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KRISLAI
Rašytojų Kongresas

Kovų Sūkuryj.
Vaidins Petrausko Operą.
Kova už vadovybę.
Markso Raštas.

R. Mizara

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

Pernai pasaulio rašytojai 
nusprendė laikyti šių metų sa
vo kongresą Ispanijoj. Kai jie 
tą tarė, nežinojo, kad Ispa
nija bus apimta karo liepsnų. 
' Nepaisydami to, rašytojai 
visvien suvažiavo ir savo kon
gresą atlaikė. Dvi dienas kon- 
gresavo Valencijos mieste, o 
paskui persikėlė į Madridą— 
fašizmą kapą.

Iš viso dalyvavo 70 rašyto
jų iš 20 kraštų. Tarp jų buvo 
toki pasaulinio maštabo žo
džio artistai, kaip Malraux, 
Nexo, Renn, Kolcov, Tolstoi, 
Erenberg, ir kt.

“Mes esame įsitikinę, kad 
ispanai kovoja už mūsų rei
kalus,” pareiškė žymus Ame
rikos rašytojas, poetas, kriti
kas, Malcolm Cowley.

šitie “žmonijos sielų inži
nieriai” griežtai ir atvirai pa
sisakė prieš barbariškąjį fa
šizmą, už demokratiją.

Tai nėra įstabu : jeigu žmo
gus yra rašytojas, tai jis turi 
būti doras, o doras žmogus 
niekad nepasisakys už fašiz
mą !

Sakoma, sekančią žiemą 
Kaune būsianti suvaidinta 
(pirmu kartu) Miko Petraus
ko opera “Eglė žalčių Kara
lienė.” Bet ją “pertvarkys”?

Labai galimas daktas, kad 
po to “pertvarkymo” minėtoj 
operoj pasiliks tik vardas ori
ginališkas. “Pertvarkytojai” 
dažnai panašiai “nutvarko”.

Dėl vasaros karščių, matyt, 
mažiau rašo ir mūsų korespon
dentai. Pasiteisinimas—šiltas 
oras.

Bet draugai turėtų žinoti, 
kad žymiausi pasaulio rašyto- 
tojai tokiame ore didžiausius 
savo veikalus sukūrė.

Jungtinių Valstijų senate! 
dabar užvirs dar didesnė ko
va. Tai bus ne tik dėl pre
zidento Roosevelto pasiūlytų 
teisminių reformų pravedimo, 
bet ir dėl to, kas valdys de
mokratus.

Iki šiol jų vadu buvo sena
torius Robinson. Kai šis nu
mirė, prieš Rooseveltą nusista- 
čiusieji kongresmanai ir sena
toriai slapta tariasi ir ruošia
si atmesti tą žmogų, kurį Roo
seveltas siūlys vadu.

Bet prezidentas yra pasiry
žęs kovą laimėti.

• šituo klausimu mes šimtu 
nuošimčių su juo!

Tie rt'iūsų skaitytojai, kurie 
dar neperskaitė pereito ket
virtadienio “L.” laidoj tilpu
si© Markso rašto, būtinai tą 
padarykit. Tai svarbus doku
mentas, tarp kitko, parodus, 
kokiais stipriais žodžiais mo
kslinio socializmo tėvas vaiši
no Lietuvos amžinus neprie
telius, kryžuočius.

Kurie įsigijote “Priekalo” 
num. 5-6, tie paminėtąjį 
straipsnį jame ras. Mes per
sispausdinome jį.

Liepos mėn. atsidarė komer
ciniams susisiekimams nauja
sis Maskvos-Volgos kanalas.

Tą dieną Sovietų vyriausy
bė suteikė laisvę 50,000 nusi
žengėlių, kurie kasė kanalą.

Dabar darbo unijų centra- 
linė taryba jieško šitiems lais
vę atgavusioms piliečiams pa
stovių darbų.

Roma, Naziai Užgiria 
Anglijos Planą Pri
pažinti Franco Karą

FRANCIJA BŪTINAI REIKALAUJA PIRMA IŠ
TRAUKT SVETIMUS KAREIVIUS Iš ISPANIJOS

London.—Anglija pasiūlė 
tarptautinei 1 ‘ n esikišimo” 
komisijai tokį planą: Pasta
tyt tarptautinius tėmytojus 
visose Ispanijos valdžios ir 
fašistų prieplaukose ir ant 
rubežių tarp Portugalijos ir 
generolo Franco valdomo 
ploto, taipgi ant sienos tarp 
Franci jos ir Ispanijos res
publikos. Nes pakriko Ispa
nijos vandenų pikietavimas 
kariniais laivais Vokietijos, 
Italijos, Franci jos ir Angli
jos prieš įvežimą ginklų, 
amunicijos ir kareivių iš už
sienių. Kitas plano punk
tas reikalauja pripažint ge
nerolui Franco’ui lygias ka
ro teises kaip ir Ispanijos 
respublikai tokia sąlyga, 
kad būtų ištraukta svetimų 
šalių kareiviai iš Ispanijos 
žemės.

Lordas Plymouth, anglas 
“nesikišimo” komisijos pir
mininkas liepos 16 d. aiški
no, kad tarptautinių tėmy- 
tojų pareiga prieplaukose

Ispanijos respublikos ir fa
šistų būtų šitokia: jie turė
tų tik pranešt komisijai, ko
kie ir kurių šalių laivai at
plaukė, ar yra juose tarp
tautiniai tėmytojai ir žiū
rėt, ką tie laivai atvežė.

Italijos ambasadorius Di
no Grandi ir Vokietijos am- 
basadarius Ribbentrop kar
štai pasveikino Angliją už tą 
planą ir priėmė jį “iš princi
po.” Franci jos atstovas 
Charles Corbin sutiko, kad 
Anglijos pasiūlymas tar
nautų kaipo < pagrindas 
svarstymams dėlei “bepusiš- 
kumo” palaikymo. Bet jis 
pabrėžė, kad davimas gene
rolui Franco karo teisių tu
ri priklausyt nuo to, ar bus 
ištraukti užsieniniai karei
viai iš Ispanijos.

Sovietų a m b a s a dorius 
Maiski sakė, kad galima j 
diskusuot šį planą, bet So
vietai reikalaus padaryt 
svarbių išimčių iš to Angli
jos sumanymo.

ROOSEVELT LAIMĖSIĄS NEATLA1DŽIĄ KOVA 
DEL VYRIAUSIO TEISMO TAISYMO

Washington. — Preziden Teismo taisymą, tai “atro-
tas Rooseveltas savo laiške dytų jau kova prieš dievą.” 
senatoriui Barkley faktinai Jie manė, kad prezidentas
pasakė: “Mes dar tik ką 
pradėjome kovot” už papil
dymą šalies Vyriausio Tei
smo pažangesniais-jaunes
niais teisėjais.

Atžagareiviai senatoriai 
Burt Wheeler, Burke ir kt. 
stačiai įnirto prieš tą prezi
dento laišką. Jie tikėjosi, 
kad mirus senatoriui J. T. 
Robinsonui, s markiausiam 
kovotojui už taisymą Vy
riausio Teismo, Rooseveltas 
nuleis rankas, ir jo planas 
susmuks. Wheeler sakė, 
kad jeigu Rooseveltas ir to
liau kovotų už Vyriausio

dabar turėtų tik liūdėti ne
tekęs tokio stipraus savo 
draugo-kovotojo, s e n a to- 
riaus Robinsono.

Bet po Robinsono mirties 
rooseveltiečių jėgos senate 
ir atstovų rūme dar paau
go, kad dabar tarp sena
torių ir kongresmanų eina 
“beta?7, 5 prieš 3 arba 3 
prieš 2, jog bus priimtas 
Roose velto planas dėlei Vy
riausio teismo panaujinimo, 
įstatant į jį kas metai po 
vieną naują teisėją prie se
nių, sulaukusių 75 metų am
žiaus.

Anglijos-Sovietų-Vokietijos 
Laivynų Sutartys

Amerikiečiai Caristai Planuo
ja Išžudyt Sovietų Vadus

DVASIŠKIS PRISIPAŽINO 
UŽMUŠĘS KITO PAČIĄ

ISPANIJOS LIAUDIS PIKTI
NASI ANGLIJOS PLANU

Pittsfield, Ill. — Baptistų 
kunigas Col. Ellsworth 
Newton areštuotas atliko 
raštišką išpažintį, kaip jis 
plaktuku ar šiaip geležiniu 
daiktu užmušęs Maybelle 
Kelly, dviejų vaikų motiną. 
Jos kūną tada jis įmetė į 
upę.

Maybelle norėjusi pabėgti 
nuo savo vyro ir kun. New
ton sakosi pavežęs ją auto
mobiliu. Paskui jis norėjęs 
grįžt namo, bet Maybelle 
prie jo prikibus ir neleidus. 
Jinai reikalavus, kad kun. 
Newton sykiu su ja pabėg
tų. “Negalėdamas nusikra
tyt” jos, tad Newton ją ir 
užmušęs. “Dėl drąsos” įsi
gėręs kelis stikliukus deg
tinės.

Bet pirmesnis pranešimas 
rodė, kad jis ją nužudė, no
rėdamas pasiglemžt jos pi
nigus. Kun. Newton yra ve
dęs ir turi vaikų.

Madrid.—Visoj Ispanijos 
respublikoj kilo didžiausias 
pasipiktinimas prieš Angli
jos pasiūlymą, reikalaujan
tį pripažint generolo Fran
co fašistam lygias karo tei
ses su respublikos valdžia. 
Nes kaip galima lyginti Is
panijos pardaviką naziam 
ir Mussoliniui su teisėtai 
žmonių išrinkta respublikos 
valdžia?

Ispanijos laikraštis “Cla- 
ridad” karčiai kritikuoja 
Angliją, kad jinai papė- 
džiauja fašistam. Jis rašo 
apie keistą įvykių “supuo
limą”: Vokietijos laivas iš- 

t sivežė didelį' krovinį gele
žies naugės (rudos) iš Bas- 
kijos kasyklų tą pačią die
ną, kai Anglija patiekė sa
vo planą “nesikišimo” ko
misijai. Tos Baskų kasyk
los priklauso Anglijos kapi
talistams.

Liaudiečiu Ofensyva Žygiuoja Pirmyn
Madrid. — Respublikos 

kariuomenė staiga užpuolė 
fašistus ir atmetė juos kiek 
tolyn atgal, linkon Ciempo- 
zuelos, apie 25 mylios į pie
tus nuo Madrido.

Respublikiečiai* atmuša 
fašistų kontr-atakas prie

Valdžios Komisija 
Kaltina Plieno Bosus 
Už Pikietų Šaudymą

REPUBLIC KORPORACIJA TARDOMA KAIPO 
SMURTININKE PRIEŠ PLIENO DARBININKUS

Washington. — Valdiška 'Republic Plieno gengsteriai
Darbo Santikių Komisija šį 
trečiadienį pradeda tardy
mus prieš Republic Plieno 
korporaciją. Komisija turi 
tokius įrodytus faktus prieš 
tą korporaciją:

Republic Plieno bosų už
siundyta policija ir priva
čiai mušeikos nušovė kelio- 
liką ramių streiko pikieti- 
ninkų. ši korporacija iš
metė bent 78 darbininkus iš bininkams teisę laisvai or- 
savo fabrikų už tai, kad jie ganizuotis į sau patinkamą 
'priklausė industrinei uni- uniją ir nekliudomai strei- 
Jąį,. Republic Plieno fabri- kuoti ir pikietuoti. 
kantai grasino ant visados! V • xz i t ■ 1 I

rie streikuos. Jie auklėjo 
savo khmpaniškas unij ėles 
prieš darbininkų uniją. Re
public bosai visais galimais 
būdais trukdė darbininkų 
organizavimąsi. Jie prisi
krovė kulkasvaidžįi 
vų, revolverių ir 
fabrikus prieš streikieriųsu

pro langus atakavo ramius 
pikietus, bombarduodami 
juos geležgaliais ir kitokiais 
įnagiais. Republic fabri
kantai taipgi organizavo ir 
organizuoja fašistinius vi
gilantes streikam laužyti.

Visais tais punktais Re
public Plieno korporacija 
laužė Šalies Darbo Santikių 
Įstatymą, kuris duoda dar- 

i • *!• •

un h, I l tardymą bus pašauktas pasalint as da bo tuos, u- -r rpom Qjr(jier> gmog- ' 
žudiškas prezidentas Repu
blic korporacijos.

Tūli korespondentai pra
neša, kad sėkmėj šio tar
dymo valdžia reikalaus pa- 
aštrint Darbo Santikių Įs
tatymą prieš tokius krimi
nalius samdytojų veiksmus.

bardavo ■ fašistų orlaivių 
stovyklas Toledo j, prie Are
nas de San Pedro ir Aran
da de Duer o srity j, taipgi 
fašistų lėktuvų stotis Avila

Valdžios lakūnai bombomis AMERIKIEČIAI KOVOTOJAI
Villafranca, apie 12 mylių stotis Segovia ir Santa Eu- 
į šiaurių vakarus nuo Mad- lalia.
rido.

Respublikiečių priešorlai- čiai tiek pasivarė pirmyn,
vinės kanuolės nuvijo f ašis- j kad jiem lieka tik 10 mylių
tų lakūnus, atskridusius pasiekt fašistų tvirtumą 
bombarduot Madridą liepos Saragossa.
16 d; Fašistai toli mušan-l Ispanijos karo ministeri-
čiomis Italijos ir Vokietijos ja praneša, jog dabartinėje
kanuolėmiš įnirtusiai bom- ofensyvoje per 11 dienų ta-
barduoja Madridą. po suimta nelaisvėn 2,000

Respublikos lakūnai bom- fašistų karių.

apdaužė priešų geležinkelio

Aragono fronte liaudie-

po suimta nelaisvėn 2,000

:ių, šautu- ašt 
bombų į tat;

FAŠISTUS-DIDŽIAUSI N
.ISPANIJOS 
UAI
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Japonai Grūmoja Aštriai Ap- 
sidirbt su Chinija

Ispanijos Respublikiečiai Iš
šaudė 600 Fašistu Mauru

sako, kad 20Madrid. — “Žmonės ger
biantieji narsą gali nusiimt 
kepures prieš amerikiečių 
batalionus,” kariaujančius 
prieš Ispanijos fašistus, ra
šo New York Times kores
pondentas I. L. Matthews.

Amerikiečių Washingto- 
no batalionas ketvertą die
nų, nuo liepos 6 iki 10 d., 
su menku poilsiu ir beveik 
be vandens ir maisto nuolat 
atakavo fašistus ir grūmė
si pirmyn, šturmuojant Vil- 
lanuevą de la Canada. Jie 
pervijo fašistus antron pu
sėn Guadarrama upės ir 
užėmė kalno šoną. Bet ant 
kalno fašistai turėjo savo 
kulkasvaidžių lizdus ir žėrė 
kulkų lietų į amerikiečius.

Matthews 
amerikiečių iš Washingtono 
bataliono buvę užmušta ir 
80 sužeista; bet likusieji pė> 
da po pėdos grūmėsi pir- 
myn prieš šviežią fašistų 
kariuomenę. Sužeistieji am
erikiečiai prisiekė, kad nė 
vienas jų draugas nesi
trauks atgal, nepaisant mir
tinos priešų ugnies ir ne
žiūrint savo nuovargio.

Pagaliaus, liaudiečiai nu
galėjo fašistus ir užėmė 
Villanųevą. O didelė šios 
pergalės dalis taipgi pri
klauso amerikiečiams liuos- 
noriams kovotojams.

(Tarp korespondento pa
duodamų užmuštųjų nema
tyt lietuviškų vardų.)

