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“Laisves” redakcija pa
siuntė sekančio tūrinio tele
gramą Močiutei Bloor, kuri

visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli 1

tuvai pabėgo. To 
landžio kovoj ore (

■

Sekmadienį Amerikoj bus 
daug pramogų, bet iš jų 
visų labiausia išsiskirs pra
mogos, suruoštos Močiutes 
Bloor 75-kerių metų amžiaus 
sukaktuvių atžymėjimui.

Pati didžiausia tos rūšies 
pramoga bus Staten Islande, 
Močiutės Bloor gimtinėje, 
New Yorke.

čia susirinks jos draugai ir 
prieteliai; susirinks minios 
žmonių, didžiai įvertinančių 
senos kovotojos nuopelnus 
Amerikos žmonėms!

Gyvuok, Močiute Bloor, dar 
ilgiausius metus!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

KRISLAI
Močiutė Bloor.
Po Metų Laiko.
Gorkio Universitetai.
Lavybon!

R. Mizara

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Brooklyne $7.00 

Metams

Vėl Nusmerktas Mirt 
Nekaltas Scottsboro 

Negras Jaunuolis

“LAISVĖS” SVEIKINIMAS 
MOČIUTEI BLOOR

Minint metines Ispanijos ka
ro sukaktuves, pravartu būtų 
pažiūrėti į lietuvišką fašistų 
ir kunigų spaudą Amerikoj.

Kiek daug kartų toji spau
da padarė fašistus laimėtojais, 
Madrido paėmėjais!

Betgi Madridas, kaip buvo 
taip ir tebėra Ispanijos žmonių 
rankose, o ne fašistų!

šiandien Madridas kur kas 
drąsesnis, kur kas ištvermin
gesnis, negu jis buvo metai lai
ko atgal, žmonės, mat, užsi- 
artavojo didesne fašistų nea
pykanta ir pasiryžimu nugalė
ti juos.

Viršuj Madrido verda ne
paprasti oro mūšiai. Bet juos 
vis laimi lojalistai. O buvo lai
kai, kai lojalistai orlaivių veik 
neturėjo.

Nesenai Kaune išėjo iš spau
dos Maksimo Gorkio “Mano 
Universitetai.“ Veikalą lietu- 
tuvių kalbon vertė Antanas1 
Venclova. Vertimas, rodosi, 
geras. Knyga vaizduoja Mak
simo Gorkio “universitetus“— 
gyvenimą su visuomenės pože
miniais žmonėmis, bastymąsi 
iš vieno Rusijos krašto į kitą, 
jieškojimą progos mokytis.

Decatur, Alabama. — 
Grand džiūrė, sudaryta vien 
iš baltųjų, jau nusmerkė 
mirt Clarence Norris’ą, vie
ną iš devynių nekaltų 
Scottsboro negrų jaunuolį, 
liepos 15 d. Teisėjas Calla
han kitą savaitę paskirs lai
ką jam nužudyt elektros kė
dėj.

Scottsboriečių advokatas 
S. S. Leibowitz duoda ape
liaciją Vyriausiam Teismui, 
reikalaudamas panaikint šį 
nuosprendį. Kito negro jau
nuolio, Charlio Weems teis
mas atidėtas iki liepos 22 d.

Teisėjas atmetė bei tru
kdė visus liudijimus, paro
dančius nekaltumą Clarence 
Norris’o ir kitų kaltinamų 
negrų berniukų. O jie kal
tinami tuom, būk 1931 m. 
tavoriniame traukinyje ža- 
ginę dvi valkataujančias 
mergšes, Victoria Price ir 
Ruby Bates. Pastaroji senai 
yra atšaukus savo liudijimą 
prieš tuos jaunuolius kaipo 
išmislą ir melą.

Šie devyni negrai Scotts
boro berniukai jau dviem 
atvejais buvo nuteistu sude
ginimui elektros kėdėj, bet 
šalies Vyriausias Teismas, 
per pastangas Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ir 
kitų pažangių organizacijų, 
atmetė abudu pirmuosius 
nuosprendžius.

Dabartiniam teisme prieš 
Cl. Norrisą teisėjas Cal
lahan garbino prostitutę 
Victoria Price, kuri po pri- 
sieka melavo, būk Norris su 
kitais negrais jaunuoliais ją 
žaginę traukinyje. Apsigy
nimo advokatai įrodė, kad 
jinai yra ištvirkėlė ir pas
kučiausia melagė. Bet tei
sėjas Callahan agitavo 
grand džiurę, kad “nusmerk 
kaltinamąjį užtenka vienos 
Victorijos Price liudijimo... 
Įstatymai nereikalauja pa
tvirtinančių įrodymų šito
kiame atsitikime,” sakė tas 
teisėjas: “Net bloga mote
ris gali pasakyt teisybę.”

MOČIUTĖ BLOOR, 
garsioji senute kovotoja 
už darbininkų reikalus.

rytoj, liepos mėn. 18 d., 
švęs savo 75-kerių metų am
žiaus sukaktuves:

Ella Reeve Bloor 
35 E. 12th St. 
9th floor,
New York City,

Fašistinių Vigilančių 
"Seimas” Šaukia Nu
versti Amer. Valdžių

verst valdžią ir pasiprieši
no kai kuriems “perašt- 
riems punktams” siūlomos 
rezoliucijos; todėl jinai bu
vo taip pataisyta, kad nėra 
atvirai taikoma prieš visą 
valdžią, bet prieš “tūlus” 
valdininkus. Tie valdinin
kai (jų tarpe, suprantama, 
ir Rooseveltas) yra 
kiami, kad neapgina 
kantų ir skebų nuo 
unijų ir streikierių.

Rezoliucija kalba
apie šalies konstitucijos pa
laikymą,—aiškinant konsti-

LIAUDIEČIAI NUKIRTO 6 
FAŠISTŲ LĖKTUVUS

Vagis profesionalas Baški- 
nas sake jaunam Gorkiui:

“—Ko tu kaip mergaitė 
traukiesi, bijai garbės netekti ? 
Mergaitei garbė-visas jos tur
tas, o tau — tiktai jungas. 
Garbingas bulius—šienu so
tus.“

Bet Gorkis Baškino neklau
sė. Jo valia buvo perstipri; 
jo siela pergraži.

Išėjęs sunkaus gyvenimo 
universitetus, Gorkis patapo 
pačiu didžiausiu, pačiu myli
miausiu darbo žmonių švietė
ju, jų sielų kultūrintoju, jų 
akstintoju kovoti už naują vi
suomenę, naują tvarką, kurio
je nebūtų progos ir vietos at
sirasti tokiems Baškinams!

“Mano Universitetai“ verta 
praplatinti ir Jungtinėse Val
stijose.

LOJAUSTAI DAUŽO Į TRUPINIUS FAŠISTU 
POZICIJAS MADRIDO KOVOS FRONTE

Madrid. — Ispanijos val
džios artilerija dieną ir 
naktį daužo į trupinius fa
šistų lizdus miesteliuose 
Madrido fronte, o valdžios 
lėktuvai bombomis pyškina 
ir kulkasvaidžiais iš oro ka
poja fašistus jų stovyklose 
ir susibūrimo punktuose, 
kaip praneša Associated 
Press.

Baskijos fronte, šiaurėje, 
liaudies lėktuvai atakavo 
priešų liniją tarp Somorros; 
to į vakarus nuo Bilbao iki 
Valmaseda.

Rytuose liaudiečiai, ko
manduojami generolo Seba
stiano Pozas, beveik visiš-

smogikų; “dar ir dabar te
bėra jų lavonai krūvomis 
sukritę viens ant kito.”

Didvyrių Lakūnų Padėka 
Sov. Vadam už Sveikinimų

Brangioji Močiute Bloor:
Varde tūkstančių savo 

skaitytojų, lietuvių dienraš
tis “Laisvė” siunčia jums 
širdingus sveikinimus jūsų 
75 metų amžiaus sukaktu
vių proga.

Dideliu pasitenkinimu 
mes sekėme Jūsų betarpiš
ką ir labai pavyzdingą ko
vą, kurią Jūs vedėte per il
gus metus, — kovą už dar
bininkų klasės ir visos žmo
nijos reikalus.

Tegyvuoja Močiutė Bloor 
ilgiausius metus!

R. MIZARA, 
Redaktorius.

Johnstown, Pa.— Fašisti
nių vigilančių suvažiavime 
liepos 15 d. buvo atvirai 
šaukiama nuverst Jungtinių 
Valstijų valdžią ir jau da
bar neklausyt vyriausybės 
patvarkymų.

Įvairūs vigilančių vadai 
bjauriai užsipuldinėjo atei
vius darbininkus, negrus ir 
žydus. Fašistinis kunigas 
Reginald Noogle iš Phila- 
delphijos apšaukė negru 
Maddeną, pirmininką val
diškos Nacionalės Darbo 
Santikių Komisijos. Van- v _______
derbilt Universiteto profe-! tuciją taip, kaip norėtų fa
sonus G. W. Dyer rėkė: I šistuojantis kapitalas. Re- 
“Valdžia Washingtone nėra 
mūsų valdžia. Konstitucija 
yra mūsų valdžia!” Jis plū
do Roosevelto valdžią kaip 
“prigavikę” ir šaukė jos ne
klausyt.

Šiame vigilančių suvažia
vime dalyvavo 170 delegatų 
nuo prekybos rūmų ir fašis
tinių lizdų iš trylikos vals
tijų. Bet kai kurie dar ne
sutiko su kurstymais nu-

zoliucija skelbia neatlaidžią 
kovą prieš visokį “komunis
tinį,” suprask, ir demokra
tiniai pažangų judėjimą, ir 
reikalauja suregi struoti 
darbo unijas. Profesorius 
Dyer agitavo uždraust uni
joms “politines” aukas.

Suvažiavimas išrinko pen
kių narių pastovų komitetą 
vykdyt vigilančių planus ir 
augint jų organizaciją.

ANGLUOS IR HOLĄ NDIJOS BANKININKAI 
FINANSUOJA ISP ANUOS FAŠISTUS

Madrid. — Desėtkai fa
šistų lėktuvų iš už debesų 
užpuolė bombarduot Madri
dą; bet juos pasitiko Ispani
jos respublikos lėktuvai ir 
per mūšį 5,000 pėdų .aukš- 
tyj nušovė žemyn šešis Ita
lijos ir Vokietijos lėktuvus. 
Iš respublikiečių pusės žu
vo vienas lėktuvas.

Prakišę mūšį, fašistų lėk
tuvai pabėgo. Toj pusva
landžio kovoj ore dalyvavo 
virš 100 lėktuvų iš abiejų 
pusių.

Liaudiečiai Apsupo Fašistų 
Miestelį

Madrid, liepos 16. — Is- / /’ 
panijos liaudies armija at
mušė visas fašistą daromas *1/ 
kontr-atakas Madrido fron- 
te, apsupo fašistų valdomą * 
miestelį Villafranča del Ca
stillo ir išsprogdino didį 
priešų amunicijos sandėli 
arti Villafranča.

I kai apsupo fašistų valdomą
Brooklyn© lietuviai meni- miestą Albarracin, į kurio 

ninkai pradėjo rimtą darbą, dalis jau įsiveržė ir veda 
Vasara jiems—ne vasara. Jie 
ruošia vakaruotes, kuriose 
skaito referatus apie meną, jo 
įvairias šakas.

Tos rūšies gražus mitingas 
įvyko pereitą pirmadienį. Drg. 
Bovinas davė itin gražų refe
ratą apie dramą.

Be rimto ir visapusio lavini
mosi, be savęs betarpiško gi
linimo niekas nebuvo nei ra
šytoju, nei aktorium ir nebe
bus.

Tegu tai žino visi mūsų 
scenos mėgėjai, visi pradedą 
rašyti rašytojai, visi meno my
lėtojai.

Pagėgiuose Suimta Valiutos
Kontrabandiste

;kovą gatvėse prieš fašistus. 
Albarracin yra Saragossa- 
Teruel fronte, už apie 120 
mylių į rytus nuo Madrido.

Vienas tėmytojas Madri
do fronte sako: “Valdžios 
lėktuvai, perskrisdami virš 
fašistų linijų, kartotinai 
bombarduoja ir kulkasvai
džiais apšaudo priešų pozi
cijas. Fašistų gi lėktuvai 
bombarduoja 1 i a u d iečius 
daugiausiai tik naktį.” (Jie

Maskva. — Sovietiniai 
lakūnai, nuskridę lėktuvu 
ANT-25 iš Maskvos .per 
šiaurės polių į San Jacinto, 
California, dabar atsiuntė 
padėką Stalinui, Vorošilo- 
vui ir kitiem Sovietų va
dam už gautą nuo jų pas
veikinimą. Padėkos telegra
ma šitaip skamba:

“Negalime surast žodžių 
išreikšt savo dėkingumą 
Komunistų Partijai, Sovie
tų valdžiai ir asmeniškai 
jums, brangus drauge Sta
lin, už širdingus jūsų svei
kinimus. Mūsų žygio pavy- 
kimas yra parodymas jėgos 
ir galios didžiosios Sovietų 
Sąjungos, kuri laimi vieną 
pergalę po kitos. Mes būsi
me laimingi ir ateityje a* 
likt bet kokią pareigą myli
mai mūsų tėvynei.

(Pasirašo)
Michail Gromov, Andrei 
Jumašev, Sergei Danilin.”

Plieno Kompanijos
Organizuoja Fašistus

Johnstown, Pa. — Tai pi
nigais Bethlehem Plieno 
kompanijos ir Nacionalės 
Plieno korporacijos buvo 
čia sušauktas vigilančių- 
streiklaužių suvažiavimas iš 
keliolikos valstijų, kaip fak
tais įrodo Clinton S. Golden, 
Plieno Darbininkų Organi
zavimo Komiteto direkto
rius iš Pittsburgh srities. 
Jis turi dokumentalius įro
dymus, jog vien E. T. Weir, 
pirmininkas Nacionalės 
Plieno korporacijos, davė 
$50,000 sušaukimui to fašis
tinio suvažiavimo.

Šie faktai bus įteikti val
diškai Šalies Darbo Santi- 
kių Komisijai.

Atėjęs į tą suvažiavimą, 
atstovas Darbo Santikių

London. — Anglijos ir 
Holandijos bankininkų gru
pė nutarė šitaip finansuot 
Ispanijos fašistų karą prieš 
respubliką. Generolas Fran
co iš savo valdomos Ispani
jos dalies pardavinės Vokie
tijai geležies ir vario rūdą 
(naugę) ir kitas medžiagas. 
Vokietijos atsiskaitymo po-

Kasyklos Eksplozijoj 
Užmušta 20 Mainierių
Sullivan, Indiana. — Per 

dujų eksploziją tapo užmuš
ta 20 mainierių Baker ang- 
liakasykloj Glendora kom
panijos. Pavojingai sužeis
ta devyni; trims jų taipgi 
gręsia mirtis. Tarp nuken
tėjusių nesimato lietuviškų 
vardų.

Ši nelaimė įvyko kasykloj, 
kuri garsinosi kaipo “sau
giausia.”

