
no pramonėje.

Indianos g u b ernatorius 
Townsend buvo prirengęs 
siųst 4,000 milicijos atida
ryt Inland kompanijos fab
riką skebams. Prieš strei
kierius buvo surikiuota ir 
gaujos gengsterių; -^bet 
streiko pikietininkai nieko 
nepaisė ir kietai laikė ap
gulę fabriko vartus, kad 
kompanija pasijuto, jog ge
riau bus nusileisti darbinin
kams.

Paskelbus sutartį, strei- 
kierius apėmė didžiausias 
džiaugsmas. Jie gatvėse 
šoko, dainavo, krykštė ir 
šauksmais sveikino didvy
rišką savo uniją, pergalių 
laimėtoją.

Pagal šią sutartį, Inland 
kompanija pripažįsta indus
trinę Plieno Darbininkų 
Uniją, kaipo atstovę visų 
jos narių; žada lygiai pri
imti atgal darban visus 
streikierius; o jeigu reikės 
kada mažint darbininkų 
skaičių, tai paleist naujes
nius darbininkus, nemėtant 
laukan veiklių unijistų, kaip 
kad pirmiau darydavo. In
land taipgi užtikrina ne 
mažesnes algas savo darbi
ninkam, kaip kitose plieno 
kompanijose, kurios jau 
pirmiau padarė sutartis su 
unija. Be kitko, jiem žada
ma ir apmokamos vakaci- 
jos (atostogos). Inland bo
sai pasižada nepaleidinėt 
darbininkų be rimtos prie
žasties parodymo. Nors fa
brikantai ketina neskriaust 
ir savo kompaniškos unijė- 
lės narių bei streiklaužių, 
tačiaus darbininkų unija 
nemato jokio pavojaus iš 
tos pusės. Daugelis buvu
sių “kompaničnųjų” jau 
prašosi į industrinę uniją, 
o darbininkai taip neapken
čia streiklaužių, kad šie tu
rėsią “išdilti” iš Inland fa
briko.

Kas liečia galutinos sutar
ties sąlygų su Plieno Dar
bininkų Unija, tai Inland 
kompanija žada pasiduot 
tarimui Šalies Darbo San- 
tikių Komisijos.

jam greičiausiai buvo tik 
medžiaga, tik dirva pasi
reikšti. ...”
Nereikia nei “tų žinių,” kad 

supratus, jog Uborevičius ne
buvo idėjinis Sovietų Sąjungos 
gynėjas. Jo šnipiški darbai tą 
geriausiai įrodė.

Japonai Skaičiuoja Savo ir 
Sovietų Jėgas Rytuose

Tokio, liepos 2.—Pats Ja
ponijos imperatorius Hiro
hito atėjo į savo ministerių 
kabineto posėdį išgirst apie 
Japonijos kivirčus su Sovie
tais dėl Amūro upės salų.

Japonų spauda rašo, kad 
Manchukuo krašte Japonija 
turi apie 250,000 armijos, 
kuri galėtų būt panaudota 
prieš Sovietus. Japonijos 
laikraščiai pasakoja, kad 
Sovietai Sibire turį 300,000 
kariuomenės ir 1,000 iki 
1,500 lėktuvų. (Bet tai tik 
spėjimas. Nes Japonija ne
žino, kokios ištikro yra So
vietų apsigynimo jėgos Sibi
re.)

Darbo Ministerė Sako: 
CIO Unija Pasitikima
Washington. — Jungtinių 

Valstijų darbo ministerė 
Frances Perkins paskelbė 
raportą Valdžios Taikymo 
Komisijos, kuri kritikuoja 
“nepriklausomas” plieno 
kompanijas už jų atsisaky
mą pasirašyt sutartį su 
unija, priklausančia prie 
Industrinio Organizavimosi 
Komiteto (CIO).

Ministerė nesutinka su 
Republic Plieno korporaci
jos galva, Girdleriu, kuris 
užreiškė, būk CIO unija 
“neatsakominga;” todėl ne
galima esą daryt sutarčių 
su jąją. Ministerė Perkins 
sako, kad ji tėmijo ir nesu
rado jokių “neatsakomin- 
gų” veiksmų iš CIO vado
vybės pusės, nors, girdi, tūli 
CIO unijų nariai kartais ir 
galėtų pasielgt “neatsako- 
mingai.”

Ministerė Perkins peikia 
tas kompanijas, kurios atsi
sako nuo bet kokios sutar
ties su Plieno Darbininkų 
Organizavimo Komi tetų, 
nežiūrint, kiek narių remtų 
šį komitetą; o tą, sako, ga
lėtų parodyt slapti balsavi
mai. Šie fabrikantai neina 
“tokiu keliu, kuriuo galima 
būtų padaryt taiką pramo
nėje,” pareiškia darbo mi
nisterė.

--------------------#
Nuo vakar dienos majoras 

LaGuardia randamas Chis
holm Mansion, College Point. 
Ten bus oficiale Miesto Salė 
iki Labor Day.

PIRMADIENI ‘LAISVĖ’ 
NEIŠEINA

Pirmadienį “Laisvė” ne
išeis dėl tokių priežasčių: 
Šį sekmadienį — didysis 
“Laisvės” piknikas Broo
klyne, ir dienraščio darbi
ninkai turės jame įvai
rias pareigas atlikti. Pir
madienį legalė šventė 
“Fourth of July”, ir paš
tininkai vis tiek neišne
šiotų “Laisvės” prenume
ratoriams.

Viršutinėj šio žemlapio dąlyj parodoma Amūro upė. 
Japonija užsispyrė paveržt nuo Sovietų Bolšoi ir Sen- 
nufa salas toj upėj, už apie 75 mylių į pietų rytus 

nuo Blagovieščensko miesto.

Japonija Nežada Atsaukt Savo Armijos iš Amūro 
Saly Srities, tik Grasindama Reikalauja, kad 

Sovietai Ištraukty Savo Karius iš Ty Saly
SOVIETAI SIŪLO JAPONIJAI RAMIOMIS DERYBO

MIS IŠSPRĘST RUBEŽIAUS KLAUSIMĄ

Maskva, liepos 2.—Sovie
tų valdžia padarė Japonijai 
tokį pasiūlymą: Sovietai at
šauks savo kariuomenę ir 
karinius laivukus nuo Amū
ro upės salų (dėl kurių Ja
ponai daro karines provo
kacijas), jeigu Japonija 
taipgi sutiks ištraukt savo 
ginkluotas jėgas iš tos sri
ties. Jei Japonija jau yra 
atšaukus savo karinius lai
vukus nuo tų “ginčijamų” 
salų, tai Sovietai yra pasi
rengę pradėt derybas su Ja
ponų valdžia dėl to, kaip iš- 
naujo nustatyt rubežių 
tarp Sovietų Sibiro ir Japo
nijos Manchukuo, palei 
Amūro upę.

Tą pasiūlymą padarė 
Sovietų užsieninis komisa
ras M. Litvinovas ilgame 
pasikalbėjime su Japonijos 
ambasadorium M a m o r u 
Shigemitsu. Pastarasis rei
kalavo, kad Sovietai pirmi 
ištrauktų savo kariuomenę 
ir šarvuotus laivukus iš 
Bolpoi ir Sennufa salų. Ja
ponų ambasadorius vėl tvir
tino, būk šios salos “pri
klauso” Manchukuo-Japoni- 
jai. Jis nepaisė sutarčių, 
pagal kurias Chinija perei
tame šimtmetyje pervedė 
tas salas Rusijai.

Litvinovas atsakė, kad 
klausimas dėl Amūro salų 
savininkų galima būtų iš
spręsti per derybas; o kad 
Japonija, nieko nelaukdama 
priskaito tas salas Manchu- 
kui, tuomi tik aštrina san- 
tikius tarp Sovietų ir Japo
nijos. Litvinov priminė, 
jog dabartinį susidūrimą iš
šaukė ne Sovietų kariuome
nės buvimas Amūl'o salose, 
bet Japonijos karinių laivu- 
kų atsiuntimas tenai. Jis 
reikalavo, kad abiejų šalių 
karinės jėgos pasitrauktų iš 
tų vietų, kol bus vedama 
derybos.

Japonijos a m basadorius 
žadėjo apsvarstyt Sovietų 
pasiūlymą ir vėl greit pasi

tart tuo klausimu su Litvi- 
novu.

Bet po pasikalbėjimo su 
Litvinovu, Japonijos amba
sadorius tuojau pareiškė 
laikraščių k o r e s p onden- 
tams, kad nieko nepasiekta 
tomis derybomis ir kad pa
dėtis liekasi lygiai aštri 
kaip ir pirmiau. Apie Ja- 
ponijos-Manchukuo karo jė
gų atšaukimą iš ginčijamos 
srities jis nieko neprisimi
nė, bet sakė, kad Sovietai 
galės susilaukt “labai rim
tų pasekmių,” jeigu jie neiš
trauks savo kariuomenės iš 
įpinimų Amūro salų.

Youngstown Sheet and Tube 
Streikieriai Taipgi 

Tikisi Laimėti
Chicago, Ill. — Inland 

Plieno kompanijai pada
rius sutartį su industrine 
Plieno Darbininkų Unija, 
tai ir Youngstown Sheet 
and Tube kompanijos strei
kieriai tikisi priverst savo 
bosus pasiduot.

Streiką laimėję Inland 
darbininkai skaitlingai pa
deda pikietuoti Youngs
town Sheet and Tube fabri
ką. _________
Francija Nesutinka Duot Gen.

Francui Karo Teisių
London. — Anglijos val

džia buvo linkusi patenkint 
Hitlerio ir Mussolinio rei
kalavimą—pripažinti Ispa
nijos fašistams pilnas karo 
teises. Bet Franci jos .vy
riausybė stipriai pasiprieši
no tokių teisių davimui ge
nerolui Franco’ui. Todėl 
dar nesą žinoma, ką Angli
ja darys šiuo klausimu.

Madrid, liepos 2.—Respu- 
blikiečiai suorganizavo jau
nų narsuolių būrius, kurie, 
nepaisydami jokio pavo
jaus, netikėtai užpuldinės 
fašistų apkasus ir pozicijas. 
Tai vadinami “mirties bū
riai.”

Metai XXVII,
=====3«
Dienraščio XIX

SSRS Išleido 800
Milionų Dolerių
Apsigynimo Bonų

SOVIETAI REIKALAUJA ATLYGINIMO Už JAPO
NŲ PADARYTĄ UŽPUOLIMĄ ANT SSRS LAIVO 

------------------------------------B 
Japonija Jau nuo 1934 m. 
Tyko Užgrobt Amūro Salas

Tokio, liepos 2.—Japonai 
pasakoja, kad penki Sovie
tų kariniai laivukai plau
kioja apie dvi “ginčijamas” 
salas Amūro upėj.

Japonijos valdininkai iš- 
sireiškia, kad, turbūt, gali
ma būsią išrišt tų salų klau
simą be karo.

Pagal Sovietų-Manchuk- 
kuo 1934 m. sutartį, Sovie
tai turėjo įtaisyt švyturius 
artimoj sau, šiaurinėj tų 
salų pusėj, o Manchukuo 
įrengt švyturius iš pietinės 
jų pusės. Tačiau Manchu
kuo-Japonija įrengė sa. 
švyturius ir šiaurinėje pu
sėje, kaip ir savindamiesi 
Sennufa ir Bolšoi salas.

Melai Žmogžudišky Chi- 
cagos Policininky

Washington. — Chicagos 
policininkas G. R. Higgins 
melavo senatorių komisijai^ 
tyrinėjančiai policijos pada
rytą skerdynę prieš Repub
lic Plieno streiko pikieti- 
ninkus Memorial Dienoj, 
Chicago j, kur 10 darbinin
kų tapo nušauta. Policma- 
nas Higgins pasakojo, būk 
pikietninkai parmušę kitą 
policininką, W. Oakes’ą, o 
jį gulintį ant žemės pikieti- 
nihkas Rothmund grasinęs 
revolveriu nušauti. Tada tik 
policmanas Oakes, girdi, ir 
nušovęs Rothmundą “į pil
vą”. Higgins sakė, kad 
Rothmundas buvęs “utėlius 
komunistas.”

Čia senatorius LaFollette 
ėmė ir parodė Chicagos val
diško gydytojo raportą, kad 
darbininkas Rothmund bu
vo nušautas ne į pilvą, bet į 
nugarą ir kulka buvo pa
leista ištolo.

Laikraščių paveikslai ir 
reporteriai taip pat liudija, 
kad policija staiga užpuolė 
tvarkiai maršavusius pikie- 
tininkus ir kad policija me
luoja, būk streikieriai už
puolę policininkus.

Chicagos policijos komi- 
sionierius Allman pirmiau 
melavo, būk jis neturėjęs 
jokių reikalų su Republic 
Plieno korporacija. Bet se
natorių komisija dokumen
taliai parodė, jog ši^ korpo
racija davė 2,000 ašarinių- 
troškinančių bombų po
licijos viršininkams prieš 
streikierius.

Sibiro Armija Atsilaikytų 
Metus prieš Japoniją

Maskva.—Sovietai Sibire 
turi tiek karinių apsigyni
mo jėgų, kad bent vienus 
metus galėtų atšilai!’’ 
prieš Japoniją, be pagelbo^ 
iš centralinės Sovietijos, 
kaip praneša užsieninių lai
kraščių korespondentai.

Is■  —m—m—i ■ ■ iii ii ■ ———————

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieke 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

4 
y

Maskva, liepos 2.—Sovie
tų Sąjunga išleido 4 bilionų 
rublių vertės paskolos bo- 
nų “šalies apgynimui 'su
stiprinti.” Amerikiniais pi
nigais, tai būtų 800 milionų 
dolerių. Tuos Sovietų vals
tybės bonus piliečiai taip 
sparčiai perka, kad jų greit 
neliksią ir dar pritruksią.

Šie apsigynimo bonai bu
vo išleisti, kada pasirodė, 
jog Japonija nelinkus kai
myniškai išspręst klausimo . 
dėlei Amūro upės dviejų sa
lų.

Pas Japonijos ambasado
rių Shigemitsu . atsilankė 

igtiuių Valstijų ambasa- 
us Maskvoj J. E. Da- 

a ir išreiškė pageidavi- 
m d dabartinis Japoni
jos kx. is su Sovietais bu
tų ramiai užbaigtas.

Sovietų vyriausybė reika
laus atlyginimo už tai, kad 
Japonijos kanuolės sužeidė 
sovietinį karo laivuką Amū
re ir užmušė du jo įgulos r* 
narius, o tris sužeidė.

Sovietai parodo, kad Ja
ponijos karinis laivukas 
pirma šaudė į sovietinį šar
vuotą laivuką, ir Sovietų 
laivukas tik atsakė į japo
nų šūvius; o tada Japonijos 
kanuolių batarėja nuo kran
to bombardavo sovietinį lai
vuką.

Minimos smėlio, balų, 
nendrių ir pievų salos pa
čios savaimi neturėtų dide
lės vertės; bet Japonija ver
žiasi jas užvaldyt ir stipriai 
apginkluot, idant galėtų 
viešpataut didžiai Amūro 
upei, kuri plaukia rubežium; 
tarp Sibiro ir Manchukuo.

EXTRA!
Japonija Paveda Savo Ar
mijos Vadam Spręst Karo 

Klausimą su Sovietais

, Tokio, liepos 2.—-Japoni
jos valdovai pareiškė, kad 
yra paliekama Japonų ar
mijos komandai—ištraukt 
ar neištraukt Japonijos ka- 
ro laivukus ir kariuomenę 
iš Amūro upės salų Bolšoi 
ir Sennufa srities. Taigi ka
rinio susikirtimo klausimą 
su Sovietais paveda patiems 
Japonijos karininkams.

Įvairūs stambūs Japoni
jos politikieriai reikalauja 
nutraukt diplomatinius ry
šius su Sovietais.

Sovietai, kaip žinoma, pa
sisiūlė atšaukt savo kariuo
menę iš tų salų, jeigu Japo
nija ištrauks savo karines 
jėgas iš tos srities.

ORAS
šiandien ir rytoj oras 

Yorke ir apylinkėj 
; . u būsiąs gražus, kaip 
sa. ' finis Oro Biuras.

Pemvtadienį temperatūra 
buvo 75 laipsnių.

t
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Fourth of July
Rytoj, liepos 4 dieną, sukaks 161 me

tai nuo paskelbimo Amerikos nepriklau
somybės. Tai reikšminga mums diena; 
ji simbolizuoja revoliucines Amerikos 
žmonių tradicijas.

'I Marksas ir Leninas visuomet įvertino 
dideles mūsų krašto žmonių revoliucines 

I tradicijas. Leninas kadaise žymėjo, kad 
, Amerikos žmonės yra kovingi ir jie ne

leis reakcinei buržuazijai paneigti jų 
teises.

Amerikos žmonės sukilo ir kovojo 
prieš Anglijos imperialistus, kol juos nu
galėjo ir užtikrino šitam kraštui nepri
klausomą gyvenimą. Jų revoliucinio ka- 

‘ ro atgarsiai nuskambėjo per visą pasau
lį ir buvo dideliu įkvėpimu Francijos 
žmonėms, kurie savo didžiojoj revoliuci
joj uždavė feudalizmui Europoje mirti
ną smūgį.

Beveik šimtu metų vėliau Amerikos 
žmonės sukilo prieš vergijos viešpačius 

•v ir kovojo, kol buvo vergija panaikinta. 
Tai buvo civilinis karas, padaręs milži
nišką progresą ne tik Amerikoj, bet vi
sam pasaulyj.

šiandien, po 161 metų paskelbimo Am
erikos nepriklausomybės, Amerikos dar
bo žmonės kovoja už teisę priklausyt sa
vo unijai, už geresnį gyvenimą, už suda
rymą talkos—Liaudies Fronto—politikos 
srity j prieš karo ir fašizmo pavojų. Ši 

- didžioji talka,—Liaudies Frontas,—Ame
rikoje turės formą Farmerių-Darbo Par- 

Itijos.
Šiandien Amerikos žmonių laisvės 

priešai yra ne Anglija, bet grupė turčių, 
: Girdleriai, Du Pontsai, Morganai ir visa 

jų klika. Jie kovoja prieš darbo žmonių 
reikalus, jie žudo streikuojančius darbi
ninkus, jie nebenori suteikti teisės Ame
rikos darbininkams turėti savo uniją, 
esančią dalimi Komiteto Industriniam 
Organizavimuisi (CIO).

Šitie sutvėrimai organizuoja vigilan
tes, organizuoja fašistų būrius ir bando 
Jungtinėse Valstijose — Washington©, 
Patricko Henrio, Jeffersono, Lincolno, 
Dėbso ir Ruthenbergo žemėje—įvest juo- 

’ . dąjį fašizmą.
Minėdami nepriklausomybės paskelbi

mo sukaktuves, todėl, Amerikos žmonės 
privalo, kaip ir dera amerikiečiams, or
ganizuotis, glausti savo eiles ne tik eko
nominiam fronte, bet ir politiniam, kad 
apgynus tąsias mūsų šalies revoliucines 
tradicijas, kad išlaikius demokratiją, kad 
neprileidus fašizmui įsigalėti.
. Amerikos žmonės privalo turėti teisę 
laisvai organizuotis, streikuoti, pikietuo- 
ti, pakelti savo gyvenimo lygmalą ir iš- 

I laikyti demokratines laisves savo šalyj.
1776 metų revoliucines Amerikos žmo

nių tradicijas šiandien ištikimai gina 
tiktai ko vingiausio j i šito krašto darbi
ninkų dalis—komunistai. Jie skelbia (ir 
visai teisingai), kad komunizmas yra 
20-to šimtmečio amerikonizmas.

Lietuviai darbo žmonės, kurių milži
niška dauguma yra nusistatę už palai
kymą demokratijos, prieš fašizmą, ku
rių daugybė šiandien dalyvauja su CIO 
judėjimu, bendrai su Amerikos žmonė
mis džiaugsis šitomis sukaktuvėmis ir 

4 drauge kovos prieš reakciją, fašizmo ir 
karo pavojų.

“Mes Norime Gaut Ispanijos 
Metalų”

“Mums reikia ‘gaut’ Ispanijos rūdos” 
(metalų medžiagos),—suriko Hitleris 
pereitą sekmadienį,—“todėl mes norime 
nacionalistų (fašistų) valdžios Ispani- 

* joj.” Ir tuomi čampionas bučeris palei
do katiną iš savo maišo.

Kai Hitleris sakė “gaut,” visi suprato

“užgrobt” Ispanijos geležies ir kitų me
talų kasyklas. Tik New York Times, vis 
labiau pataikaudamas fašistam, “patai
sė” Hitlerio intenciją, kad išėjo: “Mes 
(naziai) norime gaut pirkt.” Bet šis pa
taisymas nieko nepataiso.

Kas gi neleido naziam pirkt medžiagą 
iš Ispanijos be fašistinio karo? Ar ne
galėjo jie dasipirkt tinkamos geležies, 
vario, gyvsidabrio iš kitų šalių, jeigu jau 
ne iš Ispanijos? Juk ir šiais laikais pa
saulyj dar yra daugiau tų dalykų parda
vimui negu išperkama.