■ $

Madrid. — Ispanijos res- 
publikiečių kanuolės užkir
to kelią fašistų maurams, 
kurie šliaužė atakuot Villa- 
franca del Castillo, 15 my
lių į vakarus nuo Madrido. 
Tada respublikiečiai kulka- 
svaidžiais ir šautuvais iška
pojo 600 maurų.

Respublikos armijų ko- 
mandierius generolas Mia- 
ja veda kovą tokiu planu, 
kad apsupt fašistus bent 
dvidešimtyj miestelių ir kai
mų Madrido fronte.

Fašistai turi sutelkę 15 
iki 25 tūkstančių Italijos 
kareivių Valladolide, ku
riuos siųs į Madrido frontą.

Tientsin, Chinija, liepos 
17. — Japonijos armija 
grasina skaudžiai apsidirbt 
su Chinija, jeigu Chinijos 
valdžia greit neišpildys Ja
ponijos reikalavimų. Japo
nai užėmė tris geležinkelio 
stotis Šiaurinėj Chinijoj ir 
įsisteigė dvi karinių lėktu
vų stovyklas, arti Peipingo 
ir Tientsino, ir sutelkė 
stambias savo armijas į ke
lis šiaurinius Chinijos mie
stus. Siunčiama dar 100,- 
000 Japonijos kareivių prieš 
Chiniją.

Paskutinėmis ž i n i omis, 
Chinijos valdžia yra pasiun
tus apie 120,000 'armijos 
gint Peipingą ir kitus mie
stus Šiaurinėj Chinijoj.

Dešrininkas Nužudęs 20 
Savo Pačių

Rado 35 Aukso Gabalus, po 
50 Svarų Kiekvieną

v
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9-nių iki 14 metų amžiaus, ‘gesių.

NUŠAUTAS AUKŠTŲ
PONIŲ GYDYTOJAS

Atlantic City, N. J.—Eks- 
plodavo dideli sandėliai 
Pure Oil kompanijos žibalo. 
Sužeista bei apdeginta 170 
asmenų, daugiausia ugnia-

Beebe, Arkansas.— Per
kūnas užmušė tris po me
džiu stovėjusius vaikus,

V a t ikanas. — Popiežius 
pagyrė už drąsą Chicagos 
kardinolą Mundeleiną, kuA 
ris aštriai ir pašiepiančiai

S a n t ander, Ispanija. — 
Respublikos lėktuvai bom 
barduoja fašistų linijas Ba 
skijoj.

Sovietų Sąjunga — žmonių 
perauklėjimo kalvė. Kiekvie
nam ten padedama, kiekvie
nam duodama proga pasitai
syti ir tapti laisvu garbingos 
šalies piliečiu, naujos visuome
nės kūrėju.

London. — Anglija pasi
rašė karo laivyno sutartis 
su Sovietais ir Vokietija, 
liepos 16 d. Susitarta, kad 
tos trys šalys nebudavos 
sau didesnių kaip 35,000 to
nų įtalpos karo laivų ir ne
ginkluos jų didesnėmis kaip 
16-colinių gerklių kanuolė- 
mis. Sovietai ir Vokietija 
gali statyt sau 10,000 tonų 
įtalpos šarvuotlaivius, tik 
pranešant Anglijai apie jų 
statymą.

Sutartis nepaliečia Toli
mųjų Rytų, ir Sovietai ten 
gali budavotis tokio dydžio 
ir taip ginkluotus karo lai
vus, kaip Japonija.

Providence, R. I.—Neži
nia kas nušovė aukštų po
nių daktarą G. W. Webste- 
rį jo paties namo prieme
nėje. Mirtinai pašautas, jis 
žadėjo paskui pasakyt, kas _____ __
jį Šovė; bet mirė nepasakęs. I kritikavo Hitlerį.

Washington. — Amerikos 
valstybės ministerija dar 
nieko nedaro prieš caristų- 
fašistų komandierių Anas- 
tasą A. Vonsiatskį, Thomp- 
sone, Conn. Jis čia turi gin
klų sandėlį; savo pačios dva
re muštruoja žmogžudžius, 
kurie suokalbiauja išžudyt 
Sovietų Sąjungos vadus. 
Tuo tikslu jie turėjo pas 
Vonsiatskį susirinkimą lie
pos 4 d. į |

Metinė Sukaktis Karo su Is
panijos Fašistais

Madrid.—Sekmadienį su
kako vieni metai nuo fašis
tų karo pradžios prieš Is
panijos liaudies valdžią. Tuo 
laiku žuvę iki miliono as
menų iš abiejų pusių.

Kartotinai bombarduola- 
mi Madridą, fašistai sunai
kino 2,000 namų ir užmušė 
2,500 nekariškių gyventojų

1 iš viso.

Indijos Traukinio Nelaimėj 
Užmušta 300 Žmonių

Patna, Indija. — Iššoko 
traukinio garvežis ir 7 va
gonai iš bėgių. Užmušta 
mažiausia 95 indiečiai. Bet 
Exchange Telegraph sako, 
kad užmuštųjų skaičius 
sieksiąs 300; be to, sužeista 
250.

Europiečiai važiavo pas
kutiniais vagonais ir išliko 
gyvi ir sveiki: . šie vagonai 
neišvirto iš bėgių.

Balsavimai Darbo Federa
cijos ir CIO Jūrininkų .

W a s h i n gton. — Šalies 
Darbo Santikių Komitetas 
patvarkė padaryt balsavi
mus tarp jūrininkų 50 lai
vų kompanijų—ar jie nori 
Amerikos Darbo Federaci
jos Jūrininkų Unijos ar 
Cio, inustrinės Marininkų 
Unijos.

Toronto, Ont., Kanada.— 
Suimtas George Roediger, 
vokietys dešrų fabrikantė- 
lis, yra kaltinamas kaip sa
vo pačių žudytojas. Jis ap- 
sivesdavęs, išsukdavęs iš 
pačios pinigus ir nužudyda- 
vęs ją. Tuo būdu iš vienos 
našlės gavęs net $15,000.

Roediger yra sėdėjęs Vo
kietijos kalėjime kaip plė
šikas. New Yorke jis buvo 
nuteistas 2 iki 4 metų kalė
jimo už dvipatystę.

Policija spėja, kad jis bus 
įvairiais laikais nužudęs iki 
20 savo moterų.

Mexico City. — Praneša
ma, jog kasyklos darbinin
kai Chiriqui provincijoj ra
do 35 lieto aukso gabalus, 
kurių kiekvienas sveria po 
50 svarų. Sykiu jie verti 
900 tūkstančių dolerių. Pa
sirodo, kad ten jau šimt
mečiai atgal kasė ir gamino 
auksą ispaniški Meksikos 
užkariautojai. “ •

Meksikos valdžia sako, 
kad atrastas gatavas auk
sas turi jai priklausyti.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

numato gražų, vidutinės ši
lumos orą šį pirmadienį. 
Sekmadienį temp eratūra 
buvo 82 laipsnių.
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Clarence Norris Nusmerktas 
Mirti

Baltveidžių džiūrimanų teismas, teisęs 
vieną Scottsboro vaikinų, Clarence Nor
ris, nusmerke jį mirti. Teismas, kaip ži
nia, tęsiasi Decatur, Alabamoj, linčiuoto- 
jų valstijoj, pirmininkaujant dideliam 
juodosios rasės neprieteliui, teisėjui Cal
lahan.

Clarence, podraug su eile kitų vaikinų, 
buvo suareštuotas prieš šešerius metus 
kaltinimu tūlos sugedusios moteriškės, 
Price. Girdi, tie vaikinai ją ir Ruby 
Bates išžaginę. Po kiek laiko Ruby 
Bates pareiškė teismui ir visam pasau
liui, kad jinai buvo priversta tūlų aplin
kybių ir žmonių meluoti teisme, liudijant 
prieš vaikinus. Dabar jinai darbuojasi 
už jų išlaisvinimą. Bet sugedusioj! 
Price dar ir dabar meluoja ir bando tuos 
vaikinus pasiųsti elektros kėdėn.

Mūsų skaitytojai, be abejo, žino tos 
bylos eiseną. Ne kartą jau buvo šitie vai
kinai teisti, bet vis pavyko juos išgelbėti. 
Du kartu buvo eita į šalies aukščiausį 
teismą ir tas atmetė Alabamos teismo 
sprendimus.

Bet Alabamos baltieji linčiuotojai pa
siryžo pastatyti ant savo ir tiek! Eikvo- 

* ja valstijos lėšas ir laiką'tam, kad nužu
džius šituos juoduosius vaikinus, kaltus 

—^-tik tuo,, kad jie jfctfdv
Įdomu čia''priminti tai, tad kuomet 

teisiamųjų gyiiimą vadovavo Amerikos 
Komunistų Partija ir Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas, tai tūli žmonės sa
kydavo: “Žiūrėkit, jei teisiamųjų gyni
mo priešakyj stovėtų ne komunistai, tai 
jie nebūtų nusmerkti mirtin; juos ištei
sintų.”

Šiuo tarpu ne komunistai stovi prieša
kyje jų gynimo. Betgi rezultatas—tas 
pats.

Klausimas turi būti statomas ne, kas 
stovi gynimo priešakyj, bet, kaip išgel
bėjus šitų nekaltų vaikinų gyvybes? Rei
kia veikti. Reikia organizuoti visuome
nės opiniją prieš Alabamos Hnčiuotojus. 
Reikia reikalauti, kad, į džiūrę būtų įsi
leista ir juodveidžiai. Tik tuomet bus 
galima užtikrinti Scottsboro berniukų 
gyvybės apsaugojimas.

Stasys Gegužis Bus Smetonos 
Kavalierius '

J 1 •t \f

“Keleivis” rašo:
“Užtai, kad sandariečių lyderis St. Ge

gužis pereitame SLA. Seime priešinosi de
mokratijos rezoliucijai, Smetona nutarė pri
imti jį į savo ‘kavalierius’ ir jau prisiuntė 
medalį.”

Šitokią paslaptį susekė mūsų požemio ži
nių agentūra Washingtone. Sakom paslap
tį nes ištikrųjų šitas dalykas yra laikomas 
kol kas paslapty. Net ir tautininkai ne visi 
apie St. Gegužio medalį žino. Medalis dabar 
gulįs Lietuvos atstovybės seife, p. žadeikio 
Žibioje.
' Šios vasaros pabaigoje mūsiškių fašistų 
“generalinis štabas” šauksiąs Shenandoah’- 
ryje konferenciją, kur busiąs nustatytas jų 
kandidatų “šleifas” ateinantiems SLA rin- 

• kimams, ir ta pačia proga p. žadeikis už
kabinsiąs St. Gegužiui Smetonos medalį už 
fašistinės diktatūros gynimą pereitame SLA 

f' Seime.
Nors minėtoji demokratijos rezoliucija 

pereitame SLA Seime buvo priimta ir Sme
tonos režimas buvo aštriai pasmerktas, bet 
užtai, kad p. St. Gegužis Lietuvos žmonių 
laisvei priešinosi, Smetona prisiuntė jam 

t - . blizgutį.

Be abejo, Smetona nepasigailės meda
lių'ir kitiems. Vaidyla, Tysliava jų trok
šta daugiau, negu St. Gegužis. Be to, jie- 

> du daugiau kovoja ir prieš demokratiją.
*

Pirmadienis, Liepos 19,1937

Rusų Fašistą Vado Pareiškimas
Aną dieną “Daily Workerio” kores

pondentas Harry Raymond apsilankė pas 
Nacionalės Rusų Revoliucinės Fašistų 
Partijos vadą, Anatazą A. Vonsiackį, ku
ris turi suorganizavęs gaują savo pase
kėjų šitoj šalyj.

Vonsiackis gyvena Thompson, Conn. 
Pas jį nesenai įvyko iš kitų kraštų fašis
tų ir monarchistų konferencija. Jo vy
riausias tikslas, kaip Vonsiackis nepaisy
damas pareiškė, yra nuvertimas Sovietų 
vyriausybės Sovietų Sąjungoj. Bet prie 
to jis gelbsti reakcijai ir Amerikoj. Jis 
pats prisipažino korespondentui, kad vie
ną kartą, kai Conn, policija pristigo aša-, 
rinių dujų, tai jis jai paskolino. Minė
tos du juos buvo naudojamos laužymui 
darbininkų streiko.

Trockis, sakė šis sutvėrimas, esąs “tam 
tikru keliu” jo sėbras. “Mudu abu dar
buojamės prieš Stalino vyriausybę,” pa
reiškė jis. “Mes automatiškai susijun
gėme.” r

Vonsiackis yra vedęs tūlą amerikonką 
milionierką, kuri jam duoda pinigų. Pas 
jį korespondentas matė ginklų ir visokių 
kitokių karinių dalykų.

Keista, kad šis sutvėrimas turi laisvę 
veikti šalyj, kuri palaiko draugiškus san- 
tikius su Sovietų Sąjungą, i

Kam J uokus grėsti
“Liet. Žįniose” skaitome:

Vakar vakare telefonu paskambino vienas 
geras mano ' pažįstamas eksklierikas dabar 
Respublikos valdininkas:

—Ar nenori pasikalbėti su arkivyskupu?
—Ar su Skvirecku?
—Ne, iš Amerikos yra atvykęs J. Eks. ar

kivyskupas Steponas Geniotis, kuris sutin
ka tamstą priimti. Jei nori pasikalbėti — 
skubėk į “Metropolį.”

Pasibeldžiu į 50 nr. kambarį. Besąs arki
vyskupas Geniotis su dviem svečiais, ^kau
niečiais, kurių vienas mano geras pažįsta
mas.

Arkivyskupas Geniotis apsirengęs juoda 
eilute, dvilinka apikakle atsukta į užpakalį, 
o ant krūtinės kabo didelis kryžius raudo
na grandinėle ant kaklo užkabintas. Jis pats 
apie 45 met. amžiaus, kalba bendrine kalba 
nežymiai žemaičiuodamas. Mat, arkiv. Ge
niotis yra kilęs iš Telšių apskr. Sedos vals. 
ir 20 metų jaunuolis 1913 m. išvyko Ameri
kon. Mokslus eiti pradėjo Žemalės dvikla- 
sėj mokykloj, o paskui Amerikoje baigęs 
universitetą ir teologijos mokslus.

Pradedame kalbėtis apie arkiv. Geniočio 
atstovaujamus katalikus.

Arkiv. Geniotis pradėjo man aiškinti 
Amerikos katalikų tikybos mokslą: jų dog
mas, maldas, apeigas, pažiūras į pomirtinį 
gyvenimą, sielos nemarumą, šv. Trejybės 
paslaptį ir t. t.
Labai keista, kad Kauno liaudininkų 

laikraštis rado reikalo paimti Geniočio 
pasakojimus už gryną pinigą ir jį patį 
vadinti tokiu titulu. Jungtinėse Valstijo
se tasai žip'pgus visuomet buvo savos rū
šies pašaipos objektu, o nuvykęs Lietu- 

, vori, ėmė ir apsuko galvą liaudininkų 
laikraščio reporteriui.r

Kas gerai pažįsta Genįotį, perskaitęs 
šį aprašymą, labai gardžiai nusijuoks. 
Mes jo ir hekaltinsim.' '

• • I « - - f • r •  

Ge^s
Liepos 11 d., Hudsone, Mass., įvyko 

Bostono Apskričio Komiteto Lietuvos 
Laisvei Ginti konferencija. “Keleivis” 
praneša, kąd konferencija buvo labai pa
sekminga. Bė kitimo,

konferencija svarstė Antrojo Amerikos 
Lietuvių Kongreso klausimą. Vienbalsiai 
nutarta, kad antrąjį kongresą reikia šaukti 
ateinančią vasarą, Scrantono mieste, dviem 
dienoin prieš SLA. seimą, kaip buvo Cle- 
velande. Bostono Apskričio Komitetui pa
vesta parašyti šituo reikalu rezoliuciją kon
ferencijos dvasioj, nusiųsti ją Amerikos 
Lietuvių Kongreso Pildomajam C.entro Ko
mitetui ir paskelbti spaudoje.
Mes manome, kąd tai labai geras nu

tarimas. Geistina, kad įf kitų kolonijų 
draugijos ir organizacijos, o be toį Ame1 
rikoš Lietuvių Kongreso vietiniai komi
tetai šiuo klausiniu1 tartų saVb žodį."