SSRS Išlaisvino 55,000 
Kalinių, Būdavo jusiu Mas- 

kvos-Volgos Kanalų
Maskva.—Sovietų vyriau-

, - e i Komisijos darė plačius nuo- sybė paliuosavo 55,000 nu-
kiek galėdami vengia atvi- Sąnariu įdegimas Pagydomas rašus fašistinių kalbų, ku- teistų prasižengėliu, kurie ™ Įucgiuidb rdgyuuiitdb §a*kiama- nu_ dirbo4 p^vedimui Maskvos-

i verst šalies valdžią. Jis Volgos kanalo. Sykiu So-

pieriai už tai bus padėti į 
Anglijos bankus vardan 
gen. Franco. O pagal tų po
pierių vertę Anglijos fabri
kantai ir bankininkai siųs 
Ispanijos fašistam įvairius 
reikalingus dirbinius, už 
kuriuos paskui gaus atmo
kė j imą iš Vokietijos.

Ispanijos Fašistų Fortai 
Prieš Anglų Gibraltarą
London, liepos 16. — Is

panijos fašistai, vadovauja
mi nazių inžinierių, pasibu- 
davojo 15 mylių lanką tvir
tovių, iš sausumos atkreip
tų prieš Anglijos tvirtumą 
Gibraltarą. Tos fašistų tvir
tovės ginkluotos 12 iki 16- 
colinėmis kanuolėmis.

Pagėgiuose muitinės val
dininkas Kančaitis sulaikė 
Šveicarijos pilietę, kuri no
rėjo išvežti Vokietijon 1500 
popierinių reichsmarkių. Pi
nigai buvo įsiūti rūbuose. 
Uz pasikėsinimą išvežti to
kią sumą pinigų kontraban
dininke! uždėta 8000 lt. bau
da. Kontrabandininke to
kios baudos sumokėti nega
lėjo, tad ji sulaikyta.

rų susikirtimų su valdžios
lakūnais.)

Valdžios armija nuolat
grumiasi vis tolyn į fašistų
valdomą plotą.. • goj) pagydė 72 ’ ligonius, literatūros,

“Ispanai paimti fašistų sirgusius sąnarių
armijon jienori kariaut įdegimu ir jų sukietėjimu^ " ;______ 7
prieš valdžią; bet fašistų kas nepaprastai vadinama lančių delegatam buvo pa- liarius darbus fabrikuose ir 
smogikai ir. maurai išstojo arthritis. Jokio ypatingo

ius pasipriešinimo mū- vaisto, jis tam nenaudojo, šistinis
Villanueva del Pardil- kaip tik vitaminą D. Šis •

Vitaminu D
' -------- . I taipgi pasiėmė visus gali- ’ vietai juos pagiria už sąži-

Dr. R. T. Farley (Chica- mus pavyzdžius vigilančių ningą darbą.
, kurstančios^ Sovietų vyriausybė įsakė 

sąnarių plėvių prieš valdžią. (Darbininkų Unijų Centrui
, Be kitko, čia visiem, vigi- surast paliuosuotiem regu-

Japonai Šturmuosią 
Peipingą, Sekmadienį

Tokio, liepos 16. — Japo
nų valdžia siunčia savo ar
mijas prieš Chiniją jau ne 
tik iš Manchukuo, bet iš pa
čios Japonijos. Rengia tris 
milionus rezervo (atsargi
nių) kareivių prieš Chiniją.

Shanghai. — Visa Chini
ja subruzdus prieš naują 
Japonijos įsiveržimą. Desėt- 
kais traukinių sitftičiama 
chinų armija gint Peipingą 
nuo japonų.

Pranešama, kad japonai 
ateinantį sekmadienį ar pir
madienį žada šturmuot ir 
”užimt” Peipingą, senąją 
Chinijos sostinę.

Nanking. — Chinų val
džios vadai nusiminę dėlei 
pranešimų, kad Jungtinės 
Valstijos ir Anglija nežada 
padėt Chinijai atmušt kari
nę grėbikę Japoniją.

Japonija siunčia vis dau
giau savo karo laivų į Chi
nijos prieplaukas.

Japonų-Chinų Mūšis
Tientsin, Chinija, liepos 

16. — Įvyko naujas mūšis 
tarp japonų ir chinų karei
vių prie Tientsin-Peiping 
geležinkelio.

Japonų karininkai skel
bia, būk mūšiuose su chi- 
nais iki šiol žuvę tik 20 ja
ponų ir likę sužeista 60. Mū
šy j ties Anpingu japonai 
suėmę 100 chinų nelaisvių.

Turčius Bandė Sudegint 3 
Vaikus dėl Apdraudos

Landsdowne, Pa. — Bu
vęs viršininkas Gulf Žibalo 
kompanijos, A. R. Knight 
padegė savo namą, norėda
mas sudegint tris savo vai
kus, idant gaut už juos 
$260,000 apdraudos.

žmogžudis Kunigas ' 
Hannibal, Mo. — Arės- . 

tuotas protestonų kunigas 
C. E. Newton už nužudymą 
parapijonkos M. Kelly. Jo 
tikslas buvo pasigrobt 
$1,950 jos pinigų.

Anglų Darbiečiai Prieš Ka
ro Teises Franco’ui

London, — Attlee ir kiti 
darbiečiai atstovai Anglijos 
seime aštriai smerkė užsie
ninio ministerio A. Edeno 
pasiūlymą pripažint Ispani
jos fašistam pilnas karo tei- ) 
sės.
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Reikalauja Ištirt Jaunikių 
Sveikatą pirm Šliūbo

Albany, N. Y.—New Yor
ko valstijos seimelio atsto
vas, republikonas Th. C. 
Desmond reigiasi įnešt su
manymą, kad pirm duodant 
leidimą apsivest turi būt 
medikaliai ištirta sveikata 

. jaunikio ir nuotakos.

ORASfa- kitose įmonėse greičiausiu 
lei- galimu laiku.

Maskvos - Volgos kanalas

dalinta “Labor World,” 
......... j laikraštukas, __ o---------------

i vi- džiamas Pittsburghe. Jis* Maskvos - Volgos kanalas 
t’aminas yra apsčiai gauna- ypač pliovoja prieš Pennsyl- buvo galutinai užbaigtas ir 
mas iš žuvies taukų alie- vanijos gubernatorių Earle, veikimui atidarytas liepos 
jaus,.Cod Liver Oil ir kt. kurį pakrikštija “komunis- 15 d.

Tai yra labai svarbus at- tuojančiu rusišku ^ydu” ir, -------------------
i radimas kovoj prieš tą “avigalviu.” Mat, guberna-1 Skruzdė vienu pradėjimu 

riuomenė sunaikino bent I bjaurią ligą, ypač vargi- torius atsisakė laužyt plie- suėda pusę tiek maisto kiek 
tūkstantį maurų ir fašistų nančią senius. ' no darbininkų streikus. ji pati sveria.

į baisius
sius” "
lo srity j. Daugis ispanų 
generolo Franco kareivių 
pasidavė valdžiai šiame ruo
že.

Quijornoj valdžios ka-

i

I

kurį pakrikštija “komunis- 15 d.

Rytoj bus panaši tempe
ratūra kaip vakar; gal bū
sią ir lietaus, kaip spėja 
New Yorko Oro Biuras.

Vakar tempmitūra buvo 
90 laipsnių; oro drėgmė 90. 
Saulėtekis 5:38; saulėleidis 
8:26. 1
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Metai Karo Ispanijoj
Rytoj, liepos mėnesio 18 d., sukaks ly

giai vieni metai, kai prasidėjo Ispanijoj 
karas, t. y., kai Ispanijos fašistai, pade
dami Mussolinio ir Hitlerio, pasirįžo 
smurtu nuversti žmonių išrinktąją res
publikos valdžią.

Jei metai laiko atgal kas nors būtų 
sakęs, kad šis karas tęsis metus ir dau
giau, tai labai mažai žmonių būtų tam 
tikėję.

Fašistai manė užbaigsią savo sukilimą 
į kelias savaites, jei ne į dienas. Jie ma
nė, kad neginkluoti ir nelavinti darbinin- 
kai ir valstiečiai kovoti nemokės, na, o 
ginkluotąsias krašto jėgas fašistiniai 
generolai buvo besimo ją paimt savo kon
trolėm

Bet jie suklydo. Visųpirmiausiai jie 
ebegalėjo paimti visų ginkluotų jėgų: 
idesnė dalis laivyno ir oriai vyno jėgų 

‘ 4 ^pasiliko ištikima respublikai. Kariuo
menės daugumą, tiesa, fašistai pasiėmė. 
Bet respublikos valdžia tuojau apginkla
vo darbininkus ir vahtiečius, juos trei- 
niravo ir stojo kovon.

Ispanijos liaudis parodė nepaprastą sa
vo didvyriškumą: pasiėmusi už ginklo, ji 
pasirįžusiai gynė ir tebegina savo ir visų 
laisvę mylinčių žmonių tvarką; ji kovo
ja taip pasiaukojusiai ir energingai, kad 
visas pasaulis stebisi.

Įdomu pažymėti ir tai, ką apie sukilė
lių laimėjimus nuolat kartojo mūsiškė 
lietuviška fašistų ir klerikalų spauda. 
Kai tik fašistai sukilo, jie per kelis mė
nesius skelbė, būk fašistai respublikos 
valdžią sumušią tuojau; apie Madrido 
žlugimą jie kartojo zaunas nuolat ir nuo
lat.,.

Mes gi teigėme priešingai. Mes sakė
me ir tebesakome, kad Ispanijos liaudis, 
nors ji mažiau turi ginklų už fašistus, 
nors ji negauna tiek pagelbos iš svetur, 
kiek gen. Franko, pajėgs fašistų puoli
mus atmušti, Madridą išgelbėti ir, ilgai
niui, fašizmą nugalėti.

Tiesa, respublikos pirmesnėse valdžio
se btivo pasireiškę daug silpnumų, apsi
leidimo, stoka organizuotumo ir budru- 
m6‘. Dėka tam, buvo praloštas miestas 
Malaga ir kai kurios kitos pozicijos. Fa
šistams padėjo ir tas faktas, kad prieš 
valdžią išstojo dalis anarchistų ir troc- 
kistai. Jie organizavo sukilimą, jie ne
šė if tebeneša valdžios gynėjuosna demo
ralizaciją, jie daro viską, kad padėjus fa
šistams iš vidaus.

Valdžios pusei kliudė ir tas faktas, 
kad Nesikišimo Komitetas, kurį vyriau
siai kontroliuoja Anglija ir Francija, 
žiūrėjo, kad nebūtų jokia pagelba suteik
ta respublikos valdžiai, o per tą patį lai- 

I 'v-ka Mussolinis su Hitleriu tebeteikė pa- 
! gelbą fašistams.

Didžiausias demokratinės Ispanijos 
vyriausybės rėmėjas buvo ir tebėra So
vietų Sąjunga, socializmo šalis. Iš jos, 

' be abejo, Valencijos vyriausybė gavo ne
mažai paramos. To niekas negali nepri
pažinti.

Demokratinės vyriausybės draugų pa- 
sifodė visuose kraštuose. Tūkstančiai 
gražiausių darbininkų klasės žiedų — 
sūnų-—vyko Ispanijon ir ten organizavo 
savo batalionus nugalėjimui fašizmo. Ki
ti šimtai tūkstančių darbininkų organi
zavo ir tebeorganizuoja medžiaginę pa
ramą Ispanijos demokratijai paturėti. 
Tas viskas, be abejo, buvo didelė pagel
ba dėmokratiriei valdžiai.

Lietuviai taip jau gali pasidžiaugti 
tuo faktu, kad ir jų kovotojų randasi lo- 
jalistų eilėse, kad ir jie turėjo laimės 
prisidėti su dolėriu kitu paturėjimui de
mokratijos.

| "Prabėgo metai laiko. Bet karo pabai-

gos nesimato. Jis, atrodo, bus dar ilgas. 
Ispanijos liaudis tačiau drąsiai į ateitį 
žiūri. Ji turi šiandien apie pusę miliono 
lavintų jaunų vyrų—lavintą armiją, ko 
metai atgal neturėjo. Ji jau turi daug 
prityrimo, kaip sėkmingiau mušti fašiz
mą. Ji pasigamina daugiau ginklų ir or
laivių.

Dėlto ji šiandien, švęsdama metines 
karo sukaktuves, drąsiai pradėjo ofensy- 
vą, kuriuo pasirįžo palaužti fašizmo go- 
vėdų jėgas ir apvalyti savo kraštą nuo 
to brudo.

Pasaulio darbo žmonėms pasilieka ta 
pati pareiga: kovoti ir teikti visokeriopą 
paramą Ispanijos respublikai. Atsimin
kim: Ispanijos dalykas—tarptautinis da
lykas !

Tegyvuoja Nenuilstanti Kovotoja 
Močiutė Bloor!

Garsioji ir narsioji Amerikos darbo 
žmonių reikalų gynėja, revoliucionierė, 
komunistė, anti-fašistė Močiutė Bloor, 
rytoj, liepos 18 d., švęs savo 75 metų am
žiaus jubilėjų.

Tai bus ne jos vienos šventė, bet visų 
Amerikos dirbančiųjų masių, kurios apie 
Močiutę Bloor girdėjo, kurie ją pažino, 
kurie kiek tiek supranta apie jos didelius 
nuoveikius.

Mother Bloor (Jos tikras vardas: Ella 
Reeve Bloor) visą savo gyvenimą paau
kojo vienam ir tam pačiam tikslui: ko
vai už darbo žmonių reikalus, kovai prieš 
reakciją, prieš karą, prieš finansinį kapi
talą, slegiantį Amerikos žmones.

Ji buvo socialiste, paskui komunistė. 
Ji buvo motina, išauklėjusi savo vaikus 
(Jos sūnus yra žymus darbuotojas Ko
munistų Partijoj), bet judėjimas jai vi
suomet buvo pirmoj vietoj. Ji mylėjo 
savo šeimą, bet nei kiek nemažesne mei
le uždegta milionams kitų šeimų, kurios 
skęsta nedatekliuos ir skurde.

Būdama 75 metų amžiaus, Močiutė 
Bloor dar vis yra pilna energijos ir dir
ba, tarytum jauna mergaitė. Tai pa
vyzdys tiems mūsų žmonėms, kurie, su
laukę virš .40 metų amžiaus, jau sakosi 
“perseni ką nors veikti.”

Jos 75 metų, amžiaus jubilėjaus proga 
“Laisvė” siunčia Močiutei Bloor savo 
broliškus linkėjimus ilgiausių jai metų.

Tegyvuoja Močiutė Bloor!
Tegyvuoja Komunistų Partija, kuriai 

Močiutė Bloor dirba visu atsidavimu ir 
energija! ______

Lietuvių Vidurine Mokykla 
Baltarusijoj

Birželio 25 d. užsidarė Lietuvių viduri
nė Dimanovos Angariečio vardo mokyk
la (gimnazija). Rašydamas apie tai 
“Raud. Artojuj” B. Juškevičius suteikia 
sekamų žinių:

Dimanovos Angariečio vardo lietuvių vi
durinėj mokykloj 1936-37 mokslo metais 
mokykloje buvo nuo III iki X klasės imti
nai. Visose klasėse mokinių buvo 165. Mo
kytojų—9. Mokslo metų pradžioje atvažia
vo vienas, o vėliau dar 3 nauji mokytojai. 
Tokiu būdu palengvėjo mokytojams, darbas 
pagerėjo. Bet reikalinga daug dirbti, kad 
pastačius mokyklą tinkamon aukštumon.