Sekretas tame, kad naziai nebegali 
įpirkt reikalingų jiem medžiagų. Vokie
tijos auksą jie baigia išeikvoti; stipres
nių užsieninių pinigų Hitleriui trūksta; 
o už popierines Vokietijos markes kiti 
kraštai jau senai naziam nieko nepar
duoda.

Štai kodėl per porą paskutinių savai
čių pradėjo užsidarinėti Vokietijoj, vie
nas po kito, didieji metalo-amunicijos fa
brikai, kur dirbo tūkstančiai darbininkų. 
—Stoka metalų, stinga pamatinių me
džiagų sunkiajai pramonei. Nėra už ką 
jų dasipirkti iš svetur. Jų tegalima 
“gauti” tik grobimo keliu. O jei ne, tai 
suklups ir tolesnė nazių karo programa 
—prieš Čechoslovakiją, Lietuvą, Sovietų 
Sąjungą, Franciją.

* * * *
Hitlerio-Mussolinio 1934 m. Sąmokslas 

prieš Ispaniją
Ne tik su Ispanijos karo pradžia gimė 

pas Hitlerį noras “gauti” Ispanijos me
talo kasyklas. Jau 1934 metais naziai 
padarė sutartį išvien su Italija pasi- 
glemžt Ispanijos požeminius turtus, kaip 
įrodo žurnalas “Nation” š. m. balandžio 
24 d.

Ot kur svarbioji priežastis, kodėl Hit
leris ir Mussolinis dabar skerdžia Ispa
nijos liaudį—generolas Franco jiem iš- 
anksto užstatė Ispanijos kasyklas; gele
žies vario, gyvsidarbrio, tungsteno, va- 
nadiumo. O tai yra būtinos medžiagos 
naujoviškiem ginklam ir amunicijai ga
minti; tai muskulai Mussoliniui ir Hitle
riui naujiem plėšimo karam.
Kaip Susirokuos Anglai Kasyklų Savi

ninkai su Naziais ir Italija?
Dauguma veikiančių Ispanijos metalo 

kasyklų “priklauso” Anglijos kapitalis
tam. Jie beveik veltui gavo jas iš buvu
sių Ispanijos karalių supuvusios val
džios.

Kokiu tad būdu naziai ir mussolinie- 
čiai tikisi tas kasyklas užvaldyti ? — 
klausimas neišspręstas. O jau naziai vi
sai nemokamai ar su menku primokė j i- 
mu išsivežė šimtus tūkstančių tonų nau- 
gės-rūdos iš ispaniškų kasyklų, iš gene
rolo Franco valdomų vietų. Čia naziai 
neatsiklausė anglų, kurie dar tebėra ofi
cialiai tų kasyklų savininkai.

Anglijos valdžiai tatai nepatinka; ji
nai skersakiuoja. Bet Anglų valdovai 
tikisi “kaip nors” toliau susirokuoti su 
Hitleriu ir Mussoliniu; o šiuo tarpu nė 
patys nežiną—kaip.

# %

Anglija Bijo Liaudies Valdžios 
Įsigalėjimo

Ko Anglijos kapitalas stačiai bijo, tai 
kad neįsigalėtų liaudies valdžia Ispani
joj. Tokia valdžia panaikintų pragarinį 
darbininkų išnaudojimą ir prislėgimą, 
kuriuom pagarsėjo anglai kasyklų savi
ninkai Ispanijoj. Ko gero, liaudies val
džia galėtų pervest kasyklų turtus ir į 
valstybės nuosavybę!

Štai kodėl Anglijos valdžia tik veid
mainiauja, būk ji norinti palaikyt “be- 
pusiškumą,” kas liečia Ispanijos, bet tik
rumoj remia nazių ir juodmarškinių įsi- 
briovimą Ispanijon. 'O tarptautinėj “ne
sikišimo” komisijoj Anglija, kaip sako 
N. Y. Post, maišosi tik tuo tikslu, kad 
prilaikyt Franciją ir Sovietus nuo kari
nės pagelbos davimo Ispanijos respubli
kai,—kuomet, iš antros pusės, Vokietija 
ir Italija su Anglijos žinia urmu gabena 
ginklus, amuniciją ir kareivius genero
lui Franco’ui.

Bet, kaip minėta, Hitleris ir Mussoli
nis svajoja panaudot Ispaniją kaipo me
džiaginę papėdę naujiem savo planuoja
miem karam.

Toks jau fašizmo kelias—savo šalies 
ūkio bankrotas, žmonių skurdinimas ir 
trėškimas namie ir žudynė po žudynės 
užsieniuose.

1

Drg. TroJanovskio Pareiškimas
Trečiadienį į New Yorką atvyko So

vietų Sąjungos didvyriai lakūnai Čklao- 
vas, Baidukovas ir Beliakovas. Jie iškil
mingai buvo sutikti Pennsylvania gelž- 
kelio stotyj, priimti miesto rotušėj, o va
kare Waldorf-Astoria viešbuty j. Kartu 
su jais atvyko ir. Sovietų Sąjungos am
basadorius Trojanovskis. Viešbutyj bu-. 
vo visa eilė kalbėtojų, jų tarpe kalbėjo 
ir ambasadorius. Jis pareiškė, kad So
vietų lakūnai iš tos šalies išskrido SSSR 
didvyriais, bet dabar yra pasaulio did
vyriais, nes jie atliko vieną iš pavojin
giausių ir didžiausių aviacijos žygių.

Ten pat Trojanovskis, žinodamas tą, 
kokių dabar melų kapitalistinėj spaudoj 
siunčiama Sovietų Sąjungos antrašu, 
įspėjo prieš nepamatuotus pletkus. Tar
pe kitko, jis sakė:

“Jeigu jūs norite suprasti tikrą padė
tį Sovietų Sąjungoj, tai turite atmesti 
nieku neparemtus tų žmonių pletkus, 
kurie dėl tam tikrų priežasčių yra piktai 
nusistatę prieš mūsų šalį. Užmirškite 
spaudoje mūsų priešų šmeižtus. Nepai

Nepriklausomybes Paskelbimas 
ir Jos Pasirašytojai

John 
klau-

lijos. Įnešimą paantrino 
Adams ir per dvi dienas 
simas svarstomas. Komitetas iš 
penkių vyrų—Thomas Jeffer
son iš Virginijos, John Adams 
iš Massachusetts, Benjamin 
Franklin iš Pennsylvanijos, 
Roger Sherman iš Connecticut, 
ir Robert R. Livingston iš New 
Yorko — paskirtas pagaminti 
tinkamą nepriklausomybės ap
skelbimą.

Dokumentą ištikro parašė 
Thomas Jefferson. “Aš nevar
tojau nei jokios knygos, nei 
tų raštų, kuomet jį rašiau,” 
kė Jeffersonas kiek metų 
liaus.

ki- 
sa- 
vė-

se-

Rumunijos karalius (dešinėj) Karolis su Len
kijos prezidentu Moscickiu, kai pastarasis ap
silankė Buchareste. Jie veda diplomatinius 

pokalbius. Lenkija su Rumunija smarkiai 
ginkluojasi.

“Mes laikome, jog šitos tie
sos aiškiai matomos; kad visi 
žmones yra sutverti lygiais, 
kad jų sutvertoj as jiems sutei
kė tūlas neatimamas teises, tar
pe tų—gyvenimą, laisvę, ir pa
sistengimus prie laimės. Kad ši
tas teises atsiekti, tarpe žmo
nių tapo sutvertos valdžios, ku
rios gauna sau galę su valdo
mųjų pritarimu, bet jeigu tik 
valdžia pradeda šituos žmonių 
tikslus pagriauti, tai žmonės tu
ri teisę ją pakeisti arba ir vi
sai panaikinti, o jos vieton 
įsteigti naują valdžią, padėda
mi jai pamatus ant tokių prin
cipų ir organizuodami jos galę 
tokioje formoj, kokia jiems at
rodys bus geresnė apsaugojimui 
jų pačių ir jų laimės.”

Tie žodžiai, iš mūsų Nepri
klausomybes ^Paskelbimo šian
dien skambėtų gana revoliucijo- 
niškai daugumoj pasaulio dalių. 
Juos priėmė Antras Kontinenti
nis Kongr. Philadclphijoj, kada 
absoliutiškumas valdė beveik 
visą pasaulį ir kada mažai žmo
nių drįso pakelti klausimą apie 
teisę karalių ir kunigaikščių 
juos valdyti.

Mažai Amerikos vadų kreipė 
atydos į nepriklausomybę pra
džioje kovos su Anglija. Pir
mas Kontinentinis Kongresas, 
susirinkęs 1774 m. pakėlė Ame
rikos kolionijų skundus, bet 
apie nepriklausomybę anei žo
džio. Net ir Antras Kongresas 
visai nemanė apie persiskyrimą 
nuo Anglijos. Bet povaliai Ame
rikos kolionijos pradėjo steigti 
valstijų valdžias ir jos ragino 
Kongresą paskelbti nepriklau
somybę.

Birželio 7 d., 1776 m. Ri
chard Henry Lee iš Virginijos 
įnešė rezoliuciją paskelbti vals
tijas nepriklausomas nuo Ang- žmonės, kurių tėvai buvo pabė-

lutiną atsiskyrimą nuo Angli
jos.

Komitetas raportavo Apskel
bimą birželio 28 d. Kelios ma
žos permainos padarytos laike 
ginčų. Liepos 4 d., 1776 m. am
žinas apskelbimas priimtas ir 
po juo 53 nariai pasirašė, trys 
nepribuvę delegatai vėliaus pa
sirašė. *

Nuo to laiko daug rašoma i 
apie vyrus, kurie sudarė Antrą 
Kontinentinį Kongresą. Iš 56 
delegatų, iš trylikos kolionijų, 
net 2-3 dalys buvo advokatai, 
daugumas tų dienų radikalai. 
Daug iš jų buvo tik paprasti

sykite specialistų falsifikacijų. Vietoj 
to, pažvelgkite į šiuos didvyrius, kurie 
atvyko iš Sovietų Sąjungos, kurie yra 
atsidavę savo tėvynei, kurie yra pasiren
gę tarnauti žmonijos progresui ir kurie 
turi asmeninį entuziazmą didvyriškiems 
atsiekimams.

“Šie lakūnai jums pasakyš: ‘Mūsų ša
lyj milžiniškos liaudies masės, po šimt
mečių gyvenimo tamsybėj, jau turi pro- t 
gą matyti ir naudotis civilizacijos ir pro- Į 
greso šviesa.’ 1
“Aš nežinau, kaip daug milionų panašių 

vyrų mes turime mūsų šalyje, bet aš ži
nau, kad jų skaičius nuolatos su kiek
viena diena auga,—remiamas visos mū
sų šalies tvarkos, mūsų politikos tvar
kos, akstinamas milžiniškų atsiekimų 
plačiųjų masių ir savo asmens ambicijos.

“Tikrumoj, Sovietų Sąjungoj nauja 
generacija atsistojo priešakyj. Ši gent- 
kartė griežtai ir pamatiniai nusistačius 
ginti savo teises ir veikti už žmonijos ci
vilizaciją, progresą. Jeigu jūs norite ži
noti, ką reiškia Sovietų Sąjunga, ta pa
žvelgkite į šiuos vyrus ir tuomet padary
kite savo išvadą.”

ŠYPSENOS

geliai iš Europos, ir 8 gimė už
sienyje.

George Walton iš Georgia se
kė dailydystę, ir Roger Sher
man iš Connecticut turėjo dirb
ti prie kurpiaus iki sulaukė 22 
metų. Abraham Clark iš New 
Jersey buvo vadintas “biednų 
žmonių advokatas,” Francis 
Hopkinson iš tos pačios valsti
jos buvo vadovaujantis kolioni- 
jališkas poetas, ir Benjamin 
Rush iš Pennsylvanijos buvo 
kolionijališkas mokslininkas ir 
garsus advokatas. Toji valstija 
irgi davė Benjamin Franklin į 
delegatus, ir John Morton, ku
rio prabočiai—skandinavai ap
sistojo Delaware valstijoje 17- 
tame šimtmetyje.

Vienas iš Maryland delegatų 
buvo William Paca, tai Čekas 
ar italas.

Tarpe tų, kurie atstovavo 
South Carolina, buvo Thomas 
Lynch, ainis garsios austriškos 
šeimynos “Lints”. George Cly- 
men, George Read, Thomas 
Nelson, William Hoover, Wil-

Bet apskelbimo principai 
kė kiek nors liberališkas filoso
fijas Locke, Voltaire, Rousseau 
ir Montesquieu, kurie jau per t 
ilgą laiką rėmė naturališkas i Ham E„ery> phnip Livingston 
tiesas, populiai įską valdymą n jr |)uv0 SQnūs imigrantų 
sukilimą prieš nepakenčiamą
priespaudą. Bet kuomet šitie ir j Sekantieji aštuoni delegatai 
kiti filosofai rašė vien tik sau- jr pasirašytojai po apskelbimo 
jelei jų sekėjų ir skaitytojų, Deklaracijos, patys buvo imi- 
Jeffersonas parašė jo garsų grantai—James Wilson, James 
raštą beveik po Anglijos ka- Smith ir George Taylor iš 
nuolių, pilnai suprasdamas, kad Pennsylvanijos; Button Gwi- 
karas iki baisaus galo seks ga- nett iš Georgia; Matthew 

Thornton; Francis Lewis, John 
Witherspoon ir Robert Morris.

FLIS.

Rochester, N. Y

Panevėžys Pavasarį
Jau pavasaris atėjo, 
Sužaliavo pievos;
Miesto sode vaikštinėja 
Moderniškos JietfSfe.

Ponai kalba apie priedus, 
Kad pakelti žada;
Senos panos peikia diedus, .
Kam jaunas jie veda.

Mūs Putelė Melchijoras
Pigų alų geria;
Jam pranyko blaivūs norai, 
Kaip rūtos mergelių.

Antroje Nevėžio pusėj * 
“Maistas” orą teršia; 
Darbininkai ten uždusę 
Pjauna kiaulę, veršį.

Mūs malūnai išsijuosę ... .
Baltus miltus mala; *
O bedarbiai jau plentuose •• 
Akmenėlius kala.

Darbo birža ištuštėjo— 
Nebėra pypkorių;
Vienas meškeriot išėjo, 
Kits pas gaspadorių.

Gimnazistės jau atkuto, . j.
Carmen lūpas dažo;
Plonai antakius išskutę, 
Daro veidą gražų.

Svietas renkasi pas Mauškę, 
Gatvėse vien dulkes;
O kas lenkiškai netauškia,
Sako, tikras mulkis. <

O toj Topolių alėjoj-*- ,, ,,
Baisu ir sakyti; ‘1 ...,
Bernai mergas glamonėja, • T 
Sako: “Na, mažyte...”

Išaušus pavasarėfiui
Vanagai sukilo;
Nes baltasis balandėlis
Per aukštai pakilo. ; f *

z Sako, jis mūs luomui gedą 
Didelę užtraukė;
Padarysim mes jam bėdą, 
Kokios dar nelaukė.

Ir tuoj nutarė išskirti 
Iš paukščių draugij’os;
Bet, kaip teko dar patirti, 
Balandis nebijo.

Tiesa, buvo čia Užkliuvęs
Iš Ukmergės Mikas;- w.
Bet porą dienų pabuvęs 
Pasiliko plikas.

Ir taip ritas pilkos dienos, 
Lyg Nevėžio bangos;
Jau man merkiasi 

blakstienos—
Sudie, mano brangtiš. , 

(“Kuntaplis”) —

Abu Tokie . » I
Valgykloje Jonas valgė . 

lašinius ir tepėsi dar svies
to ant lašinių.

Jo-kaimynas Baltrus irgį- • 
“mandrus,”—valgė silkę,-
užsibarstydamas dar drus
kos. • . ••.•••

Jonas Baltrui pastebėjo: 
“Tu kvailas, jeigu ant sū
rios silkės ir dar druškos 
barstai.”

Baltrus atšovė, j Jdntii: v 
“Tu už mane kvailėsiiiš r- 
lašiniai ir taip riebus# o tu A 
dar sviestą ant jų tepi!”

G. Kuraitis. -

GAUKIT&TŲĄ1SVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

o nuo 8 vai. bus

Nedaug matosi iš šio mies
to aprašymų apie čionaitinių 
lietuvių veikimą ant kultūriš
kos dirvos, bet tame klausime 
darbuotė yra gana plati.

23 d. birželio Rochesterio 
skyrius Amerikos Lietuvių 
Kongreso laikė susirinkimą. 
Susirinkime nutarė surengti 
pikniką Lietuvos politinių ka
linių pašalpos naudai. Tai jau 
antras parengimas tam pačiam 
tikslui viršminetos organizaci
jos. Taipgi toji pat organizaci
ja pasiuntė 120 dolerių Ispa
nijos liaudžiai, apsigynimui 
nuo fašistų.

Paskutiniu laiku Gedemino 
draugija apmokėjo visą mor- 
gičių bankui už svetainę. Ko
mitetui pranešus nariams su
sirinkime, kad draugijai pri- 
seina išmokėti apie pustrečio 
šimto dolerių į metus už mor- 
gičių procentais, tuoj kilo na
riuose entuziazmas, ir daugu
ma be procentų suskolino pi
nigų. Kitus pinigus gavo ant 
mažesnio nuošimčio ir morgi- 
čius su banku atsiteista. Gir
dėjau gedeminiečiai rengs 
tam tikslui paminėjimo šventę. 
Tankiai Gedemino Draugija 
yra pasižymėjus įvairių pro
gresyvių reikalų parėmimu.

ALDLD 50 kuopa rengia 
smagų pokilį subatoj, 10 d. 
liepos, pas Markevičių ant 
farmos. Pasilinksminimas pra
sidės 2 vai. po pietų, bus žais
lų ir lošimų. Piknikas trauk
sis ligi 8 vai
vakarienė. Po vakarienės tęsis

šokiai prie smagios, geros mu
zikos gražiai išpuoštoj svetai
nėj. Pasilinksminimas trauksis 
ligi 2 vai. ryto.

Rengimo komitetas užtikH- 
na atvažiavusiems, kad pasi
linksminimas paliks gražią at
mintį. KorespondėmAs nuo 
savęs prideda paskatinimą : 
paremkite skaitlingai, nes
linksmumo laikas daugiatisiąi 
priklauso nuo skaitlingo daly-* 
vavimo publikos. Iš kitų mies
tų norintiems ' pašišveČiuoti 
Rochesteryj, tai mietas lai
kas yra patogiausias. x , 

z M. D.
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Simfonija

^Simfonijos stygų akordai virpėjo švelniai, 
Gaivino jie širdį, kaip vystančią gėlę vanduo. 
Tave išvydau netikėtai—šypsojai meiliai— 
Lengvėjo krūtinė, it būt nusiritęs akmuo.
Mačiau aš tave ir tas dangiškai žydrias akis, 
Ir lūpas raudonas, kaip sirpstančias uogas, 

[mačiau.
Stovėjai po vyšnia, sode; taip jaunutė dar vis, 
Nors metų praūžė banga, kaip sudiev tau 

[sakiau.
Jaunystės svajonių drauguže, suvylei mane! 
Tavęs ten nebuvo visai, tik ilgesio jausmais, 
Akordų švelniaisiais garsais aplankei tu mane, 
Ir vėl išnykai, tartum saulei pakilus—rūkai.

įį Pranas Kartus.
1-6-1937.

Baladė
BALADĖ—tai tam tikro stiliaus arba for

mos eilėraštis, poema. Prancūzai savo pirmyk
štėj poezijoj balades rašydavo-taikindavo prie Į 
šokių. Jie sykiu šokdavo i)- dainuodavo bala- i 
des (ballade). Jų žodis ballare mūsiškai reiš- ' 
kia šokti, ritmiškai sukinėtis ir trepsėti. Ma
tomai, todėl jie ir savo dainuškoms, taikin
toms prie šokių, davė pavadinimą—ballade. 
Tos jų baladės dažniausiai būdavo iš 7-8 ei
lučių posme (stanzoje) ir su priegaida posmo 
pabaigoje.
•Viskam modernizuojantis, daug kas pakitėjo 

ir poezijoje. Dabar jau ir baladų autoriams 
neužtenka žinoti vien tik ritmas bei rimas. 
Dabar reikalaujama, kad autorius, kaipo pir
masis asmuo savo kūriny j, pats, ir savo cha
rakterių lūpomis, sektų pasaką (pasakotų) 
apie rimtus ir svarbius laimėjimus, arba he
rojiškus užsimojimus prie kiltų siekių bei lai
mėjimų. Toks gyvenimiškųjų įvykių bei troš
kimų nupasakojimas vadinasi epiškuoju. Ba- i 
ladės negali apseiti ir be lyrikos. Bet neleisti
na, kad lyrika nustelbtų epikos kiekį. Lyrika 
poezijoj vartojama paties autoriau stipriausių, 
jausmų išreiškimui, o ne bendrų gyvenimiškų
jų dalykų nupasakojimui arba jų išvaizdavi- 
tinui. šiam dalykui vartojama epika.