1 Til nn v 1 ^'tonija, Latvija ir Lietuva.
Kada Bus 1 am Galas;

------------------- teris Dr. R. Holstis. Estoni-
Japonijos kraugeringi im-į Jeigu karas išsivystys, j o j,Latvijoj ir Ųietuvo j lan- 

perialistai įr vėl pradėjo ką- tai Japonijos imperialistai kėši Sovietų maršalas Ego- 
rą prieš Chinijos liaudį. J~T 'L_ 1— 1------ TA"1
1931 metais jie užpuolė 
Mandžuriją. Tada sakė, kad 
tik “banditus” nori nura
minti, “tvarką padaryti” ir 
“nei sapne neturį minties 
krašto pavergimo.” Kas* gi 
atsitiko? Mandžuriją pa
vergė. Milionai to krašto 
žmonių, nepakęsdami Japo
nijos imperialistų po prie
danga “nepriklausomos” 
valstybės Manchukuo, turė
jo palikti savo prigimtą ir 
numylėtą kraštą ir krausty
tis į Chiniją giliau. Mandžu- 
rijon privežė japonų,' jiems 
atidavė geresnius žemės 
šmotus. Mandžurus pavarė 
iš jų apgyventų vietų, kur 
jie, jų tėvai ir protėviai gy
veno.

Vėliau Japonijos imperia
listai norėjo pavergti Išlau
kinę Mongoliją. Bet juos at
rėmė to krašto valdžia ir 
Sovietų Sąjunga pagrūmojo 
karu, jeigu japonai nenusi
ramins ir puls tą šalį. Ta
da Japonijos imperialistai 
pradėjo veržtis į Vidurinę 
(Inner) Mongoliją, kad ten 
įsteigus kitą savo padarą— 
Mangukuo. Bet ir ten suti
ko kietą liaudies pasiprieši
nimą.

Dabartiniu laiku Japoni
jos imperialistai planuoja 
pavergti plačius plotus 
Šiaurinėj Chinijoj, Peipin- 
go srityj ir iš jų sutverti 
“nepriklausomą” kokį savo 
padarą, tai yra pavergti tą 
kraštą. Tas iššaukė Peipingo, 
Lukouchiao ir- ant Yungt- 
ing upės mūšius tarpe japo
nų ir chinų. Jau savaitė lai
ko bus, kaip eina mūšiai. 
Karas nepaskelbtas, bet tas 
nedaro skirtumo. Juk Japo
nija ir Mandžuriją pavergė 
karą nepaskelbus, juk Ita
lijos fašistai Ethiopiją pa
vergė karo nepaskelbdami, 
juk dabar Italijos, Vokieti
jos ir Portugalijos fašistai 
veda karą prieš -Ispanijos 
liaudį, taipgi karą neskelb
dami. Karo paskelbimas išė
jo iš mados.'

dabar ras ne tą Chiniją, ku- 'rovas. Dabar Sovietų užsie- 
rią per 1 eilę metų smaugė. !nio komisaras Litvinovas 
Nankingo valdžia padarius^rengiasi vykti į Finlandiją, 
taiką su Sovietų Chinija. Švediją ir kitus Pabaltijos 
Abiejų armija siekia arti kraštus. Sako, kad Lietuva, 
2,000,000 karių, turi ginklų Latvija ir Estonija ir ant 
ir karo lėktuvų. Chinijos i toliau laikysis dabartinės 
valstiečiai, darbininkai, stu-1 politikos pasaulinėj padė- 
dentai ir visi laisvę mylinti tyj. Kiek žinia, į jas veikia 
gyventojai neapkenčia Ja- Vokietijos fašistai, norėda- 
ponijos imperialistus. Jie su mi })asidaryti sau kelią į 
pagelba iš užsienio galės iš- Sovietų Sąjungą. Pabaltijos 
gurinti Japonijos imperia- kraštai tik iš draugingos 
listams dantis. Tuom kartu politikos su galinga Sovietų
Mandžurijoj ir Korėjoj au
ga didelis gyventojų bruz
dėjimas prieš Japoniją. 
Mandžurijoj net veikia par
tizanai. Japonijos imperia
listams nepavyks pavergti 
Chiniją, jeigu tik ši drąsiai 
stos kovon.

Japonijos veržimasis į 
Chiniją jau senai ardo tai
ką Tolimuose Rytuose. La- i 
bai tuom susirūpinę Angli- BLOGAI GLOBOJA MIRŲ- 
ja, Franci ja ir Jungtinės 1 
Amerikos Valstijos, ku
rios Chinijoj turi konce
sijas ir rinkas. Dabartinis

Sąjunga gali išlaimėti ir sa
vo tautinę nepriklausomybę 
išlaikyti. Fašistai tyko ne 
vien Sovietų tam tikrus 
kraštus atplėšti, bet ir Pa
balti jos valstybėles paverg
ti.

pats. Savanorio našlė Kauno 
apylinkės teisme dabar iškėlė 
apsaugos bylą ir prašo teismą 
“savanorį” vaikų globėją pa
šalinti, o globėja paskirti ją, 
vaikų motiną.

Globėjas M. nepasiduoda ir 
renka medžiagą įrodyti, kad 
motina netinkanti būti vaikų 
globėja, esanti nedorovinga ir
1.1. ’’

Kol byla baigsis, niekuo ne
kalti vaikai skursta ir vargsta.

ALYTUS
IŠAIŠKINTA EILĖ 
ŽMOGŽUDYSČIŲ

LIETUVOS ŽINIOS ir

šiemet Stakliškių kaime, 
Moli jos vienkiemyje buvo nu
žudytas Jokūbas Lukša. Jį nu
žudęs kaimynas Pranas Arci- 
kauskas tuojau buvo suimtas 
ir patalpintas Alytaus kalėji
mam

Dabar policija ištyrė, kad 
Pranas Arcikauskas yra pa-

> dar keturias žmogžudys- 
Nustatyta, kad jis 1983 

metais nužudė Jėzno valsčiu
je, Subovos kaime Antaną Ne-

Prieš kurį laiką mirė sava- 
T .. v. . .v noris Z. ir paliko žmoną su Japonijos veizimasis įsnau-į (jviem mažamečiais vaikais. 
J° sujudino tas valstybes. ( Mirusio savanorio vaikų globė- 
Anglija prisiuntė slaptą j u įsipiršo buvęs mokytojas, o 

i M. Teis
mas M. globėju paskyrė, nes

: nartavičių ir padegęs kluoną 
ŠIO SAVANORIO VAIKUS Uį kluone sudegino. Vėliau nu

šovė Paželvės kaimo gyvento- 
| ją Grinkevičių, per langą nu
šovė Subovos kaimo gyvento
ją Joną Umevičių ir pagaliau 
kirviu nužudė Subovos kaimo 
gyventoją Adelę Umevičienę, 
kurią pakasė Subovos kaimo 
kapinėse po naujai palaidoto 
žmogaus karstu.

Jokūbą Lukšą nužudė už 
tai, kad jis nujautė Arcikaus- 
ko žmogžudystes ir ketino jį 
išduoti < saugumo organams. 
Kodėl nužudė kitus, tuo tarpu 
dar nenustatyta ir kvotą veda

Anglija prisiuntė slaptą ; k ___
pranešimą Amerikai, kaip dabar šunadvokatis 
ji į tai žiūri. Franci j a reika- j 
lauja, kad Anglija, Franci- ir vaikų motina tada to norė
ja ir Jungtinės Valstijos 
bendrai įteiktų griežtą pro
testą Japonijai. Nereikia tas netoli Kauno žemes skly-1 
nei kalbėti, kad Sovietų Są- pas ir duota pašalpos 2400 lt. 
junga smerkia Japonijos Pinigus ir sklypą paėmė vaikų 

globėjas, bet vaikams nieko | 
neduoda ir viskuo naudojasi I apylinkės tardytojas.

ji į tai žiūri. Franci j a reika-

imperialistų karo užpuoli
mą ant Chinijos. Italijos ir 
Vokietijos fašistai atydžiai 
seka Tolimų Rytų įvykius.

Japonijos imperialistai 
mano, kad dabar jiems ge
riausia proga pavergti Chi
nijos kraštą. Europoj dide-' 
lis karo pavojus iš priežas
ties fašistų .karo Ispanijoj. 
Amerikos Jungtines Valsti
jos, japonų supratimu, dar 
nėra prisirengę karui. So
vietų Sąjunga viską daro, 
kad karo išvengus. Bet ir 
kantriausio kantrybė. gali 
pasibaigti. Japonijos impe
rialistų provokacijos gali 
pagimdyti didelį karą. Bet

Peipingo sritin Japonija tas karas gali baigtis mirti- 
traukia dešimtis ^tūkstančių į nu smūgiu patiems Japoni- 
savo kareivių, veža daug ar- įjos imperialistams ir tos ša-
motų, ginklų ir keli šimtai 
karo lėktuvų pribuvo. Ten 
pat traukia karo jėgas ir 
Chinija. Iš‘ Chinijos išvykų 
japonai gyventojai. Japoni
jos imperialistai reikalauja, 
kad Chinija atitrauktų sa
vo kareivius ir tą kraštą 
paliktų japonams, kad Chi
nijoj sulaikytų žmonių bruz
dėjimą prieš Japonijos im
perialistus, jos tavorų boi
kotą ir vėl pradėtų karą 
prieš 'komunistus, Sovietų 
Chipiją. Jeigu tą japonų rei
kalavimą išpildytų Chinijos 
valdžiU, tai ji taptų Japoni
jos 'imperialistų įrankiu, 
Chiniją pavestų japonų plė
šikams, nustotų benį kokios 
tautines laisvės. Chinija tą 
negali padaryti.

lies žmonių pasiliuosavimu.

Pabaltes Kraštai
/ ♦ *3 ’ • ’ •> * ’• < * '

jo.
Savanorio vaikams paskir-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J. 

Tel.: Humboldt 2—7964

Sovietų Sąjungos nuola
tos buvo ir yra drauginga 
politika linkui savo kaimy
nų, kad ir mažiausių. Ji 
gražiai sugyvena su Čhini-! 
ja, Afganistanu, Iranu I 
(Persija), Turkija — rytų-’mą iškankino,' 
pietų pusėj. Ji palaiko drau
gingus ryšius su Švedija ir 
Norvegija. Ji atsteigė nor- 
molius kaimyniškus 'ryšius 
su Fįnlandija, Rumunija ir 
Lenkija, 'nbbs šią kraštų 
valdonai tankiai negražiai 
elgiasi. Ji palaiko draugiš
kus ryšius sU Pabaltijos 
mažomis valstybėmis — Es-

Sovietų Sąjungos užsienio reikalų komisaras Litvi
novas (kairėj) ir Japonijos ambasadorius Sovietų 
Sąjungoj,' Mamoru Šigėmicu. Kai Japonijos impe
rialistai bandė išprovokuoti karą Tolimuose Rytuo
se, tai Litvinovas, varde Sov. Sąjungos, dėjo visas 
pastangas neprileisti jų užgaidoms įsikūnyti.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

dingos žolės (poison ivy)—jų 
esti visokių rūšių,—apdegina 
jautrų žmogų netik vasarą, bet 
ir rudenį bei žiemą. Ir kartais 
tų nuodų veikimas užsitęsia il
gokai. Matyt, jūsų visas orga
nizmas yra įveltas į tų erzinan
čių nuodų veikifną. Ir, kai taip 
yra, reikia kas nors daryt vi
sam organizmui, kad suteikus 
jam reikiamo atsparumo’. Vien 
tik vietinio veikimo—kokių 
mostelių bei tepalų—nepakan
ka.

Tai kas jums dabar daryt? 
Ogi reikia stengtis Visokiais 
būdais sustiprinti visas kūnas, 
visas organizmas. Tam reikia 
paprasto, nesugadinto, gamti
nio maisto. Ypač svarbu ’kal
kės. Kai organizme kalkių es
ti maroka, tai lengviau jį įvei
kia visokie nuodai. Greičiau 
tada pasireiškia bet kokie nie
žuliai, tinimai, slogos, net ir 
dusulys, žolinė sloga ir t.t.

Kalkių turi kiaušinio try
niai, pienas, sūris, kopūstai, 
morkvos, ropės, ridikai, svogū
nai, žirniai, pupos, lygiai, juo
da duona, apelsinai, citrai, 
citrinos, finikai (daktiliai—

NIEŽULIAI KANKINA
Drauge daktare, nutariau ir 

aš kreiptis į jus patarimo. Aš 
jau senutė 82 metų. Laukiu 
kokios pagalbos nuo niežulių 
—niežtėjimo, kuris jau veik 
metai, kaip mane baisiai kan
kina.

Aš visą savo gyvenimą tik 
sunkius darbus dirbau, ir be
veik niekad nesirgau, išski
riant gimdymų laikotarpius. 
Maistas man buvo kuopraš- 
čiausias. Na, o dabar šioj šaly 
maistas nors lyg ir geresnis, 
bet atėjo senatvė. 1935 m., per 
dieną bedarinėjant apipuvu
sius kopūstus, tur būt, nuo jų 
smarvės prigėrus, mane pa
stvėrė dusulys, kurs per žie- 

, bet pagijau. 
Paskui vasarą mane įdilgino 
nuodingosios žolės (poison 
ivy), visą nubėrė. Du mėnesiu 
išsikankinau.. Bet ‘pasidariau 
sau avižinių šiaudų vonią karš
tą, tai lyg to ir reikė : tilo j po 
tam perėjo. O štai pereitą ru
denį aš grėbsčiau per dieną 
sausus medžių lapus,’ ir vakare 
mane nukrėtė sfnarkus šiur
pas, paskui įmetė į karštį, bet .. .... . . .. . ,
tuoj praėjo. Už trijų dienų, dates), figos, špinatas, riešu- 
galva bešukuojant, šukos pra- tai ir Jaugybė lapuotų daržo- 
dėjo‘ klįūt už kokių tai spuo- vių. Vartokite tokių valgią, 
gų,'šašų, suskių. Į porą dienų Įr negana to. Gaukite kal-
atsivėre pūslės, žaizdos 'ant 
visos kairės pusės galvos ir 
kaktos, ištino akys, o niežėji
mas buvo* teikis piktas, kad aš 
maniau iš proto išeisiu.

Daktaras spėliojo, kad tai 
šlapioji ekzema, ir davė vais
tų. žaizdos pamažu nugijo, 
bet niežulys, knietėjimas pasi
liko, ypač galvoje ir antaky, 
apie akį; Kai nekasau, tai net 
purto mane, ir čiaudulys ima, 
ir esu priversta nagais draskyt 
apsėstas vietas. Patarkite per 
“Laisvę”.

Atsakymas
Iš jūsų, drauge, aprašymo 

galima spręsti, kad jums vei
kiausia da tebėra kokių erzi
nančių HiedŽiagą, pasilikusių 
pasėkoje apšideginimO kokio
mis žolėmis ąiią’fūdenį. Nuo

kal
kių ir vaistų pavidale—pieno 
kalkių: Calcium lactate, 10 
grs., 1OO tablets. Tai yra lyg 
ir dapildomasis maistas. La
biau • maistas, negu vaistas. 
Imkite po 1 arba ir po 2 tab
let! po valgio, ištarpinusi van
deny, per keletą mėnesių. Im
kite ir žuvų aliejaus arba bent 
jo tablečių bei kapsulių: CoJ 
liver oil concentrate tablets,—- 
po 1—2 po valgio.