Prie mokyklos yra komjaunuolių organi
zacija, kuri šiemet žymiai išaugo kiekybės 
ir kokybės atžvilgiu.
Prie mokyklos veikia choro, muzikos 

ir dramos rateliai, “kurie, ypač choro ir 
muzikos, draugui Dovydaičiui vadovau
jant, dirbo gerai.” Apie mokinių pasižy
mėjimus moksle, rašytojas žymi,:

Bendras akademinis paspėjimas visoj mo
kykloj sekantis: puikiai 9 nuošimčiai, gerai 
—37 nuošimčiai, vidutiniai—48 nuošimčiai, 
blogai 6 nuoš.

Yra ištisa eite mokinių, kurie gavo pažy
mėjimus tik puikiai ir gerai, būtent: Bico- 
nas J., Bodikaitė M., Juodkaitė E., Kirijen- 
ka J., Binkis St., Kondrotas J., Ivanickaitė 
A., Kindurytė V., Ruzgytė G., Zablockis V. 
ir ištisa eilė kitų.

Tame pat laikraštyj rašytoja J. Jurai
tė nurodo: 4

Šių metų birželio mėnuo yra nepaprastas 
mdkyklai, birželį buvo išleista pirma tos 
mokyklos X klases laida. Buvusių užguitų 
valstiečių, daugumoj biedniokų, dabalr sO- 
viėtų žėmėš šeimininkų vaikai buvo išleisti 
į platų kelią. Carizmo laikais tie biednio- 
kai ir nesvajojo leisti savo vaikus į vidurinį 
ir aukštąjį /noksią, o šiandieną jų vaikai 
baigia įvairų mokslą. Baigusieji mokyklą 
stato sau klausimą: kur eiti toliau? Jiems

■mmmm

šiandien prieinami technikumai, universite
tai, institutai, jiems visur plačiai atidarytos 
durys, nes jų rankose mokslo atestatai.

Įdomu tai, kad “Dimanovos liet. vid. 
mokykloj 60 nuošimčių mergaitės. Tai 
charakteringas mūsų dienų bruožas.”

Tikrai charakteringas!
« Lietuvių Sovietų Baltarusijoj nedaug, 
—gal 6 tūkstančiai išviso. Jei tokis skai
čius svetimšalių gyventų kitam, kapitali
stiniam, krašte, o ne Sovietų Sąjungoj, 
tai jiems nereikėtų jokios savos moky
klos. Juos “valdančioji tauta” užguitų, 
bandytų visiškai ištautinti.

Betgi Sovietų Sąjungoj' mes matome 
kitaip. Vykindama leninistišką-stalinis- 
tišką tautų klausimu politiką, Sovietų 
Baltarusijos vyriausybė ne tik steigia 
pradines lietuvių mokyklas, bet įsteigė ir 
vidurinę. Leidžiamas laikraštis, spaus-

dinama rankvedžiai, knygos, viskas lietu
vių kalba!

Netoli Baltarusijos, Vilnijoj, matome 
visai kitokį paveikslą. Ten gyvena apie 
pusė miliono lietuvių. Ten Varšavos val
džia daro viską, kad iš “litwinu” pada
rius lenkus. Dėlto juos visaip persekio
ja. Neleidžia jiems turėti skaityklų, už
darinėja mokyklas.

Panašiai elgiamasi kituose kraštuose 
su kitom pavergtom tautom, arba tauti
nėm mažumom.

Vadinasi, šitie faktai mums sako, jog 
tik prie socializmo tautinis klausimas 
bus pasekmingai išrištas. Žinoma, tai 
dar nerodo, kad mes neturime kovoti už 
pavergtųjų tautų laisvę kapitalistiniuose 
kraštuose. Taip, mes turime visais bū
dais padėti joms išsikovoti sau laisvės 
net ir fašistiniuose kraštuose.

Vaizdelis iš Lemona miestelio, esančio Baskijoj. 
Lemona tapo fašistų bombų ir kanuolių šūvių su
naikintas.

Greičiausia, Aukščiau 
šia ir Toliausia

000 pėdų aukštumoj, kad 
nesusikūlus į uolas. Artinan
tis prie Kalifornijos sužino
jo, kad ten yra audros, o 
kitur labai tiršti rūkai — 
didžiausias visų lakūnų ne
prietelius. Iš Kalifornijos 
per radio jiems buvo pra
nešta geriau sukti į rytus ir 
jau spauda skelbė, kad So
vietų lakūnai skris į Chica
go, bet jie laikėsi pirmesnės 
krypties. Matydami, kad 
lėktuvas gerai veikia ir ku
ro turi užtektinai, tai nus
prendė nesileisti Oaklande, 
bet skristi net į pat pietinę 
dalį Kalifornijos — San 
Diego. Jis ir pasiekė tą 
Amerikos laivyno ir orlai- 
vyno punktą, suko ore apie 
dvi valandas, bet per dide
lius rūkus niekaip negalėjo 
surasti orlaivių lauką. Šau
ktis pagelbos nenorėjo, nes 
gerai žinojo, kur jie yra. 
Tada Sovietų lakūnai nus
prendė skristi į rytus, to
liau nuo jūrų, manydami iš
trūkti iš rūkų. Bet rūkai 

I buvo ir ten. Prisiartinę prie 
San Jacinto kalnų, nenorė-

Vėl pasauli nustebino So- pirmesni lakūnai atskrido SuXi^anHaukotS”
vietų Sąjungos piliečiai ir per Šiaurių Polių į Vancou- 
technika ne vien nuveikda- j verį. Jo sparnai turi 154 pė- 
mi šiurkščias gamtos sąly- das ilgio, raudonai ^nudazy- 
gas Šiaurių Poliaus srity j, 
bet ir atlikdami ilgiausią 
oro kelionę. Iš Maskvos į 
pietinę Kaliforniją atskrido 
trys Sovietų Sąjungos did
vyriai Michail Gromov, la- _ 
kūnas; Andrei Jumašev, joiti. Jis aprūpintas tam tik-' 
pagelbininkas ir Sergei Da-!ra elekros apšildymo siste- 
nilin — navigatorius, kelio ma, kad apsaugojus jį nuo 
rodytojas. apšalimo. Jis gali skristi be

Sekmadienį, 11 d. liepos, apsistojimo 8,750 mylių ir 
“New York Times” korės- siuom kartu issknsdamas 
pondentas iš Maskvos pra-1 turėjo 1 šešis tonus ir pusę 
nešė, kad ruošiami dar du kuro (gazolino). Platesnių 
skridimai per Šiauriu Polių davinių jau buvome davę 
į Šiaurių Ameriką laku-|Plrm.iaus “Laisvėj” aprasy-<< A AT m OK ”nams Gromovui ir Levanev- 
skiui. Kiek vėliau, kaip mes 
tą žinią perskaitėme, tai 
yra, pagal Maskvos laiką 
pirmadienį, 3:24 vai. ryto, 
o pagal New Yorko laiką 
sekmadienį, 8 valandą vaka
ro, iš Ščalkovo orlaivių lau
ko pakilo lakūnai ir leidosi 
ilgon ir pavojingon kelio
nėn.

Iš pradžios nuo Maskvos 
jie skrido į šiaurę pagal 40- 
tą rytinės ilgumos meridia
ną, paskui per Novaja Zem- 
lia ir linkui šiaurių Poliaus. 
Šiaurių Polių jie perskrido 
pirmadienį, 3:61 vai. po pie
tų 6,000 pėdų aukštumoj. Po 
to laikėsi 120 meridiano li
nijos. Antradienį, 2:20 vai. 
ryto, jie paliko Šiaurių Po
liaus ratą. Tą pat dieną, 
8:21 vai. ryto, buvo virš 
Great Bear ežero, Kanadoj, 
skrisdami 8,000 pėdų aukš
tumoj. Trečiadienį, 5 vai. 
ryto, jie perlėkė San Fran- 
cisco-Oakland, Kalifornija, 
kur iš pradžios planavo nu
sileisti, o 10:27 vai. ryto nu
sileido netoli San Jacinto. 
(Visur laikas paduotas pa
gal New Yorko laiką).

Lėktuvas “ANT 25-1”
Sovietų Sąjungos lakūnai 

ilgiausią pasaulyj kelionę 
atliko “ANT 25-1”, lėktuvu. 
Jis tokios ,pat įšdirbystės, 
kaip ir “ANT-25”, kuriuom

ti. Motoras yra “M-34” su 
950 arklių jėga. Lėktuvas 
turi ilgam susisiekimui ra
dio, sparnuose prietaisus, 
kad neskęstų, jeigu jam pri
sieitų ant vandens nusileis-

apgalimo. Jis gali skristi be

darni “ANT-25.
Lakūnai ir Kelione

Visi trys Sovietų lakūnai 
yra jauni. Gromovas iš jų 
vyriausias ir jis dar tik 38 
metų amžiaus. Jis turi sū
nų, kuris taip pat yra lakū
nas. Danilinas mokslinin
kas, baigęs aukštą mokslą 
orlaivininkystėj ir dar jau
nas žmogus. Jumašev yra 
daug atsižymėjęs Raudono
joj Armijoj, kurioj tarnau
ja leitenantu. , Jis turi du 
pasaulinius rekordus aukš
čio su sunkiu kroviniu. Jis 
su 12 tonų kroviniu, “ANT- 
6” lėktuvu, iškilo virš 2,700 
metrų.

Kelionė buvo sunki ir la
bai žingeidi, kaip pasakoja 
patsai M. Gromov. Ore jie 
išbuvo 62 valandas ir 17 mi
nučių. Sunkiausia dalis ke
lio buvo, “tai pakilimas”— 
sako Gfomov. Mat lėktuvas 
buvo sunkus nuo didelio ku
ro daugio ir 1,900 metrų 
(6,120 pėdų) lėktuvą prisi
ėjo sunkiai varyti į aukštį. 
Kelyj jie sutiko dvi dideles 
audras (ciklonus),’ kuriuos atstovai Ray Booth ir T. 
iškilę aukštai perlėkė. Lėk- Claude — Ryan ir Jungt. 
tuvo sparnai kelis kartus Valstijų Laivyno leitenan- 
bandė apšalti^. bet jie nušil- tas L. R. Gray ir pasiuntė į 
dė, paleisdami darban ?pe-‘ Washingtoną ištyrimui, tai 
cialę sistemą; Lėktuvas su- yra nustatymui tikro ke- 
tiko audrų * ’ ‘ *’_*
virš Kanados, kur per Roc- mui^ 
ky kalnus jie skrido net 18,- Tenka pasakyti, kad M.

Gromov yra atlikęs, 1934 
metais, rugsėjo mėnesį, pa
čioj Sovietų Sąjungoj 7,707 
mylias be apsistojimo kelio
nę, bet ji nebuvo priskaito
mą prie pasaulio rekordo, 
nes atlikta skrajojant apva
lu keliu. Praeitais metais 
Čkalovas, Baidukovas ir Be
liakovas skrisdami Sovietų 
Sąjungoj per Šiaurių Jūras 
ir Sibirą atliko be sustojimo 
5,800 mylių. Taigi, kaip ma
tome, ilgiausios orlaivininkų 
kelionės yra atliktos Sovie
tų lakūnų ir Sovietų lėktu
vais.

Sovietų-Sąjungos valdžia, 
Komunistų Partija ir lakū
nai jau seniau yra iškėlę 
obalsį, kad jie turi skrajoti: 
greičiausiai, aukščiausiai ir 
toliausiai. Sovietų šalis di
delė, turtinga, budavojanti 
naują tvarką. Jai daugiau
siai ir pavojaus yra. Kas 
skrajos greičiausiai, aukš
čiausiai ir toliausiai, tam 
mažiausiai pavojaus busi- 

,mame kare. Tas galės ge- 
Iriausiai atmušti užpuoliką. 
Sovietų Sąjungos lakūnai 
turi aukščiausio pakilimo 
su dideliu . kroviniu rekor
dus ir baliūnų pakilimus į .. 
stratosferą. Jie užkariavo , 
ilgiausių kelionių pasauli
nius rekordus. Jų lėktuvai 
parodė Ispanijoj, kad ir 
greity j su jais negali susi
lyginti Vokietijos ir Italijos 
greitieji lėktuvai.
Pasveikinimai Didvyriams

Kaip tik apsiprausė So
vietų lakūnai, tai d. Gromov : 
tuoj aus pasiuntė į Sovietų 
Sąjungą sekamą praneši
mą: . ' '

“Po 62 valandų ir 17 mi
nučių skridimo mes užka
riavome pasaulyj du rekor
dus, vieną tiesaus skridimo, : 
o kitą aklo skridimo. (Jis . 
dar nieko nesako apie tre
čią — tolio rekordą.—D. M. 
Š.) Sveikiname Sovietų Są
jungos liaudį.

“Kelyj kompaso veikimą 
kliudė Magnitinis Polius, 
bet mes tas kliūtis nugale- 
jom. Radio su Sovietų sto
timis nuolatos gerai veikė. 
Lėktuvas puikiausiai tarna
vo.”

Sovietų Sąjungos valdžios 
ir Kom. Partijos vadai — 
Stalinas, Kalininas, Voroši- 
lovas ir kiti — prisiuntė la
kūnams karštą pasveikini- . 
mą su “naujais Sovietų avi
acijos atsiekimais.” Sovietų 
Sąjungoj esantis Jungtinių 
Valstijų atstovas J. E. Da
vies prisiuntė karštą lakū
nams pasveikinimą ir di
džiuojasi jų moksliniais ir 
kultūriniais atsiekimais.

Šios šalies prezidentas 
Rooseveltas pasiuntė karštą 
pasveikinimą, jį pasekė ir 
šalies sekretorius Hull.

Tą pat dieną iš New Yor- 
ko laivu “Normandie” iš
plaukė atgal į Sovietų Są-

li armijos Marchfield orlai
vių lauko. Lakūnai, nors ir 
pavargę, bet buvo smagūs. 
Pirmiausiai juos sutiko f ar
mėnai, bet greitai lėktuvais 
ir automobiliais pribuvo ir 
Amerikos armijos žmonės.

Kiek Mylių Jie Atliko?
Kad Sovietų lakūnai atli

ko ilgiausią ir pavojingiau
sią pasaulyj kelione, tą visi 
žino. Bet kiek tikrai •mylių, 
tai dar vetiau patirsime. Iš 
karto skelbė; kad jie atliko 
6,625 mylias. Paskui—6,668 
ir 6,700 mylių. Iš Maskvos į 
Kaliforniją per Šiaurių Po
lių iki šiol tikra atstumą 
nebuvo žinoma, bet tik pri
leidžiama. Vieni manė, kad 
iš Maskvos į San Francisco 
yra 6,225 mylios, kiti, kad 
mažiau. Taigi ir pirmesnių 
Sovietų lakūnų kelionė iš 
karto nebuvo teisingai ap- 
skaitliuota. Tik ištyrus jų 
lėktuvo prietaisus, patirta, 
!<an B*idu’t0.va.s jungą lakūnai’ Čkalov,’ Bai
li- Behajevas, kurie atskn- į • Rp]iakov k’ip Dir. 
do birželio 20 dieną, “ANT- v n Behakov kūne pir 
25,” padarė 5,288 mylias. ™ at.±i 
Dabartiniai lakūnai padare Amerik^ jie iauUant ]JV0 
apie 1,000 mylių už pirmes- Jie įau ant^awo
niiie: dnnouflii paudi e paieiSKimų, Kunan us daugiau. me džiaugiasi, įaį drau-

Iki šiol pasaulyj oficialiai gai Gromov, Jumašev ir 
buvo skaitoma ilgiausia ke- Danilin atliko ilgiausią, ir 
lionė francūzų Paul Codos garbingiausią kelionę. Kąip
ir Maurice Rossi, kurie 1933 
metais iš Nėw Yorko nulė
kė į Vyriją ir atliko 5,637 
ar 5,653 mylias. Jeigu imti 
kol kas Sovietų lakūnams 
duodamą mažiausią skaitli
nę 6,262 mylias, tai ir tada 
jie atliko 608 mylias dau
giau už frąncūzus.