Taigi, mano supratimu, jeigu poetas nesi
jaučia galįs panaudoti visus reikiamus baladė
je elementus, tai geriau tegul savo eilėraštį 
pavadina bile vardu, o ne balade. Nerimta, jei 
kas ką vadina netikruoju vardu.

P. Bs.

Poezija ir Eilėraščiai
Daugelis mažiau prasilavinusių žmonių ma

no, kad eilės ir poezija yra vienas ir tas pats 
dalykas. Tai klaidingas supratimas. Poezija 
y$a jausmų nuojiega, emocija, o eilės—tik ges
tas. Kitaip sakant, poezija yra dvasia, o eilės 
jos tik paviršinė forma. Eiles gali bile kas iš
mokti nukalti, šiaip taip nulipdyti, bet be emo
cinės--dvasios jos atrodys it rėmai be paveiks
lo, it griaučiai be gyvo kūno ir sielos. Poezija 
gema, o eilės padaroma. .. Poezija — nedirb
tinė. Rašytojas Fetas rašė: “Pats nežinau ką 
dainuosiu, bet daina jau bręsta.” Tuo Fetas 
išreiškė tikrą liaudišką poezijos jausmą. Tikra 
daina išeina tiesiog iš sielos, kaip paukščiui.

Apart emocijos, kaipo būtino poezijos ele
mente, turi būti ir mintis. Mintis yra pamatu 
visokiame literatiniame darbe; poezija yra 
mąstymas, gilioj, jausmingoj formoj. Jeigu 
poete kūrinyj mintis bus padraika, kiuža, jei
gu žodžiai, sakiniai ar posmai priešginiaus vie- 
ni kitiems,—tai jau ne poezija, ne gilus ir jau
smingas mąstymas, o neblaivo proto žmogaus 
tuščiakalbystė.

Štai jums mažas pavyzdėlis. Pereitų metų 
“Vilnies” Kalendoriuje užtikau štai kokį ei
lėraštį :

. “Ar tu matai,
Kaip jaunas darbo vyras, 
Muskuluotas, sveikas ir tvirtas, 
Bet alkanas ir apiplyšęs,
Pageltęs, purvinas, sudžiūvęs. . .”

* Kaip matote, pas šių eilučių autorių jo pie
šiamas “darbo vyras” sykiu “muskuluotas, 
sveikas ir tvirtas” ir “pageltęs .. . sudžiūvęs”! 
Pasirodo, kad tas eilutes autorius parašė ne- 
mąstęs.

Arba štai viename Liet. Meno S-gai priduo
tam veikale skaitau:

“Laikrodėlis sukas tvaksi, sukas tvaksi,—
Laikas Tarnui jau ateiti;
Tarno širdis tankiai kvaksi, tankiai kvaksi,
Nor į porą susieit”.
Autorius, matomai, besivaikydamas eiliavi- 

jno rymą, daleidžia Tarno širdžiai kvaksėti. 
Bet juk kvaksėjimas yra ančių, vištų ir varlių 

savybė, širdis gali mušti, plakti, pulsuoti, o 
ne kvaksėti. Kaip matome, tai ir šių eilučių 
autorius nepagalvojęs nuraliavo.

Kaip matote, tuose tų dviejų autorių eilėraš
čiuose nėra nei jausmingumo (emocijos), nei 
minties. Taigi, turime prieš akis eiles, bet nęi 
per nago .juodymą poezijos!

čia suminėjau tik du poezijos elementu, bū
tiniausiu. O jų yra dar daug daugiau. Bet 
apie tai pakalbėsime kitą syk.

P. Bs. I

Judžiai-T eatras-Muzika

“SUGADINTI GYVENIMAI”
Veikalas “Sugadinti Gyvenimai” (Damaged 

Lives) yra rodomas judyj New Yorke, 47th St.! 
ir Broadway, Central teatre jau kelinta savai-! 
tė. šiame veikale draminės grožės, tik jaus-i 
mų sukėlimui ir bučkių pliauškėjimui—nėra.) 
Jame vaidinama praktikinis lytinis gyvenimas 
(žinoma, nepilnai atviras, bet suprantamas) ir; 
jo pasekmės, žemiau šešiolikos metų, sakoma, 
nėra įleidžiama, bet matosi motinų, atsivedu
sių mergaičių ir mažesnio amžiaus, negu mo
ralistų yra reikalaujama.

šitas veikalas pirmesniais laikais buvo visai 
uždraustas publikos matymui, bet dabar, kuo
met Amerikos šalyj jau serga kiekvienas de
šimtas vyras ir moteris lytinėmis ligomis, tai 
drausmę nuėmė ir veikalas dabar jau yra mo
rališkas.

“Sugadintus Gyvenimus” pagamino Ameri
kos Socialūs Hygienos Assosijacija. Jų bran
duolys yra tokis: jaunas vaikinas susitinka 
suaugusią merginą baliuje, pasišoka, išsigeria 
ir, pagaliaus, palydi ją į namus; inamieje gi— 
iš augštai laibų stiklų vėl gėrimai^ pavilgo su
sitikimo jausmus. Vaikinas einą namo, bet 
mergina jį sulaiko, sakydama, tu esi jaunas, 
gražus, ne tokis, kaip kiti vyrai. Susistabdžius 
prie durų karštai pabučiuoja porą sykių, nu
ima nuo jo rankos žiponą ir nusiveda nakvy
nėn. šios scenos rezultatas aiškiai supranta
mas: viena lova ir joje lytinis susijungimas.

Vaikinas, turėdamas merginą, po tos nakvy
nės apsiveda. čia, tuojaus nakvynės mergina 
pasišaukia jį didžiausiam strioke ir pasako 
jam, kad su juom jau bus blogai ir atsiprašo 
jo aiškindamosi, jog ji pati nežinojo esant už
krėsta liga. Akis išvertęs vaikinas stovi ir 
nesupranta jos kalbos; mergina išvadina jį 
žiopliu, ablavuku, aiškiai pasakydama, kad tą 
naktį aš užkrėčiau lytine liga ir tave ir tavo 
pačią. Jis surikęs—“negali būti”—išeina iš 
kambario, bet nespėjus išeiti iš stub.os—pasi
girsta šūvis, kas reiškia merginos tragišką su 
jaunu vaikinu nakvynės užbaigą. Ji nusišauna.

Jis, parėjęs namo, praneša savo jaunai žmo
nai, jog jos daugiau nemylįs ir nesakęs tikros 
priežasties palieka visus ir išeina, pats nežino
damas sustojimo vietos. Nusiminusiai beeida
mas, pamato kokio tai šundaktario, apgaviko 
garsinimą: “Kam Kentėti Lytinėmis Ligo- 
gomis,” nueina pas jį, užmoka šimtą dolerių 
ir tas jam pasako, kad esi sveikas ir gali be 
baimes grįžti namo, nes nėra pavojaus nei tau, 
nei pačiai, nei būsiančiam vaikui. Vienok ki
ta scena parodo jį jau stovint lytinių ligų li- 
gonbutyj ir kalbant su daktaru, kuris jam pra
neša dviejų metų neatlaidų gydymą. Paskui 
jį veda per ligonbučio kambarius ir rodo sifi
liu sergančius ligonius: vieno kojos sutrauk
tos, kad paeiti negali, kito lūpos pusiau nupzt- 
vę, trečio visas kūnas margas, taškuotas.

žiūrint į tokius ligonius, prisiminė Lenin
grado turistų viešbučio mergina, stalų patar
nautoja, kuri, pamačius tokius sifilistus, nusi
tarė iki gyvos galvos nieko bendro neturėti su 
vyru. (Sifilis yra gaunamas ir be lytinio 
akto.)

Kalbamo vaikino jaunoji žmopa, išėjus iš li
gonbučio kambario ir pamačius savąjį—alpsta. 
Parėjusi namo rengiasi gulti, bet iš nusimini
mo sustyrusiomis rankomis nepajėgia pakelti 
nei paduškos, nei paklodės. Pamačiusi saviškį 
miegantį sofoje,—atidaro gesinio pečiaus vi
sus kranus ir atsigula šalę jo bendram užbai
gimui ligos ir sarmatos. Bet beglostydama jo 
ranką, subudina jį, jis, suuodęs gesą, šoka nuo 
sofos, užsuka kranus ir atidaro duris oro ga
vimui ; čia baigiasi vaidinimas pareiškimu, kad 
dėlei dviejų metų gydymosi žudytis neapsi
moka.

Veikalui pasibaigus, duodama paveiksluotos 
lekcijos. Jose parodoma kur prasideda gyvy
bė: kaip yra gydoma neseniai gimusių vaikų 
akys iš triperiu (gonorrhea) sergančių moti
nų. Aiškinama, kad medicinos mokslas yra 
taip toįi nužengęs, jog sifiliu sergančioj moti

noj jau galima užauginti sveiką naują gyvybę, 
žinoma, po daktaro priežiūra, pradžioje ket
virto ar penkto mėnesio nėštumo.

Poliaus. Pardavinėjama brošiūraites, pam
fletai lyties ir jos ligų klausimais. Pirkda
mas tris pamf. už 25 centus gauni ir vienuo
lika tėvams žinotinų punktų. Trečiam punkte- 
b.’j sako:

“Neteiskite užaugti savo vaikams su kokia 
tai dirbtina sarmata apie atskiras dalis savo 
kūno." Penktam: “Jog gimimas kito kūdikio 
yra gera proga pamokinti didesnius vaikus 
apie lytį..” šeštam: “Jeigu galima, tai visi 
vaikai turi būt prileidžiami pažiūrėti, kaip gy
vuliai tuokiasi. Tai bus atlikta svarbi dalis ly
tinio mokslo."

Kituose pamfletuose rašoma, kad tėvai pir
ma, negu vaikus leis į pradinę mokyklą,—jie 
jau turi būt supažindinę juos su lytiniu gyve
nimu, kad kuomet mokytoja pradės apie tai 
kalbėti, kad jiems nebūtų kokia nesupranta
ma, sarmatlyva naujenybe. Tėvai turi būti 
artimiausi draugai savo vaikų ir privalo per
duoti jiems visą žmogaus gyvenimą pilnoj 
šviesoj. Gėdos palaikymas gali baigtis vai
kams dideliu sveikatos nuostoliu.

Rodymas augščiau minėto judžio ir davi
mas paveiksluotų lekcijų apie lytines ligas, 
pagaliaus, pralaužė per šimtmečius užšalusį 
gėdos ir slaptybės ledą, vienok lytinių ligų 
plėtimąsi tas nesustabdys, nes jos labai drū
čiai yra susikabinusios su ekonominiu gyveni
mu. Bedarbė, nepastovus ir mažas uždarbis 
merginas verste verčia pasiduoti komercinei 
meilei, statant pavojun visą gyvenimą. Pa
siučiausiais šios bedarbės laikais, parkų pašo
nėse merginos pasisiūlydavo už.25 centus, pa
čios ir apsaugą duodamos. Pataisykite šalies 
ekonominį gyvenimą, o visokios ligos pačios 
savaimi išnyks!

J. N.

SOVIETŲ NAUJI VEIKALAI
“Paryžiaus Komuna,'’ istorinis veikalas. Tai 

atvaizdavimas Paryžiaus Komunos, kada 1871 
metais pirmu kartu žmonijos istorijoj darbi
ninkai buvo paėmę galią į savo rankas.

“Paryžiaus Komuna” turi didžiausios svar
bos. čia matai ne vien Paryžiaus darbininkų, 
moterų, visų demokratiją mylinčių žmonių pa
sišventimą, bet ir būtiną reikalą Komunistų 
Partijos. Veikale, kaip ant delno, matosi, kaip 
komunarai yra pasišventę, bet tuom pat kar
tu, prigulėdami įvairioms partijoms, neturė
dami vienos bendros vadovybės, daro klaidas 
ir pastato save pavojun.

Paryžiaus Komunoj veikia ne vien Prancū
zai, bet ir kitų šalių revoliucionieriai. Lenkas 
generolas Dombrovski yra vienas iš geriausių 
jos gynėjų ir žūva kovoj. Austras Shtaiper 
komanduoja tarptautinį batalioną ir vienas iš 
drąsiausių kovotojų. Moterys, jaunuoliai petys 
petin su suaugusiais vyrais kaunasi už savo 
laisvę.

Buržuazija veidmaininga, ji susitaria ir su 
vokiečiais, kurie pusę Paryžiaus fortų laikė. 
Vokiečiai, vakarykšti buržuazijos priešai, pra
leidžia versaliečius prieš komunarus į Pary- 

I žiu. Mūšiai ant barikadų. Kova žiauri. Ko
munarai po šešių savaičių kovos nugalėti, bet 
tik laikinai. Paryžiaus Komunos tradicijos 
giliai gyvuoja darbininkų širdyse. Rusijoj 
darbo žmonės nugalėjo išnaudotojus ir savo 
kovoj daug išvengė klaidų, pasimokinę iš Pa
ryžiaus Komunos.
i------ — —--------------------------------

Tai ne. vaivorykšte, o Anglijos karinių orlaivių pratimai (manevrai), parodą, kaip orlaiviai 
gali giaziai erdmma užlieti įuostomis nmmmibm g., t.,

„Trylika”—naujas Sovietų judis iš Raudo
nosios Armijos^ gyvenimo. Šis veikalas vaiz
duoja Azijos dykumas, Afganistano pasienyj. 
Dešimts raudonarmiečių, jų vadas, jo žmona 
ir geologas vyksta per ’dykumas linkui punk
to, kur raudonarmiečiai gaus paliuosavimo do
kumentus. Kovotojai visi turi po šautuvą, re
volverį ir kardą. Kelyje tuojaus susitinka su 
kliūtimis, smėlis, sausra. Prijoja šulinį, tas 
žemėmis užpiltas. Jį užpylė Anglijos imperia
listų gauja, kuri sudaryta iš vietos turtingųjų 
veda karą prieš Sovietus. Iki kito šulinio rei
kia joti penkias valandas. Kelyje staigiai pra
deda pūsti smarkus vejas—“afganietis”. Dan
gus ir žemė maišosi. Bet kovotojai, po dide
lio vargo, ištroškę, jų arkliai vos kojas pavel
ka, pasiekė naują šulinio vietą, kur stovi sena 
apgriuvus tvirtuma. Vėjas staigiai liovėsi. 
Jie susiranda šulinį, traukia iš jo sunkų radi
nį ir mano, kad tai bus daug vandens. Bet 
kokis buvo nustebimas, kada vieton vandens, 
ištraukė du naujutėlius kulkasvaidžius, dide
lius “Maxim”, ir daug šovinių, Anglijos išdir- 
bystės. Jie paslėpti banditų gaujos. Pasiro
do, kad čia banditų centras, šulinyje nėra 
vandens—jis nuėjo į smėlį, kas čia tankiai at
sitinka. Tik vienoj pusėj po biskūtėlį teka 
sriovelė. Į 7 1-2 minutes priteka puodelis. Ge
rai ir tas.

Raudonarmiečių vadas žino, kad banditai 
grįš pasiimti kulkasvaidžius arba gauti van
dens. Pavojus. Bot kito išėjimo nėra, kaip 
sėdėti prie šulinio, kol visi žmonės ir arkliai 
gaus vandens. Jau turi 37 puodelius—žmo
nėms užtenka, bet dar reikia bent šešių vied- 
rų arkliams. Tuom kartu jų sargas pastebėjo 
atjojant tris banditus. Paleido šūvius, bet 
priešai pabėgo. Greitai’ vienas atėjo ir pasi
davė (banditų vado pagelbininkas). Jis nori 
vandens, pasako, kad banditų yra apie 200, 
kad jie jau trys dienos be vandens, ištroškę 
ir arkliai vos. kojas pavelka. Jis slapta su
skaito kiek yra žmonių—13. Raudonarmie
čiai jį paleidžia, reikalaudami išduoti jų va
dą, nes kitaip neprileis prie šulinio.

• Pirmas mūšis. Raudonarmiečiai, pagelba 
rastų kulkasvaidžių, priešą atmuša. Bandi
tų kulkasvaidžiai neveikia, nes neturi van
dens. Derybos. Banditai reikalauja pasi
duoti, raudonarmiečiai reikalavimą atmeta ir 
reikalauja išduoti banditų vadą, tik tada su
tiks vandens duoti. Tikrumoj vanduo jau se
niai liovėsi varvėti. Jo yra tik keli puode
liai. Bet raudonarmiečių tikslas—ilgiau su
laikyti čia banditų gaują, kol pribus daugiau 
raudonarmiečių, kuriuos pakviesti jau pa
siuntė vieną savo kovotoją Muradovą.

Kelyj Muradovo arklys krito. Jis ėjo pės
čias, ėjo ilgai, kol apalpo ir parvirto smėlyj. 
Raitas būtų pasiekęs Raudonosios Armijos 
buveinę į 5 minutes laiko, bet pėsčias ėjo 12 
valandų ir nepasiekė tikslo. Tuom kartu ban
ditai vis pasiučiau puola seną tvirtumą, žū
va vienas po kitam raudonieji kovotojai, žū
va jų vadas, žūva jo žmona, geologas. 
Jau liko tik du kovotojai—Akčurinas ir Ti- 
moškinas prie kulkasvaidžių. Jie ginasi, lai
kosi.

Dykumoje jojęs raudonarmiečių batalionas 
rado apalpusį Muradovą. Jis papasakojo, 
kokioj padėtyj yra jo draugai. Batalionas jo 
pėdsakais pribūna prie šulinio, čia eina nelygi 
kova, žūva ir Timoškinas, jau tik viena Akču
rinas ginasi. Bet štai sutrata pribuvusių 
raudonarmiečių kulkasvaidžiai, sugaudžia ka-

(Pabaiga pusi. 4)

Paaiškinimas
Visiems Aukotojams Ispanijos 
Liaudžiai 13 Dieną Birželio, 
ALDLD II Apskričio Piknike

Po $1 aukavo ši draugai: 
P. Augulis, J. Kuniškis, J. 
Kaulaitis, J. Druseika, S. Ju
revičius, V. Saulis, O. Laba
nauskienė, Dr. J. J. Kaškiau- 
čius.

Smulkiais surinkta $24.05. 
Viso tapo suaukauta $32.05. 
Pinigai yra priduoti vietiniam 
Elizabetho Isp. Liaud. Gynimo 
Komitetui. Pakvitavimas gau
tas ir priduotas ALDLD 11 Ap
skričio valdybai.

Ačiū visiems aukotojams. 
Draugiškai,

D. Krūtis.

Norinčio Ateivio Sugrį
žimas į Seną Savo Šalį
KLAUSIMAS:

Imigrantas, kuris per ilgą 
laiką gauna nuo valdžios pašal
pą, dabar nori grįžti atgal į sa
vo šalį, bet neturi iš ko. Neturi 
jokių pinigų išvažiavimo iškaš- 
čiams. Jo visi draugai ir gimi
nės gyvena Europoje ir jis ži
no, kad jam tenai bptų geriau 
gyventi, negu šitoje šalyje. Jis 
atvyko į Ameriką legališkai de
šimts metų atgal. Ar šios ša
lies valdžia negalėtų apmokėti 
to žmogaus išvažiavimo išlai
das?
ATSAKYMAS:

P.Q.. nauju įstatymu,, ką tik 
Kongreso priimtu ir preziden
to užgirtu, valdžia autorizuota 
užmokėti transportacijos išlai
das bile biedno ateivio, kuris 
nori grįžti į savo šalį. Iki šiam 
laikui tik ateiviai, kurie gyvena 
Suv. Valstijose mažiaus kaip 
tris metus galėjo prašyti su
grąžinimo, dabar ne svarbu 
kaip ilgai ateivis gyveno šito
je šalyje. Bet reikia aiškiai su
prasti, .kad tokis sugrąžinimas 
įvyks tik jeigu ateivis pats te 
prašo. Jeigu valdžia sugrąžina 
ateivį į savo šalį, užmokės jo 
kelionės iškaščius, tokis ateivis 
niekad negalės sugrįžti į Suv. 
Valstijas, tik jeigu jis gaus lei
dimą nuo Valstybės Sekreto
riaus taip daryti.

F. L. I. S.

General Motors Galva Nu
suko $2,000,000 Taksų nuo 

Valdžios
Washington. — General 

Motors korporacijos prezi
dentas Alf. P. Sloan su sa
vo pačia, sudarydami mek- 
leriškus dokumentus, nusu
ko valdžiai $2,000,000 taksų, 
kaip parodo šalies iždo vy
riausybe.



Puslapis Ketvirtas

MENO SKYRIAUS DALIS
Judžiai

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
nuolių svaidiniai, raiti ir pėsti puola bandi
tus, vienus išmuša, o jų žiaurius vadus su
ima į nelaisvę. Banditų gauja sunaikinta. 
Bet kovoje iš trylikos draugų gyvais liko tik 
du—Akčurinas ir Muradovas. Nelygi ir sun
ki kova buvo. Veikalas parodo, kaip yra rau
donarmiečiai išsilavinę ir drąsiai gina darbi
ninkų tėvynę, kaip mažas būrelis ilgai galėjo

atlaikyti pl’iešą.
Bet ir čia viduje kovos vienas—Petrov no

rėjo priešams praneštų kad šulinyj vandens 
nėra. Jeigu jam tas būtų pavykę, tai prie
šai būtų pasitraukę ir vėl ilgai priscitų juos 
gaudyti. Bet jam nepavyko, kada nepaisė 
draugų perkalbėjimo, kada bėgo pas bandi
tus, tad patys raudonarmiečiai jį nušovė.