Bkite dažniau ant saulės. 
Galvą laikykite prigentą, bet 
šiaip kūnui duokite gerai nu
ruduoti nuo saulės, pasilsėkite 
dažniau. ’

Niežėjimui mažinti gaukite 
šio mišinio:

Carbolic acid—1 dram, 
zinc oxide 1 ounę^,’ 

liihe water 6 ounces.
V ilgy kite, kur niežti.'*
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Kelias į Šviesą
buvo iš Ispanijos užsienių reikalų minis
terijos.

Binghamton, N. Y.
. Puslapis Trečias
____i_________________£.

ARTURAS KOESTLERIS.

Ispanijos Fašistų Kalėjimuose
žemiau telpančio aprašymo-jspūdžių 

autorius yra Anglijos “News Chronicle” 
dienraščio korespondentas. Tautybės — 
austras. Politiniai—liberalas. Jis buvo 
Malagoj tuo metu, kai tą miestą pasigro
bė fašistai. Jie suėmė ir Koestlerį ir nu- 
smerkė jį sušaudymui (buvo fašistų 
įskųstas). Dėka įvairių žurnalistų ir šiaip 
įtakingų žmonių protestams ir reikalavi
mams, Koestleris ne tik nebuvo sušaudy
tas, bet fašistai paleido jį ir iš kalėjimo. 
Po to, jis parašė savo įspūdžius apie Ma
lagos puolimą ir jo gyvenimą kalėjimuos.

Vertimas lietuvių kalbon “Lietuvos ži
nių.” _ “L.” RED. 4
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Po dvidešimt dienų, kai mane suėmė, 
aš gavau pirmą žinutę. Tai buvo rudo is
panų cigaretinio popieriaus rutulėlis, 
įmestas pro mano kameros langą Sevili
jos kalėjime.

Išvyniojęs rutulėlį, pamačiau vaikiška 
rašysena parašytą keletą eilučių, su dau
geliu rašybos klaidų. Skaičiau:

* “Drauge, mes žinom, kad tu esi čia ir, 
kad esi Ispanijos respublikos draugas. 
Tu esi nuteistas mirti; bet jie tavęs ne
sušaudys. Jie perdaug bijo naujojo Ang
lijos karaliaus. Jie užmuš tik mus — 
vargšus ir paniekintus (los pobres y hu- 
mildes).

Jie vakar vėl sušaudė ant kapinių sep
tyniolika iš mūsų tarpo. Mūsų kameroj 
anksčiau buvo 100, dabar liko tik 78. 
Brangus drauge svetimtauti, mus tris 
taip pat nuteisė mirti, ir šią naktį arba 
rytoj mus sušaudys. Bet, gal, tu išliksi 
gyvas, ir jei kada nors išeisi, tai turi pa- 

. sakyti visam pasauliui viską apie tuos, 
kurie žudo mus, nes mes nenorime Hitle
rio, bet norime laisvės.

Mūsų vyriausybės kariuomenė atsiė
mė Toledo ir taip pat turime Oviedo, Vi- 
toriją ir Badachozą. Ir greit jie bus čia 
ir su pergale neš mus gatvėmis. Po šio 
laiško gausite daugiau laiškų. Drąsos. 
Mes tave mylim.

Trys respublikonai milicininkai.”

Daugiau laiškų nesusilaukiau. Vėliau 
sužinojau, kad du iš tų trijų buvo sušau
dyti tą patį vakarą, o trečiam mirties 

e bausmė buvo pakeista 30 metų kalėti.
Aš to laiško niekuomet neužmiršau. 

Aš jį išmokau atmintinai; kiekvienas žo
dis tebėra įsikalęs mano mintyse. Tai pa
sidarė dalis mano kūno, nes vos tepraėjo 
tik pusė vaalndos, kai aš gavau laišką, 
prižiūrėtojas įžengė į mano kamerą. Ne
bebuvo laiko suplėšyti laiško, ir turėjau 
jį nuryti.

Aš prisiekiau, kad niekuomet neužmir
šiu tų “pobres y humildes.” Tą momentą 
aš prisiekiau, kad, jei kada nors pasiseks 
atgauti laisvę, tai būtinai apie jį pasau- 

” liui pranešiu.
Nuo to laiko aš buvau belaisviu tris 

mėnesius, nieko nežinodamas apie tas 
pastangas, kurias dėjo mano draugai 
užsienyje, kad mane paleistų. Kiekvieną 
kartą, kai mane iššaukdavo, manydavau, 
kad jau ves sušaudyti. Kiekvieną kartą, 
kai atsiguldavau ant savo geležinio čiu
žinio, manydavau, kad rytoj paskutinė 
mano gyvenimo diena.

Kai aš atvykau į Gibraltarą, tai tik ta
da buvau tikras, kad esu laisvas. Ir vis 
sunku man tikėti, kad dabar esu Angli
joj — nusiskutęs, švarus ir saugus.

Bet pirmiausia, turiu papasakoti apie 
Malagos paėmimą, kur aš buvau paimtas 
į nelaisvę, ir kur ta alga mano kalėjimo 
pasaka prasidėjo.

Apie sausio vidurį antroji sukilėlių ka
riuomenes divizija, kuriai vadovavo ge
nerolas Kveipo de Lano, pastiprinta apie 
50,000 italų pėstininkų, pradėjo tą nelem
tą ofensyvą.

Sausio 25 d. žinios buvo aliarmuojan- i 
čios. Girdėjom, kad sukilėliai buvo paė
mę Marbelą, esančią prie Gibraltaro ke
lio ir Alhamą — prie Granados kelio — 
dvi strategines pozicijas. Atrodė, kad 
Malagą taip pat gali netrukus sukilėliai 
užimti.

Sausio 26 d., antradienį, aš išvykau iš 
Valencijos sužinoti, kas yra atsitikę ir 
kas atsitiks. Važiavau automobiliu, kar
tu su norvege žurnaliste, ponia Gerda 
Grepp, lenkų žurnalistu Vinter, o šoferis
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Alikantę pervažiavom 27 d. naktį ir 
pasiekėm Almeriją 28 d. Čia prasideda 
mano dienoraštis apie paskutines Mala
gos dienas.

Šie užrašai, kurių originalas sudarė 20 
rašomąja mašinėle surašytų lapų, buvo 
konfiskuoti, mane suareštavus Malagoje; 
bet Sevilijos kalėjime aš galėjau vėl iš 
naujo viską sukonstruktuoti, kol dar vi
sų datų nebuvau užmiršęs ir tokiu būdu, 
paslėpęs1 viską apatiniuose rūbuose, ga
lėjau “iššmugeliuoti” antrą aprašymą.

Aš šiuose užrašuose visai nieko pekei- 
čiu apie grasinamo miesto agoniją ir kei
stą elgesį tų žmonių, kurie tenai gyveno 
ir mirė, nors ir žinau, kad tai bus kai 
kur aštri, net ir nemaloni kritika respu
blikonų autoritetų, kurie buvo iš dalies 
kalti dėl Malagos paėmimo. Bet aš bu
vau prisiekęs tiems trims milicininkams, 
kad pasakysiu visą teisybę, ir aš pildau 
savo priesaiką. Gal, net, ir gero tai pa
darys.

Almeriją, ketvirtadienis, sausio 28 d. 
Atsikėliau, dar neįstengęs pamiršti savo 
pasikalbėjimo su K. S. T. (Tarptautinės 
brigados karininkas), Mursijoj. Jis man 
sakė, kad per italų tankų ataką prię Pra
do fronto, 42 vokiečiai respublikonai sa
vanoriai buvę savo apkasuose žuvo, nes 
ne laiku gavo įsakymą pasitraukti. Visur 
nerūpestingumas ir griežti formalumai.

10 vai. ryto—nuvykau pas britų kon
sulą Almerijoj Kampbelį, pagal ispanų 
papročius kalbėjausi su juo stovėdamas, 
o tas sėstis nesiūlė. Bet buvo gana man
dagus ir man padėjo. Jis pareiškė, kad 
Malaga galinti susilaukti skerdynių. Mie
stas gali gintis iki paskutinio žmogaus; 
sužinojęs, kad visi svetimų valstybių kon
sulai išvažiavo iš Malagos dėl nuolatinių 
oro ir jūros bombardavimų. Bet uoste 
stovį britų karo laivai, taigi, jei sukilė
liai atkirstų, tai būtų dar vienas kelias 
pasprukti.

Su juo besikalbant pasitaisė ir mano 
nuotaika. Šie britų konsulai nuošaliuose 
Ispanijos miestuose panašūs į stulpus 
Apokalipto tvane: sausi ir tvirti.

Vidudienį važiavau į Malagą. Kelias 
vis buvo blogesnis ir blogesnis. Ke
liose vietose kelias buvo apsemtas 
vandens, kuris bėgo nuo Sierų kal
nų. Galvoju, kaip sunkvežimiai su 
kariuomene ir ginklais gali juo prava
žiuoti. Bet pasirodo, kad jie neprava
žiuoja; kelias, vienintelis kelias tarp Ma
lagos ir respublikoniškos Ispanijos visiš
kai blogas. Ar Malaga visai apleista? 
Bet, mes taip pat nesutinkam pabėgėlių. 
Tai yra šiurpulinga.

5.
' Motrilis, 3 vai. po piet. — Nešvarus 
mažas žvejų miestelis. Niekas nežino, 
kur randasi fronto štabas. Pagaliau ran
dame jį mokyklos name.

Iš naujo jieškom fronte baro karo va
do. Ketvirtą valandą popiet randam jį— 
suvargusį jaunuolį su penkių dienų barz
da; tai buvęs pašto viršininkas ir Prieto 
dešinio sparno socialistų partijos narys.

Kai pasakėm jam, kad kely nematėm 
jokių sunkvežimių su kariuomene arba 
ginklais, jis tik pakratė pečius. Jis pa
reiškė : “Prieš tris dienas 20 sunkvežimių 
su karo medžiaga atvyko į Almeriją. Jie 
paprašė vietos darbininkų sindikato, kad 
tas nugabentų krovienį į Malagą, nes jie 
turjo grįžti atgal.

Bet Almerijos sindikatas atsisakė, aiš
kindamasis , kad jiems patiems reikia 
savo mašinų gabenti maistą ir kad Va
lencijos sunkvežimiai turėjo nugabenti 
krovinį į Malagą. Taigi, tie 20 sunkveži
mių grįžo į Valenciją, o ginklai — kurių 
taip reikėjo — kažkur mėtosi Almerijoj, 
ir Malaga maža teturėjo amunicijos. Fa
šistai bet kurį laiką gali ateiti. Gal jūs 
juos sutiksite, kai ten atvyksite.”

Ponia Grepp daro užrašus, kuriuos po 
penkių minučių suplėšo. Tokių dalykų 
karo korespondentui negalima telegra
fuoti.

(Bus daugiau)
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(Tąsa)
Radviliškyj radosi nemažas būrys ke

liauninkų. Šiauliuose jau keleriopai pa
sidaugino ir taip vis augo jų skaitlius, 
pakol jie pasiekė Tauragę. Keliaudavo 
ne visi sykiu, bet suskirstyti grupėms, 
kad nepatėmytų caro valdžios Šniukštai, 
kurių nemažai buvo arti Vokietijos ru- 
bežiaus, nors emigrantų vadai turėjo ži
nomus takus, ant kurių buvo papirkta 
sargyba, bet visgi susidarydavo nemažai 
keblumų dėl nesusitaikymo su užmokes
čiu. Vadai norėdavo nuskriausti sargy
bą su skaitline, prie to, dar užvydas kaip 
tarpe vadų, taip ir sargyboje darydavo 
skerspaines, trukdydavo darbą. Po dvie
jų savaičių naktimis kelionės, Petras pri
siartino jau arti rubežiaus, bet dar reikė
jo pabūti keletą dienų, pakol viską su
tvarkys, nes emigrantų radosi daug ir 
jie išsklaidyti po apylinkę, daugiausia 
viensėdžiuose sukišti; daržinėse, kloji
muose, prigrasinti visi užsilaikyti kuora- 
miausiai. Tai buvo įkirus ir kantrybę iš- 
semiąs laukimas iki vieno vėlaus vakaro, 
kuriame gautas greitas pranešimas: vi
siems kuoveikiausia eiti į mišką. Miške 
susirinko pulkas žmonių, viso apie 240, 
na ir visi po komanda traukė linkui ru
bežiaus per girią, krūmus ir kelmynus. 
Pasitaikė vos tik po smarkaus lietaus, 
visur šlapia ir klampu. Visi brenda ne- 
murmėdami, nes gerai žino, kad tai svar- 
biausis momentas kelionėj. Netikėtai 
gauna pašnabždinę komandą gulti ir ne
krutėti. Visi greitai sugulė be pasiprie
šinimo; nekuriems prisėjo gulti tiesiog 
balon. Nieko nepadarysi—įsakymas ir 
dar koks! Rubežius—upė, per kurią rei
kėjo pereiti. Emigrantus kėlė su valtim, 
kurion tilpo 20 žmonių. Pakol visus per
kėlė, reikėjo 12 sykių perplaukti iš Lietu
vos į Vokietiją ir atgal. Tas užėmė ne
mažai laiko, tokiu būdu paskutinieji tu
rėjo ilgokai gulėti baloje, pakol prisėjo 
jų eilė. Vokietijos pusėje taip pat reikė
jo ramiai užsilaikyti, pakol visi buvo per
kelta. Kėlimo darbą atliko sparčiai ir 
sėkmingai. Vos tik baigus patikrinti ki
tos šalies naujus piliečius, kaip rusų pa- 
rubežinė sargyba šūviais mušė ženklą. 
Vėl komanda kuogreičiausia gulti. Čio- 
nais jau ne visi priėmė komandą, nekurie 
buvo gerai permirkę, šlapi, sušalę, tie 
priešinosi, bet smarkus vadovų pagrasi
nimas privertė nusiraminti. Neramumui 
aptykus, visi įtemptai žiūrėjo skersai 
upę, kur matėsi parubežinės sąrgybos 
bruzdantis judėjimas, raitos ir pėkščios 
su švietyklėmis ir šunimis jieškojo pabė
gėlių. Petras nors šlapias ir po rūsčia 
komandą, bet širdyj smagiai jautėsi pa
baigęs rizikingiausią kelionę.

* * *
Tilžėje buvo suvažiavusių žmonių iš vi

sų Lietuvos kampų, taip kad buvo sunku 
lietuviškai susikalbėti. Susidarė keisto
kas jausmas. Tarpe naujų pažįstamų, 
tos pačios tautos žmonės nesuprato savo 
kalbos! Bet tai buvo mažniekis, pakol 
pateko ant laivų, kur lietuvių skaičius la
bai sumažėjo, pasiskirsčius jiems pagal 
skirtingų laivų linijas. Petras, nedaug 
pinigų turėdamas, pasirinko pigiausią 
velionę ant Hamburg American Line.

Laivas sukriokė galingu triūbos balsu, 
duodamas ženklą palikimui prieplaukos. 
Buvo tai senas laivas, bet didelis jūrų 
milžinas iš lėto tolinosi nuo pakraščio. 
Prieplaukoje susirinkę žmonės plevėsavo 
skepetaitėms, atsisveikindami savuosius, 
ir laipsniškai nykdami akiregyj jūros ke
liauninkų. Tolinantis nuo pakraščio į 
plačiąją jūrą link vakarų, ten kur saulė 
leidosi už Atlantiko Vandenyno,' laivas 
plaukė išdidžiai irdamasis pirmyn per 
dar ramų vandens paviršį, retkartėms 
lengvos jūrų bangos atsimušdamos į lai
vo kietą kūną tiško fontaniniai aukštyn. 
Saulės spinduliai nardydami vandens 
bangose spindėjo, sudarydami vaivorykš
tinės juostos spalvų reginį.