Sovietų “ANT-25-1” lėk
tuvo prietaisus paėmė Or- 
laivininkystės Susivienijimo

ir skrisdamas liones ilgio ir užregistravi- 
os, kur per Roc- m u i. .

matome, tarpe Sovietų Sąfc 
jungos "lakūnų nėra užvydo, 
varžytinių, bet bendras ko- J 
lektyvis darbas ir vieni ki
tų žygiais džiaugiasi, di
džiuojasi. Sovietų Sąjungos 
laisvi piliečiai, jų technika, • 
parodė pasauliui, kad gali * 
atlikti' tokius lygius, apie *... 
kuriuos daugelis nei nesvą- - 
jojo. Bet šie žygiai nėra pa- 
skutiniai. D. M. s.

SEINAI
MENKAS SODŲ DERLIUS

• Iš pavasario visi vaišiniai 
medžiai gausiai žydėjo ir at
rodė, kad šie mėtai sodų vai
siais bus derlingi. Tačiau daug 
užsimezgusių vaisių sunaikino - 
įvairūs kenkėjai (aųiaras) ir 
nukrėtė vėjas. Ypa'č atrddo
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Kelias į Šviesą Didieji PiknikaiŽirgeliai sukinkyti, bet ne Petrui ir jo 
dviem sąkeleiviams draugams prie gon- 
kų sustatyti. Jiems reikėjo nukeliauti 
virš 40 viorstų iki Radviliškio. Jie pasi
samdė vežėją su pusėtinai menkais ark
liais. Lietuvos prasti ir rupūs keliai, ve
žėjas vos pajėgė nuvežti nedidelius ryše
lius ir pats save, o keliauninkai traukė 
pėsti tą 40 viorstų keliopę. Jau gerokai 
įdienojus, pamiškėje pievų balose žydi 
purienos geltonais žiedais ir visos kitos 
ankstyvosios gėlės. Skubiai sužydi, su
klesti, rasos sidabriniai lašeliai, dengę 
žiedų lapelius, džiūsta ir garuoja saulė
kaitoje. Mažieji sparnuočiai—darbščio
sios bitelės linksmai dūzgėdamos išbu
čiuoja kiekvieną gėlių žiedelį, jieškoda- 
mos medžiagos saldžiausiam medui ga
minti. Nenuilstantis giesmininkas—vy
turėlis, kildamas į dausas, gieda: “čyru 
vyru” savo dainelę.’ Pempė kur tai to
liau narstydama žemutiniuose oro sluog- 
sniuose, lyg pritardama vyturėliui, šau
kia “gyvis gyvis”. Žemė bekeliaudama

paprastoje orbitinėje kelionėj atsuko sa
vo veidą plačiau į saulę. Žaliuojanti aug
menija ir gausiai žydinčios šypsančio pa
vasario gėlės paskleidė jaukų kvepėjimą, 
teikiantį atgaivinimą kiekvienai gyvajai 
esybei, tarpe jų ir Petrui su jo draugais, 
kurie ilsėjos iš po visos nakties kelionės 
susėdę po baltmarškinių skaruotųjų ber
žų pakrantėje tykiai sriovenančio upelio. 
Raiboji gegutė, žaliam beržely, garsiai 
užkukavo primindama jaunimo dainuo
jamos dainos žodžius, “Gegutė pilkoji, 
ko taip liūdnai kukuoji, ar mano varge
lius rokuoji?” Kiekvienais metais šv. 
Jurgio dienoje, 23 balandžio, Petras su 
savo tėvais važiuodavo susikrovę vežime 
visą andinarčiko mantą į naują vietą gy
venti ir jiems gegutė kukuodavo, bet tai 
buvo menkniekis anos kelionės prieš šią. 
Kelionę daug skirtingesnę, tolimą, į ne
žinomą šalį, rizikingą ir slaptą, ypatin
gai pakol pereis rubežių.

(Bus daugiau)

I

Paraše J. U. Vargdienis

I

Skaitytojų Balsai Jersey City, N. J

*

NAUJOJE VIETOJEMENO SKYRIAUS NE BUS

mas.

Laisvės Draugijos pusmeti
niam susirinkime paaiškėjo, 
kad per šį pusmetį draugija 
išėjo lygiomis. Kiek įplaukė, 
tiek ir išmokėta. Pašalpų sky-

“Gaugite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Delei susidėjusių tūlų aplin
kybių šią savaitę “Literatūra 
ir Menas” skyrius apleidžia-

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pariamdau automobiliui vestuvėm 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Scranton 

Apylinkėje Piknikas

SEKMADIENI, 18 JULY
VALLEY VIEW PARK 

Inkerman, Pa.
Dalyvaus chorai iš Philadel- 
phijos, Brooklyno, Shenan

doah ir bus Wyomingo ' 
merginų oktetas

New Yorko Apylinkė 
Ekskursija į Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City į Rye Beach, N. Y.

Sekmadienį, 22 August
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September

WESTVILLE GROVE PARK 
At Route 47, Westville, N. J

(Tąsa)
Pavasario laiku vaikų susirinko virš 

trijų šimtų berniukų ir mergaičių, pa
rinktai apsirengusių; mergaitės baltai, 
berniukai mėlynais marškinukais, (visi 
turėjo uniformuotai rengties, nes toks 
bažnyčios prisakymas). Vaikučiai po
roms sustatyti sudarė ilgas eiles per visą 
bažnyčią. Davatkos komandieriai be pa
liovos viena paskui kitą eina palei vaiku
čių eiles ir šnibžda kiekvienam į ausį sa
votišką įkvėpimą, liepia išsivaizdinti, kad 
mažame blynelyj-komunijoj randasi Jė
zus apstotas būrio angelų, kurie gieda 
linksmai šventas giesmes. Kita vėl liepia 
vilgyti liežuviu gomurį, kad nebūtų sau
sas ir komunija nepriliptų paėmus į bur
ną. Vaikučiai prisirengdinėjo dar iš toli 
būdami ir pakol prisiartino prie alto
riaus jautresniems pritrūko ir seilių. 
Daugumai komunija prilipo prie gomu
rio, tarpe tų “nelaimingųjų” radosi ir 
kumečio sūnus Petrelis, kuris būdamas 
nekantriu tuojaus komuniją paliuosavo 
su rankos nykščiu. Bet nepasiliko davat
kų nepatėmytas, kurios tuojaus apspito 
jį lyg k°kį didžiausį prasikaltėlį, nusive
dė į zakristiją ir ten nuplovė pirštą iki 
baltumui ir liepė tą vandenį išgerti. Nors 
pirštas buvo daug baltesnis už kitus ir 
vanduo išgertas, bet visgi nebuvo pilno 
pasiganėdinimo, dėl tokio įvykio. Visos 
davatkos, sykiu ir motina,parodė nemažą 
nusiminimą linkui jaunuolio ateities gy
venimo.

skiriami visokeriopam pasisekimui, taip
gi rožančius su keliais medalikėliais ir 
dvi maldaknygės naujo “Aukso Altorė
lio,” vieną — Petrui, kitą — pusbroliui 
nuvežti, kaipo dovaną. Labai atydžiai 
motina priklijavo ruginiais miltais, viso
kius “šventų” paveikslėlius, pradedant 
su šv. Petru, vardo patronu, ir baigian
tis Jėzusu, Čenstakavos Marijos, Vil
niaus Vartų, ir nepersto j ančios pagelbos 
dievo motinos paveikslais. Vos tik moti
na viską sutvarkė, apsikabino ją sūnus, 
tardamas paskutinį “sudiev.” Motina 
tvirtai prispaudė sūnų prie savo krūti
nės, prie krūtinės, kuri jį kūdikystėje pe
nėjo ir augino. Per motinos dar ne se
ną metais, bet sunkių vargų ir daug rū
pesčių jau pusėtinai raukšlių išvagotą 
veidą, plūdo gausiai gailios ašaros. Di
džiai ji buvo susijaudinus, bet tarė: “Sū
nau, būk doras, gyvenk pavyzdingai, ne
pamiršk savo tėvelių, o už vis labiausia 
mylėk dievą, neatsitolink nuo jo visokiose 
bėdose ir nelaimėse. Dievas suteiks tau 
paguodą ir susiraminimą”. Petras liūd
nas ir sumišęs visus atsisveikino, palik
damas gailiai verkiančius brolius ir tė
velius.

* * *
1905 metų revoliucija nemažai suįdo

mino dvarų darbininkus, prasidėjo bruz
dėjimas po didesnius dvarus, andanarči- 

’ kai pradėjo jau grupėms, ne pavieniai, 
statyti ponams reikalavimus. Sykį ru
denį atėjo du vyrukai, javų kūlimo laiku, 
į Dovidiškio dvarą ir paprašė mašinisto 
sustabdyti mašiną. Vienas jų pasakė kal
bą, po tam klausinėjo darbininkų apie 
darbo sąlygas ir užveizdos užsilaikymą- 
atsinešimą į darbininkus. Drąsesnieji pa
reiškė užveizdos žiaurų elgėsi, ypatingai 
su moterimis, kurias jis radęs renkant 
kiaulėms žolę dvaro lauke sumušdavo, 
kojom prispardydavo išgąsdindamas ki
tas iki susirgimo. Už tokį jo žiaurumą 
minėti vyrai prašė visų balsuoti rankų 
pakėlimu, kad užveizda būtų sušaudy
tas. Balsai pasidalino pusiau. Tada atėję 
vyrai liepė į dvi savaites laiko susitarti 
savo tarpe ir kaip didžiuma nutars, tada 
jie atėję įvykdys bausmę.

Tuo pačiu revoliucijos laiku nepamirš
ta nei mokyklos. Revoliucionieriai atsi
lankė į Linkuvos mokyklą, pareikalavo 
mokytojaus mokinti vaikus lietuviškai 
nors dvi valandas į dieną. Mokytojas pri
žadėjo ir mokino. Neilgai trukus į tą 
apylinkę pribuvo dragūnai ir išgaudė re- 

' voliucionierius. Paliko neįvykdyta baus
mė dvaro užveizdai, bet mokykloje nepa
naikino lietuviško mokinimo valandų.

Dvaroko sūnus nuo kiaulių ganymo 
iki atlikimo vyro darbo augo ir gyveno 
su maža išimčia dvare iki 20 metų am
žiaus, turėdamas viltį kaip nebūt pas
prukti nuo caro armijoj tarnystės. Jo 
pusbrolis Amerikoje buvo. Jis išgelbėjo 
jį, prisiųsdamas pinigų kelionei į Suv. 
Valstijas.

Tuojaus, kaip tik Petras aplaikė pini
gus kelionei, jo rūpestingoji motina pra
dėjo intensyviai rengti sūnų kelionei, 
kiekvieną reikalingą dalykėlį dėdama į 
kelionės ryšulį, aplaistė jį savo griau
džiomis ašarėlėmis liūdnai prisimindama 
apgailėtiną praeitį, liūdėjo ji giliai užsi
mąsčiusi, kiek reikėjo vargelio išvargti 
vaidus auginant, per dienelę sunkų dar
belį, per nakteles lopšelyje liūliavo, au-‘ 
gindama sūnų manė: užaugs, bus parama 
senatvėje, užuojauta sunkioje gyvenimo 
valandoje, bet tos svajonės, tos puikios 
mintys išnyko lyg dūmai ore vėjo pagau
ti. Sūnus užaugintas, išmaitintas trupi* 
nėliais,’ motina ne sykį atitraukė skanes
nį kąsnelį maisto nuo savo burnos, kad 
papenėjus sūnų. Bet dabar sūnus pakėlęs 
sparnus, kaip paukštelis iš lizdo, išskris 
ten, kur toli už plačiųjų jūrų, kurio dau
giau jau gal nematys niekados. Motina 
dar sykį peržiūrėjo ryšulėlį, ar viskas 
sudėta kas reikalinga kelionei. Jau buvo 
ir pamiršus apie dvejus naujutėlius ška
plierius, vieni maži, kiti gerai didesni. 
Didesnieji tai “ščėslyvos panos Marijos,”

*
Ankstyvas pavasaris 1913 metų. Ryt

metinė saulė skaidrioje dangaus mėlynė
je bėrė karštus spindulius ant Lietuvos 
žemelės, teikdama gaivinantį atgimimą 
visai pavasario gamtai. Augmenija, ku
ri buvo sunkiai prislėgta žiemos storu 
sniego klodu, iškentėjus speigus, atbun
da palytėta gaivinančių saulės spinduli) 
Pievos ir miškai apsidengia žaliu rūbu, 
sode vaisiniai medžiai pasipuošia rausvai 
baltos spalvos pumpuriniais žiedais. 
Skaistų, kaip obelies žiedą, Paulinos vei
delį vilgė gailiųjų ašarėlių dideli lašai ir 
spindėjo, kaip rasa sidabrinė rytmety j 
ant žydinčių gėlių. Atsisveikino bernelį, 
kuris ją mylėjo jau nuo mokyklos laikų. 
Petras girdėjo jos tykų širdies tuksėji
mą, prisiglaudus prie jos kilnojančios 
krūtinės. Jųjų jaunuose smegenyse ver
petai sukosi įvairių minčių, gal likimas 
skiria juos jau ant visados, gal nesidalins 
jie daugiau meiliais žodeliais, gal pasi
liks vien tik liūdna atmintis, lyg ir sva
jonė to taip'realio ir gausiai meile kupi
no gyvenimo ? Petras pabučiavęs Pauli
ną karštai, gerokai susijaudinęs, skubiai 
stambiais žingsniais žengė tolyn. Jo šir
dį spaudė lyg geležinėmis replėmis.

Paulina giliai užsimąsčius stovėjo, lyg 
stabo ištikta, po augančia liepa prie jos 
rūtų darželio, kuris labai rūpestingai 
daržininkės puikiai ir artistiškai išdabin
tas. Apvalainos, pailgos ir trikampės 
kvietkų augintuvės, paramstytos aplink 
iš šonų baltais akmenėliais, pilnos jau 
prisėtos ir prisodintos įvairių žolynų, tai 
ne darželis, bet puikus gėlynas, didelis 
gojus, perpildytas grože, lyg koks išsva
jotas rojus. Tame gražiausiame darže
lyj, vasaros naktyj, blandžioje mėnesie
noje po tąja kupliąja liepa būdavo susė
dę dvi jaunos sielos jausmingai niūniavo 
linksmą, daug kam žinomą dainelę:

“Jau mėnuo po moju, vasara stoja, 
mergelių darželyj žyd puikios gėlelės. 
Lelijėlės pradėjo žydėti, kožnam vienam 
žmogui gražu pažiūrėti”. Duslios daine
lės aidai susiliedavo su netoli pilkam 
aklsnyne čiulbančios lakštutės balseliu.