Veikalas technikiniai labai gerai padary
tas. New Yorko spaudoj apie 
tus ir geras atsiliepimas.

jį duotas pla-

D. M. š

IS LIETUVOS
RASEINIAI

Netikros Monetos Apyvartoje
Mieste pasirodė netikrų 

penkličių. Monetos padirbtos 
labai vykusiai ir nuo tikrųjų 
tesiskiria neaiškiu skambėji
mu ir yra truputį tamsesnės 
spalvos. Netikrų pinigų mies
te pasirodo labai dažnai, iš to 
galima spręsti, kad pinigų 
dirbėjai yra miesto arba apy
linkės gyventojai.

miškas. Išde- 
jaunuolyno. 

vėjui, buvo 
išsiplėsti, ta- 

j ėgomis

degęs Raguolių 
gė apie 1 ha 
Esant dideliam 
pavojus gaisrui 
čiau, vietos žmonių
ir iniciatyva, gaisrą pavyko 
greitai likviduoti. Gaisro prie
žastys tuo tarpu dar nežino
mos. Manoma, kad miškas už
sidegęs dėl neatsargaus elgi
mosi su ugnimi.

Ir Vaikams Liepe Melstis, kad 
Nebūtų Civilinės Metrikacijos

Užuguostis, Trakų aps. Bir
želio 4-6 d. Užuguosčio bažny
čioje buvo laikomos pamaldos, 
kad nebūtų įvesta Lietuvoje 
civilinė metrikacija, šios pa
maldos didelio visuomenės su
sidomėjimo nesulaukė. Pasiro
dė, kad labiausiai jomis susi
domėjo viena mokytoja, su sa
vo vyru negyvenanti, kuri an- 

rtrą pamaldų dieną pamokų 
metu nuvedė vaikus į bažny
čią melstis, kad nebūtų Lietu
voj įvesta civ. metrikacija. 
Mokinių -tėvai tokiu mokytojos 
elgesiu nepatenkinti.

Jauni Klaipėdiečiai Sandėlyje 
Buvo Įsitaisę Slaptą Spaustuvę

Birželio 8 d. Apeliaciniai 
rūmai sprendė keletą bylų.

Penki jauni klaipėdiečiai ir 
vienas kaunietis buvo kaltina
mi gaminę komunistinę litera
tūrą. Buvo taip: pernai liepos 
30 d. saug. policija gavo ži
nių, kad Klaipėdoje pas pil. 
Glezerį spaudžiami komunisti
nio turinio atsišaukimai. Nu
ėjo daryti kratos. Viską iš
kratė, visur išjieškojo, o slap
tos spaustuvės vis nėra. Apie 
7 vai. ryto ateina pas Glezerį 
vieną moteris rakto j ieškot. 
Sako, Glezeri, ką tu čia dirbi, 
palikai tenai žmones rūsy už
rakintus. Buvę pas Glezerį 
saug. polic. valdininkai klau
sia kokį raktą, kokius žmones, menkai atrodo visoki dobilai,

Raktas kabojo Glezerio bu- o vietomis visai yra išnykusių, 
te, sienoje, bet niekam neat
ėjo į galvą nuo kurių durų tas 
raktas. Kitas žmogus parodė 
ir duris, į kurias tas raktas 
tinka. Nueina policija į sandė
lį (Sodų g.) ir randa sandė
ly užrakintus tris jaunus vai
kinus, kurie negalėdami išeiti

Menkai Atrodo Dobilai
Užuguostis, Trakų aps. Šio

je apylinkėje, vietomis visai

šiemet dobilų derliaus tikimasi 
sulaukti per pusę mažiau, ne
gu praėjusiais metais.

Automobilis Užmušė Žmogų
Saločiai. Biržų apskr. Kur- 

palaukio km. gyventojas Jo
kūbas Brazauskas birželio 7 d.

pro duris, jau buvo pradėję ^uvo nuvažiavęs į Biržus pirk-
langą griauti. Sandėliai (cis
ternų) buvę privačiai išnuo
moti obuoliams pilti.

Tame sandėlyje užrakinti

ti grebėstų. Važiuojant namo 
i su grebėstais ties Pakarklių 
Ivienk., Pabiržės valse., jis pa
matė labai smarkiai atvažiuo-

trys jauni vyrukai gaminę Ii- jantį automobilj. Automobilis
teratūrą. Tuo “spaustuvinin
ku” buvęs R. Glezeris, o re- jį užkliudė ir nubloškė šalin. 

Priėjus žmonėms, jokios suža
daktorius kaunietis Kepurnin- ]ojjmo žymės nebuvo matyt, 
kas, jau šešerius metus kalėjęs (įagjau j Brazauskas buvo ne-
ir bausmę atlikęs 1931 metais, 
Aizikas Lifšicas.

Teisiamieji kaltais neprisi
pažino. Juos gynė adv. P. Le
onas, adv. M. Sleževičius, adv. 
J. Zymonas ir adv. Kerpė.

Rūmai vėlai vakare paskel
bė rezoliuciją: A. Lifšicas ir 
Hirša Strulis nubausti po šeše
rius metus sunk. darb. kalėji
mo, Hone Jutkauskas, įsakas 
Rupelis ir Hackelis šteimanas 
po 4 met. sunk, darbų kalėji
mo, bet kaip nepiln. teismas 
po vieną trečdalį bausmės nu
mušė ir jiems liko kalėti po 
2 met. ir 8 mėn.

R. Glezeris nubaustas D/ž 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo, bet jam į bausmę įskaity
tas ligi, teismo iškalėtas laikas, 
tai liko kalėti 2 mėn.

Japonijos Pasiuntinys Pas Mi-

du
P-

šeštadienį, birželio 12 
užsienių reikalų ministeris 
Lozoraitis priėmė Japonijos 
nepaprastą pasiuntinį ir įga
liotą ministerį Lietuvai p. Ša
kumą, kuris vizito metu p. mi- 
nisteriui įteikė savo skiriamų
jų raštų nuorašus ir paprašė 
audiencijos pas p. valstybės 
prezidentą k r e d e n c i alams 
įteikti.

Tą pačią dieną užsienių 
reikalų ministeris p. Lozorai
tis priėmė atsisveikinti Šv. 
Sosto charge d’affaires, a. i. 
Mgr. Todini ir Mgr. Samorė, 
nunciatūros sekretorių, kuris 
grįžo į Kauną eiti toliau savo 
pareigų.

gyvas. Matę tą važiuojantį 
automobilį žmonės pasakoja, 
kad jis važiavęs labai kreiva- 
liodamas ir labai smarkiai. 
Užmuštasis Brazauskas buvo 
mažažemis ūkininkas, apie 60 
m. amžiaus.
DEL 47 VEISĖJŲ TROBESIŲ

Veisėjai, Seinų apskr. Vei
sėjų m-lio pakraštyj yra val
diškas sklypas 2,5 ha ploto, 
ant kurio, dvarininkui leidus, 
prieš D. karą ir po karo be 
leidimų pasistatė darbininkai 
ir amatininkai trobelių, šiame 
sklype viso yra 47 trobelės, 
prie kurių yra kelių arų skly
peliai. Pereitais metais tie 
sklypeliai buvo apmatuoti ir 
norėta juos perleisti trobelių 
savininkams už išperkamuo
sius mokesčius, bet Statybos 
inspekcija plano netvirtino, 
kaip neatatinkančio statybos 
reikalavimams ir nutarė suda
ryti to sklypo taisyklingą iš
planavimą, neatsižiūrint į gy
ventojų trobeles.

Iš 47 apgyventų sklypų ma
noma padaryti tik kelioliką ir 
tuo būdu į vieną sklypą pateks 
dviejų ir daugiau trobelės, gi 
sklypas bus perleidžiamas tik 
vienam. Sudarant sklypų pro
jektą ir projektuojant naujas 
gatves ne viena trobelė atsi
durs gatvės viduryj, nes tro
belės pastatytos prie esamų 
siauresnių kelių.

Degė Raguolių Miškas
Netoli Pažaislio buvo užsi-

KARMELITŲ PLIAŽE SKEN
DO TRYS ŽMONES

Iki patenki į Karmelitų 
pliažą, pirmiausiai tenka pra
eiti visu Nemuno pakraščiu 
pro dvokiančias šiukšlių krū-

užkasti.

pliaže 
Iš viso

vas. Jas pašalinti būtų visai 
lengva: vieno—dvięjų metrų 
atstume yra duobių, į kurias 
tik reikia suversti ir 
Kas pasirūpins?

Anądien Karmelitų 
skendo trys žmonės,
šiais metais Karmelitų pliaže 
išgelbėta trylika asmenų. Iš 
jų, dvyliką išgelbėjo valtinin
kas Venskūnas, kuris per pra
ėjusių metų sezoną išgelbėjo 
net 62 asmenius; vieną—ant
rasis valtininkas.

Valtininką Venskūną, kaip 
daugiausiai išgelbėjusį skęs
tančių, žadėjo apdovanoti 
žūstančių gelbėjimo medaliu- 
mi, bet iki šiol tebėra tik pa
žadai.

Lietuvei Padaryta Operacija 
Atlanto Vandenyne

Iš atvykusių į Klaipėdą 114 
Amerikos lietuvių teko patir
ti, kad viena lietuvė pačioje 
pusiaukelėje, Atlanto vande
nyne, sunkiai susirgo apendi
citu. Buvo pavojus gyvybei. 
Tada laivo kapitonas įsakė šį 
didžiulį laivą, vežusį daugiau 
1500 keleivių, sustabdyti. Ir 
jis stovėjo iki buvo baigta 
operacija, kuri pavyko pui
kiausiai. Operuotoji Klaipė
doj, rodos, po 5 kelonės ir 
kartu sirgimo dienų, pati išėjo 
į krantą.

NIDOJE GAMINAMA FILMĄ
“Minerva Tolfilm” New 

Yorke pradėjo sukti vieną 
didelę garsinę filmą, kuri da
bar baigiama Nidoje. Ta pro
ga Nidon suvažiavę su ope
ratoriais artistai ir kt. fil
mai reikalingi darbininkai. 
Filmą gaminama vokiečių 
kalba.

RASTA TŪKSTANTIS 
ATSIŠAUKIMŲ

Šiemet vasario mėn. Vili
jampolėje, Kriščiukaičio g., 
policija sulaikė pil. Gitę !Ze- 
likovičiūtę ir padarius kratą 
rasta pas ją paslėpta apie 
1000 egz. nelegalaus turinio 
atsišaukimų. Apel. rūmai !Ze- 
likovičiūtės bylą sprendė, 
pripažino ją kalta ir nubau
dė ketveriais metais 
darbų kalėjimo.

sunk.

užsienių

LORDAS PLIMUTAS 
IŠVYKO

Ketvirtadienį, birželio 10 d. 
11 vai., lordas Plimutas Did- 
džiosios Britanijos pasiuntiny
bėje priėmė spaudos atstovus.

Tą pačią dieną
reikalų ministeris p. Lozorai
tis surengė Lietuvos viešbuty
je lordui Plimutui pusryčius, 
kuriuose dalyvavo, be jų, dar 
generalinis sekretorius p. Urb
šys, Lietuvos pasiuntinys Lon
done p. Balutis, britų charge > 
d’affaires p. Prestonas, p. 
Krovė, p. Gentas ir p. Rajec
kas. Po pusryčių svečiai lėk
tuvu išskrido iš Kauno. Lordo 
Plimuto palydėti į aerodromą 
atvyko užsienių reikalų minis
teris p. Lozoraitis, Seimo I 
vicepirmininkas p. Indrišiūnas, 
generalinis sekretorius p. Urb
šys, Lietuvos pasiuntinys Lon
done p. Balutis, protokolo di
rektorius įgaliotas ministeris 
p. Girdvainis, Kauno Miesto 
viceburmistras p. Rusteika, 
“Eltos” direktorius p. Dailydė, 
pavaduojąs įgulos viršininką 
pulk. Talevičius, britų charge 
d’affaires p. Prestonas, p. 
Gentas ir p. Kajeckas.

Taip pat buvo atvykęs į ae
rodromą lordo Plimuto paly
dėti Latvijos pasiuntinys Kau
ne p. Sėja, pasiuntinybės sek
retorius p. ‘ 'Žirnis ir latvių 
karo atašė kapitonas Degla- 
vas.

'Laisvės” Piknikas
Vose Pavilion Parke

Maynard’e, Mass
Piknikas Įvyks Šį Sekmadienį, Liepos (July) 4-tą

12 chorų dalyvaus programoje; sporto žaislai, prakal
bos ir šokiai, griežiant gerai orkestrai. Iš visos Naujosios 
Anglijos visų miestų atvyksta svečiai busais ir automo
biliais.

A. Bimba, “Laisvės” Redaktorius Sakys Prakalbą
Milžiniškos masės žmonių vyksta į šį pikniką iš visų 

Naujosios Anglijos miestų ir miestelių. Tai bus didžiau
sias lietuvių piknikas Bostono apielinkčje. $250.00 gry
nais pinigais skiriama prie įžangos bilieto. 36 asmens 
gaus dovanas.

ALDLD REIKALAI
Vajuje Pasidarbavo

■ %

Jau pirmiau paskelbėme 
vajaus pasekmes, kiek kuri 
kuopa gavo naujų narių ir 
kurioms teko dovanos. Vis 
dar gauname naujų narių, 
tai gražus darbas. Reikia 
vajų vesti nuolatos, kalbin
ti darbininkus, darbinin
kes, pažangius profesiona
lus ir biznierius į mūsų or
ganizaciją. Prirašyti savo 
paaugusius jaunuolius, nes 
centras duoda geras anglų 
kalboje jiems knygas.

Pereito vajaus metu tūli 
atskiri nariai daug pasi
darbavo. ALDLD 2 kuopoj, 
kuri laimėjo Raudonąją 
Vėliavą, daugiausiai pasi
darbavo drg. moterys. Drg. 
H. Tamašauskienė gavo 20 
naujų narių; dd. Anna Bui
vydienė, A. Sabulienė, A. 
Kvederienė ir P. Jacksonas 
gavo po 5 naujus narius.

Lowell kuopoje drg. J. 
Karsonas, be kojų draugas, 
o gavo net 7 naujus narius 
ir dalyvavo sutvėrime nau
jos kuopos Exeteryj.

Hartfordo kuopa gražiai 
vajuje pasidarbavo. Dau
giausiai narių gavo šie 
draugai: J. Margaitis 13 
naujų narių, O. Vilkaitė 6 
naujus narius.

Chicagoj 104 kuopoj drg. 
O. Jokubauskienė gavo 10 
naujų narių ir 116 kuopos 
sekretorius d. A. Matukaitis 
10 naujų nariu. Maspeth, 
n. " ; ■
Kaulinienė gavo 7 
narius, o Cibulskienė 5, O. 
Kalvaitienė 3 ir kiti po ma
žiau. Chicagoj 19 kp. drg. 
W. Kukas gavo 5 naujus 
narius, o Montreale 137 kp. 
drg. A. Kigelienė 11 nau
jų narių. Tiek yra žinoma 
vajuje pasidarbavusių drau
gų ir draugių.

Centro Nominacijos
Su liepos 1 diena prasidė

jo nominacijos kandidatų į 
ALDLD Centro Komitetą 
1938-1939 metams. Visos 
kuopos turėtų sušaukti 
skaitlingesnius susirinki
mus ir nominuoti tinkamus 
draugus ir drauges į orga
nizacijos centrą. Nominaci
jų blankas reikia grąžinti 
ne vėliau 5 d. rugsėjo (Sep
tember), 1937 metų. Vieną 
blanką pasilikte kuopos ar
chyve, o kitą grąžinkite į 
centrą.

Duoklių Pasimokė j imas
Vasaros metu pusėtinai 

susilpnėjo narinių duoklių 
pasimokėjimas, o organiza
cijos darbą reikia varyti 
pirmyn. Jau išleidome du 
numerius “Šviesos”. Šių me
tų knyga yra rašoma ir 
greitai bus duota spaudon. 
Nupirkome knygai ir “Švie
sai” popierą. Lėšų pa
sidarėme pusėtinai daug. 
Prašome visus narius ir na
res atlikti savo pareigą ir 
mokėti duokles.

. 138 kuopoj drg. N. 
naujus

šeštadienis, Liepos 3, 1937

I Liet. Vaizbos Butas šiame 
klausime nusileido, — taip sa
kė vienas narys.

Kuo pasiremdamas A. Alek- 
šis taip diktatoriškai grūmo
jo? O gi parapijonais. čia jis 
jautėsi galijotas, turėdamas 
masę už pečių ir “kapitalas” 
nusileido.

Iš šio atsitikimo gali pasi- 
mokint darbininkai: jeigu dar
bininkai bus organizuoti, tai 
jų atstovai jausis galingi prieš 
kapitalistus ir pastarieji turės 
nusileisti. Todėl, organizuoki- 
mės į CIO.

Ar Verta Ginčytis?
“Laisvėje” jau kiekvienas 

randa vietos išreikšti savo 
mintį. Tai gražus dalykas, 
kad vienas kito klaidas gali 
parodyti. Bet pertoli jau nu
žengia, o ypač apie svogūnus. 
Štai ką pasakysiu į tai: Daug 
mūsų biznierių skaito “Lais
vę”, iš jos daug valgių pasi
gamina nurodytu būdu, 
bargi leidžiama 
rėja,” tai įsigijus tą knygą, 
nereikės “Laisvėje” apie tai 
daugiau vietos užimti.

Juozelis.

Da-
knyga “Vi-

Ilgą laiką “Dirvoj” rašė Ly- 
dietis ir Galinis; dabar nė pėd
sako neliko. Kodėl taip ? Ar 
jiems buvo maža užmokestis, 
ar jie dvasioje nupuolė, ar gal, 
galop, susiprato?

Tai buvo du “paukščiai”, 
kuriuodu rašė “Dirvai” iš 
Waterburio ir platino ją,— 
kūrė fašizmo lizdą Waterbu
ry. Bet dabar jų nė pėdsako 
neliko! Pabėgo.

Lydietis ir Galinis gerai pa-
Sulyg mūsų konstitucijos, j čiupinėjo Waterburio vargo- 

duoklių laikas nustatytas nininką, “profesorių.” Mat jis 
iki 1 d. liepos, bet Centro’jiems buvo nekošernas.
TZ y. ™ . 4- 4- r. <-< ia t. n 4- c i o vnnEn 1Komitetas pratęsia iki metų 
pabaigos. Vienok nelaukite 
metų galo, nes tuom su- 
trukdysite knygos išleidi
mą. Mokėkite dabar.

Drg. A. J. Smitas iš Phi
ladelphia praneša, kad ALD 
LD 96 kuopos, Burlington, 
N. J., iždą perdavė į apskri
čio iždą drg. Valskis. Pini-

Aukos Ispanijai
Ispanijos kovotojam aukų 

per ALDLD centrą aplaiky- 
ta nuo šių draugų. Drg. 
Juozas Pranaitis, Cliffside, 
N. J. aukavo $1.50; ALDLD 
28 kuopa prisiuntė prakal
bose surinktų aukų $15.00. 
ALDLD 9 kuopa prisiuntė 
aukų: $7.00 Lietuvos politi
niams kaliniams; $23,00 Is
panijos kovotojams; $5.00 
duoklę Meno Sąjungai ir 
$5,00 Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui. Aukos 
perduota. Ačiū aukotojams!

D. M. šolomskas,
ALDLD CK. Sekr., 

Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.
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Imigrantu Problemos
SUAREšTAVIMAS Už 
LAUŽYMĄ GĖRIMO 

ĮSTATYMŲ
Klausimas:
1931 m. mane suareštavo už 

laužymą gėrimo įstatymų ir aš 
dviejus menesius praleidau ka
lėjime. 1934 m. aš gavau pir
mas popieras ir dabar noriu 
prašyti pilnos pilietystės. Ar 
tas mano suareštavimas ir nu
baudimas sulaikys pilietystę?

Atsakymas:
Yra labai sunku tamstai duo

ti užtikrinimą iš anksto. Yra 
galimas daiktas, kad teismas 
nekreips jokios atydos į tavo 
areštavimą ir nubaudimą, nes 
tai nėra skaitoma rimtu dalyku 
ir jeigu tamstos rekordas yra 
geras nuo to laiko. Prašyk pi
lietybes.

Waterbury, Conn
senai
Vaiz- 
sūsis-

duoti lietu- 
per radio, 

patiko, kaip 
ir k oštum e-

Diktatorius
Waterbury jau nuo 

yra susikūręs Lietuvių 
bos Butas, kuriame yra
pietęs diktas skaičius biznie
rių. Vaizbos Butas sumanė sa
vo koštu meriams 
viskas programas 
Tas visiems labai 
biznieriams, taip 
riams.