Laivu kelionė labai prisimintina; kam
barys trečios klasės, kuriame tilpo 150 
žmonių, lovos viena ant kitos. Išdalino 
to kambario gyventojams po bliūdelį, 
lėkštę, šaukštą, peilį, šakutę ir puoduką, 
paaiškindami, kad keliauninkai turės pa
tys jiems įteiktus dalykus mazgoti ir glo
boti pas save, pakol pasibaigs laivu ke
lionė. Taip ir buvo. Vidurjūryj, laike

Parašė J. U. Vargdienis ... - .. -............... 1
audrų siautimo, keliauninkai giedodavo ' 
tame kambaryj visokiomis kalbomis ir 
balsais. Žinoma, visi prašydavo dievo 
numalšinti audrą. Kumečio sūnus Petras 
nebojo audrų, nes pusėtinai audringo gy
venimo buvo trankomas, pakol pateko 
ant šio laivo. Kelionė vandeniu užsitęsė 
18 parų. Didžiojo kambario keliauninkai 
pusėtinai privargo tokiam dideliam susi
kimšime, naktį trūko šviežio oro, o prie 
to dar gulint glaudžiai vienas prie kito, 
iš baimės ar taip sau susikeitė utėlėmis. 
Utėlės visokių tautų tiesiog neduodavo 
nei užmigti per ištisas naktis. Visi troš
ko kuoveikiausiai ištrūkti iš laivo. Virš 
to viso, artinantis prie New Yorko, vokie
čių laivo gaspadoriai aprokavo, kad per 
mažai alaus išgerta. Jie prisilaikant sa
votiško gudrumo prišėrė keleivius silkė
mis ir uždarė geriamą vandenį, manyda
mi trokštančiuosius priversti gerti alų. 
Bet pas tos klasės keleivius mažai radosi 
pinigų nusipirkti alaus, todėlgi drąses
nių buvo sukelta “revoliucija” ir likos 
nuversta vandens uždarymo diktatūra. 
Vanduo buvo atgautas. Štai ir New Yor
ko prieplauka. Visų veidai nudžiugo. 
Jaunasis Petras pamanė sau, kad jau 
laikas persiskirti su visais bliūdais, ku
riuos reikėjo mazgoti virš pusę mėnesio 
laiko ir globoti pas save lovoje, lyg myli
mą merginą. Jis surinko visus ir tėškė 
ant cementinių grindų. Visi bliūdai su
dužo į šukes. Toks įvykis, lyg žaibas, 
uždegė ir kitus to kambario keliaunin
kus, kurie su dideliu įtūžimu ant laivų 
kompanijos už tokį begaliniai prastą už
laikymą daužė viską, kas tik buvo dūžta- 
ma. Taip kad susidarė didelė krūva šu
kių, žinoma, sykiu su peiliais, šaukštais 
ir šakutėms; sulaikymui tokio dai*bo ne
buvo galimybės, nes tas buvo įvykdyta 
labai greitai. Bet ant nelaimės to darbo 
sumanytojo ir visų kitų, tuo pačiu sykiu 
atplaukė į New Yorko uostą trys pasa- 
žieriniai laivai. Šis hamburginis pribu
vo paskutinis. Reikėjo pusantros paros 
išbūti laive, pakol gavo progą išlipti į 
kaslegarnę. Neturint valgiui indų, pri
sėjo pasninkauti dieną ir pusę, bet vis- 
tiek visi jautėsi geram ūpe, nes tas val
gis buvo velniškai prastas.

* * *

Rochesterio gelžkelio stotis, kurioje 
susirinkę nemažai publikos pasitikti sa
vuosius. Tarpe jų radosi ir Petro pus
brolis, atydžiai tėmijo pribuvusius sve
čius, nebuvo jam sunku pažinti savo gi
minaitį, jis apsivilkęs pilka dvarokiškos 
mados sermėga, ėjo dairydamasis ir ne
šinas ryšulėlį.

Po karštų pasisveikinimų ir keletos 
žingeidesnių klausimų apie kelionę, jie 
iš palengvo nužingsniavo į vietovę, ku
rioje gyveno Petro giminaitis. Kadangi, 
gyvenamoji vieta radosi netoli nuo sto
ties, palei gelžkelį, todėl gi neilgai tru
kus parėjo į amerikoniškus namus, ku
riuose darbininkai gyvena.

Kambariai gana paprasti, bet užlaiko
mi tvarkingai ir švariai. Vienam kamba
ryj keletas minkštų krėslų, viduryj sta
las, užtiestas karbatkine staltiese, vidu
ryj stalo gražioje vazoje gelių bukietas 
pastatytas, ant sienų kabojo keletas pa
veikslų, bet nematyt nei vieno “šventų-. 

. jų.” Petrui atrodė perdaug puošnus, per
daug poniškas gyvenimas. Jis jautėsi ne
tinkąs tokioje vietoje, bet visgi ragina
mas atsisėdo į minkštą krėslą. Sėsdamas 
Petras jautėsi užbaigęs ilgąją kelionę, 
kurią pradėjo, pėsčias. Įsikalbėjus plačiau 
apie kelionės įspūdžius ir šiaip kas nau
jesnio, prisiminė apie gimines, saviškius. 
Petras ūmai puolėsi prie savo ryšulėlio, 
išėmė motinos dovaną, maldaknygę ir su 
pasitenkinimu įteikė giminaičiui. Pus
brolis-, vietoje rimtai priimti dovaną, pra
dėjo tuoj aus juokus- krėsti iš visokių 
“šventųjų” paveikslėlių, sakydamas: 
“Kur gi kas matė, kad būtų gyvas su
tvėrimas panašus į žmogų ir turėtų nuo
gą širdį pakabintą kūno lauko pusėje ir 
dar virš drabužių, kaip kad Jėzaus ir 
Marijos paveikslai atrodo.” Jis dar pri
dėjo bedieviškos “gražiakalbystės” pa
niekinančių argumentų. Toks aštrus ir 
paniekinantis pasakymas grinoriui buvo 
negirdėtas ir labai užgaunantis jo religi
nius jausmus.

, (Bus daugiau)

Mūs Miesto Ligoniai
Iš pirmiau sirgusių draugų, 

jau yra pasveikę: A. Tvarijo- 
nienė, K. Dzidulionis, I. Ve- 
zis, J. Misevičius įr F. Breivie- 
nė, vietos žmonėms gerai ži
nomo gydytojo Jono Breivio 
žmona, kuri susilaukė sūnelį... 
Linkim tam mažyčiui augti, 
bujoti ir tapti L.D.S. nariu.

Drg. K. Staniulis, jau gana 
stipriai jaučiasi. Ir manoma, 
kad trumpoje ateityje bus vi
sai sveikas.

Drg. S. Maslauskas, susižei
dė koją. Ir kiek laiko buvo 
namie, manydamas greitai pa- - 
sveikti, 
išėjo į 
City.

Drg.
rimtai susirgo ir jis dabar ran
dasi ir gi Johnson City ligon- 
butyj. , ;

Drg. J. Kaminskas, susižei
dė kojos pirštą ir mažai gali 
vaikščioti. Vienok jis randasi 
namie.

Drg. Navalinskai, savais 
reikalais važiavo į Forest City, ■ 
Pa., pavažiavus kiek už mies
to, automobilis paslydo ir ap- 7 
sivertė, nes tuom laiku lyjo, 
ir dd. Navalinskai susižeidė. 
Antanui išnarino kairę ranką 
iš alkūnės, o Juzė, tai smar
kiai susitrenkė ir gavo didelį 
guzą galvoje. Antanas randasi 
miesto ligonbutyj.

Visi minėti draugai yra - 
L.D.S. 6 kuopos nariais. Lin
kiu visiems greitai pasveikti.

Drg. S. Sadonienė, ALDLD. 
20 kp. Moterų Skyriaus narė, 
apsidegino ranką. Ji randasi j 
namie. ‘ J

O. Gimienė. Į,

Bet pastaruoju laiku 
ligonbutį, į Johnson

Pagiegala, gana
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Komunistų Partijos Piknikas 
Buvo Pasekmingas

Liepos 11-tą dieną K. P. 
vietinis skyrius turėjo suren
gęs pikniką, kad sukelti kiek 
finansų vietiniam veikimui. - 
Nors apie vidudienį buvo pra
dėję lyti ir buvo manyta, kad 
piknikas, jau neįvyks, bet lie
tui praėjus, publikos susirinko 
nemažai. Didžiumą publikos 
sudarė slavų tautos žmonės.. 
Taipgi buvo amerikonų, žydų 
ir lietuvių. Lietuvių šiuo syk 
buvo nedaug. Kodėl jie neda
lyvavo, sunku pasakyt. Nebu- •• 
vo nei tų draugų, kurie, ma- . 
nėme, kad tikrai bus.

Nežiūrint to, kad draugai 
lietuviai boikotavo šį pikniką, 
vienok jis buvo pasekmingas 
ir numatoma, kad bus ir pel- " 
no.
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“Liaudies Balsas”
Komunistų Partija išleido 

laikraštuką “Liaudies Balsas”. 
Laikraštukas 4 puslapių, mi- 
meografuotas. Nors iš techniki
nės pusės netaip jau gražiai - 
atrodo, bet raštais nušviečia., 
abelną vietos darbininkų pa- . 
dėtį. Šis laikraštukas tai pir
mas bandymas kaip redakci-' 
nių, taip ir technikinių spėkų. ° 
Yra nutarta tokį laikraštuką r 
leisti sykį į mėnesį. Kaip tas 
darbas seksis, tai ateitis pa
rodys.

Kaip visuose kituose parti
jos darbuose, taip ir laikraš
tuko leidime, reikalingas ma
sių pritarimas ir finansinė pa
rama. Be masių pritarimo bei / 
paramos, vieniems partijos 
nariams bus sunku savo tari
mą išlaikyti ant ilgo laiko. 
Tad, kaip kitų tautų, taip ir 
lietuviai darbininkai koope
ruokite su partijiečiais, pagel
bėdami mums kaip finansmiai, 
taip ir medžiaginiai—laiškais, 
žinutėmis iš darbaviečių, tada 
partijos darbas eisis skland
žiai ir pasekmingai. Mes par- 
tijiečiai laukiame jūsų koope
racijos mūsų darbe.

Komuniste.

įj
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Dvyliką Įkaitino Rakete
Specialis prokuroras Tho

mas E. Dewey apkaltino dvy
liką vyrų “palisų” rakete. Tai 
buvęs turtingiausias raketas 
nuo prohibicijos laikų, dary
davęs $100,000,000 pelno į 
metus.

Įkaitintų skaičiuje yra J. 
Richard (Dixie) Davis, taipgi 
broliai Weinbergai. Bet apart 
trijų, kurie jau pas “Abrao
mą,” visus kitus reikia dar pa
gauti, kad įkaltinimas turėtų 
praktišką reikšmę.
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Pirmadienis, Liepos 19,1937

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 1 
EB 2508 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at I 
280-282 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LAISVI ' Puslapis Ketvirtas

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4797 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX LASHER
374 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control, Law at 
2122 Neck Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN GREENBERG
2122 Neck Road, Brooklyn, N. Y.

ELIZABETH BLUEMER 
& HARRY G. BLUEMER 

280-282 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

. tho Alcoholic Beverage Control Law at • 
1 416 Hooper Street, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to bo consumed on tho 
premises.

MADELINE OBRAYTIS
416 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1029 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectiqn 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE
347 Atlantic Ave.,

be consumed on the
CALOGER

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given 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. 
RL 7875 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132A of the Aleoholic Beverage 
Control Law at 589 Franklin Ave., Borough 
of Brooklyn County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby givea that License No, 
GB 4858 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control * Law at 
5022 Avenue D, 
County of Kings, 
premises.

Beverage Control » Law 
of Brooklyn, 

the
Borough 

to be consumed off

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5266 has been issued to the 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 tho 
premises.
4702—4th

FRITZ 
Ave.,

GEHRMANN
Brooklyn, N. Y.

OTTO
5022 Avenue D,

RICKLEFS
Brooklyn N.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2742 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4960 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1624 Newkirk Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD
1624 Newkirk Ave.,

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

COHEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4642 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1813 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MICHAEL ESPOSITO & 
JOSEPHINE ESPOSITO 

d-b-a J. Esposito and Bros.
1813 Church Ave., Brooklyn, N. Yi

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

BERNICE' KAYHOE
308 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

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

LOUIS RUBNITZ
29 Hegeman Ave,, Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License 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.

(King 
9820—4 th

HYMAN PANCER
Hamilton Self Service Stores)
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4572 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
9318 Avenue 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 5030 has been issued -to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 oi 
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
GB 4833 ___  _____ .... ______
to sell beer at 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.

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

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

217—6 th
JAMES CORCORAN

Avenue, Brooklyn, N.

the

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 Control Law at 

I 398 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,- to be consumed on the 
premises.

GUISEPPE ANGELINO
398 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

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

RAY KAUFMAN
167 Division Ave., 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 be consumed off tho pre
mises.

JACOB C. FRITZ
2832 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

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 
EB 1405 lias 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.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 881 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
•the Alcoholic Beverage Control Law at 
878 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SIEGEL
878 Sutter 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 the 
premises.

BOROS BROTHERS
407 Oakland St., Brooklyn, N. Y.
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 I,aw at 
1980 — 86th Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BERTHA HOLTZ
1980 — 86th St., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
863 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
Copnty of Kings, to be consumed on the nrpm i cspq

’ MICHAEL ZARNOWITZ
863 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1397 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho 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. 
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 bo consumed off the 
premises.

JOSEPH KNAPFEL
450 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y

' Jby NOTICE is hereby given that License No. 
\Y I 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 1310 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ef 
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 King0, to be consumed on the 
premises.

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

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
4 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
IEB 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.

VALERIE SIRUTIS
48 Gold Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE 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. 

i EB 1254 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
515 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

515 FULTON ST.. INC.
515 Felton St., Brooklyn N. Y.
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 Beverage Control .Law at 
485 Union Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

JAMES V. WHITE
485 Union 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 Alcdholic 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.
n6tice is hereby given that License No. 
EB 1519 has' been issued to the undersigned 
to MU beer at retail under Section 76 of 
}h® Alcoholic Beverage Control Law at 

02-104 White Street. Borough bf Brooklyn,

MERICAN DINER. INC.
4ite St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2843 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
807 flutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX SCHWARTZ
807 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1005 has been Issued to the undersigned 
to MU beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
701 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

PHILLIP BLUME
701 Blake Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 934 has been issued to the undersigned 
to Mil beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
605 Gfenmore Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. •

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

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 the 
premises.

JOHN ROCKFORD 
Fenimorc Bar & Grill

1191 Nostrand 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5294 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the 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 4655 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1808 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MORRIS GOLDMAN and ABE JORTNER 
1808 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8675 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage 
8419—5th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

NOTICE 
GB 8457 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5417—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

KARL F. ENDRESS 
5417—5th Avenue, Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

No.

the

Y.
No.

Y.

8419—5 th
HAROLD 

Avenue,
NOTICE
GB 5220

Control
Borough of 

to be consumed off
Law at 

Brooklyn, 
the

ROSENZWEIG
Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License __
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.
4901—4th

GEORGE WILLINGER
Avenue Brooklyn, N. Y.

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

FRANK DUMCHES
1307 East 92nd St., Brooklyn, N. Y. 1
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2922 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332—38 Pennsylvania Ave., a-k-a 638 Sutter 
Avenue Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

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

JAMES LAWLER and 
EDMUND C. LAWLER

852 Monroe St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1259 has been issued to tho undersigned 
to sell beer 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 

MODERN TAVERN
1204 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1162 has been issued to the undersigned 
to sei) 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 1082 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN P. HUNT
282 Smith St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 'hereby given that Licensp 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 the

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

4718—4th Ave., Brooklyn, N. Y.
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.