Paulina staigiai pakėlė ašarotas blaks
tienas, dengiančias jos žydriąsias akutes, 
pažvelgė į tą šalį, kur Petras nuėjo į sau
lėleidžių pusę ir pranyko ten toli, toli už 
šilo.

žemės, o ne po mirties, kurios 
jie taip labai bijo.

Jų mokslas apie dievus ir 
velnius — tai didelis absurdas, 
aršiausi nuodai, opiumas. Jų 
etika yra tokia gera, tokia ma
loni, kaip, sugedęs kiaušinis, 
kuris Ispanijos laukuose sudu
žo, o jo kvapas sugadino orą 
visuose pasaulio kampuose. Tai 
mussoliniškai-hitlerinė puota, 
kuri paskonino visų tikybų eti
ką !

Ar ne laikas būtų tikintiems 
žmonėms, ypatingai darbo žmo
nėms, pagalvoti, kas ta tikyba 
yra, kur yra tie visagalinti die-1 . . t _
vai, kur tas skaistus ir malonus | Teisėjas priteisė mokėti 300 
dangus ?

Drauge skaitytojau! Visaga
lis dievas — tai valdančioji 
klasė: bankieriai, fabrikantai, 
dvarininkai, aukštieji dvasiš
kiai ir jų agentai. Tai tie ir su
daro “visagalintį dievą.” Dan
gus — tai jųjų parazitinis, per
teklingas gyvenimas. Pragaras 
— tai dirbančiosios liaudies^ "iu‘s turėjo įplaukų virš trijų 
kovos už šviesesnį ir geresnį 
rytojų.

Tik pasižiūrėkite į šiandie
nines kovas Ispanijoj, Vokieti
joj, Italijoj, Lietuvoj, pagalios 
ir Amerikoj. Plieno darbininkų 
streikai, visos tos kautynės su 
policija, šerifais ir kompanijų

“Visagalis Dievas”
Visų tikybų dvasiškiai per 

daug amžių skelbia, būk dievas 
esąs visagalis ir jo malonė neiš
matuota—didi ir skaisti, kaip 
saulė. Dar daugiau, dvasiškiai 
aiškina, būt “be dievo noro ir 
jo šventos valios nei plaukas 
nuo galvos nenukris.” Per Mai- 
žį buvo duota 10 dorovės die
viškų prisakymų, kad žmonija 
santaikoj, broliškai, gyventų.

Viskas skamba labai gražiai, 
labai puikiai. Bet tas pats iš
mintingas dievas davė žmogui 
ir bjauriausi dalyką, — tai sau- 
mylystę, apsirijimą, palinkimą 
kito tokio pat žmogaus prakaitu 
ir krauju tukti. Pažiūrėkime, 
kokios pasėkos iš paskutinės 
dievo dovanos.

Nuo pat žmonijos atsiradimo 
ant žemės, eina tarpe jos mirti
nos kovos, kad pavergti ir iš
naudoti kito žmogaus triūsą ir 
užvaldyti turtą.

Pažiūrėkime šiandie į Ispani
jos pilietinį karą, ar rasime ten 
tas didžias dieviškas malones? 
Jeigu dievas visur esantis, tai 
jis turi būt gen. Franco širdy, 
Italijos ir Vokietijos lėktuvuo
se, kąnuolėse ir tankuose.

Pagalios ir kareiviai — Itali
jos katalikai, Vokietijos protes- 
tonai, Afrikos maurai mahome-' padaužom — tai kasdieniniai 
tonai — kunigų ir vyskupų pa- šių dienų reiškiniai. Ar daug 
laiminti eina masiniai žudyti kartų jūs girdėjot dvasiškių 
Ispanijos katalikišką liaudį. I nuoširdų užtarimą darbininkų

Nejaugi tas dievas, toks ga-' reikalų? Ar daug kunigų atėjo 
lingas, toks išmintingas, toks 
pilnas malonumo, daleidžia to
kias baisias, tokias žiaurias žu-

darbininkams į pagelbą?
Būk protaujantis žmogus, 

skaityk knygas, kurios apšvies 
dynes daryti?! štai kur protau-1 tavo protą, pažink evoliuciją, 

.•« I pažink geografiją, geologiją ir
kitus mokslus, pažink,kaip žmo
nija tvarkosi, — kokia politine 
atmosfera mes alsuojame. Tuo
met nereikės klaidžiot tikėjimo 
tamsioj nežinystėj — pažinsi 
gamtą, žmogų ir žmonių santi- 
kius tarpe savęs.

Kom. Veteranas.

jantis žmogus, kad ir tikintis, 
turėtų pagalvoti, kame čia daly
kas : ar dvasiškija tiesą pasa
koja apie dievo visagalybę, ma
lonybę, didybę ir jautrumą?

Nieko panašaus. Kaip teisy
bės jie nežino, taip lygiai jiems 
nerūpi nė skelbti ta teisybė. Jų 
užduotis yra ginti turčių klasės 
principus ir apginti jų kietą re
žimą, idant valdančioji klasė be 
baimės, be rūpesčio galėtų tuk
ti darbo klasės prakaitu ir 
krauju, štai kam jie meluoja 
tikintiems, saviems parapijo- 
nams ir visai žmonijai apie jų 
pačių, arba jų pirmtakūnų, iš
galvotus dievus. Jų tikras die
vas tai auksas, o dangus — tai 
perteklingas gyvenimas čia, ant

Dešinėj valdžios namų statymo projektas Berwyne, netoli Washington, D. C., 
o kairėj—tipiška scena iš pietinių lūšnynų. Reikia kovoti už tai, kad visur 
lūšnynai būtų panaikinti ir jų vietose pastatyta žmoniški namai.

Nuotikiai
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 133 kuopos susirin
kime skaityta vienybės pro
jektas su APLA. Padiskusavus 
priimta vienybės sąlygos vien
balsiai.

Vajaus dalykai iki šioliai 
mūsų mieste prasti. Bet vis 
tikimės gauti vieną kitą naują 
narį į LDS 133 kuopą.

A. Patumsis laimėjo teismą 
prieš užlaidų langam kompa
niją. Įvykis buvo sekamas: A. 
Patumsis gavo darbą minimoj 
kompanijoj 'ir nelaimė įvyko 
darbe iš kompanijos pusės.-

Į dolerių ir per metus laiko sa- 
į vaitinę algą. Atsitikime,—.Pa
tumsis per metus laiko nepa- 
sveiks, tai turi teisę skųsti 
kompaniją iš naujo.

dolerių daugiau, negu išlai
dų. Pomirtinių ■ skyrius išmo
kėjimų daugiau, negu įplau
kų, bet kuomet nariai sumo
kės į pomirtinės skyrių visf, 
tai įplaukos susilygins su išlai
domis.

Taip pat paaiškėjo, 
randasi narių, kurie išėmė pa-' 
šalpą per du atvejus už 104 
savaites ir nori būti nariais 
organizacijos, bet draugijos 
konstitucija nenusako tokiem 
nariam sąlygų, tai išrinkta 
komisija, kuri pagamins trečio 
laikotarpio nariam taisykles, 
kiek turi gauti pašalpos ir už 
kiek laiko.

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

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 produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų 

kad rašykite:

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

Lukošius Jasulaitis nustojo 
namo. Namą paėmė federalė 
valdžia už nemokėtus miestui 
taksus, nepaisant, kad fedra- 
lei valdžiai, kuri turi morgi- 
čių, nuošimčiai buvo apmokė
ti. Iš karto Jasulaitį buvo pa-

(Tąsa ant 5 pusi.)

LWUVISK4
GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING
532 Grand St, Brooklyn

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 į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tol. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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ANGLAI SUSPENDUOJA 
ARABŲ LAIKRAŠČIUS 

PALESTINOJ
. Jerusalem.—Anglijos vy

riausybė suspendavo du 
arabų laikraščius už tai, 
kad jie rašė, jog Anglija 
apgaudinėja arabus. Angli
ja, kaip žinoma, padalino 
Palestiną į žydų, arabų ir 
“neutralę” valstybėles. Tie 
gi arabų laikraščiai rašė, 
kad Anglija planuoja ati
duot žydams ir “neutralę” 
valstybėlę, esančią tarp ar
abų ir žydų sričių.

NOTICE is hereby, given that License No. 
EB 2508 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280-282 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 

theCounty of Kings, to be consumed on 
premises.

ELIZABETH BI.UEMER 
& HARRY G. BLUEMER 

280-282 Fulton St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 1446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Hooper Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

MADELINE OBRAYTIS 
416 Hooper St., Brooklyn,

No.

N. Y.

LICENSES

No.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License
EB 881 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
878 Sutter 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

878 Sutter
MAX SIEGEL

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1243 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BOROS BROTHERS
407 Oakland St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1194 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 495 
Grand St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ANNA M. GINKUS
495 Grand St., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1027 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1980 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
1980

BERTHA HOLTZ
86th St., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 902 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2229 — 65th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL LESHIN 
2229 — 65th Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1810 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2035 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

L. & M. DELICATESSEN. INC.
2035 — 86th Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2301 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2210 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NEMO DELICATESSEN, INC. 
2210 — 86th Street, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2507 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Jay St., a-k-a—167 Front St., Borough of 
Brooklyn County of Kings, to be consum
ed on the premises.

ELLA STURGIS
73 Jay Street, 
a-k-a-167 Front Street, Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. I 
EB 1929 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Atlantic Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE
347 Atlantic Ave.,

Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on tho

CALOGER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givext that License No. 
EB 3165 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
328 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ARTHUR BARRETT
328 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. I 
EB 1176 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
308 Graham Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

BERNICE 
308 Graham Ave.,

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the
KAYHOE

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1359 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage 
398 Manhattan Ave., 
County of Kings, to 
premises.

GUISEPPE
398 Manhattan Ave.,

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

Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectiop 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
863 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL ZARNOWTTZ
863 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2618 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1191 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN ROCHFORD 
Fenimore Bar & Grill

1191 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 East 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DUMCHES
1307 East 92nd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2922 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
332—38 Pennsylvania Ave., a-k-a 638 Sutter 

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

NATHAN FE1GELES
a-k-a 638 Sutter Ave.,
332—38 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3298 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
852 Monroe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

JAMES LAWLER and 
EDMUND C. LAWLER

852 Monroe St.. Brooklyn, N.

on the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1259 has been issued to the undersigned 
to sell beei’ at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1204 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KATHERINE MADOCKS 
and JOHN SCHABB

1204 Myrtle Ave,, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.' NOTICE is hereby given that License No. I NOTICE is hereby given that License No. 
i been issued to the undersigned GB 485a has been issued to the undersigned EB 2742 has been issued to the undersigned

NOTICE is ]
RL 7875 has been issued to'the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 132A 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
589 Franklin Ave., Borough of Brooklyn! 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE LOCUST
580 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

to sęll beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control JLaw at 
5022 Avenue D, 
Coupty of Kings, 
premises.

Borough of Brooklyn, • 
to be consumed off the

to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1150 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 liegeman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS RUBNITZ
29 liegeman Ave., Brooklyn N.
NOTICE is hereby given that Licenso No. 
EB 1288 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Division Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAY KAUFMAN
167 Division Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1397 has waen issued to the undersigned 
to sell beer at' retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1239 Bedford Ave., . Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD F. POPENIK
1239 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3218 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

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

ELLEN GALLAGHER, EXEC.
724 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 1 
EB 1162 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
728 Kings Highway Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALVINS DELICATESSEN. INC.
728 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
48 Gold Street, Borough of Brooklyn. ' 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1082 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcpholic 
282 Smith 
Countv of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

48 Gold
NOTICE

282 Smith
JOHN P. HUNT

St., Brooklyn, N. Y.

VALERIE SIRUTIS
Street, Brooklyn, N. Y.

_ is hereby given that License No. 
EB 1222 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA MURRAY & BARNEY TURNER 
120 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1254 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

. s Control Law at 
__ ______ Borough of Brooklyn, 

the

the Alcoholic Beverage
515 Fulton Street. Bor _
County of Kings, to be consumed on 
premises.

515 FULTON ST.. INC.
515 Fulton St., Brooklyn N.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2621 has been issued to the undersigned 
to' sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
485 Union 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

486 Union
JAMES V. WHITE

Street, Brooklyn, N. Y. '
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1268 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Bond St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY CONA
305 Bond St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1519 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
102-194 White Street, Borough of Brooklyn, 
Copnty of Kings, to be consumed on the 
pramigęs.

. AMERICAN DINER, INC. 
102-104 White St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1551 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
358 Classon Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

JOHN
358 Classon Ave.,

THEISS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 890 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76‘ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
East Avenue and D St., Borough of Brook
lyn County of Kings, to be consumed 
the premises.

SAMUEL KOCH 
East Avenue and D St., Brooklyn, N.

on

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1081 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Section , 
132 A of the Alcoholic Beverage Control > 
Law at 112 Jackson Street Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. I

GIUSEPPE ESPOSITO |
112 Jackson St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CB 22 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
259 Johnson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BUTCHERS HOME CLUB, INC. 
259 Johnson Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5386 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1762 Nostrand Aye., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DANIEL JORDAN
1762 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5298 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic 
74 Ralph .. __ .
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn

A. GOTTFRIED ERICSON
74 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1393 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VIRGINIA M. DENECKE 
d-b-a Crescent Bar and Grill

4718—4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4890 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 471 
Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

MORRIS GOLDBERG
471 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1007 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9302 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS LIFSCHITZ
193 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

MAX GREIFER
1033 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2879 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic 
110 Myrtle 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4734 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
58 Steuben Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURO D’AM BRA
58 Steuben St., Brooklyn, N. Y.

110 Myrtle

Beverage Control Law at 
Avenue Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the
ROSELENA CORP.

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5090 has been issued to .the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 923 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
96 Myrtle 
County of 
premises.

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

96 Myrtle
HENRY HECKEL

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2345 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4102 Avenue V, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 1

JOHN DeHART I
4102 Avenue V, Brooklyn, N. Y. .

NOTICE is hereby given that License No.! Ebbets Field, 
EB 2843 ha* been issued to the undersigned Borough of I
to sell beer at retail under Section 76 of 
the JĮleoholic Beverage Control Law at 
807 Sutter Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kinjs. to be consumed on the 
premises.

MAX SCHWARTZ
867 Sutter Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 878 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

' " Sts.,
to

Beverage Control Law 
Bedford and Sullivan 

Borough of Brooklyn. County of Kings, 
be consumed r>n the premises.

HARRY M. STEVĘNS, INC. 
Ebbets Field

Bedford and Sullivan Sts., Brooklyn, N.

485 Myrtle
JOSEPH BROWN

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7939 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 575 Lorimer Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES PETRUCELLO 
575 Lorimer St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that Lice^e No. 
GB 5238 has been issued to the undesigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Ląw at 
9204—4th Avenue, Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ESTELLE GOLDSTEIN 
9204—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 1 _____ , ___
EB 1005 has been issued to the undersigned 
to sei! beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
701 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. 

PHILLIP BLUME
70} flake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1087 has been issued to the undersigned 

—----- - 'to sell beer at retail under Section .76 of
that License. No., the Alcoholic Beverage Control Law at 

'77 Engert Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

77 Engert
CHARLES BINDERT
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5266 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4702—4th Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRITZ GEHRMANN I
4702—4th Ave., Brooklyn, N. Y. j
NOTICE is hereby given tfyat Lięense No. 
DB 37 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2009 Eastern P’kway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LUDWIG
2009 Eastern P’kway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
DB 11 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2832 Avenue U, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to bo consumed off the pre
mises.