Tik štai, nei iš šio, nei iš to, 
atėjo vargonininkas A. Alek- 
šis (kuris save skelbiasi “pro
fesorium” ir kompozitorium) 
ir pasakė: Jeigu jūs įvesite 
radio programą, tai aš kovo-| 
siu su jumis; jeigu jums ko 
reikia, tai aš patenkinsiu jus 
per savo radio pusvalandį. 
Taip diktuoja tik diktatoriai!!

Cleveland, Ohio

P a s i linksminimų sezonas 
jau įpusėjęs. Laikas jau būtų 
sukrusti ir mums, darbiečiams, 
surengiant bent vieną 
linksminimą į mėnesį ir 
s k i rstant pelną mūsų 
kalams — propagandai,
svietai, kovai prieš karą 
fašizmą ir tt.

Liepos 7 d. Cleveland© Ko
munistų Partija rengia gimi
mo dienos paminėjimą moti
nai Ella Reeve Bloor, sukakus 
jai 75 metams amžiaus. Moti
na Bloor yra daug pasidarba
vus darbininkų judėjimui. Iš
kilmės įvyks Sokol Hali, 4314 
Clark Avė., 7 vai. vak. Bus 
graži programa. Ant pro
gramos yra ir pati motina 
Bloor, kuri kalbės į Clevelan- 
do moteris. 'Todėl yra labai 
svarbu moterims dalyvauti šia
me svarbiame parengime.

Rep.
pasi- 

pa- 
rei- 
ap- 

ir

Missilon, Ohio, liepos 2.— 
Gubernatoriaus D a v ey’o 
milicija praleido 375 skebus 
į Republic Plieno korporaci
jos vietinį fabriką.

Aukos Ispanijos Res 
publikos Gynėjams

$16.25
$20.00
$16.65

$8.59
$1.00

Per J. A. Babicz, Lon Angeles, Cal 
Per J. Baroną, Detroit, Mich. . . . 
APLA 48 Kp., Minersville, Pa. . .. 
Per V. Padgalską, Mexico, Me. . . . 

Wm. Reklis, Wood, Pa.................
Surinkta per Lawrence’o Liaudies Choro bankietą, Methuen, 

. $4.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
. .50

. .50*
. .50
. .50
. $8.98 
. $1.00 
: $4.00 
. $1.50 

$3.00 
. $1.00 
. $2.00 

$1.00 
. $5.00 

$1.00 
$1.0% 

. $1.00 

. $5.00 
. $2.00 
. $5.00 
$13.00 
$27.25 

. $6.00 
. $1.00/ 
. $2.00 I 
. $1.00 j 
. $1.00? 
. $1.00| 
. $1.001 
. $1.00 V 
. $1.00 I 
. $1.00 ■ 
. $1.00 A 
. $6.00 
$23.06 

. $3.11 
$39.10

Mass.- .....................................................
Y. Žilinskas, Suffield, Conn..........................
Peter Steponavičius, Freehold, N. J............
Ch. Shaltis, Freehold, N. J..........................
K. Karvaliunas, Freehold, N. J...................
M. Zero!is, Freehold, N. J............................
Philip Davidofsky, Freehold, N. J..............
M. Shrott, Freehold, N. J...............................
M. Davidofsky, Freehold, N. J...................
L. Ramasauskas, Freehold, N. J..................
A. Yasiukevičius, Freehold, N. J.................. .
Per V. Padagalską, Mexico, Me......................
Emily Thiede, Forest City, Pa......................
Per F. Lideikis, Great Neck, N. Y...............
Fr. Mankausky, Tunkhannock, Pa...............
ALDLD 12 Apskr., Wyoming, Pa.............
Petrone Laurukevičienė, Brooklyn, N. Y. . . 
Radziavičienė, Brooklyn, N. Y......................
R. Stankevich, Seaside, Oregon ...............
APLA’ 50 Kp., N. S. Pittsburgh, Pa...........
Joe Stripeika, Cleveland, Ohio ...................
Ella Strebak, Cleveland, Ohio ...................
P. Lengvin, Brooklyn, N. Y..........................
M. Leipus šeima, Brooklyn, N. Y............
M. žebraitis, Chicago, Ill...............................
Juozas Daubaras, Athol, Mass. ...................
J. Stupur, Portland, Oregon .......................
Per V. Sutkienę, San Francisco, California 
Per A. Balčiūną, Brooklyn, N. Y..................
P. V. Gasper, Sparta, Mich..........................
S. Paulenka, Lowell, Mass............................
F. Arbačiauskas, Lowell, Mass.......................
V. Mikalopas Lowell, Mass..........................
J. Blažonis, Lowell, Mass..............................
J. Daugirdas, Lowell, Mass..........................
J. Kazlauskas, Lowell, Mass........................ .
F. Greska, Lowell, Mass...............................
R. čiulada, Lowell, Mass..............................
Jos. Jorden, Lowell, Mass..............................
Peter Butkevich, Worcester, Mass...............
Per B. E. Senkevičienę, Easton, Pa.............
Per J. Grubį, Brooklyn, N. Y......................
Per S. Puidokas, Rumford, Me.....................

Viso ...............
Pirmiau paskelbta

$245.49
$2778.61

Viso per “Laisvę” suplaukė............. .  •. ■
Sekančiųjų aukavusiųjų pavardės pirmiau 

tos, bet tik pinigai aplaikyti per P. Walkins 
Petras Sungela, Daisytown, Pa........................
Povilas Sungala, Coal Center, Pa...................
Jonas Vievesis, Coal Center, Pa......................
Natalija Dursienė, Coal Center, Pa................
Kazys Sarpalius, Coal Center, Pa.................
Juozas Stepulis, Coal Center, Pa.................
Antanas šūkis, Coal Center, Pa.....................
Alexander Sileskis, Coal Center, Pa............. *.
Marijona Skrebis, Coal Center, Pa................
Ona Kamarauskienė, Coal Center, Pa...........
Petras Walkins, Coal Cener, Pa................  • •

.......... $3023.50
nebuvo paskelb-

$f.oo

•motAmm
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PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Kaip “Laisves” Pikniko 

Įžangos Tikietukai 
Platinasi?

Drg. Lastauskui nuvežiau 
į Camdeną 8 pakelius įžangos 
tikietukų apie 3 savaitės atgal, 
ir štai jau gaunu nuo jo laiš
ką, kuris praneša, kad visus 
tikietus išplatinęs ir reikalau
ja pasiųsti daugiau. Tai pir
mutinį šūvį paleido tas drau
gas iš Camdeno, N. J. Netoli 
šimtinės pakelių išdalinau tarp 
“Laisvės” skaitytojų ir gerų 
mūsų judėjimo simpatikų, ir jų 
dalis jau išplatinta, štai drg. 
Rimkūnas susitinka ALDLD 
6-to apskričio piknike ir sako: 
“iš dviejų pakelių pasiliko tik 
du tikietukai — visus išplati
nau.” B. Miliauskas irgi tą 
patį padarė ir kiti draugai. 
Daug mūsų gerų draugų yra, 
tik reikia su jais susisiekti, 
vienas kitą paraginti, įtikinti 
kiekvieno pareigas, o tatai bus 
didelė pagelba mūsų judėjime, 
veikime.

Mūsų organizacijos uoliai 
4 rengiasi prie tradicinio “Lais
vės” pikniko Philadelphijos 
apylinkėje. Kolonijų draugai, 
darbuokitės.

vaikams nuo 5 iki 12 metų, 65 
centai. Organizacijos ir kliubai 
gauna nuo kiekvieno tikieto 
25 centus uždarbio. Kiekvienos 
organizacijos nariai pasidar- 
buokit pardavinėdami tikietus, 
nes jūs pagelbėsite organizaci
joms.

Tikietus galima gauti nuo šių 
organizacijų: ALDLD 10 kp. ir 
L.D.S. 5-tos kp. Tikietai bus 
paskleisti tarp narių. Trauki
niai išeis saulės laiku kaip 8 :45 
A. M. ir grįš 9:15 P. M.
Svarbi Demonstracija 10 

Dieną Liepos
North American Committee 

to Aid Spanish Democracy 
gia demonstraciją pas 
Hall Plaza, 10 d. liepos, 
vai. po pietų (šeštadienį).

Tai bus svarbi demonstraci
ja už gynimą Ispanijos demo
kratijos, už reikalavimą uždė
ti embargo ant Vokietijos ir 
Italijos, juodųjų barbarų, ve
damo karo prieš Ispanijos žmo
nes; tai bus protestas prieš žu- 
dimą nekaltų žmonių Ispanijoj. 
Lietuviai masiniai dalyvaukite.

ren-
City
2-rą

Rengiama Ekskursija 
Į Wildwoodą

Philadelphijos organizacijos 
ir kliubai rengia ekskursiją į 
pajūrio maudynes, Wildwood, 
N. J., 25 d. liepos. Tikietas 
kainuos $1.25 į abi puses; o

Ekskursija 31 d. Rugpjūčio
šiaurės Amerikos Komitetas 

Pagelbai Ispan. rengia eks
kursiją Wilson Line, ant Dela
ware upės. Ant šio didelio lai
vo, ant kurio sutelpa 3,000 
žmonių, bus rodoma dvieji kru- 
tami paveikslai; bus šokiai ir 
kiti įvairūs pasilinksminimai.

Laivas išeis vakare kaip 8:15 
P. M. ir grįš kaip 11:45 P. M. 
Įvyks antradienį, nes kitaip 
kompanija nerandavoja laivo. 
Kaina • bus 60 centų. Įsigykite 
tikietus iš anksto.

Lietuvių Kongreso Išleisti 
Lapeliai

Iš Clevelande atsibuvusio 
Lietuvių Kongreso K-tas išlei
do lapelius kas liečia atsiųstus 
Lietuvos Smetonos sportinin
kus- atletus į šią šalį, su kurių 
pagelba jie norės sumulkinti 
dalį liet, darbininkų, šiuose 
lapeliuose aiškiai informuoja 
lietuvius ir numaskuoja Sme
tonos skymą. Lietuviai turėtų 
perskaityti šį lapelį ir platinti 
tarpe lietuvių. Lapelių turime 
apie 4,000 ir juos tinkamai pa- 
skleisim po Philadelphia ir jos 
apylinkę.

17-18 d. Liepos Rinkliava 
Del Ispanijos

Šiom .dviem dienom bus ren
kama aukos, pasiuntimui Ispa
nijai medikamentų, ir vaikams 
maisto. Lietuviai rinks aukas 
tarp lietuvių North dalyj nuo 
9-tos iki 13-tos gatvės, sekan
čiose gatvėse: Brandyvine, 
Green, Mt. Vernon, Wallace, 
North, Melon, Olive ir 11th St. 
nuo Spring Garden gatvės iki 
Fairmount Ave.

South dalyje, nuo Washing
ton iki Mifflin gatvių: Front, 
2nd St., Moyamensing 
nuo Front iki 4-tos
Read St., Greenwich, Tasker, 
Mores, Moore ir Wharton St.

Richmondo dalyje — nuo

tatai labai aiškiai pasako apie 
jo žlugimą. Dabartinis fašiz
mas yra gelbėtojas kapitalizmo, 
bet mes neturime užmiršti, kad 
jis bus ir jo graborium...

kai likosi išmesti į bedarbių 
eiles. Darbų Patersone nėra. 
Nežinia kas atsitiks toliaus.

renkamos namas nuo

norėsite rinkti aukas 
būkite South pusėj,

Luzerne, Pa.

Avė. 
gatves

Clearfield iki Westmoreland 
gatvių: Edgmont, Miller ir Ce
dar St.

Prašoma lietuvių įsitėmyti ir 
paaukauti kiek kas išgali. Rin
kėjai turės leidimus ir aukos 
viešai bus 
namo.

Kas tik 
tą 'dieną,
North ir Richmonde šiose vie
tose: 143 Pierce St.; 735 Fair
mount Ave.; 3244 Edgmont St., 
kaip 10 vai. ryto, subatoj ir 
nedėlioj.

šiemet Piknikai Gerai 
Pavyko

Šiemet mūsų organizacijos 
gali pasidžiaugti su piknikais. 
L.D.S. 5 kp. uždirbo $140. A.L.

6-tas apskritys irgi apie virš 
$50. Pastarajam piknikui oras 
nekoks buvo, vienok buvo pel
nyta.

Philadelphijoj dalykai taisosi, 
tik reikia mūsų organizacijų 
nariams daugiau imti dalyvu- 
mo, daugiau dirbti parengimuo
se, daugiau dirbti abelnam 
darbininkiškam judėjime. Pesi
mizmas ir individualizmas yra 
vėžio liga,' kurią sunku išgydyti. 
Socialis veikimas, susiėjimas 
žmonių, veikimas dėlei savo idė
jos yra gyvybės džiaugsmas, 
smagumas.

Nenusiminkime, draugai, dėl 
fašizmo dūkimo. Sako, skęstan
tis ir už britvos griebtųsi, jei 
pasiektų. Stimpantis kapitaliz
mas griebiasi žiauriausių būdų 
išsigelbėti iš puolančio jį ko
munizmo. Karolius Marksas
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čionaitinio miestelio ne
ži

sybč rengiasi duot koki gar
bės ženklą Jungtinių Val
stijų Prekybos Rūmo atsto
vui T. J. Watsonui daly
vaujančiam Tarptautinio 
Prekybos Rūmo Kon^rore, 
Sovietai nedalyvauja.

Birželio 20 d. įvyko Nepri- 
gulmingo Piliečių Kliubo pik
nikas, kuris pavyko gerai vi
sais atžvilgiais. Publikos atsi
lankė daug. Nugirdau nuo ko
misijos, kad pelno liks virš 
trijų šimtų dolerių. Matėsi ir 
svečių iš kitų kolonijų,—drau
gai Putei ir draugai Dobiniai 
iš Newarko.

IŠ 
matyt laikraščiuose jokių 
nių apie lietuvių gyvenimą, 
nors čia jų gyvena virš 200 
šeimynų, beveik visi mainie- 
riai. Bėgyje kelių metų tapo 
uždarytos 3 kasyklos ir virš 
1000 mainierių čia neteko 
darbo. Daugelis ir lietuvių ne
teko darbo.

Payne kasykla buvo paskel
bus bankrūtą ir stovėjo užda
ryta per 16 
neužmokėtos dviejų savaičių 
mainieriams 
kompanija gavo paskolą iš R. 
F. Corp. $142,000. Tuomet 
atmokėjo algas ir dabar dirba 
gerai. Uždarbiai menki: mai- 
nierys už 7 vai. darbo gauna 
$5.82, o padėjėjas $5.15. 
Daugiausia dirba kompanio
nai.

Swoyerville miestelyj Harry 
E. kasykla dirba ant trijų pa
mainų—dienom ir naktim. Bet 
čia darbai yra perkami. Jeigu 
nebūsi kūmas su 
bo negausi.

Merginoms čia 
viau su darbais, 
didelė Duplan Silk Co 
1200 merginų, ir 
Cigar Co 
tose 
Silk Co. ir Fashion dirba po 
porą šinitų merginų pilną lai
ką ir mokestys pagal seniau 
nustatytą NRA dar nenuka
potos. Merginoms yra geriau, 
negu mainieriams.

šiuo laiku čia atvyko keli 
CIO organizatoriai ir organi
zuoja merginas į uniją.

Desėtkas metų atgal čia 
lietuviai katalikai atsiskyrė 
nuo Kingstono parapijos ir 
čia pasistatė bažnyčią, kuri 
kainavo 38,000 dol. žemė ka
pinėms kainavo 4,000 dol. Bu
vo užtraukta daug skolos. Vie-1 
tinis kunigas, negalėdamas iš 
aukų padengti parapijos išlai
das, rengia visokius parengi
mus ir bazarus, bet ir čia ma
žai pelno. Todėl per pamoks
lą tankiai parapijomis išvadi
na skūpuoliais ir girtuokliais, 
nepaisant to, kad didesnė pu
sė parapijonų gyvena iš val
džios pašalpos.

Čia yra 2 Liet. Piliečių Kliu
bai ir per rinkimus remia 
savo žmones. Pereitais metais 
tapo išrinktas lietuvis mieste
lio gaspadorius Mykolas Ute
ris, 3 councilmanai ir 4 mo
kyklų direktoriai. Policijos 
viršininkas taipgi yra lietuvis 
Albinas Grumblis.

Kitą sykį aprašysiu plačiau 
apie šios kolonijos mainierių 
gyvenimą.

Pranešu visiems dažų unijos 
nariams, kad su 1 d. liepos 
dažų lokalo ofisas bus perkel
tas naujon vieton. Pirmiaus 
buvo po No. 75 Market St., 
o dabar randasi Lazzaro Sve
tainėj, kampas Croose ir El- 
leoson Sts. Su reikalais kreip
kitės

mėnesių. Buvo

algos. Paskui

bosais,—dar-

kiek leng- 
čia randasi 

dirba 
merginų, ir General 

kur dirba 900. Ki- 
dirbtuvėse — Fromberg

naujon vieton.
J. Matačiunas.

Duryea, Pa

GARS1NKITES SAVO BIZN| 
DIENRASTYJ “LAISVOJE"

i

Reumatizmas SrH 
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauia ’ dlciuą 
Tiekia Linksmybės Tūk*i. ams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

Vieniems Mirtis, Kitiems 
Linksmybės

Birželio 26 d. ant Phoenix 
St. traukinys užvažiavo ant 
bravoro troko, užmušė draive- 
rį, sunkiai sužeidė pagelbinin- 
ką, kuris vėliau mirė ligoni
nėj, sudaužė troką ir bačkos 
išsiraičiojo į visas puses. Tuo- 
mi pasinaudoję alaus mylėto
jai nusirito keletą bačkų į 
krūmus (“bušius”) ir linksmi
nosi per naktį.

Nuo birželio 24 d. beveik 
visi WPA projektai užsida- umatiškus skausmus, sustingimus L 
re. •■'Nežinia, kada vėl pradės 
dirbti. Sako, kad pinigų nėra. 
Darbininkai neorganizuoti, tik 
dejuoja ir laukia “geresnių 
laikų.”

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 

ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu 
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite ŠĮ pranešimą ir pa
siųskite jj su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) i Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausnjas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jflr $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti t ar ki 
tą dieną? Valandos: šitokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

EKSKURSIJA Nazių vyriau-Berlin

Nuo Wall St, New York City į Rye Beach, N. Y
Puikiuoju Laivu ’’Manhattan”

Korporacijos Prezidentas A. PINKEVICH

s
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3
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Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Susirgo Jurgis Petkus, A. 
Matuliavičius, Mrs. E. Kinda- 
rienė, J. Jankus, E. Bingeliū- 
tė. Linkėtina visiems greitai 
pasveikti.

Dažų fabrikai beveik visi 
užsidarė Patersone. Darbinin-

NAZIŲ PAGARBA AME
RIKOS PREKYBOS RŪ

MO ATSTOVUI

OFISO VALANDOS
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuvišką aptieka, kurioje galima pirkti vaistus dauy 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVR, DETROIT MICH

1410 Columbia Road, So. Boston, Mass
Tel. 2271, j namus 1512 W. Dedham 

Brockert’s yra išdirbamas Worcester, Mass.

CHARLES WAYSHVF
BROCKERT’S ALE DISTRIBUTOR

Visoje Bostono Apylinkėj Pristato Alų Piknik. 
Baliams, Bankietams, Vestuvėms
Reikalui esant kreipkitės šiuo antrašu:
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BROOKLYN LABOR LYCEUIj
DARBININKŲ IŠTARA

SalSs del Balių, Koncertų, f an 
kietų, Vestuvių, Susirinkim ir 
tt. Puikus steičius su nai. i- 
siai įtaisymais. Keturios boiių 

alleys.
KAINOS PRIEINAM*.

949-959 Willoughby Ave
Tp]

“LAISVĖS” SKAITYTOJAM, KURIU PRENUMERATA 
YRA PASIBAIGUSI

Rye Beach Y ra Puikios Maudynės, Gražus Parkas, Patogūs Įtaisymai
i Rekreacijai. Ekskursantai ten Linksminsis; Kas Maudysis, Kas Žais bei Į
I v. _ ,, . . -W • I
į Veiks ką tik Pasirinks apie Penkias Valandas Laiko. Ant Laivo Bus Vi 
į šokių Valgių ir Gėrimų Pakankamai dėl 2,000 žmonių.

3 
3 Paterson, N. J

t 7

Laivas Apleist 
New Yorką 

8:30 vai. ryto

Laivas Apleis 
Rye Beach

5 vai. po piet.

Mirtys
Drg. S. Vilkienė, Stasio Vil

ko buvusi žmona, pasimirė 
birž. 25 d. Mirties priežastis 
nežinoma. Paliko sūnų ir duk
terį. Vilkienė buvo žinoma 
visiems lietuviams Patersone. 
žmonės pasakoja, kad turėjus 
širdies ligą.

Yra keliolika skaitytojų, kurių prenumerata yra pasi
baigusi senokai. Siuntėme jau keletą paraginimų atsi
naujinti, bet iki šiol atsinaujinimo nesulaukiame.