MAX GREIFER
1033 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No.
I EB 2879 has been issued to the undersigned 

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

ROSELENA CORP.
110 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
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 Beverage Control Law at 
96 Myrtle Avenue, Bbrough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY HECKEL
96 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No. 
| EB 2345 has been Issued to the undersigned 
i 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.

JOHN DellART
4102 Avenue V, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 878 has been issued to the undersigned 

: to sell beer at retai, under Section 76 of 
1 tho Alcoholic Beverage Control Law at 
Ebbets Field. Bedford and Sullivan Sts., 
Borough of Brooklyn, Cddnty of Kings, to
be consumed on the premises.

HARRY M. STEVENS, INC.
‘ Ebbets Field

Bedford and Sullivan Sts., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1087 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Engert Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES BINDEftT
77 Engert Avė. Brooklyn, N. Y.

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 
329 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY A. BESTE 
(Henry’s Coffee Shoppe)

329 Furman St., Brooklyn, N. Y.

FRANK MALTESE
St., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has beep issued to the undersigned

NOTICE
EB 1468 ..._____ ________
to Mil beer at retail under Section 76 of 
the Alcpholic Beverage Control Law at 
•030 Bay Partway, Bbrough of Brooklyn, 
Couty of Kings, to be consumed on the 
premises.

G. and D. DINER INC.
8120 Bay Parkway, 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 Control Law ’ at 
358 Classon Avenue, Borough of -Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN THEISS
358 Classon Ave., 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.

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 Ave., 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 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.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of 
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.

520 Van
IRVING G.

Buren St.,
MAYER’S

Brooklyn, N. Y.
NOTICE
GB 5025 ____  ...
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
407 Tompkins Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ANDREAS 
407 Tompkins Ave.,

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
THOMSEN

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5161 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage 
2908 W. 8th Street, ~ 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

2908 W.
.NOTICE 
GB 5117

ROSE 
8th St.,

PITSCH
Brooklyn, N. Y.

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

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 be consumed off the 
premises.
593—3rd

FRED THAENS
Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 4826 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
237 Meeker Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HENRY G. 
237 Meeker Ave.,

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SCHROEDER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
; GB 4990 has been issued to the undersignedNOTICE is hereby given that License No. __  ..... ...._ _ .... _

GB 5298 has been issued to the undersigned I to sell beer at retail under Section 75 of 
to sell. beer at ^retail under Section 75x of, tho 'Alcoholic 
the ....... 
74 Ralph

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 Aleoholic 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 
the 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 
premises.

541—4th
HENRY PETER’S

Avenue, Brooklyn, N.

the

Y.
No.

NOTICE
GB 5144 ___  _____ .... ______
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, 

the

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

County of 
-premises.
5616—8th
NOTICE

Control
Borough of

Kings, to be consumed off
JOSEPH SCHWARTZ

Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License
Y.

_____ „___ ___ ______  No. 
GB 4941 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
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. 
EB 3150 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
360 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 
the 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 3163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1701—78th Street, “
County of Kings, 
premises.

MICHAEL 
1701—78th St.,

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 tho 
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 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off- the 
premises. .

JOHN CORSARO
156 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the
DeBENEDETTO 

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 
1188 Neck 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control 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 
226 Fulton 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

226 Fulton
GUS FISHER

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

GB 4583 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1649—11th 
County of

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

1649—11th
CHARLES COHEN

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5104 has lx?en 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. 
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.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1464 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4410-12 A\'enue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

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

NOTICE
GB 4988 ..... __________ ..._ .....
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
66—4th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

HARRY
66—4th Avenue,

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

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

RABINOWITZ
Brooklyn, N.

--------- —| v..« Beverage Control Law at 
Beverage Control Law at 2402 Gerrittsen Ave., Borough of Brooklyn, 

’ ’--i I County of Kings, to be consumed off the 
the premises.

. MRS. MARY PEPPER
I 2402 Gerrittsen Ave., Brooklyn, N. Y.

Alcoholic 1 „ _____ ___
Avenue, Borough of Brooklyn 

County of Kings, to be consumed off
premises.

A. GOTTFRIED ERICSON
74 Ralph Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
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.

No.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4693 has been issued to the undersigned 
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 tho 
premises.

NOTICE is hereby givėn 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 tho 
premises.
CERTIFIED DELICATESSEN SHOP, Inc.
41—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

ELICE TONISSEN
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.

MORRIS GOLDBERG
171 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9302 has been issued to tho 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.
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.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5090 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
485 Myrtle 
County of 
premises.

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

d-lt»a Berger and Son.
13 Siegel St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 1 
EB 8410 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undfer Section 76 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
39 & 41 Kossuth Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN and IRENE EMERSON 
(Bushwick Inn)

'39 & 41 Kossuth Pl., Brooklyn, N. Y.
\

485 Myrtle

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, tp be consumed off the

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 

Beverage 
Borough 
be con-

Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 575 Lorimer Street, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
Burned on the premises.

CHARLES PETRUCELLO
575 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectiqn . 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
9204—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises,

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

thb

ROSE TEPLEY
9224—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho 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 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1891—50th 
Connty of 
premises.

1891—50th

Beverage Control
Street, Borough of
Kings, to be consumed off
NAOMI SPITELOWlTZ
St., Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 5113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Coritrol Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the
JERRY MURPHY 
St., Brooklyn, N. Y.

the 
'223 Smith 
, County of 

premises.
223 Smith

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4522 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ’ at 
2905 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the

2905 Ft.

premises.
.HENRY J. KUCK

Hamilton Parkway, B’klyn, N. Y.
is hereby given that License No.NOTICE is hereby given that License No. 

EB 1521 has been issued to tho undersigned 
io sell beer 'at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law kt 
301 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consuiricd on the 
premises, , , .

I MICHAEL KEANEY
I 301 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

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

EMANUELE and JOHN GIUFFRE 
{Vanderveer JMfarkct)

1128 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y NOTICE is hereby given that License No.
-:------------------ GB 4627 bias been issued to ■ the undersigned 

NOTICE is hereby given that License No. to sell beer at retail under Section 75 of 
GB 4935 has been issued to the undersigned '*' - ’■ •
to sell beer at retail Under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Cbritrbl 
1419—8th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

GELB’S
1419—8th Ave.,

Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

DAIRY, INC.

the Alcdholic BpVerage Coritrol Law at 
1409 Nostrand Aveque, Borough of Brooklyn, 
Courity of Kings, to be consumed off the 
Premises.

WILLIAM COHEN
1409 Nostrand Avė., Brooklyn, N. Y.

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

DOMINICK C. CARTSTI
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 under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Contrbl Law at 
180 Bay 32nd Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

180 Bay
MAYER FELDMAN 

32nd St., Brooklyn, N.

the

GB 5253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 bf 
the Alcoholic Bęverage Control Law at 
176 Woodruff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGOLIS BROS.. INC.
176 Woodruff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9553 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

, SADIE SCHACHTER 
(Washington Butter and Egg Market)

385 Eastern Prirkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5143 ha’s been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
349 Smith 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of 

Kings, to be consumed off

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

JOHN P. STENDER
203 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

349 Smith

Law 
Brooklyn, 

the

29 Wilson
FRANK MESSINEO

Ave., Brooklyn, N. Y.

JOSEPH KRAMAR
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4470 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

JOHN FICKEN
200 Park Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

71 Utica
ANTON KLEIN

Avenue, Brooklyn, N.

the

Y.
No.is hereby given that License 

has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that Licpnse 
GB 4981 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tinder Section 75 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 Smith Street, Bordugh bf Brooklyn, 
County of 
premises.

319 Smith

No.

bf Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

FANNIE KELLER
(Standard Dairy)

St., Brooklyn, N. Y.

■NOTICE is hereby given that Liceh?# No 
GB 5051 has bben issued to the undersigned 
to sell beer , at retail tinder Section 75 of 
the Aleoholic Beverage Control LaW at 
9316—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
“ ' * . ............... ..... ' the
qQlW—Avenue, Borough of
Cbtirity of Kings, to be consumed off 
promises. ,

ftARĖY CANCER 
(King Rex-Self Service Stores)

9316—3rd Ave., Brooklyn, N.

$ .

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 
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. 
EB 1474 has been issued to the undersigned 
to sell beer 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.

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 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 be consumed on the 
premises.

ROBERT SCHAEFER 
Schaefer’s Restaurant.

39 Wallabout Market, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licehse No. j 
EB 2792 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
363 East Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3178 has been issued to the undersigned 
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 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1089 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
774 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County 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 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
70—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, /to be consumed off the 
premises.

FRANCIS HOBBS 
(Manhattan Quality Store)

70—7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1470 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 
a-k-a 283—67th St.,

6636—3rd Avenue, 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 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
210 Court 
County of 
premises.

210 Court

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off
WILLIAM KUMM

St., Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 5252 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
487 Dean Street, 
County of King.-į, 
premises.

MONROE 
487 Dean St.,

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

PRODUCTS, INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5217 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 oi 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Lawrence Street, Borough of Brooklyn, 
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 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
949 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

949 DeKalb
ROSE SALVATORE

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 I 
1050 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID JAGERMAN
1050 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 
premises.
CHARLES & NICHOLAS JAREMBINSKY 
556—6th 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 
premises.

JOSEPH M. CHODKOWSKI 
353—17th St,, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1334 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcbholic Beverage Control Law at 
172 Hewes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDOR ROSENFIELD
(d-b-a Hewes Delicatessen & Lunch Room) 
172 Hewes St.,

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.

FRIED’S FINE DELICATESSEN, INC. 
1401 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 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 SOCIAL 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 rdtail under Sectioh 76 of 
thp Alcoholic Beverage Control Law at 
772—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

772—3rd
MARY FILIPOWICZ

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

NOTICE
EB 3181 _________________ .... ____
to sell beer at retail under Section 76 bf 
tho Alcoholic Beverage Control Law fct 
458 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

‘ UTICA AVE. DINER, INC.
458 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Lfcw at 
454—Cth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

454—6th
FRANK MONTAGUE

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

EB 1152 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control _Law at 
478 Smith Street, Bbrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

lie Beverage Control Law at 
Street, Bbrough of Brooklyn,

478 Smith
DANIEL R. KELLY

St., ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licehse No. 
EB 3132 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7® of 
the Alcoholic Beverage Control Law ąf 
223 Kent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

223 Kent St.,
BLADSI BALSIS

Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 1391 has been issued to the uhdemigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control LaW at 
239-41 Bushwick Avenue Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

HELEN NAGER 
vick Ave., Brooklyn, N. Y.Brooklyn, N. Y. . 239-41 Bushwlck Ave.,
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36-42 Stagg St, Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
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No.

233 Smith

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off tilt

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

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

HENRY
226a Greene Ave.,

JACOB BILEK
1808A Fulton St., Brooklyn, N. Y.

SILVER
Brooklyn, N. Y.

Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

MORRIS COHEN
1238, Hancock St., Brooklyn, N. Y.

IRVING KRAMER
St.. Brooklyn, N. Y.

GOLDBERG
Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENJAMIN NATHANSON &
■ ABRAHAM NASON

567 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

RUDOLF
Brooklyn, N. Y.

under Section 75

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

retail, under Section 75

JOE BECKER
3104 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y.

CARL ARP
79 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

sell beer dt retail, under Section 75

PETERS
Brooklyn, N. Y. i 309 Wyckoff Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
5342 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail, under Section 75

______  D. ENGELMAN
804 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

MAX FRIEDENTHAL
Ave., Brooklyn, N.

Pirmadienis, Liepos 19,1937
v
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424 Van

t

N. Y.

the
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No.

New Britain, Conn the

No.• Traukinys Užmušė Keturis

No.

781 Marcy

Darbai Mažėja
559—17th

the

184 Rogers
“Laisve” ir Laimė No.

the

No.

394 Etna

is hereby given that Licensę No.

Vikutis

Mažai Sodina Cukrinių
b * /11 • • •< I f k 151 v?

the

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

QUIGLEY
DOSWALD

Brooklyn, N.

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

ALBRECHT
Brooklyn

IRVING TAGER 
Quality Food Grocers

2905 Ocean Ave., Brooklyn, N.

MĮSTRETTA
Brooklyn, N. Y.

at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at

retail, under Section

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

4610 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Lewis Avenue, Borough of Brooklyn,

MORRIS BECK
Ave., Brooklyn, N.

TORJE MIDTBO
710—42nd St., ' Brooklyn, N. Y.

W. KARSTEN 
Brooklyn, N. Y.

CARL BIEGEL
Street, Brooklyn, N. Y.

HENRY GERDES
1435 Fulton St. Brooklyn, N.

HARRY BARR
Ave., Brooklyn, N. Y.

FLUGGER
Brooklyn, N. Y.

ZIPSER
Brooklyn, N. Y.

under Section 75

FRANK MANNINO
St., Brooklyn, N. Y.

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

Borough of Brooklyn,

EPSTEIN
Brooklyn, N. Y.

Borough . of Brooklyn,

retail under Section 75

Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB 5287 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

MUELLER
Brooklyn, N. Y. NOTICE

9257 
sell 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Rogers

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

Liepos 9 d. įvyko plieno ’ 
darbininkų masinis mitingas 
Public Skvere. Šį mitingų su
šaukė plieno darb. streikie- 
rių komitetas protestui prieš 
gubernatorių Davey, kad jis 
atsiimtų nacionalę gvardijų, 
kuri dabar saugoja skebus ir 
padeda laužyt*! plieno darbi
ninkų streikų.

Šiame mitinge taip pat buvo , 
smerkiami Clevelando miesto 

šerifasmajoras Burton ir 
O’Donnell už laikymų polici
jos prieš streikierius ir per
sekiojimų CIO organizatorių ir 
ramiai streikuojančių darbi
ninkų. Kalbėtojai ragino visus 
žmones, pritariančius streiKie- 
riams, siųsti protesto laiškus 
vaidininkams, reiKaiauti, kad 
tuojau atsiimtų kareivius ir 
policijų, kad paliktų plieno 
darbininkus ramiai streikuoti. 
Masinės organizacijos taip pat 
turėtų siųsti protesto rezoliu
cijas ir telegramas, reikalau
jant valdininkų, kad paliktų 
streikierius ramybėj.

šeštadienį, liepos 10, buržu
aziniai laikraščiai rašė, kad 
veikiausia pirmadienį, liepos 
12, nacionale gvardija apieis 
miestų, girdi, jeigu viskas bus 
ramu.

Jei tame būtų tiesa, tai vei
kiausia tik masių spaudimas 
prieš valdininkus paveikė, to
dėl jau kalba apie ištraukimų 
kareivių iš Clevelando.

Liepos 9 d. šalę miesto trau
kinys važiavusį automobilį 
skersai reles pagavęs sutrėškė 
ir užmušė keturias ypatas. Bu
vo taip: Tie keturi žmonės 
grįžo namo iš darbo. .Jie pri
važiavę prie traukinio relių 
pamatė, kad signalas rodo, jog 
prisiartina traukinys. Jie su
stojo ir palaukė, kol tas trau
kinys prabėgo. Nieko daugiau 
nemanydami, pasileido va
žiuoti, bet staiga kitas trauki
nys nuo Hartford miesto visu 
smarkumu atbėgęs smogė į 
karų, kuris nespėjo pervažiuo
ti reles. Automobilis numestas 
virš 200 pėdų tolumo ir visi 
jame važiavę žmonės ant vie
tos užmušti. Užmušti šie: S. 
A. Coffey, 45 metų; M. E. 
Gorman, 62 m.; H. A. Blews, 
45 m., ir C. M. Cahagan, 43 
m. Visi New Britain’o gyven
tojai.