, JACOB C. FRITZ I
2832 Avenue U, * Brooklyn, N. Y. '
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4513 has been issued 'to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
450 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH KNAPFEL
450 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licenso No. 
GB 5294 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
499 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DICK DREWES
499 Rogers Ave., Brooklyn N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4709 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
520 Van Buren St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
520 Van

IRVING G. MAYER’S
Buren St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 5025 ___  _____ _ _____
to sell beer at retail' wnder Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

ANDREAS THOMSEN
407 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5161 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of . 
the Alcoholic Beverage Control Law at j 
2908 W. 8th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2908 W.
ROSE PITSCH

8th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE
GB 5117 ___  ____ . ...______
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
593—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, '
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

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

593—3rd
FRED TIIAENS

Avenue Brooklyn! N.-Y.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE
GB 4826 .... ___ ..
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
237 Meeker Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY G. SCHROEDER
237 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4990 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Lpw at 
2402 Gerrittsen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises.

MRS. MARY PEPPER
2402 Gerrittsen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4693 has been issued to the xindersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9224—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE TEPLEY 
9224—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE fs hereby given that License No. 
GB 4544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 'under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
453 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MYER GRUBSTEIN
453 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5045 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic 
702 Grand 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

702 Grand
JOHN KOESTER

St.,., Brooklyn N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1891—50th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NAOMI SPITELOWITZ 
1891—50th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licenso Nd- 
GB 5113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 pf 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Smith Street, Ęprough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JERRY MURPHY
223 Smith St., ’ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4522 has been issued to the undersigned 
to sell beor at retail’ under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
2905 Ft.' Hamilton Parkway, BoroUgh of 
Brooklyn, 
off tijo
2905 Ft.

County of Kings, to be consumed 
premises.

HENRY J. KUCK
Hamilton Parkway, B’klyn, N. Y.

OTTO
5022 Avenue D,

RICKLEFS
Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenso No. 
GB 4718 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
9820—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN FĄNCER
(King Hamilton Self Service Stores) 
"2 Ave., Brooklyn, N. Y.9820—4th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4833 has been issued to the undersigned 
to sell beer ąt retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at
365 Central Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM DUBOFF and MAX KRISSOFF 
(d-b-a Sam and Max Food Market) 

365 Central Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4655 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control 
1808 Kings Highway, ‘ __
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MORRIS GOLDMAN and ABE JORTNER 
1808 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

Law at 
Borough of Brooklyn,

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hęreby given that License No. 
GB 8675 has boon issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8419—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the , 
premises.

HAROLD ROSENZWEIG
8419—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5220 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 1 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
483 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM RENIK
483 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4874 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
208 Pearl Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES GOLD and SAMUEL GOLD 
Gold Bros.

208 Pearl St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5423 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 York Street, Borough of Brooklyn! 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANASTASY WISNIEWSKI
186 York St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 9258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM PONGE
252 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4880 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law ' at 
541—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

541—4th
HENRY PETER’S

Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE
GB 4988 ___ , _
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
66—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY RABINOWITZ
66—4th Avęnųe, Brpoklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4751 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

! 41—5th Avenue, Borough of Brooklyn
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

CERTIFIED DELICATESSEN SHOP, Inc.
41—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5143 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75‘ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

349 Smith 
County of 
premises.

349 Smith
JOSEPH KRAMAR

St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4470 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 01 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOHN FICKEN
200 Park Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9171 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at I 
71 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

71 Utica
ANTON KLEIN

Avenue, Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

ALEX COHEN
327 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licenso No. 
GB 4572 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9318 Avenūe K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELIZABETH GROSS
9318 Avenue K, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4727 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
217—6|h Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
217—6th

JAMES CORCORAN
Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 8457 ________ ___ _  .... ______
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5417—5fh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

KARL F. ENDRESS
5417—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4698 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4901—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE WILLINGER 
4901—4th Avenue Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5144 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4118—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD ANDESON
4118—8th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8774 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5616—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH SCHWARTZ 
5616—8th Ave., Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4960 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
1624 Newkirk Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD
1624 Newkirk Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

COHEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5030 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
366 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN SCHOMAKER
366 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8621—4th Avenue, borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. *

A. and G. LUNCH BAR, INC. 
8621—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3150 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic, Beverage Control Law at 
860 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES FRANCIS BROLLEY
360 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1156 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4908—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM A. CARNEY 
4908—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1543 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

COSTAS CARAMALLIS
6 Howard Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 8163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1701—78tli Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL DeBENEDETTO 
1701—78th St., Brooklyn, N. Y.

į

I
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NOTICE
GB 5491 _____ ________
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX TOBIAS
22 Rochester Avenue, Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License __
GB 4941 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law af 
207—6th Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNST & WILLIAM SCHLICHTING 
207—6th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5131 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1801 Stillwell Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE FRIEDMAN
1801 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9922 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN CORSARO
156 Patchcn Ave., Brooklyn, N... Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5104 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HENRY MEYER & GEO. GLINTENKAMP 
560 Morgan Ave., Brooklyn N. Y.
NOTICE is ^hereby given that License No. 
GB 9399 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
226 Meeker Avenue, Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

226 Meeker
ELICE TONISSEN
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.NOTICE is

GB 4489 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
203 Engert Avenue. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN P. STENDER
203 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9749 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
852 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES & JOHN McNAMARA 
852 Fulton. St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4869 has been issued to the undersigned 

, to sell beer at retail under Section 75 of 
! the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 4222 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
• County of Kings, to be consumed off the 

premises.
HERMAN TIETJEN

4222 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4791 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
210 Court 
County of 
premises.

. . _ Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

210 Court
WILLIAM KUMM

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1173 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1188 Neck ' ~
County of 
premises.

Law at 
Road, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

1188 Neck
ROCCO SANTORO

Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1512 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
226 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUS FISHER
226 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4583 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
1649—Ilth ’ 
County of 
promises. 

1649—11th
NOTIČE is hereby given that License No. 
EB 930 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
19 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EUGENE GUMPRECHT
19 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the
CHARLES COHEN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1464 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410-12 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KATHERINE ZANDER 
4410-12 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1272 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
29 Wilson 
County of 
premises.

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

29 Wilson
FRANK MESSINEO

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1474 has been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1147 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL JUNKE
1147 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1486 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4002 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
WALTER NESBITT & OTTO TIEDEMANN 
4002 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

U

I

I

I4

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 334 has been issued to the undersigned 

*to qell beer at retail under Section 76 of 
the Aleohollc Beverage Control Law at 
•05 Glenmore Avenue, Borough of Brooklyn, 
County at Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MANN
•05 Glenmore Ąve., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1475 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
th* Alcoholic Beverage Control Law at 
128—9th Street. Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

128—9th

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1325 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3.29 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1128 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUELE and JOHN GIUFFRE 
(Vanderveer Market)

1128 Flatbush Ąve., Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4935 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1419—8th Avenue, Borough of Brpoklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

GELB’S DAIRY, INC.
1419—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1521 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of

L. -U A T m

has been issued to the undersigned
the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, fo te ępnsumed oft the 
premises.

MICHAEL KEĄNĘY
301 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1550 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail- under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
39 Wallabout Market, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ba consumed on the 
premises.

ROBERT SCHĄEFĘR 
Schaefer’s Restaurant

39 Wallabdut Market, Brooklyn, N. Y. 
* • • i.

NOTICE is hereby given tha|; License fjo. 
EB 2792 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law ąt 
36$ East Avenue, Borough of Brooklyn, 

the
36$ East Avenue, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WALLABOUT DINER, INC.
363 East Ave., Brooklyn, N. Y.

FRANK MALTESE
St., - Brooklyn, N. Y.

HENRY A. BESTE 
(Henry’s Coffee Shoppe) 

329 Furman St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2956 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
13 Siegel Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
BENJAMIN BERGER and JOSEPH BERGER 

d-b-a Berger and Son.
| 13 Siegel St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8595 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control .Law" at 
1819 Avenue U, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off the premises.

DOMINICK C. CARISTI
1819 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail pnder Section 75 . of 
the Alcoholic Beverage Control Law af 
180 Bay 32nd Street, BoroUgh of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

180 Bay
Mayer feldman

32nd St., Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given^-that License No. 
GB 4627 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1409 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises.

WILLIAM CQHEN
1409 Nostrand Ave., jfroojtlyiv N. Y.
NOTICE is hereby given ihftf ticepae , No. 
GB 5258 h^s been issued to (he Undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law af 
176 Woodruff Ąvęnuė, Borqugh of Brooklyn, 
County of Kings, tp’ be consumed off the! 
premises. . •

MARGOLIS BRO?., INC-
176 Woodruff Aye., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given thsit License Mo- 
GB 9558 has been issued to the Undersigned 
to selĮ beėf retail under Section 75 of

885 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ■

SADIE SCHACHT:
(Washingtort Butter and I

335 Eastern parkway, B

NOTICE is hereby given that License. No. 
EB 3178 has been issued to the !undersignod 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Wythe' Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN J. STELLJES & 
FRED C. VOLKMER

736 Wythe Ąve., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is įiereby given that License No- 
EB 1089 hąs been issued to the undersigned 
to etell )>efer at re.tail linger‘'Section 76 of 
the Alcoholic , Beverage Control Law at 
774 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
ppunty of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB HERMAN
774 Flatbush* Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8931 has been issued to the undersigned 
td' sell beėr at retail under Section 75 of 
the ’Alcoholic Beverage Control Law at 
70—7 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County Qf Kings, to be consumed off the 
premises.

g Market) 
foklyn, N. Y.

FRANCIS HOBBS 
(Manhattan Quality Store) 

70—7th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.' 
EB 3410 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law wt 
39 & 41 Kossuth Pl., Borough of Brooklyn, 1

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1468 has been issued to the undersigned 
to Mil beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at _ ...........  ... Uluur„,„
•530 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, County of Kings, to be consumed on the 
County of Kings, to be consumed on the premises, 
premises. TVTZx ‘ J0HN and IRENE EMERSON

O. and D. DINER INC. (Bushwick Inn)
1120 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y. 39 & 41 Kossuth Pl., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4981 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho :' ■ 
319 Smith 
County of 
premises.

NOTICE is Wfby glvėn that* ticense No- 
GB 5051 had been issued bo the undesigned 
to sell beer at retail under Section 75 of

Alcoholic Beverage Control Law at tjw Alcphplic Beverage Control Law at 
Smith Street, Borough Of Br6oklyri, i 9316—3rd A'venuė, Borough of Brooklyn!oneci., nvivuRii ui uivuM/n, i ooxo—oru avenue, joorougn ui diwui/ii, 

Kings, to be consumed off fly: County of Kinge, tp t>e conęuippd off thę 
premises. " ■ ' • . '

319 Smith

FANNIE KELLER
(Standard Dairy)

St., Brooklyn, N. Y.
(King OS ?&■ Stores) 

9316—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5252 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
t^c Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MONROE PRODUCTS, INC.
487 Dean St., Brooklyn, N. Y.
bJOTICE is hereby given that License No. 
GB 5217 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Lawrence Street, Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES JAEGER
200 Lawrence St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5020 has been issued to the undersigned 
io sell beer at retail under Section 75 of 
ihc Alcoholic Beverage Control Law at 
949 DeKalb Ąvenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE SALVATORE
949 DeKalb Avenue Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4684 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of * 
the Alcoholic Beverage Control Law at | 
105.0 Rogers - Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID JAGERMAN
1(150 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5111 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

, 556—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises* 
CHARLES & NICHOLAS JAREMBINSKY 
556—6th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 147(T has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6636—3rd Ave., a-k-a 283—67th St., Borough 
of Brooklyn, ’’County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM DWOJACKI 
k-Jė-IK 283—67fji St.,

6636—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5053 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
353—17th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

JOSEPH M. CHODKOWSKI 
353—17th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1334 has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1416 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1401 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

FRIEDS FINE DELICATESSEN, INC. 
1401 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3253 has been issued to the undersbEB 3253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
764—10th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
BROOKLYN FINNISH SOČIAI, CLUB. Inc 
764—10th St., ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1498 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
772—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

772—3rd
MARY FltlPOWICZ

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE
EB 3181 ___ __________  .... __________
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
458 Utica Avenue, Borough of Ęrooklm, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

UTICA AVE. DINER. TNG.
458 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ' of 
the Alcoholic Beverage Control Lafr gt 
454—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

454—6th
FRANK MONTAGUE

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE
EB 1152 _______  _______  __ __
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
478 Smith Street, Borough Of Brooklj^h.

Kings, to be consumed on the

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

County of 
premises.

478 Smith
DANIEL R. KELLY

St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3182 has been issued to the undersighed 
to sell beėr at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Kent Strept, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on ths 
premises.

BLADS1 BALSIS
223 Kent St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.

to sell beer at retail under Section 76 of EB 1891 has beėn issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at to sell beer at retail under Section 76 'of 
172 Hewes Street, Borough of Brpoklyn, ■ the Alcoholic Beverage Control Law at 
County of Kings, to be consumed on the 289-41 Pushyvick Avenue Borough of Brook
premises. _ ___________ I lyn< County of Kings, to be consumed on

ISIDOR ROSENFIELD the premises.
Hew®8 Delicatessen & Lunch Room) HELEN NAGEĘ

172 Hewes St., BrooYlVii, N. Y. 1 239-41 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y,
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ŠYPSENOS
DAINUŠKA

(Skirta Smetonos Universiteto auklėtiniui.)
Lankiau univerką, nes buvau gabus, 
Maniau, kai baigsiu, tai tarnyba bus. 
Ir štai “chvala Bogu” diplomą gavau, 
Bet nėra tarnybos au au au au au...
Kur tiktai nueinu klaust vietų liuosų 
Šveicoriai pagriebia mane už’ausų.
Iš visur išvarė, kur tiktai buvau 
Sako, nėra vietų au au au au au...
Kitas vos pabaigęs mokyklą pradžios 
Sau ramiausiai sėdi įstaigoj valdžios.
O aš ilgai mokiaus ir studijavau, 
Bet negaunu darbo au au au au au...

Nuėjau rotušėn tarnybos prašyt, 
Sako, eik ant plento akmenų tašyt. 
Be to sekretoriui dar padejavau, 
Bet negavau nieko au au au au au. ..
Maniau gausiu darbo >ešt šerius jorkšyro, 
Bet dabar bekono jau biznis iširo...
Paskiau save biržoj užregistravau, 
Sako, pažiūrėsiu au au au au au...
Vaikščioju po Laisvę su kiaurais kulnim, 
Niekas nebenori vaikščiot su manim.
Gana jau čia Kaune aš pribadavau— 
Reikės grįžt pas mamą au au au au au. ..

“Kuntaplis”

yonniečiais bendras piknikas 
įvyks 22 d. rugpjūčio. Neap
sižiūrėjus padaryta klaida, 
kuomet tą pačią dieną įvyksta 
ir ALDLD II Apskričio eks
kursija spaudos naudai. Ren
gėjai bandė dieną pakeisti, 
bet parko kitai dienai negavo. 
Nemalonus įvykis, bet apsi
žiūrėta per vėlai.

K. Biuras.

PITTSBURGH, PA
Sugadino Piknikus

11 buvo bent keli 
surengti. Kiek žino-

C. I. O. Laimi
Westinghouse Electric Co., 

East Pittsburghe, buvo pri
versta pilnai pripažinti C.I.O. 
uniją, kuomet Darbo Santikių 
Taryba išsprendė prielankiai 
tai unijai.