Nepaprastai brangstant popierai ir kitom medžiagom, 
reikalingom prie spaustuvės, labai apsunkina dienraštį 
finansiniai. Todėl prašome “Laisvės” skaitytojų, kaip 
tik gaunate paraginimą, kad prenumerata pasibaigė, tuo
jau atsinaujinti.

Su pradžia liepos mėnesio būsim priversti sulaikyti 
siuntinėjimą dienraščio tiems skaitytojams, kuriem esame 
siuntę paraginimus, jei greit nesulauksime atsinaujinimo.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

ANT LAIVO BUS ŠOKIAI, GRIEŠ GERA ORKESTRĄ
Ant Manhattan laivos yra puiki vieta šokiams ir visu laiku, nuvažiuojant ir parva

žiuojant, grieš orkestrą ir šoks kas tik norės. 6-šių valandų kelionė jūra.

Ekskursija bus 22 d. Rugp.-August
Bilietai jau gatavi, tuojau įsigykite bilietus.

ĮŽANGA $1.25, IŠANKSTO PERKANT BILIETĄ $1.00

Šią Ekskursijų rengia Amerikos Liet. Darb. Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys 
spaudos naudai. Dalyvaudami šioje Ekskursijoje paremsite darbininkišką spaudą ir 
turėsite sau puikaus pasitenkinimo.

Ant laivo telpa tik 2,000 žmoniy, todėl tuojau Įsigykite bilietą
wvm w m w w wn w wuvwWvwwwdWvwiArvMw

Izidorius Navickas pasimi
rė birž. 27 d. Pasakoja, miręs 
paralyžiaus liga. Navickas pri
klausė prie Amerikos Lietu
vių Susivienijimo 101 kp. ir 
Neprigulmingo Lietuvių Pilie
čių Kliubo. I. N. buvo drau
giškas žmogus.

Patersono šilko audėjai 
(Plain Goods) turėjo masinį 
susirinkimą šeštadienį, birže
lio 26 d., Lazzaro Svet. Audė-' 
jų prisirinko pilna Lazzaro 
Svetainė. Svarstė kaip geriaus 
prisirengti prie generalio strei
ko. Tikimės greitu laiku strei
ko Patersone.

p 
u
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LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1536 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 184 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
JACOB PALUSZEK & JOHN ZIELINSKI 
184 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense 
GB 9647 has been issued to the xindersiM.,v», 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Broadway, Borough of Brooklyn. County 
Kinas, to be consumed off the premises.

* TEAGUE TIMONY 
1552, Broadway Brooklyn, N.

■ No? 
igned

155?
of

NOTICE is hereby given that Incense No. 
EB 1227 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 386 
Grand St., 
Kings, to

386 G mini

Beverage Control I.aw at
Borough of Brooklyn, County of 

be consumed on the premises. 
JOHN KRAUCtUNAS
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby _ given that License No. 
GB 4948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 256 Irv
ing Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE DEEG & SOPHIA DEEG 
256 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
EB 1266 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic 
ard St., 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5254 lias been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 549 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARGOLIS BROS.. INC.
549 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8641 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 501 Co
lumbia St. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

emit. n. Moeller
501 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8272 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 179 
Meserole Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BRONISLAW ROGOWSKI
179 Meserole Ave., Brooklyn N. Y.

Beverage Control T.aw 513 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.

AI.EXANDER BULAY
513 Leonard St. Brooklyn, N.

Leon- 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4659 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic, Beverage Control Law at 1090 
Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

EMANUEL BULOS
1000 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5304 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control T.aw at 157 
Baltic St. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to he consumed off the premises.

DIETRICH LEI1MKU1TL
157 Baltic St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 4762 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 185 
Norman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS VOGEL
Ave., Brooklyn, N. Y.J 85 Norman

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 5325 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcopolic Beverage Control I»aw at 207 Hull 
St.. .Borough of Brooklyn. County of 
to he consumed off the promises, 

JOSEPH SCHNELLER 
207 JHull St., Brooklyn,

Kings,

N. Y.
NOTICE in hereby given that I.icense Nof 
GB 4777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 431 Ever
green Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

- FRED BRECKWOLDT
434 Evergreen Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1402 has been issued to the undersigned 

<to soil beer at retail under .Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 1490 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES LISAUSKAS
1490.Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
EBlpll has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 'Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 119 
Wycfioff Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

* ANDREW PAPANDREW and
ALEX STEVENS

119 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.• ■ ■ ■ - _ _
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 
Broadway. Borough of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed on the premises.

HARRY ALTSCHULER
449 proadway Brooklyn. N.

NOTjCE is hereby given that I.icense No. 
GB 4976 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 6816 -3rd 
Ave.,‘ Borough of 
King!*, to

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7957 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control T.aw at 232 Bed- 

Brooklyn, County of 
off the premises. 
CIPRI

Brooklyn, N. Y.

ford Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

ANDREW
232 Bedford Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 955 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 487 
Nostrand Ave.. Borough of Broklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

Paul gesche
487 Nostrand Ave. Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8149 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under .Section 75 of the 
Alcoholic. Beverage Control Law at 243 
Ralph Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to he consumed off the premises.

NICHOLAS MASIELLO
213 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8739 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 168 
Howard Ave., Borough of Brooklyn. County 
of KiirVs, to he consumed oil’ the premises.

ERNEST WINGES
Brooklyn, N. Y.168 Howard

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

Beveradge Control Law at 1144 
Borough of Brooklyn, County 

to be consumed off the premises.
ERNEST MEYER

1144 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 5246 has 
to sell beer
A Icoholic
Nostrand Ave..
of Kiiigs,

of

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8464 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 7617 — 
L3th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed off the premises.

FRANK & GENE TREDGE 
d-b-a Tredge Bros.

13th Ave., Brooklyn, N. Y.7617

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
EB 1321 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tinder Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 508 
Brighton Beach Avenue. Borough of Brook
lyn, 
the

the 
449/ 
or

508

County of Kings to be consumed 
premises.

ABE FORMAN 
d-b-a National Hebrew Delicatessen 
Brighton Beach Ave., Brooklyn, N.

on

NOTICE is hereby given that Licerrse No. 
EB 2655 has been issued to the undersigned

> sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 659 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

KARL GLOTZL
659 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4792 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 606 
Evergreen Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

EDWARD II. KAMPS
606 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

6816-*—3 rd

Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

ADOLF O. HEITMANN
Ave. Brooklyn, JL Y.

is hereby given that I.icense No.
16 has been issued to the undersigned 
11 beer at retail under Section 76 of the 

32 
of

NOTICE
- 'EB 

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

AUGUST LEONARDELTJ
32 Sackett St. Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4851 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control T.aw at 277 
Sumpter St.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

PAULINE KATZ
277 Sumpter St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
R-L-7903 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 
Control

132 A of the
Law at 1068 Coney Island 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ANTHONY VALENTINO
Island Ave., Brooklyn, N.

Alcoholic Beverage 
Ave., 

toCounty of Kings, 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 75 of the 
Control Law 

Place. Borough of Brooklyn,

1068 Coney

hereby given that I.icense 
been 
wine 

132A of 
Law at

No. 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under 

the Alcoholic Beverage 
855 — 3rd Avenue, Bo- 

County of Kings, to be 
premises.

NOTICE is 
RL7900 has 
to sell beer 
Section 
Control
rough of Brooklyn, 
consumed on the

FRANK KLONOWSKI
855 — 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7914 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8259 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 270 Al
bany Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

HENRY
270 Albany Ave.,

Brooklyn. County 
off the premises.
SOHL

Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5280 has .been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I,aw at 266 Reid 
Ave., Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed off the premises.

. GUS JUNGCLAUS
266 Reid Ave. Brooklyn, N. Y,

NOTICĘ is hereby’, given that License No. 
GB 8662 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage _ Control. Law at 184 
Parkside Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
184 Parkside Avenue,

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 8461 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control T.aw at 
307 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ERNEST GREILSHEIMER 
307 Tompkins Ave., Brooklyn

the

N.

Control. Law at
Borough, of Brooklyn, 

be consumed off the

GOODMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5377 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1415 
Foster Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN HARTE
Ave., Brooklyn, N. Y.1415 Foster

NOTICE is 
GB 7497 has 
to sell beer.
Alcoholic Beverage Control Law at 533 
Park Place, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY SAHLMANN
533 Park Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 332 Fos- 
ter Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to he consumed off the premises.

HARRY SHANIK
332 Foster Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8148 has l>ecn issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 902 Cor
telyou Road, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to

902 Cortelyou

County 
he consumed off the premises. 
RUDY GIRIONI
Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5018 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1626 
Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS PAPANDREA
1626 Cortelyou Road. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5022 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 9305 
—- 3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY SCHILLING
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.9305

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4795 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 5711 — 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premisos.

PAUL WEISE
Ave. Brooklyn, N. Y.5711 — 3rd

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

NOTICE is 
GB 5089 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage Control T.aw at 876 Han
cock St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM H. MEIN
876 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1349 
Nostrand Ave., Borough of Broąklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RHODA NATHANSON
1349 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 51.27 has been issued to the undersigned 
to sei) beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I,aw at 1094 
Ha nedėk St., Borough of Brooklyn. County of 
Kings? to be consumed off the premises.

FRANK BESF.NDORFF.R and 
HELEN BESENDORFER

1094 /Hancock St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4508 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage. Control Law at 603 
Grand St., 
Kings, to

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

603 Grand

Beverage. Control Law at Č03 
Borough of Brooklyn, County of 

be consumed off the premises.
LOUIS WEISMAN

St., Brooklyn, N.'Y.

NOTICE is 
GB 5367 has 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1307 
Foster Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MAC TROPPER 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 8667 has 
to sell beer 
Alcoholic 
Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the premises.

JACOB GEIMAN 
132 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

1307 Foster

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

Beverage Control Law at 132 
County

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4660 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 169 
Calyer St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ANDREW SCHELLE
’ 169 Calyer St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 5281 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 539 Cen
tral Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

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

NOTICE is 
GB 4647 has 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 890 
Utica Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY R. and ERNEST J. KATT 
890 Utica Ave.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8994 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4209 
Farragut Rd.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARIE BEUTNER
4209 Farragut Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5102 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail under Section 75 of the' 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 2970 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MAX UNDER
(Champion Food Market) 

St., Brooklyn, N. Y.2970 Fulton

NOTICE is hereby given that License No.
GB 5093 has been issued to the undersigned 

i'Y to sell beer at retail under Section 75 of the

hereby given that License NA. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of the 

Bevera/cc Control Law at 119 
Borough of Brooklyn County 

io he consumed off the premises. 
ENGELBERT WIRTZ

119 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 4467 has 
to sell beer 
Alcoholic 
Smith St 
of Kings,

NOTICE '.s hereby given that License No. 
GB 4840 has been issued to the undersigned •' 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic. , Beverage Control I.aw at 854 Nos
trand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to l>c consumed off the premises.

GOLUB & SCHRIER
854 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8579 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3442 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bn consumed off the premises.

FRANK KRESSE
St., Brooklyn, N. Y.3442 Fulton

hereby given that I.icense No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of the 

Control I.aw at 503

NOTICE is 
GB 8556 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN F. STEILEN. INC. 
Ave. Brooklyn,503 Church N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of the

Beverage

No.NOTICE is
GB 5214 has 
to sell beer ... __
Alcoholic Beverage Control Law at 438 —
6th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4576 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control T.aw at 650 Co
ney Island Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, Io lie consumed off the premises.

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

Alcoholic Beverage Control Law at 1514 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to he consumed off the premises.

MORRIS SPIVAK
1514 .Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9344 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1199 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JACOB TAMKIN
1199 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5390 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 876 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS KREVANS & 
JOSEPH KORENVALES

876 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
GB 4885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholič Beverage Control Law at 874 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANTHONY CRISCILLO
874 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 4584 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1374 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

THEODORE DANKERS
1374 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 417 New 
Ixits Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

SAMUEL S. GORELTCK
417 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1379 lias been issued to the undersigned 
to sett beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3619 
Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1199 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 324 
Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HYMAN KING 
(King's Delicatessen)

324 Saratoga Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1350 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1708 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ROBERT J. IRWIN
1708 Flatbush Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1114 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2456 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

_ AUGUST E. MARTENS 
Ave., Brooklyn, N. Y.2456 Pitkin

NOTICE is 
EB 1294 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage Control ___
Fulton St., Borough of Brooklyn, wunW 
of Kings, to be consumed on the premises. 

SOUTHLAND DRINKS, INC.
516 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the

Law at 516 
County

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 794 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control I^iw at 284 
Scholes St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES VIGUNAS
St., Brooklyn, N. Y.284 Scholes

NOTICE is 
EB 1348 has 
to sell beer 
Alcoholic 
)>ect Park Zoo, Tlatbush Ave., Bviuuko oi 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
in the premises.

ROBERT L. CUNNINGHAM 
PROSPECT ZOO

Flatbush Ave., Brooklyn N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the 

Beverage Control Law at Pros- 
Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2776 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 32 Ten 
Eyck St., Borough ’ of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1092 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3449 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

WALTER GARŠVA
3449 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hėreby given that License No. 
EB 1489 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the. 
Alcoholic Beverage Control Law at 651 
Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
NATHAN TEICHMAN & DAVID KAPLAN 

(R. & T. Delicatessen and Rest.)
651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1296 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 572 Li
vonia Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM MAYROWITZ 
Ave., '* Brooklyn, N. Y.572 Livonia

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
EB 2907 has been issued to the undersigned 

•"trrrvll beer at retail under Section 76 of the , 
Alcoholic Beverage Control Law at 5018— 
4th Ave., a-k-a 371-- 51st St.. Borough of I 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 1 
on the premises.

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

Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8588 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 462 
Union Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MATTEO TEDONE
462 Union Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 3 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic 
Farragut Rd. 
of 
cd

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1134 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control 
North 6th St.. Borough of 
of Kings, to be consumed 

JOSEPH GEORGE 
124 N. 6th St..

Law at 124 
Brooklyn, County 
on the premises.

SAGEVICH 
Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law 
743 E. 42nd St.

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

ISIDORE TONKELOWTTZ
42 nd St.

at 4201 
Borough 
consum-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5369 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1736 
Nostrand Ave., Borough'of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

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

4201 Farragut Rd.—743 E.
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that 
has been issued to the

License No. 
undersigned

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
EB 1514 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law 
Ave., a-k-a 1997 Pacific St.. 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

BESSIE GINSBERG
372 Ralph Ave., a-k-a 1997 Pacific St..

Brooklyn, N. Y.

at 372 Ralph 
Borough of 

be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8864 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 427 
Wythe Ave.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

MARINO RODRIQUEZ 
d-b-a Ix>s Latinos

427 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 8653
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3324 
Tilden Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID ZINDMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 4726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control law at 421 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

IDA ASSENNATO
421 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4814 has been issued to the undersigwed 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 524 
Graham Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOE WEINIGER
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3145 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 205 
Kent Ave., 
of Kings,

NOTICE is 
EB 1187 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage Control
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed on the premises.

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the 

Law at 1007

3324 Tilden

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

524 Graham 205 Kent

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn, County 

to be consumed on the premises.
CARL WOLBER

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 5237 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage
Windsor Place, Borough of Brooklyn, County
of Kings, to be consumed off the premises.

WILTJAM C. HINSCH
255 Windsor Place, Brooklyn. N. Y.

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

Control Law at 255

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5379 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 376 Pal
metto St.. Borough of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed r>ff the premises.

AUGUST TRINKLE
376 Palmetto St., Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8626 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic 
Hicks St.. 
Kings, to

NOTICE is 
GB 5410 has 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 57 Buf
falo Avenue, Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

PAUL OBERLANDER 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5027 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 127 — 
6th Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM VON DOHLEN 
6th

NOTICE 
EB 974 1 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage • Control Law at 767 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS ROSENBERG
767 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 146 
Franklin St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

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

56 Buffalo

127 Ave., Brooklyn, N.

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

425 Hicks

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed off the premises.
HENRY BEHRENS

St., Brooklyn, N.

425
Of

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 75 of the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8643 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control T.aw at 7109 Ft. 
Hamilton Perkway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1101 has bean issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 742 Hėn- 
rv St., Borough of Brooklyn, Countv 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH F. LARKIN
742 Henry St. Brooklyn, N.

NOTICE is 
GB46>8 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage Control Law at 8703 — 
3rd Avenue, Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ADOLPH SCHWARTZ 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB4959 has 
to sell beer
Alcoholic Beverage Control Law at 109 — 
5th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARTIN RATH.TE
5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 5 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 4402 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off t|io promises.

SAMUEL WEINER
4402 Church Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
A Icoholic 
McDonald 
of Kings,

Beverage Control Law at 1213 
Ave., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises.

SOL FISHMAN 
d-b-a Sam’s Tavern

1213 McDonald Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenae No. 
EB 1292 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3202 
Church Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

LENA ROVNER 
D-B-A Rovner Restaurant 

3202 -Church Ave., Brooklyn, N. Y.,
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the

109

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9063 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, 
of Kings, to

of

8703 — 3rd

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

7109 Ftx
HENRY SCH LIME YER 

Hamilton Parkway. B’klyn, N.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
EB 979 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control T.aw at 3993 Ft. 
Hamilton P’kway, Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1269 has been issued to the. undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Manhattan
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is
GB 4644 has
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at. 9423 
Foster Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FOSTER AVE. MARKET. INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 4904 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control T.aw at 5902 
Ave. N., Borough of 'Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

B. HARRY MARMAROSII 
HARRY’S ECONOMY DAIRY

5902 — Ave. N. Brooklyn, N. Y.

5523 3rd

I.aw at 5523 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed off the premises. 
HENRY MENKE
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at 1470 
Borough of Brooklyn, County

NOTICE is
GB 4663 has 
to sell beer
A Icoholic
I1') at bush Ave. . . ___
of Kings, to bo consumed off the promises.

AT.BF.RT SPECKMANN
1470 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

Ave.,
1139

Borough of Brooklyn,

JOSEPH NORCZYK
1139 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

9423 Foster

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section' 75 of the

3903 Ft.
SALVATORE SANTORO
Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 2788 
to soil beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 4424 Ft. 
Hamilton Parkway, Borough of Brooklvn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
WUIS BERNSTEIN & SIDNEY LONDA 
(d-h-a Ber-Txm Delicatessen & lunch Rooml 
4424 Ft. "* "

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

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 5073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at .99—4th 
Avenue. Borough of Brooklvn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ROCCO CIANI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB8560 has 
to sell beer
Alcoholic Beverage Control Law at 196 — 
7th Avenue, Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed off the premises.

J. RUGGIERO & SON, INC.
196 — 7th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5331 has been issued (o the undersigned 
to soil beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 3709 — 
18th Avenue, Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ISADORE WEINBERGER 
18th Ave., Brooklyn, N. Y.3709 —

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

at retail under Section 75 of the 
Control T.aw at 201 

County

99—4th Ave.,

Hamilton Parkway, B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1513 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control T.aw at 47 Bond 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8883 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1.324 
Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANNA HIMELFARB
1324 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.,

NOTICE 
GB 8572 
to sell beer 
Alcoholic Beverage Control T.aw 
Ditmas Ave., Borough of Brooklyn 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL BERGON
201 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is horeby given that I.icense No. 
GB9143 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1834 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to bo consumed off the premises.

DOMINECK CINCOTTA
1834 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 4800 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control T.aw at 4023 
Avenue J. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN KUNOFSKY 
AND RUBIN KUNOFSKY

Avenue J Brooklyn, N. Y.4023

NOTICE
į EB 1072 ________ , ________ „„ . ............___
J to sell beer at retail under Section 76 of the 
( Alcoholic Beverage Control T.aw at 564 

Wythe Avenue. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises:

t VERONIKA SKODIS
• 564 Wythe Avenue Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby ^riven that License No. 
EB 1080 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic 
Berry St., 
King*, to

233 Berry

Beverage Control Law at 233 
Borough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises. 
HELEN SCHWABAS

St., Brooklyn, N. Y.

9* NOTICE is hereby given that I.icense No. 
EB 978 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 8013- - 
20th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

L* BENJAMIN SKLAR
8018—20th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
GB 9557 has been issued to the undersigned 

■ totali beer at retail under Section 75 of the 
?? AtooboBc Beverage Control Law at 7314— 
r• 1Mb Avenue, Borough of Brooklyn. County

•• Kings, to be consumed off the premises.
L , MAGDALENA FOESEI.
f 7114—18th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NQIIWE is hereby given that I.icense No. 
’'tt 10®2 has been issued to the undersigned 

W gaWbeer at retail under Section 76 of the 
AlaatoHe Beverage Control Uiw at 400 Bed- 

Ave., Borough of Brooklyn, County of 
■SMB, to be consumed on the premises.

GUSTAS SANDRAS
Wlford Ave., Brooklyn, N. Y.

ice la hereby given that License No. 
,•78 has been Issued to the undersigned 
II war at retail under Section 76 of the 
joUa Beverage Control Law at 25 
Riajr, Borough of Brooklyn, County of 
k to be consumed on the premises.

MORDCHA ROSENBAUM 
Mk-a Broadway Coffee Pot

Naiwajr, Brooklyn, N. Y.