Tokios nelaimės pasitaiko 
todėl, kad skersai kelius gelž- 
kelio relės nėra iškeltos, o to
kiam atsitikime, kaip šis, sig
nalai neparodo, kad du trau
kiniai artinas iš vienos ir kitos 
pusės. Sakoma, esųs valstijos 
įstatymas, kad gelžkelio kom
panija kas metas turi tokius 
blogus “krosingus” mažinti,

Puslapis Penktas

FEDERACIJOS VADAI 
JAU ŽADA NELAUŽYT 

CIO STREIKŲ
Nuo kitų girdėjau, kad Am

erikos legijonierių grupė išlei
do specialiai lapelius dėl na- 
cionalės gvardijos kareivių ir 
pasekmingai paskleidė tarpe 
jų. Sako, šie Amerikos legijo- 
nieriai yra priešfašistinis jau
nimas. Tuose lapeliuose buvę 
prašoma kareivių nekliudyti 
pikieto, taip pat, kad kareiviai 

' grįžtų į kempes, apleistų ra
mų Clevelandų.

Negrai darbininkai už CIO. 
Kuomet buržuazinė spauda 
prieš CIO, ir ištikimai tarnau
ja Republic Plieno Korp., ban
dydami streikieriuose nupul- 
dyt ūpų, o ypatingai sukelti 
nepasitikėjimų C1O, tai tik ke
letas dienų atgal Clevelande 
negrai darbininkai sušaukė 
masinį mitingų ir 
sitare remti plieno 
ir pareiškė savo 
CIO.

bendrai nu- 
daroimiiKus 
ištikimybę

darbininkai 
vienas iš jų 
plieno dar-

Taip pat negrai 
pareiškė, kad nei 
neis į dirbtuvę iki 
binmkai laimės streikų ir pri
pažinimų CIO per Republic 
Korp.

Vadinasi, CIO ir plieno dar
bininkai vis daugiau ir dau
giau gauna masių pritarimo.

Public Skvėr mitinge žmo
nių dalyvavo virsiaus trijų 
tūkstančių.

. nuoja, juokus krečia ir t.t. 
Lietuvių vienų piknikuose to
kio gyvūno nesimato. Gal būt, 
toks gyvumas ispanų yra ir 
pačioje Ispanijoje, kur fašis
tai pliekiami į kailį ypatingai 
šiom dienom.

Pradėjus programų, kalbėjo 
jaunuolis anglų kalboj. Jis pa
eina iš šio miesto, bet dabar 
gyvena New Yorke. Jo kalba 
buvo sveikinama aplodismen
tais. Kitas jaunuolis kalbėjo 
ispanų kalboj. Paprašius aukų 
dėl nukentėjusių Ispanijoj, 
žmonės nešė dvidolerines ir 
dolerines prie estrados. Prieg 
tam, Komunistų Partija ir 
Jaunų Komunistų Lyga prida
vė aukų dvidešimts vienų do
lerį. Viso aukų sudėta 70 dol.

Washington, liepos 15. — 
Savo pasirašytuose pareiš
kimuose Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas 
Wm. Green ir Industrinio 
Organizavimosi Komiteto 
pirmininkas John L. Lewis 
Bet to ’ negalima pasakyt 
apie Federacijos galvą 
Greeną. Jis šaukė automo
bilių fabrikantus nedaryt 
sutarties su industrine Jun
gtine Automobilių Darbi
ninkų Unija. Dabar jis stei
gia savo unijėlę tarp plieno 
darbininkų prieš Industri
nio Komiteto didžią uniją.

Green ir kiti Darbo Fe
deracijos vadai yra pasižy
mėję kaip streiklaužiai 
prieš marininkų ir kitas in
dustrines unijas. Dar visai 
sako, kad vienos organiza
cijos nariai nekovosią prieš 
antros organizacijos veda
mus streikus.

Green maįo, kaip jis pats 
pripažįsta, kad vienos orga
nizacijos darbininkai “turi 
palankumo kitos organiza
cijos kovoj an tiem darbinin
kam.”

Čia reikia pastebėt, jog 
Industrinio Organizavimosi 
Komitetas niekad netrukdė 
Darbo Federacijos streikų, 
nesenai Green pasakojo, 
būk dabartinis plieno darbi- 

' ninku streikas jau “prakiš
tas.” O tokias pasakas taip
gi tenka priskaityt prie 
streiką laužančių pasimoji- 
mų.

Kita dalis programos susidė
jo iš dainų ir maršų. Jaunos 
merginos, apsirėdę milicijos 
drapanom, maršuodamos darė 
raides plačioje vietoje, kurios 
reiškė “No Passaran”. Tai įdo
miai sumokintas merginų cho
ras. Vienas jaunutis vaikas pa
grojo gražiai ant armonikos ir 
kitas da mažesnis pasakė ang
lų kalboj kovingas eiles. Abel- 
nai imant, programa buvo gra
ži, įdomi. Tokių reiktų ir lie
tuvių piknikuose.

ištaisyti, reles iškelti. Bet gelž-i darbai 
kelio kompanijai toki pataisy
mai kainuoja tūkstančiai do
lerių, per tai ir nesiskubina 
pildyti patvarkymų.

Ne visiem buvo galima pa
siekti “Laisvės” piknikai 4 d. 
liepos, bet mintys svajojo apie 
juos gana anksti prieš jų atsi- 
buvima. G. Mačiulis, bedarbis, 
kuris veltui prižiūri Darbin. 
Centrų, irgi įsigijo tikietą į 
“Laisvės” piknikų Maynard, 
Mass., nors' žinojo, kad jo pa
siekti nebus niekaip galima 
dėl stokos grašių. Už dviejų 
dienų po pikniko pamatė “L.”, 
kad jam priklauso $5 iš to pik
niko. Jiš parėiškė\ Skiriu $1 
dėl “Laisvėš” liriotaip maši
nos, $1 del Ispanijos demokra
tinės valdžios ii* kitus $3 no
riu gauti pats ir už juos įsigyti 
maudynės drabužį, todėl, kad 
ir bedarbio, bet Ądomo drapa
nose į maudynes neleidžia eiti.

Ispanijos Liaudis Paremta
N. Ę. Friends of Spanish 

Democracy laike piknikų 11 d. 
liejos. Piknikas visais atžvil
giais buvo didelis ir įvairus. 
Jei‘ne tie dideli karščiai, pub
likos būtų buvę kur kas dau
giau. Nors publika susidėjo iš 
įvairių tautų, ale ispanai suda
rė keletą sykių didesnę dalį. 
Jie linksmi žmonės, šoka, dai

“Gaugite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 7955 lias been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail, under ..Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2026 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL
2026 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4648 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of'.the Alcoholic Beverage Control_Law at 
346 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL
346 Franklin Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9594 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
410 Wilsoh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUDER HEISSENBUTTEL
410 Wilson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4719 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
of __ ________
788 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises. 

MAURICE GORDON
788 Flatbush Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4757 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Van Brunt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

GUSTAVE W. BEYER
Brunt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 4924 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortelyou Road, 
County of Kings, to 
premises.

HERMANN 
2108 Cortelyou Rd.,

NOTICE is hereby given that License No. 
Gli 4623 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
235 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD KAPPLER
235 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that' License No. 
GB 4670 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1435 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 Kingston Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
225 Kingston Ave.,

NOTICE is hereby given that License No.
GB ..........................................
to
of
374 _______ . ___  .. ________
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HENRY PETERS & JOHN II. PETERS

374 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5122 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2905 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

50 Henry Street, _ . ,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER
50 Henry St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7728 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LEE LIEBERMAN & ROSE GROSSBERG 
130 Stuyvesant Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9297 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
356 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MOLLIE and MARY LEVINTON 
356 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

GB 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 
County of Kings, 
premises.

BENEDICT GRESKY
133 Lafayette Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5235 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
’(08 A Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
708 A Fulton St., ■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is- hereby given that License No. 
GB 5160 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES ALTSCHULER 
407 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3104 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4b05 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808A Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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-NOTICE is hereby given that License No. 

GB 9497 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 sirinkimai ne būna pasekmingi. Su< 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at , 
304 Knickerbocked Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH

sirinkimas įvyks trečiadieni, liepos 21 
d. 7. v. v. Darb. Svet. Todėl, draugai; 
jsitėmykit datą ir visi dalyvaukit, nes 
yra

NOTICE is hereby given that License 
GB 4551 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 I 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WERTH & O’BRIEN, INC.
1130 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Kai kuriose darbavietėse 
i “susitraukė”. Daugelis 

darbininkų tedirba tik po ke
lias valandas savaitėje. Apie 
trūkumų darbo kalbos eina vi
sokios: vieni sako, kad plieno 
isdirbystėse einant streikam, 
nepristato metalo; kiti kalba, 
kad unijų tuomi norima nu
silpninti, ypač American Hard
ware Co. dirbtuvėse. Gal būt, 
iš tų. kalbų yra daug tiesos. 
Tačiaus unija visose dirbtuvė
se auga. American Hardware 
Co. darbininkai neužilgo bal
suos, kuri unija turi būt pripa
žinta : C.I.O. ar Amerikos 
Darbo Federacija, kuri suskal
dyta pagal amatus. C.I.O. bus 
laimėtoja, nes pačios dvi ma
žytės A.D.F. unijukės tų pri
pažino dabar.

NOTICE iš hereby given that License No. 
GB 5085 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail,- under .Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
781 Marcy 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9651 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of lhe Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNHARD STALZER
176 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5120 has been issued to the undersigned 
Co sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
227 Wilson Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HENRY
227 Wilson ■ Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4957 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1172 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN MILLER & SAM MILLER 
1172 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ic hereby given that License No. 
GB 4524 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. KARKHECK » 
104 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. I 
GB 8670 has been issuod to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
525 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS LIEBOWITZ
525 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8659 has been issued to the undersigned GB 7963 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 to sell beer at retail, ' ' Z .
of the Alcoholic Beverage Control Law at of the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn,■ 37 Lincoln Road, Borough of Brooklyn, 

----... -e m--------- u- ------------ 1 -’--'County of Kings, to be consumed off 
premises.

LINCOLN FRUITERERS, INC.
37 Lincoln Rd., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License 
GB 9180 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1499 Gates 
County of 
premises.

daug svarbių dalykų aptart.
Sekt.

(166-168)

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

ryto įvyks ALDLD 15-to Apskr. pus
metinė konferencija. Visų kuopų at
stovai malonėkite pribūti nurodytu 
laiku ir su sumanymais, naudai mūsų 
organizacijos ir abelnai darbininkų 
judėjimui. Konferencija atsibus Lie
tuvių Darbininkų Svet,. 920 E. 77th 
St. Apskr. Org.

WORCESTER, MASS.
Rengiamas ALDLD 7-to apskričio 

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

Tol. TRObridge 6330

(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

. _ No.
GB 4961 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn,' 
County of Kings, to be consumed off the 

i premises.
MORRIS ELKIND ‘ELLIS LEVENSON

Ave., Brooklyn, N. Y. ! 1290 Sutter Avenue, Brooklyn, N. Y. !

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5097 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
104-04 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLARA REIS
104-04 Flatlands Ave., Brooklyn,' N. Y. 1

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8095 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4617—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5350 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
581 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be „consumed off the 
premises.

NATHAN HERZOG
581 Nostrand Ave., > Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7832 has been issued to the undersigned j 
to sell beer at retail, under Section 75 I 
of the Alcoholic Beverage Control Law at I 
3327 Fulton Street, Borough of Brooklyn- ■ 
County of Kings, to be consumed off t.._ . 
premises.

WILLIAM HANSON
Y. 3327 Fulton St., Brooklyn N. Y.

NOTICE 
GB 7684 
to sell beer at , 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
567 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

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 
■ 1173 n crintiis nrndiiktna nitrini

NOTICE is hereby given that License 
GB 5177 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2619 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I MAX HUBER
I 2619 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

užaugintus produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

Shelter Island Heights

Telephone Stagg 2-4409

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4507 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2993 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK TIEDEMANN
2993 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5139 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1091 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHERINE SCHMIDT
1091 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8591 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3147 Fulton Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ADOLF NUNNENKAMP
3147 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Autumn Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NIKOLAUS
120 Autumn Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7725 has been issued to the undersignod 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Ridgewood Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MARTIN 
437 Ridgewood Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5320 has been issued to the undersigned 
to' sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3428 Fulton Street, Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

KUNIGUNDE FRIES
3428 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 5186 has been issued to the undersigned 
to sell beer at " ' ~ -
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
394 Etna Street, ______ _________________
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

NOTICE
GB 7492 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
828 Flatbush Ąvenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM BENDER 
Stoecken and Bender

828 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 50 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN G. JAPPEN
1503 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4867 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1310 Avenue J, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ABRAHAM MENDELSOHN
1310 Avenue J Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8612 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
710—42nd Street, „ . .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5305 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
559—17th Street, ‘ Z Z . .
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

GB 
to 
of 
184 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4521 lias been issued to tho undersigned 
to sell beer nt retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PHILIP & IRVING GROSS 
d-b-a Gross Bros.

172 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5082 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4 0 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

MICHAEL FAZIO
40 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5086 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BILLY & JERRY
Williams R«choll and Jerome Calandrino 
104 Lewis Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4614 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
767 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDOR WEINSTEIN
767 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4518 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
515 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PHILIP & IRVING GROSS 
d-b-a Gross Bros.

Brooklyn N. Y. ' 515 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5155 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
226a Greene Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4812 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
309 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyij, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN MARKS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4763 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
805 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

SARAH SHAPIRO
805 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
836 Washington Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ARNOLD & EMANUEL GELLER 
836 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9789 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN HARM’S
3061 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4844 has,been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1206 Nostrand Avenue, .Borough . of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HERBERT
1206 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Smith 
County of 
premises.

A. Radzevičius
GRABOR1US

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin 

karnai ir už prieinamą .kainą

402 Metropolitan Ave, 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y

VARPO KEPTUVE
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi,

NOTICE is hereby given that License No 
GB 4667 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1238 Hancock Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off thi 
premises. i ,

NOTICE is hereby given that License No 
GB 5175 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7' 
of the Alcoholic Beverage Control -Law a 
76 Miller Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th< 
premises.

NORMAN GINSBERG 
(Norman’s Cut-Rate Food Market)

76 Miller Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5165 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, tinder Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Stuyvesant Ave. 
County of Kings, to 
premises.

PATRICK 
and FRANK

362 Stuyvesant Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4743 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
OTTO I). BUCK & HENRY G. WOLBERN 
1205 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

Seinų aps. vįe|omis yra 
neniažai tinkamos žemės 
cukriniams ‘ runkeliams au
ginti, tačiau augintojų yra 
labai maža. Visa bėda, kad 
seiniečiams sunkiai priei
namas gėlėžinkelis, o be jo 
cukr. ‘ runkelių pervežimas 
beveik neįmanomas. Arti
miausia geležinkelio stotis 
—Šeštokai yra už 30-40 km., 
o kitiems ir dar toliau.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4573 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
132 Highlawn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises., peTer MERL
132 Highlawn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4517 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Bevorage Control Law at 
4916 .•— 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MARY E. SCHRECKENBERGER 
4916—4th Avei, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4912 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2611 East 12th St- 
County of Kingf» to 
premises,

ANTONIO 
2611 East 12th St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5031 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3617 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off tho 
premises.

WILLIAM BUCK
8617 Quentin ‘Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nr 
GB 4626 has been issued to the undersigner’ 
to sell beer at retail, under Section 7> 
of the Alcoholic Beverage Control Law a 
279 Woodbine Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off th 
premises.,. ,. i .1 . .......

CHRISTIAN MATTHES
279 Woodbine St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License N< 
GB 4812 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7 
of the Alcoholic Beverage Control Law a 
309 Wyckoff Ave., Borough of. Brooklyn 
County of Kings, to be consumed i off <h 
premises. ,J .............

HERMAN MARKS
309 Wyckoff Ave., Brooklyn, -N. Y.