J. Timko, Plieno Darbinin
kų Komiteto organizatorius 
Ambridge teritorijoj, pareiškė, 
kad Adamson Co., E. Pales
tine, buvo priversta pripažinti 
plieno uniją ir sykiu “ček-of” 
sistemą.

J. Ormanas, iš New Yorko, 
bus liepos 21, 1322 Reedsdale 
St. 8 vai. vak. Visi APLA ir 
LDS nariai 
vauti.

nė į abi puses (Round Trip) $1.50, 
busas išeis lygiai 8 vai. ryto. Aido 
Choro Sekr.

(165-167)

Shenandoah-Minersville, Pa.
ALDLD 9-to apskričio piknikas 

įvyks 8 d. rugpjūčio (August), Dan- 
do’s Grove, Llewellyn. Prašome, kad 
Shenandoah-Minersville apylinkės or
ganizacijos nerengtų piknikų tą die
ną, bet dalyvautų šiame piknike. 
Prašome kuopų išrinkti darbininkus 
9-to Apskričio piknikui savo susirin
kimuose. Koin.

(166-167)

COURTNEY, PA.
Liepos 18 d. APLA 11 kp., 

ALDLD, SLD ir SLA kuopos bendrai 
rengia pikniką, Pine Fork, Liberty, 
Pa. Bus gera muzika ir patogi sve
tainė pasišokti. Kviečiame visus iš 
apylinkės ir vietinius dalyvauti.

Kom.

kviečiami daly-
Reporteris.

Jersey Cily, N. J
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

likę prižiūrėti, bet vėliau įsa
kė išsikraustyti.

Miesto valdžia taipgi paė
mė gerą skaičių namų už ne
sumokėtus miestui taksus, bet 
tik laikotarpyj kolektuos ren-j 
das, kolei surinks sumą pini-i 
gų kiek nėra sumokėta miestui 
taksų. Vėliau, sakoma namus 
grąžins savininkams. Tačiaus 
kyla klausimas, ar tie namų 
savininkai norės tuos namus 
imti atgal.

i šių ir publika skaitlingiausiu, ri skaityt. Na, draugai, spręs
kit patys, ar geras yra jūsų 
elgęsis? Atminkit, kad laikraš
čiui irgi reikalinga finansinė 
parama. Užsirašydami dien
raštį, padidinsit skaitytojų 
skaičių Jersey City. Kita, su
teiksite materialę paramą dar
bininkiškai spaudai. Gi biznie
riai, pritarianti darbininkų 
judėjimui, tokius skaitytojus 
turėtų pakalbinti, kad jie už
sirašytų “Laisvę” metams ar 
pusei metų.

Well, Jurgis šalčius įsigijo 
“Laisvės” du Šerus už $10, 
Antanas Abraitis užsirašė 
“Laisvę”, naujas skaitytojas. 
Reiškia, laisviečių armija nors 
lėtai, bet žengia pirmyn mū
sų mieste. Ir galima priminti, 
kad pasibaigus “Laisvės” va
jui ir be vajaus sąlygų gauta 

i trys nauji skaitytojai ir vienas 
šėrininkas. Bravo draugams 
už darbštumą!

“Laisvės” piknike 4-tą lie
pos jersiečių buvo didžiau
sias būrys, negu kada nors 
pirmiau ir visi giria, kad pik
nikas buvo vienas iš smagiau-

Vietos draugai biznieriai, 
kurie skaito dienraštį “Lais
vę”, turi gerą būrį aplikantų, 
kurie nemokamai skaito “Lais
vę”. Skaitymas nėra pavydėti
nas tiem skaitytojam, kurie 
neišgali užsiprenumeruoti, bet 
peiktinas tiem, kurie išgali
užsirašyti, bet neužsirašo ir no-1 Pagalinus jersiečių su ba-

Lietūs
Liepos 

piknikai 
ma, Lietuvių Mokslo Draugijos
piknikas vidutiniai pavyko, 
bet pelno vargiai bus.

North Sides lietuvių para
pijos piknikas, sakoma, visai 
nepavykęs. Buvę prisirengę 
prie didelio pikniko, bet dide
lis lietus užėjęs beveik visai 
suardė.

North Sides lietuvių parapi
jos komitetas ar klebonas la
bai negražiai elgiasi. Jie visa
da užbėga kitiems už akių su 
savo parengimais. Pereitą ne- 
dėlią jie užlindo su savo pik
niku Lietuvių Mokslo Draugi
jai. Tai jau ne pirmas toks el
gęsis.

WILKES BARRE, PA

GREAT NECK, N. Y.
Workers Alliance, 113 kp. rengia 

didelį pikniką Kasmočių Darže, 91 
Steamboat Rd. Pradžia 6 vai. vak. 
Bus graži programa ir geras kalbė
tojas. Taip pat bus pasikalbėjimas 
tarpe žydo ir ūkininko (juokas), šo- j 
kiams grieš “High School” jaunuo
liai, kas gražiausiai pašoks—laimės 
dovaną, 
lyvauti.

DETROIT, MICH.
Liepos (July) 17 d., ALDLD 52 

kp. susirinkimas įvyks 6:30 vai. vak., 
4097 Porter St. Nariai būtinai da
lyvaukite, nes yra labai svarbių da
lykų aptarti. Bus balsavimas Centro 
Komiteto. Nepamirškite.

Sekr. G. Gugas.

Su šįuo mėnesiu bus Jer
sey City ir apylinkėj atleista 
5,000 WPA darbininkų. Ko
kia ateitis tų darbininkų lau
kia ir kur jie susiras kitą dar
bą, ponams galvos neskauda.

“LAISVĖS” PIKNIKAS
Sekantį sekmadienį, 18 

liepos-July, Wilkes Barre, 
Pa. įvyks didelis piknikas 

(“Laisvės” naudai; daug 
svečių bus iš kitų miestų. 
Iš Brooklyno važiuoja še
šios mašinos. Girdėjome, 
kad daugelis važiuoja ir iš 
Philadelphijos.

Šiame piknike dainuos 
Aido Choro Mišrus Oktetas 
iš Brooklyno, Lyros Choras 

Nedėlioj, liepos 18, Sūny jį*™Š
Lietuvos draugija rengia pik- Oktetas, Lyios
niką Franklin darže, tai ki- .1S _Shenandoah ir 
tos parapijos komitetas vėl Mainierių Oktetas is She- 
užlenda su savo pikniku. Argi nandoah.
negalima būtų kaip nors susi- i 
tarti ir nelandžioti kitiems už | 
akių?

BROOKLYNO DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ

SĄRYŠIO PIKNIKAS

I Piknikas Bus Valley View 
Park, Inkerman, Pa.

Apart geros programos 
dar bus ir šokiai. Puiki 
kiam platforma ir grieš 
ra orkestrą.

SO- 
ge-

Todėl kviečiame visus da- 
Komitetas. (Data?—Adm.) 

(165-167)

HAVERHILL, MASS.
Haverhill’io Lietuvių Organizacijų 

Bendro Veikimo Komitetai rengia di
delį pikniką, sekmadienį, liepos 18 
d. L. P. G. Kliubo Parke, Brookside 
Ave., Bradford, Mass. Prasidės 11 
vai. ryto ir tęsis iki vėlai vakaro. 
Piknike padarytas pelnas, eis sušel- 
pimui Lietuvos politinių kalinių. To
dėl kviečiam visus Haverhill’io ir iš 
apylinkes lietuvius atsilankyti į šį 
pikniką. Grieš gera orkestrą. Įžan
ga veltui. _ Kom.

(165-167)

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas 

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

i SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Sekmadieni, Liepos-July 25-tą dieną 
ULMER PARKE

Foot of 25th Avenue, Brooklyn, N. Y.
ŠOKIAMS BE PALIOVOS "GRIEŠ DVI ORKESTROS

SS

Aido Choras, vadovybėj B. Šaknaites

Nuodai jūsų kraujuje- sudaro re- 
amatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu- 

| rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau- 
I jo. ši daktaro naujoji medicina pa- 
l-Jaro tai labai greitai. Neturi svai- 
'ginimo (dope)—saugi jauniem ir se- 

: nedaro pavojaus širdžiai. Ji

galite išbandyti ją sekaniom sąly
gom. Iškirpkite Šį pranešimą ir pa-

, (.arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St.New

nedidelio, tai bent pusėtino Rėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
H ovl i n nq qii 1 n n Irti šionn nifitp L.O.D. kaštus, kada jis atneša BA- Clernaus suiauim. bienapjute RUVAC0L> Vartokite jas 2 dienas 
bevi ik Visur Įpusėta. Nemaža (48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
dalis Šieno jau suvežta į kluo- Kad skausmas praėjo sugrąžinkite 

Dnhilni Irnin kitur tnin nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 nūs. Uooilai Kaip K1LU1, taip ^us SUgrąžinta. Kam vargti dar ki
ll’ čia užaugo menki. Jeigu oro tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
sąlygos pasikeistų, tikimasi nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė), 
dar antraeilių dobilų šiek tiek 
sugrėbti. Iš viso matyt, kad 
ateinančią žiemą bus nemažas 
pašaro trūkumas.

SEINAI
PO LIETAUS ATGIJO

AUGALAI
Nesenai įvairiose Dzūkijos tiiem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 

vietose gerokai palijo. Įvairūs v™ vadinama BARUVACOL ir jūs 
_,. . . v t • •• . i • galite išbandyti ją sekaniom sąly-pasėliai ir šakniavaisiai, kul io Iškirpkite šj pranešimą ir pa-

po didelių ir ilgų sausrų buvo siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
nemažai sunykę, atgijo ir pa- Wrba ateikite asmeniškai) į Atkins
sinese augti. Tikimasi, jei ir york City. Nesiųskite pinigų. Užmo-

i • i j • 1 i ___ •— 1 • — * ♦. v, • • ■« r-  -- ~ ~ 4-

iinmninta C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA- toiciiapj ute KUVAC0Lt vartokite jas 2 dienas

nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GREAT NECK, N. Y.

Workers Alliance, 113 kp. rengia 
didelį pikniką Liepos 17 d., Kasmo- 
čių Darže, 91 Steamboat Rd. Pradžia 
6 vai. vak. Bus graži programa ir

Programą Išpildys:
AIDO CHORAS Iš BOOKttNO 
PTftMYN CHORAS Iš GĖĖAT NECKO 
SIETYNO CHORAS Iš NEWARKO

---------- « ^’9 I

Trumpa Prakalbėlė Nesenai iš Ispanijos 
Parvykusio Draugo

Dvi Poros Ristiku
t ĮVAIRŪS ŽAISLAI

PRAIZAI UŽ LENKTYNES
•

Tikietas Išanksto 30c.
Prie Vartų Parke 40c.

* / i *i 1‘ ' ' 1

Tikietfcs gdHma gaut “Laisvėje”, F. Domikaičio Restauraine pas Veličkų, 417 Lorimer St., pas Depsienę, 
262 Union Avenue^ Brooklyn, N. Y.

Camp Hygiology
PUIKIAUSIA

SUAUGUSIEM IR VAIKAM 
Pieniškai-Vegetarijoniškas valgis, 
graži 60 akrų įstaiga prie Hudson 
upės, didelis privatinis ežeras, ant 
kalno viršūnės solariumas, pamo
kinimai bei prakalbos apie svei
katą. Pasivažinėjimas laivais, pa

sivaikščiojimai, Tehnis, Volley 
Ball, Basketball ir Baseball.

Puikus suteikimas patarimų.
Kainos: Suaugusiems $14 ir aukš

čiau; vaikams $11 į savaitę.
Nuolaidos imantiems ilgesniam 
laikui bei visam sezonui. Tik 40 
mailių nuo New Yorko, lengvai 
privažiuojama automobiliais, trau

kiniais ir laivais.
Rašykite:

Robert W. Anderson, 
134 Elliot Place

Bronx, N. Y.
Tel. Topping 2-6639

A. MOLLYN
Barber ir Beauty Parlor 

449 Grand St., Brooklyn, N. Y.

P. BALTRĖNAS
c-o Camp Hygiology

VERPLANCK POINT, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
,tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Avė.
Tel.: STagg 8847

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETTROIl, MICH.

VARPO KEPTUVE
geras kalbėtojas. Taip pat bus pasi- oc 49 Qfno-o. Qf 
kalbėjimas tarpe žydo ir ūkininko 60 OUlgg36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

I sXol”)'jaun«oUa'i,S kaT'^ražiaušhii Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi, 
pašoks — laimės dovaną. Todėl kvie
čiame visus dalyvauti. Įžanga 25c.— 
Komitetas. (165-167)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. rengia pikniką sekma-' 

dienį, 18 d. liepos, Hackett Parke. 
Prasidės 12 vai. ryto ir trauksis fki 
vėlumos.

Bus įvairių skanių naminių užkan
džių ir gėrimų. Kviečiame eastonie- 
čius ir iš toliau lietuvius dalyvauti , 
piknike ir linksmai laiką praleisti, o 
prie to paremsite taip svarbią ir 
naudingą organizaciją, kokia yra Lie
tuvių Darb. Susivienijimas. Komisija.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas ne

įvyks sekmadienį, 18 d. liepos, nes 
vasarą daug draugų išvažinėja Į pik
nikus ar kitur sekmadieniais, tai su
sirinkimai ne būna pasekmingi. Su
sirinkimas įvyks trečiadienį, liepos 21 
d. 7. v. v. Dhrb. Svet. Todėl, draugai, 
jsitėmykit datą ir visi dalyvaukit, nes 
yra daug svarbių dalykų aptart.

Sekr.
(166-168)

CLEVELAND, OHIO
Liepos 18 d., sekmadienį, 10 vai. 

ryto įvyks ALDLD 15-to Apskr. pus
metine konferencija. Visų kuopų at
stovai malonėkite pribūti nurodytu 
laiku ir su sumanymais, naudai mūsų 
organizacijos ir abelnai darbininkų

Lie- 
77th

judėjimui. Konferencija atsibus 
tuvių Darbininkų Svet,. 920 Ė. 
St. Apskr. Org.

WORCESTER, MASS.
Rengiamas ALDLD 7-to apskričio 

piknikas, kuris turėjo įvykti 18-tą 
d. liepos, Olympia Parke, dėlei svar
bios priežasties perkeltas į 22-rą rug
pjūčio-Atigust. (166-168)

WORCESTER, MASS.
Kas norite važiuoti į Salisbury 

Beach su Aido Choru, liepos 18 d., 
užsiregistruokite pas/ J. Kazį, kelio-

Rūgšti ruginė, s n M i ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen
učiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
(cpama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
teksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Joffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiamė duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalaVimė, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, BnwHyi8, N. Y.



Telefonas: Humboldt 2-7964

REIKALAVIMAI

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS Reikalingas kambarys vienam vy
rui Brooklyne ar New Yorke. Malo
nėkite rašyti sekamu antrašu: “Lais
ve”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(167-168) i DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Protestuoja Nuteisimą 

Scottsboriečio
Harleme kilo didelis pasi

piktinimas naujai nuteisus 
mirtin Scottsboro vaikiną 
Clarence Norris, kuris su ki
tais astuoniais jaunuoliais neg
rais šeši metai atgal tapo 
įmestas kalėjiman sufabrikuo
tu žaginimo kaltinimu.