47

be consumed on the premises.
KAY’S CAFETERIA. INC.
St., Brooklyn, N. Y.Bond

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

NOTICE
EB 880 _____
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 590—2 
Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

BERKSHIRE LUNCH CO. INC.
590-2 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4847 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 74 Kings
ton Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH PALTIEL
74 Kingston Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1459 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law 
ral Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the 

HENRY WENDEL
35 Central Ave., Brooklyn, N.

at 35 Cent- 
County 

premises.
of

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 31 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 7210 
Ridge Blvd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FLAGG COURT CLUB
7210 Ridge Blvd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1111 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 398 
Avenue P, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to bo consumod on the nremises 

CONSTANTINOS TZANIDES
•08 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I >B 1175 has been issued to the undersigned 
I to sell beer at retail under Section 76 of the
I Alcoholic Beverage Control I.aw at 32% 
■ Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, County 
i of Kings, to be consumed on the premises 

DORA SLOTNTCK
82% Tompkins Ave. Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5152 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1301 
Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ISIDORE GABRIELOV
1301 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I,aw at 1603 
Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

AVEDIS MELKONTAN & STEVE 
MELKONIAN

1603 Cortelyou Road Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4947 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 992 Co
ney Island Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN F. KARKHECK 
D-B-A. Block Island Food Stores

992 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5382 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control I.aw 
Avenue D, Borough of Brooklyn 
of Kings, to be consumed off the 

DORA DATZKER
4718 Ave. D, Brooklyn, N. Y.

75 of the 
at 4718

County 
premises.

NOTICE is hereby given that License 'No. 
GB 4996 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4410 — 
18th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

NICHOLAS PANEOTTO 
D-B-A The New Delicatessen

4410 — 18th Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4855 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 8204 — 
5th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

KATHRYN TONKOVICH AND
I JOHN AJERSCH 

d-b-a Gene & Johns
5th Ave., Brooklyn, N. Y.

of

8204

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1290 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2213 
Avenue U, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
BRIGHTON KOSHER DELICATESSEN. Inc. 
2213 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 1343 has 
to sell beer .. ___ ___...
Alcoholic Beverage Control Law at 931 «— 
3rd Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CLASSIC CAFETERIA. INC. '
931 — 3rd Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
GB 5435 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control T.aw at 1717 
Foster Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off tho premises.

BERNARD LISWOOD
Ave., Brooklyn, N. Y.1717 Foster

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

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

Beverage Control I,aw
J, Borough of Brooklvn,

NOTICE is 
GB 4512 has 
to sell beer . , __
Alcoholic Beverage Control I,aw at 680 Ever
green Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN A. MONTELEONE
680 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under1 Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control I,aw at 407 Ever
green Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRED SENKEL
407 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is „hereby given that License No. 
GB 5365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of tho. 
Alcoholic Beverage Control Law at 170 — 
5th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LUDWIG KNOBLING
Avenue Brooklyn N. Y-170 5th

NOTICE is 
GB 5110 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 4204 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID COHEN 
(C. & II. DAIRIES) 

4204 Avenue I),

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

Beverage Control I,aw 
Borough of Brooklyn,

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4466 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1185 
Liberty Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN
1185 Liberty Ave.; z Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5244 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 379 Co
lumbia St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed- off the premises.

NICOLA De FONTE
370 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 4737 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage Control T.aw at 4017 
Avenue J, Borough of Brooklvn, County 
of Kings, to he consumed off tbe premises.

RUDOLF ENDERS 
4017 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB518I has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 246 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM
24 G Nassau

BICA - CHARLES MANERT
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 9409 has 
to soil beer __
Alcoholic Beverage Control T.aw at 112 N. 
Henrv St., Borough of Brooklvn, County 
of Kings, to be consumed off the premises,

BEN ARD McMAHON 
Henry St. Brooklyn, N. Y.

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

112 N.

NOTICE
GB 5402 
to sell beer _ __
Alcoholic Beverage Control I.aw at 70 Nor
man Ave., Borough of Brooklyn, County
of Kings, to be consumed , off the premises.

JOHN KEKER
70 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

is 
has

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9-163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1050 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5229 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 141 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE J. JOYCE
141 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5309 has been issued to the, undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 131 
Meserolo Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control I.aw at 2 E. 
2nd Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ALBERT ULMER
2 E. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.' 
EB 1336 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 774 
Rockaway Ave,, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MORRIS KORMEL
774 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2914 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2007 
Avenue U, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1466 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 623 
Livonia Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DAVID GOTOFF 
Ave., Brooklyn, N. Y.623 Livonia

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the 

Control Law at 1837

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1495 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1078 
Flushing Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DOMINIC VACCARO
Brooklyn, N. Y.1078 Flushing Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 201 
Roebling St. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1099 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 271 
Jay St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WALTER HIGGINS
Brooklyn, N. Y.271 Jay St.

NOTICE
EB 5233
to sell beer __
Alcoholic Beverage Control Law at 238 — 
5th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
oT Kings, to be consumed, on the premises.

FRED SCHAPER
Avenue. Brooklyn, N. Y.

is 
has

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the

233 5th

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the 

Law at 501

NOTICE is 
EB 3194 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

S. & 
1837 Coney

NOTICE is 
EB 1387 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage Control
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ISIDORE ZISK
Avenue Brooklyn, N. Y.501 Church

Kings, to be consumed on the

M. DELICATESSEN. INC.
Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
■EB 1307 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Brighton Beach Ave., 
Countv of Kings, to 
premises.

NOTICE is 
EB 1375 has 
to sell beer^ at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 286 
Utica Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

FANSO PROVISION CO.
235 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Control Law at 422 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

BECKER
422 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N.

SOPHIE

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1016 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage • Control Law at 167 
Leonard St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS FIORENTINO
St., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 6901 — 
4th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

RIDGE DINER, INC. 4th ----- -6901 Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the

167 Leonard

NOTICE is 
EB-2353 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage Control
Bogart St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the 

Law at 56-72

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3295 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 282 
Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK NILO
282 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenae No. 
EB 2541 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 189 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ARTHUR KEENAN
189 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 951 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage Control Law at 3614 — 
14th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HYMAN BABICH 
14th Avenue, Brooklyn, N. Y.3614

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1410 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2010 ’-r- 
86th St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

SOPHIE WALKER
86th St., Brooklyn, N. Y.2010

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1252 has ijeen issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 7815 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

SALVATORE FOPPIANO 
3rd7315 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 1195 has 
to sell beer _ _____ _____________„
Alcoholic Beverage Control Law at 1488 
Herkimer St., Borough of Brooklyn, County . 
of Kings, to be consumed on the premise*.

ALFONSO CIERVO 
“ Brooklyn, N. Y.

hereby given that Licenae No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the

1488 Herkimer St.

..
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Minersville, Pa. Riebūs Valdžios “Sandvičiai” 
Laivų Kompanijoms

Birželio 26 d. atsibuvo ves
tuvės Monikos Zeikiutės, su 
Vincu Kazakevičium, iš New
ark, N. J. Vestuvių pokilis 
atsibuvo pas jaunosios tėve
lius, dd. J. ir M. Zeikus, ant 
farmos, Orwigsburg, Pa. Jau
nieji abudu laisvų pažvalgų, 
tad ir šliubą ėmė civilį Potts- 
villėj, pavieto teisme. Linkėti
na jiems laimingo ir linksmo 
šeimyniško gyvenimo.

Šioj apielinkėj Zeikų šeima 
yra plačiai žinoma progresy
viam darbininkų judėjime, nes 
jų šeima piknikų ir baliukų 
parengimuose p a t a maudavo 
su orkestrą, kuri susidėjo iš! 
tėvo, sūnaus ir duktės. Todėl 
ir svečių buvo iš įvairių vietų : 
iš Newark, N. J., iš Reading, 
Minersville ir Shenandoahio. į

B e s i 1 inksminant svečiams ' 
nebuvo pamiršta ir svarbesni 
reikalai. Kas svarbiausia, tai 
Ispanijos kova už demokrati-l 
nę laisvę, su žvėrišku fašizmu. 
Tiesą pasakius, kad toks svar
bus klausimas, kaip Ispanijos 
šiandieninė padėtis, ne pas 
visus darbininkus įkainuojama 
ganėtinai, tad sulig susirinku
sios publikos aukų truputį per- 
mažai surinkta.

Washington. — Iki šiol 
Jungtinių Valstijų valdžia 
sumokėdavo p r i v a tinems 
laivų kompanijoms 20 iki 30 
milionų dolerių per metus 
neva “už pašto siuntinių iš- 
vežiojimą.” Dabar nuo lie
pos 1 d. valdžia duos jau 
tiesioginę finansų paramą 
,toms kompanijoms, sako, 

I “idant jos galėtų išlaikyt 
j varžytines” su užsienių lai
vų linijomis.

Dėl valdžios primokėjimų 
amerikinėms laivų linijoms 
jau pasirašyta sutartys su 
23 kompanijomis. Bet tie
sioginės paramos laivų savi
ninkai gausią kokiais 40 
procentų mažiau negu gau
davo “už pašto siuntinių iš- 
vežiojimą.”

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 957 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 873 
liegeman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PAUL MILLER 
Known as 734 Elton St.

873 liegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1372 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3916 — 
18th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PARKVIEW KOSHER DELICATESSEN 
REST., INC.

3916 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2454 has been issued to othe undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2626 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to he consumed on the premises.

JOHN CARLO 
d-b-a Fountain Bar & Grill

2626 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7912 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 858 Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to l>e con
sumed on the premises.

GIOVANNI NAPAL1TANO 
Blue Eagle Tavern

858 Glenmore Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1408 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 118 
Union Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY BIZER
The Boulevard Bar & Grill Restaurant 

148 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Aukų vestuvėse surinkta 
$5, ant rytojaus dar man pri
davė 25c tam tikslui, tai sykiu 
pasidarė $5.25, kuriuos pri- 
siunčiu “Laisvei.”

Aukavusių vardai: po $1 M. 
Zeikuvienė, Žambu scvičius; 
po 50c.: Kazakevičienė ir V. 
Kazakevičius; po 25c.: Raguc- 
kienė, Stalkautienė, Krasnic- 
kas, Martin, J. Ramanauskas, 
Žilionienė, A. Kazakevičius, V. 
Ramanauskas, ir smulkių 25c.

Visiem aukavusiem širdin
gai ačiū.

J. Ramanauskas.

London. — Anglijos Gele
žies ir Plieno Federacija at
sišaukė į visus gyventojus, 
kad rinktų ir pristatytų se
nus geležgalius, nusidėvėju
sius metalinius indus, su
daužytus pečius ir kitus 
“skrepus.” Sako, trūksta 
metalo smarkiai varomai 
ginklų gamybai, nors Ang
lijos kasyklos ir liejyklos 
dar niekad pirmiau nepaga
mindavo tokį daugį plieno 
kaip dabar.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5005 has been issued to the undersigned 
to sell 1 cer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 727 
Schenck Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5100 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 715 
Schenck Ave., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL SELTZER
715 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

Wholesale Retail*

Wilkes Barre, Pa.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 4662 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 299 
Smith St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

AARON II IRSCH BERG
299 Smith St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5411 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 420 New 
Jersey Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises, 

SAM SH1FFMAN
420 New Jersey Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9406 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1922 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

ISAAC WALLCAVE
1922 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.

Scranton ir Plačios Apielinkės 
Lietuvių Žiniai

Draugės ir Draugai! Iki į 
dienraščio “Laisvės” pikniko j 
jau nedaug laiko lieka. Pikni- i 
kas įvyks liepos 18-tą dieną 
Valley View Park, Inkerman, 
Pa.

Šis piknikas bus vienas iš j 
nepaprastų, kokio šioje apie-1 
linkėj nebuvo pirmiau, nes 
čia dalyvaus geriausios meno į 

•spėkos programos pildyme. 
Čia suvažiuos šie pagarsėję 
chorai iš Shenandoah, Pa., iš 
Philadelphia, Pa., Merginų

* Oktetas iš Wyoming, Pa., ir 
didžiulio Aido Choro Aidbalsiai 
iš Brooklyn, N. Y. Bus geras 
kalbėtojas, gera orkestrą šo
kiams.

Čia bus tikras lietuvių liau
diškas piknikas, kur galėsit 
susieit savo drauges-draugus 
iš plačios apielinkės. Čia bus 
gerų valgių ir gėrimų, šeimi
ninkės jau daro planus, kad 
suvažiavę į pikniką būtų vis- 
kuom aprūpinti.

Todėl draugės ir draugai, 
visose ALDLD kuopose šiam 
apskrity] darbuokitės, kad su
trauki daugumą lietuvių iš sa
vo miestelių į šią, taip nepa
prastą, iškilmę, nes tokios 
progos, tiek daug ką išgirst 
arba pamatyt, reikės ilgai 
laukt, jeigu kas praleis dabar 
neatsilankęs.

Mes žinom, kad darbinin
kiškas laikraštis tai yra tik
ras ' ’kelrodys mūsų gyvenimo 
ir kasdieninis mums tikrų ži
nių teikėjas, todėl čia mūsų 
visų yra būtinas reikalas pa- 
sjdarbuot, kad paremt darbi
ninkišką spaudą, o paremt 
dabar visiems yra proga, atsi
lankant į šį spaudos naudai 
pikniką.

Čia visi smagiai dieną pra- 
leišim su daugeliu svečių iš 
plačios apylinkės, kurių jau 
esam pasiilgę.

Todėl visi darbuokimės, kad 
turėtume pasekmių iš šio pik
niko, kad galėtume suteikt 
getą paramą dėl savo dien
raščio “Laisvės”.

J. T. V.

Madrid. — Fašistų pa
trankos, bombarduodamos 
Madridą per valandą, kelis 
gyventojus užmušė ir virš 
40 sužeidė, birž. 29 d.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3114 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 577 -4th 
Ave.. Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GEORGE FASNO
577 1th Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2126 
Nostrand Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTIEN 
(d-b-a Square Dairy)

2126 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2560 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 331 
Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on -the 
premises.

CHARLES WEISS
CHARLEY’S SELF SERVICE. INC. 

331 Knickerbocker Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2317 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 504 ' 
Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to he consumed on the premises.

MORRIS HOROWITZ
504 Ditmas Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 4055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 992 At- I 
lantic Ave., Borough of Brooklyn, County ! 
of Kings, to be consumed on the premises.

ALPHONSO PETITO
992 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1022 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at„ 2X21 
Brighton 8th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 1 
EB 1515 has been issued to the undersigned į 
to sell beer at retail under Section 76 of the ! 
Alcoholic Beverage Control Law at 589 I 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MURRAY JACOBS
589 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2782 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 52 
Jay St.. Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUISA MARTENS
52 Jay .Street, Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 895 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 117 
Dwight St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MAX SCHWENDTNER
117 Dwight St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
EB 2512 has been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4802 
Ft. Hamilton Pk'way Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM OPPENHEIM
4802 Ft. Hamilton Pk’way, Brooklyn. IjJ. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2649 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 326 
Roebling St., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ISIDORE ZIMMERMAN
326 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1327 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 502-6 
Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PETER STURGIS
502-6 Broadway Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 93 Mon
trose Avenue, Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTONIO GRIMANDO 
Montrose Beer Garden

93 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1111 has been issued to the undersigned ; 
to sell beer nt retail under Section 76 of the ' 
Alcoholic Beverage Control Law at 806 
43rd St.. Borough of Brooklyn, County ' 
of Kings, to be consumed on the premises.

CO-OPERATIVE TRADING ASS’N 
806 — 43rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1186 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2575 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PHILIP GOLDBERG
2575 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3114 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 724-726 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GEORGE VOGEL
724-726 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2625 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 562 Van 
Siclen Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MAURICE COHEN
562 Van Siclen Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3049 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 416 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

. SALVATORE AMATO
416 Graham Ave.. Brooklyn. N. Y.

(155-156)
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NOTICE is 
EB 1157 has 
to sell beer

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the

PATRICK
152 Montgomery St

to sell beer

Parsamdau automobilius vestuvėm 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

McCORMICK
Brooklyn, N. Y.

407 Marcy

Control
Borough 

be consumed

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the

kolonijų. Užtikrinam, kad

hereby given that License 
been issued to the undersigned

EUREKA RESTAURANT, INC.
304 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

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

J. DINER & REST. INC.
Island Ave., Brooklyn, N.

Law at 152 
of Brooklyn, 

on the

Borough
Kings, to be consumed on

GERIAUSIA DUONA

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2911 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4914-13th 
Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ISRAEL SKILOWITZ
4914-13th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 932 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 78 — 
6th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

B. & T. COFFEE SHOP & REST., INC.
78 -- 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1237 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 473 Ber
gen Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

BERGEN PURE FOOD, INC.
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 1133 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage Control Law at 224 Ber
ry Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DANIEL LAMONICO
224 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 997 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1906 
Avenue M, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
MARX DELICATESSEN & LUNCH, INC. 
1906 Ave. M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1014 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3175 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

K. & 
3175 Coney

NOTICE is 
EB 1299 has 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 631 — 
5th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HYMAN A. FISCHER
■ 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 12 17 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 407 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, Copnty 
of Kings, to be consumed on the premises.

GINO TURATTI
Avenue, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to, the undersigned 
at retail under Section 76 of the

Alcoholic Beverage
Montgomery St.,
County of Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1121 has been Issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 9201 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

STEPHAN 1IOLLERAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 1188 has 
to sell beer ... 
Alcoholic Beverage Control Law at 304 Pro
spect Park 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
.->i> ,ki nas been issued to (he undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2189 
Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JONAS GUTCHIN 
BARBARY COAST MUSIC HALL

2189 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1139 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 318-24 
Grand St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GRAND PARADISE CO., INC. 
318-24 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1037 has been 
to sell beer 
Alcoholic Beverage 
loughby Ave., Borough 
of Kings, to

žiuosim 7:30 v. ryto. Pribūkite visi 
laiku prie Autoyre dirbtuvės, River
side St. V. K.

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Laisvo Kapyno Draugija 

rengia didelį pikniką sekmadienį, 4 
d. liepos, Ko-operatyvo Darže, Groan 
Lake. Bus gera muzika šokiams,

grieš amerikoniškus 
šokius. Kviečiame 
šiame piknike, taip pat ir iš toli
mesnių 
smagiai laiką praleisite.

ir lietuviškus 
visus dalyvauti

Kom.
(155-156)

geras kalbėtojas, gerų valgių ir gė
rimų. Visus ir visas kviečiame da
lyvauti.

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la
bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

Jos. Jackim, P. 0. Box 345,
Shelter Island Heights,

CHARLES
UP TO-DATE

K. Degutis, Savininkas
Gerai Patyrę Barber i ai

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer .Sts.

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą

402 Metropolitan Avė
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

WILKES-BARRE,
Draugai Lincoln Bataliono, kad su

šelpt kariaujančius už demokratiją 
Ispanijoj, rengia labai
žiavimą liepos 4-tą d., Simko Glen 
Park, Ransom Ferry.
tiems su automobiliais
309. Kurie neturi automobilių, tiems 
bus parūpinta kelionė. Susirinkite į 
Workers Alliance raštinė, 225Ą S. 
Main St., transportaciją gausite šio
mis valandomis: 10, 11 ir 12 iš ry
to. Kelionė į abi puses tik 25c. Bus

Važiuojan- 
imkit kelią

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių
Iš senų padarau 
naujus 
lūs

ir pavieniu.

paveiks- 
ir krajavus 

sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 5-6111

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

36-42 Stagg St
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1239 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the | 
Alcoholic Beverage Control Law at 6917-23 
5th Avenue, Borough of Brooklyn. County . 
of Kings, to be consumed on the premises.

MOY KIM & JONG Q. HOP 
D-B-A Youngs & Co.

6917-23 • 5th Ave., Brooklyn, N. Y. i

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1364 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail under Section 76 of the | 
Alcoholic Beverage Control Law at 588 > 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SQUARE CAFETERIA CORP.
588 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
EB 1315 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic. Beverage Control Law at 297 
Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARCY RESTAURANT. INC.
297 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1230 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the. 
Alcoholic Beverage Coptrol Law at 299 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MURRAY KERZNER
299 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1529 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 281 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to he consumed on the premises.

MORRIS BAROFSKY
281 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1285 has been issued to the undersigned 
to sell beei’ at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 173 
Dwight St., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HENRY FRANK
173 Dwight St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1284 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 427 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BARNEY SPINELLA BOWLING & 
BILLIARD ACADEMY, INC.

427 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 116.8 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 57 Wil
loughby St., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to he consumed on the premises.

BARNEY SPINELLO BOWLING & 
HILLIARD ACADEMY. 'INC.

57 Willoughby St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 85 
Johnson St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM HEMPE
85 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 324 
Utica Ave., B»rough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH KRAVITZ
324 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1444 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of tho 
Alcoholic. Beverage Control Law at 459 — 
6th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to he consumed on the premises.

MICHAEL ROACH 
ROACH’S REST. AND BAR

459 — 6th Ave.. Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of thė 

Control Law al 56 Wil- 
of Brooklyn, County 

be consunjod on the premises.
EDWARD MUELLER

56 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 <\f the 

A.lcoholic Beverage Control Law at 167 
Furman St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

EMIL I1ERTWEZK
167 Furman St., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD .10 kuopos susirinkimas 

Įvyks 5 d. liepos, 7:30 v. v., Liaudies 
Name, 735 .Fairmount Ave. Draugai 
visi būkime laiku, mes turėsime 3 
svarbius dalykus apkalbėti. Bus 
kalbama apie pirktąjį turtą ir apie 
Namo Pastoges klausimą ir kitką.