Jūgšti ruginė, sn/di ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen. 
įčiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
epama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
ėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cakė, 
offee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
’oughnu^s, Pies,’ Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rotis.
Siuhčiėme duonij per paštą' į' kitus miestus, speci&Iiai greitai pristato.
Ant' jūstj pfaTeikalavim'O', Nuteiksime informacijas apie svorį ir kainas*

(arpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N.
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Puslapis šeštas Pirmadienis, Liepos 19,1937
......... .........—.......... .

Visi į Ispanijos Karo Metinės Sukakties
Minėjimą Madison Sq. Gardene 19 Liepos!

Dr. Barsky Parvyko 
Iš Ispanijos

. e

j Išgirskite Apie Ispanijos Demokratijos Didvyrišką Kov?
Ir Suteikite Moralę Paramą Kovotojams!

2 “ ■ Šiandien kiekvieno demo-
Israel Ligonbutyj kratiniai nusiteikusio asmens 

sandarbi-| vyriausiu troškimu yra, kad

Dr. Edward H. Barsky, bu
vęs Beth 
operacijų daktaru 
ninku, šeštadienį sugrįžo iš Is
panijos laivu Statendam. Dr. 
Barskis vadovavo įsteigimui 6 
karo fronto ligonbučių Ispani
joj. Atatinkamam jo pasitiki- 
mui jau gatavai priruošta 15 
naujų ambulansų, kurie bus 
jam įteikti pasiuntimui Ispa
nijon.

Dr. Barskio pirmas viešas' 
pasirodymas bus šį vakarą, | tas. 
19 liepos, Madison Square; 
Gardene. Dviem dienomis vė
liau, 21 liepos, jo pagerbimui 
ruošiama pietūs Roosevelt 
Viešbutyj, kur dalyvaus eilė 
žymių žmonių iš medikališkos 
srities, ir kiti.

Ispanijos demokratija laimė
tu prieš fašizmą. Ir kiekvienas 
tikras demokratijos mylėtojas 
kuo išgalėdamas prisideda, 
kad ta kova būtų laimėta. Da
bar, suėjus metams nuo pra
džios karo, labiausia tinkamas 
laikas pernagrinėti esamą ka
ro padėtį ir kas darytina, kad 
fašizmas greičiau būtų sumuš-

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys vienam vy
li Brooklyne ar Nbw Yorke. Malo- 1rui Brooklyne

nėkite rašyti sekamu antrašu: “Lais
vė”, 427 Lorimei* St., Brooklyn, N. Y.

(167-168)

p
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASK1AUCIUS

Kas Tie Demokratų 
Kandidatai? 4

REIKALAVIMAI i
Reikalinga moteris dirbti prie abel- 

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

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

Nėra valandų sekmadieniais.
0- <3

Policija Užpuolė 
Pikietus

Penktadienio vakarą Brook
lyno policija žiauriai užpuolė 
Robins Drydock pikietus. Pra
važiuodami pro tą vietą, kitų 
fabrikų darbininkai, matę puo
limą ir girdėję didelį šaudymą, 
pareiškė didelį susirūpinimą, 
kad galėjo atsikartot Chica- 
gos skerdynė pačiame Brook- 
lyne.

Jie neklydo. Skaičius nu
kentėjusių, kol kas, ne toks 
didelis, tačiau neapsieita be 
auku. Nežinomas darbininkas 
randasi Kings County ligonbu- 
tyje kritiškoje padėtyje.

Mačiusieji incidentą sako, 
kad darbininkas bandė gelbėt 
moteriškę su vaiku, kuriam 
gręsė sutrempimas. Jis ranka 
bandė sulaikyt policisto arklį. 
Ūmai kazokas ir kiti arti bu
vusieji policistai supuolė dar
bininką mušt. Keli darbinin
kai subėgo gelbėt draugą, bet 
ir jie tapo skaudžiai sumušti 
ir areštuoti.

Areštavus draugus, pikietai 
pasuko prie Hamilton Ave. po
licijos stoties. Policija iš karto 
užsirakino stoties duris ir tu
pėjo viduj, bet paskui būrys 
urmu užpuolė daužyt pikietus, 
kur vėl daug sumušė ir arešta
vo. Šis, kaip ir pirmesnis, puo
limas buvo be priežasties.

Įmatoma, kad toks puoli
mas pikietų yra prisirengiama
sis žingsnis teismo keliu išda
vimui drausmės, kokia jau iš
duota prieš Wheeler Ship
yards, kur uždrausta visoks 
streiko veikimas.

Pasinaudodamas ta savo iš
duota nelegališka, griežtai 
priešįstatymiška drausme tei
sėjas Fawcett jau pasiuntė 
streikierį Sidney Sandnes 30- 
čiai dienų kalėjimo už pikieta- 
vimą, neduodamas jam net 
teisės džiūrės teismo.

John Green, Industrinės 
Unijos prezidentas, savo pra- 

/ kalboj per radio penktadienio 
vakarą atsišaukė į darbininkų 
unijas ir visas progresyves or-j 
ganizacijas siųsti majorui La-i 
Guardi j ai protestus prieš Faw
cett drausmę (injunction) 
policijos puolimą.

t

ir

Rep.

n
Atleistą Iš WPA Darbą 

Protesto Paradas

Z

Geriausia proga susipažinti 
su šiandienine Is
panijos padėtimi bus metinių 
karo sukaktuvių minėjime pir
madienio vakarą, 19 liepos, 
Madison Sq. Gardene.

Mitinge kalbės Earl Brow
der, Komunistų Partijos gene- 
ralis sekretorius, kurio toli 
numatančiomis teisingomis iš
vadomis apie pasaulinius įvy
kius vaduojasi ne tik draugai, 
bet ir priešai. Kalbės Dr. Ed
ward Barskis, ką tik sugrįžęs 
iš karo fronto Ispanijoj. Dak-

taro puikioj vadovybėj ameri
kiečiai jau įsteigė 6 karo fron
to ligonbučius Ispanijoj.

Taipgi kalbės socialistų va
das Norman Thomas, kongres- 
manas J. J.O’Connell, libera
liškas demokratas iš Monta
nos, ir Isp. Ambasadorius Fer
nando de los Rios.

Meno programą pildys 200 
balsų choras ir 150 gabalų or
kestrą. Įžanga 25c., 50c., $1, 
$2. Tikietai iš anksto gaunami 
Darb. Knygyne, 50 E. 13th 
St., ir šiaurių Am. Komiteto 
Ispanijos Demokratijai Gelbėt 
raštinėj, 381 4th Ave., New 
Yorke.

Karščiai nekenks, nes Ma
dison Square Garden didžiulė 
salė yra mechaniškai šaldoma. 
Ji randasi prie 50th St. ir 8th 
Ave., New Yorke.

Dalyvaukime! Išgirskime iš 
Dr. Barskio apie didvyriškus 
demokratijos gynėjų žygius. 
Sužinokim, kur link eina Ispa
nija ir savo atsilankymu stip- 
rinkim demokratijos spėkas.

LDS 3 Apskričio Piknikas 
Bus Rugsėjo 12 d.

Jauni Komunistai 
Bus Pikiete

šiomis dienomis pastebėta, 
kad viena Demokratų Partijos 
vadų grupė stato kandidatu į 
majorus Copelandą, o kita — 
Whalena.

Copelandą remia Alfred E. 
Smith ir kiti Liberty Lygos 
šulai. Savo atakomis ant Roo- 
sevelto teismo reformos jis tą 
užsipelnė.

Whalenas dabar dedasi 
Naujos Dalybos šalininku, ta-( 
čiau jo praeitis nėra jam kre
ditu ir jis turėtų gana gerai 
pasirodyt, kad būt galima pra- 
silenkt su praeitimi apie 
kalbant.

Į Whaleno kandidatūrą dar
bininkų rateliuose žiūrima 
skeptiškai dėlto, kad laike jo 
buvimo policijos viršininku 
darbininkai buvo žiauriai puo
lami. Jo administracijos laiku 
buvo užpulta istoriškoji be
darbių demonstracija New 
Yorke 6 kovo, 1930 metais, 
kuomet 110,000 bedarbių su
sirinko į Union Square reika
lauti darbo arba duonos.

Tai tą dieną buvo suareštuo
ti keturi Komunistų Partijos 
vadai ir nuteisti už “kurstymą 
riaušių.” Tais keturiais buvo 
William 'Z Foster, Robert Mi
nor, I. Amter ir Harry Ray
mond. Jie buvo nuteisti iki 3

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.

ii

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

3 168 Grand Street
< Tel. Evergreen 8-7178
1 Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.,

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

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

Brooklyn, “Laisves” Name

*

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

seJaunų Komunistų Lygos 
kretorius John Little pareiškė, i 
kad 
širdingai rems Jaunimo Bend-

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Trečio Apskričio 
piknikas įvyks rugsėjo (Sept.) 
12 d., šių .metų, Cliffside 
Park, N. J.

Visos LDS Trečio Apskričio 
kuopos rengkitės prie šio pik
niko. Taipgi mūsų judėjimo 
broliškos organizacijos irgi 
esate prašomos minėtą dieną 
dalyvauti su mumis.

LDS Trečio Apskričio valdy
ba tikis sudaryti turtingą pro
gramą, ta'd atsilankiusieji ne- 
yien tyrame ore laiką smagiai 
praleis, bet ir dailės ir sporto 
gabumus turės progą užgirsti-' jose kartu privalom vest 
pamatyti. Kas pildys progra- va.”

lūs jonn K/iLLie pareibKc, i . . v
Jaunų Komunistų Lyga, m<Vl kalėjimo ir išbuvo virš

„ T.™;— sesius menesius Welfare Salo-
ro Komiteto šaukiamą pikietą Je'l 
prie Italijos konsulato liepos 
19, 4:30 po pietų. Konsulatas 
randasi 626 ■ _____ _______
Yorke.

Little sako : “Mūsų draugai, | 
nariai Abrahomo Lincolno Ba-į 
taliono, būdami Madrido tran-' 
šejose tikrai tikisi mūs neat- 
laidžios kovos prieš fašistų 
veikimą Ispanijoj. Jie kovos 
fronte, mes užpakalinėse lini- 

ko-

Taigi, negalima tikėtis, kad 
darbininkai remtų Smitho, Li-

— 5th Ave. New i berty Lygos-Hearsto remiamą
Copelandą, neigi bedarbius 
terorizavusį ir jų vadus perse- 

! kiojusį Whalena.
i Darb. Politikas.

mą, vėliau pranešime.
Taipgi valdyba nutarė duo

ti tris dovanas prie įžangos Į 
ženklų, būtent: pirma $3, ant
ra $2, ir trečia $1. Tad atsi
lankę turės progą ir laimikį 
išbandyti.

LDS III Apskr. Sekretorius.

Oficialis atidarymas George 
Washington Monument Parko, 
kuris žinomas kaipo Williams
burg Bridge Plaza, nukeltas 
iš trečiadienio, 14-tos, į antra
dienį, 20 liepos, 11 vai. ryto.

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

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

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Demokratai Pasidalino
Penkių miesto apskričių de

mokratų vadai pasidalino dėl 
Demokratų Partijos kandida
tų į majorus. James J. Dool
ing, Manhattan mašinos vadas, 
sako, kad to apskričio demo
kratai nerems kitos kandida
tūros, kaip senatoriaus Royal 
S. Copeland’o. Jis siūlė vi
siems bendrai remt Copelan- 
dą. Kiti pasipriešino. Paantri
nęs savo pasiūlymą ir vėl pra
laimėjęs Dooling apleido de
mokratų posėdį.

Kitų keturių apskričių va
dai: Edward J. Flynn, Bronx; 
Frank V. Kelly, Brooklyno; 
James C. Sheridan, Queens, ir 

i William T. Fetherston, Rich- 
! mond, stoja už buvusį polici
jos komisionierių Grover A. 
Whalen.

Copeland, nežiūrint pirmes
ni© išsikalbinėjimo, būk jis ne
norįs kištis į “susiedų mažmo
žius”, telegrafavo Tammany 
Hall viršininkams savo sutiki
mą kandidaduot į New Yorko 
Miesto majorus.

WPA darbininkų organiza
cijų Bendras Strategijos Ko
mitetas praneša, kad atleistų 
iŠ projektų darbininkų protes
to demonstracija įvyks 31 šio 
mėnesio, prie WPA adminis
tracijos raštinės, 70 Columbus, stoties greit atsirado 250 pi-

Sėdėjimas Policijos Stotyje

Atvežus 10 United Electri
cal and Radio Workers of 
America Unijos areštuotų pi
kietų, prie Poplar St. policijos

Avė. Tai bus lyg ir suvada vi
sų veiksnių, kurie bus vedami 
per visą savaitę.

Diskriminuoja Ateivius

kietų. Reikalavo paliuosuot 
areštuotus. Kapitonas Richter 
pasiūlė atsiust delegaciją. Pi- 
kietai mielu noru tą padarė, 
momentaliai 100 pikietų suėjo 
stotin ir susėdo. Ten jie vėl

Ketvirtadienį dar 1,200 dar-■ reikalavo paliuosuot areštuo- 
bininkų atleista iš WPA darytus.
bų ir pirmoj vietoj atleidinė- Richteris nusigando, pasišau
dami ateiviai. Administrate- kė 10 radio karų ir 7 arešto 
rius Somervell sako, kad per- karus, į kuriuos subrukę gausų 
eitą savaitę jau atleista iš dar- areštantų būrį išvežiojo į pen- 
bo 8,167 ateiviai. kias policijos stotis.bo 8,167 ateiviai.

Progresyviai Laimėjo 
Kailiasiuviuose

Kailiasiuvių Unijos Tarybos 
rinkimuose didele didžiuma 
balsų išrinkta eilinių narių už- 
girtas sleitas. Irving Potash iš
rinktas manadžeriu vieton Ben 
Gold, kuris užima unijos in- 
ternacionalio prezidento vietą. 
Už Potash paduota 4,275 bal
sai iš 4,958 balsavusių.

Grupės lovestoniečių,
trockistinių elementų socialis
tų grupėj pastangos suardyt 
narių vienybę nepavyko.

Laisves” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

ir

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Keną Darbininkai 
Pasirinko CIO

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzemplibrių 3c

Tel. St*gK 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

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.

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

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

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

American Can Co. šapos, 
43rd St. ir Second Ave., darbi
ninkai turėjo balsavimus Nac. 
Darbo Santikių Tarybos rašti
nėj pasirinkimui unijos. Dide
le didžiuma balsų—693 prieš 
123—jie pasirinko Can Work
ers of North America Lokalą 
10A, prisidėjusį prie CIO.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS •

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

Tel. Evergreen 7-1312

nuo

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. it ryto

Viktoras Pakulis, 61 m. am
žiaus, 66-53 Clinton Av., Mas- 
pethe, mirė liepos 16 d., Adel
phi ligoninėj. Kūnas pašarvo
tas graboriaus Bieliausko kop
lyčioj. Bus palaidotas liepos 
20 d., šv. Jono Kapinėse. Ve
lionis buvo nariu Liet. Ameri-; 
kos Piliečių Kliubo.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Mathew P. Bal
las—-Bieliauskas.

Atidėjo Deportavimą
Edward Gilkes, tėvas sep

tynių. Amerikoj gimusių vaikų, 
tapo laikinai išgelbėtas nuo 
deportacijos New Yorko kon- 
gresmanui Celler sutikus 
įteikt kongresui speciali bilių.' 
Kol tas bilius bus išspręstas, 1 
Gilkes bus laisvas, o gal ir vi
sai išgelbėtas tuo biliumi. By
lą veda Am. Ateivių Gynimo į 
Komitetas. x LJ

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y.

Notary Public

7XG

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, kteipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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GARSINKITĖS SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE0 Telephone: EVergreen 8-1770

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.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-433K

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