Pasipiktinimui jie turi pa
mato daugeliu atžvilgių. Vie
na, iš pirmesnių ir dabartinio 
teismo eigos, aišku, kad jau
nuoliai nekalti. Kita, šis neva 
buvo naujas teismas, bet toj 
pačioj aplinkumoj, iš tokių pa
čių elementų parinkti visi balti 
teisėjai. Daugiau, negrams 
nepaslaptis, kad baltieji ponai 
išžagina kas metai tūkstančius 
negrių mergaičių, bet prieš 
juos niekas pirštu nepajudina, 
nors matosi gyvi liūdymai— 
auga pusbalčiai kūdikiai, žagi
nimo pasėkos. Bet scottsborie- 
čiai negrai, remiantis kekšės 
liūdymu, teisiami mirtin.

Ketvirtadienio vakarą po vi
są Harlemą buvo daugelis at
viram ore mitingų, kuriuose 
dalyvavo tūkstančiai negrų ir 
baltų darbininkų. Penktadienį 
surengta protesto maršavimas.

Lietuvių Motery Kuopa 
Padirbėjo Ispanijai

Pereitą ketvirtadienį įvyku
siame Am. Liet. Darb. Litera
tūros Draugijos Moterų 81-mos 
kuopos susirinkime gauta pa
kvitavimas sukeltų aukų per 
Ispanijos savaitę. Pasirodo, 
kuopos narės, padedant d. V. 
Pranaitienei, dėžutėmis surin
ko $23.44. Gi dėl ligos nega
lėjusi dalyvauti rinkliavoj d. 
Mikalauskienė aukojo $1 už
laikymui Ispanijos karo naš
laičiu prieglaudos, kuriam tik
slui kuopa kas mėnuo moka 
po $5. Ta suma pilnai apmokti 
užlaikymą vieno našlaičio 
amerikonų įsteigto) Thomas 
Jefferson Našlaičių Prieglau
doj.

Nutarta spalio 10 suruošt ge
rą vakarienę “Laisvės” svetai
nėje, taipgi rengt išvažiavimą 
susitarus su kita org. Kalbėta, 
kiek galint daugiausia pasi
darbuoti Sąryšio piknikui, ku
ris bus 25 šio mėnesio. Mūsų 
kuopa, rodos, yra jauniausias 
narys Sąryšio draugijų šei
mynoje. Narė.

Išvažiavimas į Girią Nudėta Raketieriai Padėkit Ispanams Kovot
Prieš Fašizmą

Ar Žinot Kas Bus Liepos 25?
Nedėlioję, liepos (July) 25- 

tą dieną, 1937, Ulmer Parke, 
gale 25th Avenue, Brooklyne, 
bus didelis piknikas. Jį ren
gia Brooklyno ir Apylinkės 
Draugijų Sąryšis, kuriame pri
klauso apie 20 draugijų.

Šiame piknike, manoma, 
bus svietelio, kaip vandenio. 
Gi be abejonės visų draugijų 
nariai dalyvaus ir taipgi bus 
visokio svietelio. Daug atva
žiuos ir iš tolimesniųjų mies
tų pasimatyti su giminėmis ir 
draugais ir pasilinksminti kar
tu.

Taigi visą lietuvišką visuo- 
v menę prašom atsilankyti. Atsi- 

' lankydami gi paremsite Sąryšį 
ir padėsite jam vienyti drau
gijas į vieną galingą sąryšį, 

/ , v kuris jau gerai veikia ir atei
tyje dar energingiau veiks dėl 

i darbininkiškos visuomenės la
bo.

Nepamirškite nusipirkti ti- 
kietus, kurie kainuoja iš anks
to perkant tik 30c. Galima 
gaut ‘‘Laisvėje,” Domikaičio 
restaurane pas Veličką, 417 
Lorimer St., ir pas Depsienę, 
262 Union Ave., Brooklyn.

Rengimo Komisija.

Copeland Atsisako Būti 
Kandidatu į Majorus

ALDLD 1-mos kuopos išva
žiavimas įvyks sekmadienį, 
liepos 18, visiems gerai žino
moj vietoj, Forest Parke. Jo 
pelnas skiriamas ateivių gyni
mui.

Draugai ir draugės simpa- 
tikai, nuo jūsų priklauso šio 
parengimo sėkmingumas!

Dabartiniu laiku darbininkų 
gyvenimas yra neapsakomai 
sunkus. Dar niekad istorijoj 
nebuvo tiek kruvinų kovų ir 
susikirtimų, su valdančiąja 
klase, koki dabartiniu laiku 
verda visuose pasaulio kam
puose. Fašistinė ryklė pasiry
žo išžudyti visus sau nepatin
kamus, nepasiduodančius ver- 
gijon kairiuosius darbininkus.

Kad išvengus mirties arba 
ilgų metų kalėjimo, daugelis 
p r i e š f a š istinių darbininkų 
slapta bėga į Jungtines Valsti
jas. O Amerikos bosai, pri
tardami Hitlerio ir Mussolinio 
kraugeriškom valdžiom, čia 
sučiumpa pabėgėlį ir atiduoda 
deportavimui. Mūsų yra už
duotis gelbėti tuos draugus 
nuo deportavimo, todėl daly
vaukime šiame parengime at
eivių gynimo naudai.

Kaimietis.

M. Kriaučiūnienė Sulaukė 
Nemalonią Žinią

Williamsburgiete d. Marė 
Kriaučiūnienė nesenai sulaukė 
iš Lietuvos liūdną žinią, kad 
28 gegužės mirė jos motinėlė 
Marcelė Bajorienė, Mediniškių 
kaimo, Jėzno par., Alytaus ap- 
kričio. Palaidota 30 gegužės.

Velionė buvo dar jauna, apie 
48 m., ir stipri, būtų galėjusi 
dar ilgokai pagyventi, bet išti
ko nelaimė: semiant iš šulinio 
vandenį lūžo svirtis ir ji įkrito 
šulinin, kur smarkiai užsiga
vo, peršalo ir dėlto už keletos 
dienų mirė. Lietuvoj liko ve
dęs sūnus ir dvi dukterys: rie- 
na ištekėjus, kita namie.

Draugė.

Jaunimas Pikietuos Naziy 
Ir Italijos Konsulatus

Bendras Jaunimo Komitetas 
Gelbėjimui Ispanijos Demo
kratijos atsišaukė į viso pa
saulio jaunimą ruošt demons
tracijas prie Vokietijos ir Ita
lijos konsulatų šį pirmadienį, 
19 liepos, protestui prieš tų 
šalių fašistų įsiveržimą Ispa
nijon. New Yorke prie tų 
konsulatų bus pastatyta pi- 
kietai, kuriuose tikimasi daly
vausiant apie 2,500 jaunimo.

Rado Mirusią Senelę
Pereitą ketvirtadienį, liepos 

15 d., po No. 23 Stagg St., 
Brooklyne, rasta savo kamba
riuose mirus sena moteris (ne
teko sužinoti, kokios tautos). 
Ji ten gyveno pati viena. Ka
dangi tos pat stubos gyvento
jai per kelias dienas nebematė 
senelės išeinant iš josios kam
barių, pradėjo teirautis. Vie
nas vyras dasigavo prie jos 
miegruimio lango, pažiūrėjęs 
vidun, pamatė senutę lovoj 
gulint. Pašaukta policija įė
jus vidun rado senelę mirusią. 
Sakoma, ji jau kelias dienas 
išgulėjo negyva. Spėjama, kad 
ji mirė laike buvusių karščių 
pereitą savaitę. Rasta visi stu
bos langai uždarinėti, nepai
sant vasaros karščių.

Rep.

Lankėsi “Laisvėje”

Demokratų viltis pastatyt 
stiprų kandidatą į majorus, 
prieš majoro La Guardijos 
kandidatūrą, subyrėjo, kada 
senatorius Copeland atsisakė 
kandidatuot, nes seniau bū
nant mažiuko miestuko majo
ru ir tai jam įkyrėjęs kišimą- 
sis į “susiedų mažmožius.”

Ketvirtadienį aplankė “Lai
svės” įstaigą Fred Kručas ir 
Frank Armukevičius iš Nor
wood, Mass. Sakėsi turėję 
smagią kelionę laivu. Jiedu 
svečiuojasi pas Prano giminai
tį Joe Armukevičių ant Grand 
St. Planuoja čion pasilikt apie 
savaitę laiko, kad pamatyt 
didmiestį, taipgi susieit senus 
pažįstamus.

Rep.

Penktadienio ryto antrą va
landą pastebėtas degantis au
tomobilius tuščiame lote prie 
E. 95th Street, tarp Avenue'prie kovos prieš fašizmą. Tam 
A ir B. Pribuvus radio ka
rams policija rado nužudytą 
ir padegtą raketierių.

Išvakarėse tik apie už pusės 
mylios, prie G 
rasta automobiliuje kūnas S. • 
Silvermano, 25 metų vyro, ku-1 
ris buvo paleistas iš kalėjimo 
iki teismo už apiplėšimą. Ma
šina stovėjo toj vietoj per ke
lias valandas ir vaikai aplink 
ją žaidė iki vienas vaikas p- 
lipėjęs ant pastolio pamatė 
mašinoj ant grindų surangytą, 
suraišiotą vyrą.

Pribuvus policijai, išaiškin
ta, kad jis nušauta ne maši
noj ir kad jis jau buvo miręs 
keletą valandų anksčiau.

Mašina tą rytą buvo rapor- deda Ispanijos liaudis ir mu
tuota pavogta nuo tūlo dak- sų jaunuoliai, Lincolno Bata- 
taro. Tas parodo, kaip svar
bu skubiai raportuot pavogtą! 
mašiną, nes jos tankiausiai 
pavartojamos žudystėms ir 
plėšimams, ir suvėlavus rapor
tą gali būt nemalonurrių jos 
savininkui.

Kiekvienas demokratijos my
lėtojas šiandien prisideda

yra būdų daugybė. Vieni su 
ginklais rankose, tranšėjose, 
atvirame kare grumiasi prieš 
fašizmo spėkas. Kiti jiem pa-

ooZ F T rŪPina 8'ink1^ ^elbsti SUŽeiS" 
iu. j įsi ou, i tus, aukleja kritusių, kovoj 

’' našlaičius. Dar kiti dalyvau- 
i ja įvairiuose masiniuose veiks

niuose. |
Šį pirmadienį, 19 liepos, 

būsiantis metinių karo sukak
tuvių minėjimas Madison Sq. 
Gardene bus moralė parama 
kovotojams. Minių pareikšta 
simpatija sukels kovotojuose 
naujos energijos, naujų spėkų, 
tad visi prisidėkim prie di
džiausių masių sutraukimo į tą 
mitingą. Tai lengtuvė pareiga 
palyginus su aukomis, kurias

Draugas Reikauskas Lankosi 
New Yorke ir Apylinkėj

dienomis lankosi
žymus “Laisvės”

šiomis 
Brooklyne 
vajininkas ir veikėjas Stasys 
Reikauskas. Jisai čionai keti
na pabuvot apie savaitę laiko 
ir apsilankyt Elizabethe bei 
Newark e su jų apylinkėmis. 
Vėliau trauks į Philadelphiją 
ir, gal, kai kurias kitas vietas 
Pennsylvanijos valstijoj.

Rep.

darbo

Rytoj Močiutės Bloor 
Gimtadienis

Masės Amerikos 
žmonių rytoj minės 75 metų
sukaktį jiems žinomiausios ir 
mylimiausios moteriškės, kurią 
jie širdingai vadina Močiute. 
Tą garbę užsipelnė komunistė 
Ella Reeve Bloor, kuri 50 iš 
75 savo amžiaus metų pralei
do darbininkų kovose, jų va
dovybėje.

Tuo tarpu, kada pasveikini
mų telegramos, laiškai, dova
nos, gėlės plaukia iš visų ša
lies kampų ir iš užrubežio. 
Didysis New Yorkas rengiasi 
vienam iš nepaprasčiausių 
gimtadienio pokilių, kuris bus 
Grant City Parke, Staten Is
land. Tai vieta, kur Motina 
Bloor gimė. Tikimasi tūkstan
čių artimų ir tolimų svečių ta
me istoriško gimtadienio pik
nike.

Apart delegacijų, kurios 
pribus su sveikinimais iš toli
mų kolonijų, atvyksta žymi 
kalbėtoja Mary !Zuk iš Det
roito, taipgi jos pačios sūnus, 
paskilbęs rašytojas ir veikėjas,1 
Carl Reeve iš Philadelphijos. 
Bus eilė kitų žymių kalbėtojų- 
sveikintojų. Gi artistai paruošė 
ir perstatys specialį masinį 
vaidinimą “Spirit of 75”. Dai
nuos masiniai chorai, bus šo
kėjų grupės, ir, reikia mąnyt, 
bent pora vežimų gėlių nuo 
vietos organizacijų.

Tai bus tikrai minėtinas 
gimtadienio pokilis.

Jieško Skeby
Bush Terminal Urmo San

dėlis, trečiadienį, nustojo savo 
gyvybės, kada 800 darbininkų 
nutarė tęst streiką už didesnes 
algas. Sužinota, kad kompa
nija pasamdė Railway Audit 
& Inspection, pagarsėjusią 
skebų agentūrą, laužyt strei- 

vedama 
Benny 

684 6th

ką. Jų samdymas 
privatišku vardu per 
Epštein ir Joe Brown, 
Ave.

BMT linijų bąlsavimai pasi-1 
rinkimui unijos bus liepos 25- 
tos savaitę. Diena ir vieta bus 
paskirta vėliau. Balsavimus iš
reikalavo Transporto Darb. I 
Unija, CIO. ' 1

liono kariai.
Bus 

riausi 
niškai 
riausia

puiki programa, ge- 
kalbėtojai. Gi mecha- 
šaldoma salė bus ge- 
paslėptis nuo karščio.

Šiandien Pasimatysim 
Kriaučių Piknike

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris dirbti prie abel- 

no namų darbo. Gali gyventi kartu 
ar atskirai. $10 j savaitę. Kreipkitės 
po 6 vai. vakaro, 207 Hooper St., 
Brooklyn, N .Y. (166-168)

Lietuvių Amalgameitų 54r 
to Skyriaus ir Liet. Kriaučių ‘ 
Neprigulmingo Kliubo bendrai i 
rengiamas piknikas įvyks jau • 
šiandiėn-šeštadienį, 17 liepos, 
nuo 1 vai. po pietų iki vėlu
mos nakties. Vieta: Dexter 
Park, Jamaica Ave. Privažiuo
jama BMT Jamaica linija; iš
lipt Elderts Lane stotyje.

Smagūs šokiai prie Kazake- 
vičiuko orkestros. Įžanga 25c.

N.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių 3c

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

530 Summer Ave., arti Chester Ave 
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—<
Nėra valandų sekmadieniais.

WlIMI M MIV!WIMM MMMIUIMIUIMMRAIUIMMIUIMIUIM

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN. N. Y.
TeL: Glenmore 5-6191

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kfcštų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą 
Teikiam nemokamai včliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y .

MM.M M IV!IV! IV! W!IV!IV! IV! M M M M W! Wl M

Notary Public

MM

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinami} kainą

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 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.

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos fšdirbimo 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

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neriš
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

GARSINKITES SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Telephone: EVergreen 8-6770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

. Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661