Sekr. J. S. Rainys.
(155-156)

OAKVILLE, CONN.
Paskutinis pranešimas tiems, ku

rie važiuos į “Laisvės” pikniką, 4 d. 
liepos,; Brooklyne. Linksma pranešt, 
kad mūsų busas bus pilnutėlis, išva-

Tel. Stagg 2-0783
Home Tel.

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda
(LEVAN DAUSKAS)

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa- . 

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 . Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Rūgšti ruginė, sa/di ruginė, cielų kviečių, čielų rugių, sen 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi, 
kepamą roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers 

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

Cheese Cake, 
Cake. Stollen, 
ir Jelly Rolls, 
greitai pristato, 
svorj ir kainas. ■

Brooklyn, N. Y

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai 
me greit 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661
arba užeikite pasikalbėti į ofisą

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Ave. ir Grand St.

klasės anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Pristato- 

į jūsų namus. Prašome jsi-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis Aštuntas LAISVĖ šeštadienis, Liepos 3, 1937

Dvi Mergaitės — Liepos 
4-tos Persergėjimas

Dr. John L. Rice 
(New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius)
Pereitų metų šiuom laiku 

dvi mažos mergaitės — viena 
Brooklyne ir kita New Yorke 
—bovinosi taip pat, kaip šian
dien tavo vaikai bovinasi. Lie
pos 4-tą d., 1936 m., Brook- 
lyno mergaitė, 7 metų am
žiaus, bovinosi su ugniatraš- 
kiu (firecracker), netoli savo 
namų. Jos drapanos užsidegė 
ir dviem dienomis vėliaus ji 
numirė. Tą pačią dieną kita 
mergaitė, astuonių metų am
žiaus, stovėjo su būreliu kitų 
vaikų New Yorko mieste, ka
da vaikas prie jos numetė ug- 
niatraškį. Jos suknia užsidegė 
ir ji sekančią dieną numirė. 
Šiandien du paminklai stovi 
kapinėse priminti visiems apie 
pavojus ugniatraškių. Tie pa
minklai turi būt persergėji
mas visiems tėvams ir kurie 
tik šitą straipsnį skaito.

ugniatraškius Nepriklausomy
bės Dieną, iš tų net 24 numi
rė. Daug iš tų neteko akių, ki

lti neteko pirštų ir kiti skau
džiai sužeisti. Už tokius menk- 
niekiškus pasibovinimus ar 
verta gyvastį statyti pavojun?

Rytoj mes vėl apvaikščiosi-' 
me Nepriklausomybės Dieną.1 
Daug miestų ir valstijų drau
džia pardavinėjimą arba var-1 
tojimą ugniatraškių, nes įsta
tymų gamintojai žino, kad tie 
daiktai grasina vaikų gyvastį 
ir sveikatą. Užlaikykite įsta-, 
tymus; drauskite vaikus ne
vartoti ugniatraškius, ir neleis
kite vaikus prie vaikų, kurie 
su jais bovinasi. Jeigu taip ne
darysite, tai gal tavo vaikas 
rasis tarpe tūkstančių sužeis
tų. Kas aršiausia, tai gal ta
vo vaiko nei nebus čia atei
nančiais metais.

Lai likimas tų dviejų mer
gaičių būna persergė jimu 
kiekvienam tėvui ir kiekvienai 
motinai šiais metais ir kiekvie-l 
nais sekančiais metais.

Minėkit Jungtinių Valstijų Nepriklausomybes Dieną Su 
Tūkstančiais Demokratijos ir Laisves Mylėtojų, Kurie Su
važiuos Pasilinksmint ir Paremt Demokratiją Ginantį Dien

raštį “Laisvę” Jos Piknike 4 Liepos, Ulmer Parke
Iki penktadienio ryto gautomis žiniomis užtikrinta su virš 

20 busų iš kitų miestų. Numatoma, kad paskutinėmis dviem 
dienomis tas skaičius padaugės, ką patvirtina jauno Connecti
cut valstijos veikėjo sekamas pranešimas:
BRANGŪS DRAUGAI:

Visai netikėtai, mūsų pačių nuostabai, mes turėjome pa
samdyti dar vieną busą važiavimui j “Laisvės” pikniką atei
nantį sekmadienį, liepos 4-tą, Brooklyne. Žmonių atsiliepimas 
paskutinėmis dienomis rodo, kad New Havenas bus atstovau
jamas mažiausia 100-to žmonių. Malonėkite siųst dar 25 įžan
gos tikietus mano antrašu.

BEN MEDLEY, New Haven, Conn.

Šiuos žodžius rašant, jau yra atvykusios grupės ankstybų 
svečių iš Chicagos ir Kanados. Tikimasi daugiau atvykstant 
mašinomis iš minėtų ir iš kitų tolimų vietų.

Apie puikią programą, dovanas, vaišes, taipgi kelrodį rasite 
šiame puslapyje telpančiame skelbime. Iki pasimatymo.

lomis, tačiau jis buvo nera
mus, net paskutine puota ne
sinaudojęs.

Su Garlausku sudeginta 
Harry Eisenberg ir Watson 
Edwards. Buvęs sykiu su jais 
nuteistas Raymond Norton, iš
liko gyvu pora su virš valan
dų prieš mirtį atėjus praneši
mui, kad gubernatorius Leh
man dovanojo mirties bausmę.

Eisenbergas, kuris turėjo 
kolegijos mokslą, su garbes 
laipsniais čion ir užrubežyje, 
sakėsi esąs nekaltas ir prašė 
reporterius agituot už panaiki
nimą baudimų mirtimi.

Jie tapo suareštuoti po api
plėšimo užeigos, 195 Sutter 
Avenue, kurio eigoj nušauta 
Isaac Shain, krautuvininkas, 
lapkričio 8 d., pereitų metų.

Brooklyniečiy Sveikata

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

_ Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Nors degioj imas ugniatraš
kių ant New Yorko gatvių yra 
draudžiama, bet labai daug 
šitų pavojingų zabovų vis atsi
randa liepos 4-tą dieną. Ir vi
suomet sekančią dieną mes 
skaitome apie daugybę nelai
mingų atsitikimų, ir vien tik 
dėl to, kad patys tėvai nesu
laikė vaikus nuo tų pavojingų 
daiktų. Mes vėl čionai ragina
me visas motinas ir visus tė
vus neleisti vaikams prieiti 
prie ugniatraškių ateinančią 
Nepriklausomybės Dieną, ir 
nepavelinti savo vaikams bo- 
vintis su tais vaikais, kurių tė
vai leidžia vartoti ir net jiems 
nuperka ugniatraškių.

Jungt. Valstijose pereitų 
metu liepos 4-tą dieną net 
6,900 žmonių sužeisti degant

Italai Pagerbs Savo 
Didvyrį Garibaldi

Tūkstančiai New Yorko ita
lų ir ispanų bendrai dalyvaus 
paminėjime garsaus italų lais
vintojo Giuseppe Garibaldi jo 
gimtadienio sukaktuvėse. Mi
nėjimas bus 4 liepos, po pie
tų, Washington Square Par
ke, prie Garibaldi Statulos. 
Tai bus taip pat išreiškimui 
pagarbos ir suteikimui para
mos Garibaldi Brigados kovo
tojams italams, kurie Ispani
jos tranšėjose kovoja prieš fa
šistus.

BUŠAI I “LAISVĖS”
PIKNIKĄ BROOKLYNE

LINDEN, N. J.
____ Busas išvažiuos 12:30 vai. po nie- 

Fn nuo Wood Ave. ir 15th St. Kelio
nė j abi puses $1.00.

. NEW HAVEN, CONN.
Bušai ir automobiliai išeis 8 vai. 

rvto, kamnas Humphrey ir Wallace 
Sts. Prašome nesivėluoti, nes laiku 
išvažiuosim.

BAYONNE, N. J.
Busas išvažiuos nuo Panelio ištai

gos, 347 Avenue E, 10 vai. ryto. 
Round Trip $1.00.

NEWARK, N. J.
Išvažiuos nuo Jurginės Svet.. 180 

New York Avė.. 10 vai. ryto. Kelio
nė i abi puses 80c. Prašome nesivė
luoti.

OAKVILLE, CONN.
Didelis busas išvažiuos nuo 

Autoyre dirbtuvės. Riverside St., kaip 
7:30 vai. ryto. Kelionė į abi puses 
$2.25.

ELIZABETH, N. J.
Busas išeis nuo 408 Court Street 

1-ma vai. po pietų. Round Trip $1. 
Prašome visų susirinkti laiku, kad 
galėtume išvažiuoti paskirtą valandą.

CLIFFSIDE, N. J.
Busas išeis nuo Greeniaus ištai

gos, 267 Walker St., 11:30 vai. ryto. 
Round Trip $1. Norintieji važiuot, 
kreipkitės aukščiau paduotu antrašu.

HARRISON, N. J.
Bušai išeis nuo dviejų vietų. Nuo 

Marcinkevičiaus, kampas 'Hamilton ir 
John Sts. ir nuo Hamilton ir 4th 
Sts., kaip 11 vai. ryto. Round Trip 
tikietas 75c.

PHILADELPHIA, PA.
Bušai išeis nuo dviejų vietų. Nuo 

drg. Tureikienės, 143 Pierce St., 8:30 
vai. ryto ir nuo 735 Fairmount Ave., 
thtą vai. ryto. Prašome visų būti lai-

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras yra paėmęs du bu- 

su. Išvažiuos nuo J. Kasmočių Svet., 
f>l Steamboat Rd., 12:30 vai. po pie
tų. Norintieji važiuot, prašomi pri- 
būt prie paduoto antrašo.

RIDGEWOOD, N. Y.
; Dr. Martin Luther’io Draugijos bu
sas išeis 1 v. dięną nuo šapalo-Vai- 
rinio Restauracijos, 147 Thames St., 
Round Trip $1.00.

WILLIAMSBURG, N. Y.
Dr. Martin Luther Draugijos bu- 

tas išeis nuo Stasio Masulio Res- 
, auraeijos, 518 Grand St., 1-mą vai. 

po pietų. Round Trip $1.00. Prašome 
t visų Susirinkti laiku.

PATERSON, N. J.
Išeis nuo 62 Lafayette St., 10 vai. 

ryto. Tikietas $1.10. Kreipkitės po 
pum. 331 River St.

Moteriškų Rūbų Siuvėjam 
Pakels Algas

Int. Ladies Garment Work
ers Unijos generalis preziden
tas David Dubinsky paskelbė, 
kad padaryta sutartis su mo
teriškų ploščių ir garnitorių iš- 
difbėjais. Sutartis nusako $5 
pakėlimą algų visiems savaiti
niams darbininkams ir 10% 
dirbantiems akordu (piece 
work). Paliečia 35,000 darbi
ninkų didmiestyje ir apylinkė
se. Apie pusė to skaičiaus 
gauna savaitines algas, kiti 
akordiniai.*

Nustatyta ir 321/o valandų 
savaitė, tačiau ši dalis sutar
ties neįeis galion iki 1 birže
lio, 1939 m. Tuo laiku pasi
baigia kontraktai kitose dra
bužių industrijose ir manoma 
pravesti bendrą valandų su
trumpinimą nuo dabar dirba
mų 35 iki 321/2. 

.......... I   —1
Lankėsi “Laisvėje”

Penktadienio popietį lankė-
si “Laisvės” patalpoj Andrius 
Matusevičius iš Baltimore, Md. 
Jis atvyko pasisvečiuoti pas 
savo pažįstamus-draugus ir ta 
pačia proga dalyvaus “Lais
vės” piknike.

L. K.

Amteris Smerkė Karo 
Budžetą

Kalbėdamas per radio apie 
1776 ir 1861 metų tradicijas 
ir kovas amerikiečių už gyve
nimą, laisvę ir džiaugsmą, d. 
L Amteris pareiškė, kad tik 
Komunistų Partija aukštai pa
laiko tas tradicijas. Jisai sa
ko :

“Ši šalis yra gana turtinga, 
kad suteikt savo žmonėms 
smagų ir pasiturintį gyveni
mą.”

Nesilaiko Pažado
WPA projektų unijos kalti

na WPA administraciją sulau
žyme pažado. Ji žadėjo per
žiūrėti atsišaukimus atleistų iš 
darbo reikale sugrąžinimo į 
darbą labiausia reikalingų. 
Tačiau dabar viršininkas Au
brey Williams sakęs atmetąs 
reikalavimus dėlto, kad pro
jektų darbininkai skelbia sė
dėjimus. Bet pastarieji tik sė
dėjimais bei kitokiomis kovo
mis ir tikisi pakeist jo ir kitų 
.viršininkų nusistatymą.

Kova Prieš Atleidimą iš 
Darby Plečiasi

Aną dieną skaitėm, kad 
šimtas mokytojų tapo areštuo
ta paskelbus sėdėjimo streiką 
prieš atleidinėjimą iš WPA 
darbų.

Trečiadienį panaši kova vėl 
ištiko Suaugusių švietimo pro
jekto raštinėj, 13 Astor PI., 
N. Y., kur šimtas WPA uni- 
jistų mokytojų susėdo ir atsi
sakė judintis iš vietos, kol ne
sugrąžins darbus. Jie po vie
ną, žiauriai išmėtyta. Lauko 
pusėj buvę šimtai pikietų, 
bandę nedaleisti areštų, buvo 
policijos daužomi, kur ir po
licijai teko kumščių susirėmi
muose.

Vienu tarpu minia pikietų 
susėdo vidury gatvės, kad ne- 
praleist vežimų, kuriais veža
ma areštuoti draugai.

Ketvirtadienį žiauriai už- 
j pulta paliegėlių WPA darbi-
■ ninku sėdėjimo streikas Admi
nistracijos Bildinge, 70 Colum-

■ bus Circle, N. Y. Vienas iš jų, 
Shebak, nuvežtas ligoninėn. 
Jie užpulta be jokio perspėji
mo. Minios lauko pusėj buvu
sių pikietų labai pasipiktino ir 
policija turėjo pusėtinai pra-■ 
kaito, kol sulaikė minią nuo | 
atėmimo sumuštų paliegusių 
draugų.

Taipgi užpulta adatos pro
jekto sėdėtojos. Tarpe abiejų 
užpuolimų ketvirtadienį buvo 
44 areštuotų.

Dorothy Pleau, 129-30 132 
St., So. Ozone Park, nustebino 
Queens ligoninės raštininkę, 
kada atėjus prie deskos pasa
kė prarijus dantų šepetuką. 
Greit padaryta operacija ir iš
imta nelauktas “kąsnis.”

Streikai Vario, Bronzo ir 
Alumino Liejyklose

Pirmadienį, antradienį ir 
trečiadienį sustreikavo darbi
ninkai šių liejyklų: Carbo, 
Jefferson, Wilmar, Cohen'-In- 
terborough, Columbus, Viking, 
Weill Broš. Šios visos Brook
lyne ir Bronze and Brass— 
New Yorke. Darbininkam neva 
vadovauja A. F. of L. lokalas 
87, bet daugelis dar palaidų- 
neįstoję unijon ir kol kas nie
kas jais nesirūpina. Jaučiamas 
didelis nepasitenkinimas A. F. 
of L. “vadovybe”; būna smar
kiu reikalavimų šauktis prie 
CIO.

Sgr.

“Saugi Ketvirtoji Yra 
Protinga 4-ji”

New Yorko Miesto Sveika
tos Departmento galva Dr. 
John L. Rice pareiškė, kad 
“Saugi Ketvirtoji — Protinga 
Ketvirtoji Liepos!” Jis atsišau
kia į visus geros valios gyven
tojus prižiūrėt, kad sprogimai 
nebūtų vartojami šių metų lie
pos ketvirtą, nes jie pridaro 
daugybę žalos žmonių sveika
tai ir yra pavojumi gyvybei.

Antanas Garlauskas Sudegė 
Elektros Kėdėj

Brooklynietis A. Garlausku- 
tis užbaigė savo gyvenimą 
Sing Sing elektros kėdėj ket
virtadienio vakaro 11:11 vai. 
Jis buvo paskutinis iš trijų. Jų 
nužudymui oficialis kėdės ope
ratorius Robert Elliot dirbo ly
giai po tris minutes, viso 9 mi
nutes. Jis uždirbo $450, po 
$150 už kiekvieną.

Garlauskas nuėjo į kėdę ty

Diphtheria vis plečiasi. Pir
momis 24-mis savaitėmis šių 
metų ta liga mirė 22 Brook
lyne ir 36 visame didmiestyje, 
kuomet per visus pereitus me
tus tebuvo 35 mirimai, nors ir 
tie nereikalingi. Jų būtų iš
vengta, jei visi jaunesni 6 me
tų vaikai būtų įčiepijami nuo 
tos ligos. Jos pavojus įmato
mas ir iš to, kad viena savai
te Brooklyne buvo 17 naujų 
susirgimų.

Mirčių nuo visokių priežas
čių per savaitę buvo 425, že
miausia skaitlinė šiais metais. 
Automobilių nelaimėse žuvo 
5, viso 129 šiais metais.

Gimimų buvo 780.

Milionas ir šimtas tūkstan
čių vaikų pasiliuosavo iš mo
kyklų. Maža dalis jų išvažiuos 
į kempes, kiti pasiliks mieste. 
Perspėkite vaikus žaisti tik 
žaislavietėse, kad apsaugoti 
nuo važiuotės nelaimių ir blo
gų žmonių.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN. N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
Įvyks pirmadienj, liepos 5 d., “Lais
ves” raštinėj. Pradžia 8 v. v. Drau
gai visi dalyvaukite susirinkime, de
legatas išduos raportą, iš seimo. 
Taipgi atsiveskite ir naujų draugų į 
kuopą.

A1. Baltaitis.
(155-156)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimo draugės tarpe 

30 ir 40 m. amžiaus. Sunkumo 120-f 
140 sv., be vaikų. Mylinti muziką, 
dainas. Man nubodo vienam; esu ge
rai sustovintis. Atsiliepkit. George’s 
Printing, Rid. 1, Warren, Mich.

(154-156)

Pajieškau dėdės V. česnuliavičiaus, 
iš Lietuvos paeina Daržininkų kai-1 
mo, Kaniavos valsčiaus, Nočios para
pijos. Pirmiaus gyveno apie Scran- 
tono apylinkę. Aš būsiu labai dėkin
ga, kad jisai pats atsišauktų, arba 
jeigu kas žinote apie jį malonėkite 
man pranešt. Valerija Česnulevičiū
tė (po vyru Grigienė), 19 Water St., 
Hudson, Mass.

(154-156)

“Laisves” Piknikas Bus Šį Sekmadienį, Liepos (July) 4-tą d. 
Ulmer Park, Gale Sth Avenue, Brooklyn, N. Y.

DVI ORKESTROS GRIEŠ ŠOKIAMS NE O 2 VALAND. DIENĄ IKI 12 NAKTIES 
Programoje dalyvauja Lyros Choras iš Philadelphijos, Sietyno Choras iš Newarko, 

Pirmyn Choras iš Great Neck, ir vietinis Aido Choras

R. MIZARA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBA
Milžiniškos masės žmonių rengiasi važiuoti į pikniką iš Brooklyno. Visi kalba, 

visi ruošiasi į didžiausią lietuvių pikniką Brooklyne—į “Laisvės” Pikniką. Šimtai 
atvyksta svečių iš tolimesnių miestų. Tai bus linksmų pasimatymų, džiuginančių su
sipažinimų, malonių įspūdžių atmintinųvisam amžiui.

Išsikirpkite žemiau paduotą kelrodį, kad lengviau būtų surasti.

KELRODIS: Automobiliais važiuokite Manhattan tiltu (Bridge) tiesiog 
Flatbush Avenue iki Prospect Park. Pervažiuokite Parką ir pasisukite į 
Ocean Parkway, važiuokite iki Bay Parkway, sukitės po dešinei ir važiuo
kite iki galo kelio, sukitės po kairei į Cropsey Avenue iki gatvekarių linijos ir 
čia bus 25th Avenue. Po dešinei rasite Ulmer Park.

TRAUKINIAIS: Iš Williamsburgh imkite 14th St. požeminį traukinį 
ant bile stoties ir važiuokite iki Union Square, New York City. Išlipę pa
imkite West End traukinį iki 25th Avenue. Tie kurie ims Broadway “L” 
važiuokite iki Chamber St. ir paimkite Coney Island traukinį iki 36th St., 
paskui mainykites ant West End Traukinio iki 25th Avenue. Iš New Yorko 
miesto važiuojant, imkite B. M. T. traukinį West End ant Times Square 
stoties ir važiuokit iki 25th Avenue. Išlipę eikite po dešinei iki parko.

GARSINKITES “LAISVĖJE”

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.
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RESTAURACIJA
Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET,
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDI

CINAL

HERBS 
IN 

1 BOX
NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 

paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžute 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. JT. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

Notary Public

m

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą




