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šanghajaus srityj, Chinijoj, 
nušautas žymus Japonų tragi- 
kas-dramatistas, Kyosuka Po
mada.

Tomada, sakoma, lošdavęs 
O’Neillo, Moliero ir kitų žymių 
dramaturgų veikaluose ir rodęs 
didelio pasisekimo.

Nežinia, ar Tomada buvo pa
siųstas Chinijon prievarta, ar 
jis ten vyko savanoriškai, bet 
tiek žinia, kad Tornadą nušovė 
Chinijos nepriklausomybės gy
nėjas, kaipo įsiveržėlį, kaipo 
Chinijos žmonių žudytoją ir ne
prietelių.

Jeigu Tornadą Japonijos im
perialistai prievarta ėmė ir ga
beno Chinijon tą šalį naikinti, 
jam reikėjo atsisakyti.

Tegu jį būtų sušaudę (dėl at
sisakymo) Japonijos imperia
listai, tuomet pasaulis šiandien 
būtų jį pastatęs didvyriu. Da- 
bargi artistas Tomada mirė ne- 
gcwbingiausia mirtimi.

Drg. L. Pruseika jau aplankė 
Denver, Colorado, ir Los Ange
les, Cal. šiuos žodžius rašant 
jis yra San Franciscoj-Oakland, 
Cal. Paskui sustos Portlande, 
Ore., gi vėliau trauks Washing- 
tono valstijon.

Visur aplankys lietuvių kolo
nijas, stiprindamas LDS, ALD 
LD, mūsų spaudą ir Komunistų 
Partiją.

Šis jo maršrutas, pasirodo, 
geografiniai apima platesnes 
teritorijas, negu pastarasis pre
zidento Roosevelto maršrutas.

Uruguajuj lietuviai darbinin
kai ryošiasi leisti naują laikraš
tį. Taip tvirtina “Mūsų žodžio” 
korespondentas, primindamas J

“Tam tikslui yra įsteigta 
Spaudos bendrovė, jau yra ir 
mašina nupirkta, šitam dar
bui vadovauja labiausia paty
rę asmenys. Spaudos b-vės 
pirmininku išrinktas d. J. 
čiurkinas, buvęs ‘Darbo’ atsa- 
komingasis redaktorius.” 
Iki šiol ten buvo leista trys 

pažangūs laikraštukai, “Prole
taras,” “Raudonoji Vėliava” ir 
“Darbas.” Bet visi mirė.

Draugai mano, kad gautos pa
mokos leidžiant anuos laikraš
tukus, padės išlaikyti planuoja
mąjį.

Mes jiems to ir linkime!

“Mūsų žodis” (eina Brazili
joj) rašo apie tūlus fašistų vei
kėjus Sao Paule.

Nesenai vietinio fašistinio lai
kraštėlio “Lietuvis” redakto
rium patapo eks-kapitonas A. 
Majus. Kas jis per paukštis? 
Pasiskaitykite:

“Tas pats Majus, kuris bū
damas Lietuvoje tarnavo liau
dininkams, paskui nevykusiai 
organizavo social-demokrato- 
žvalgybininko Plečkaičio ‘ar
miją’ ir buvo vienu Tauragės 
putčo vadų, kur išplėšęs ban
ką su pinigais atnešė kudašių 
į Brazilijązdabar čia jis yra 
tautiškiausiu smetoniniu ram
sčiu.”
Tokiam “didvyriui” tik ir vie

ta pas fašistus!

^iuo tarpu St. Strazdas labai 
plūsta J. Staliną. Matyti, sklo- 
kos num. 2-ro vadas keiksnoji
mais nori pralenkti fašistus.

Tūli mano, kad Strazdas tik 
Stalino taip neapkenčia ir jį taip 
plūsta. Bet tai netiesa!

Kai prasidėjo Rusijoj prole
tarinė revoliucija ir Strazdas 
dirbo “Naujienose,” jis tuomet 
panašiai bjauriojo Leniną.

Paskui Strazdas susipyko dėl 
kaž ko su Grigaičiu ir pastara-
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JAPONAI ŽADA TERIOT CHINUS VI
SOM MIRTINGIAUSIOM PRIEMONĖM; 
VADINA JUOS KOMUNISTŲ BENDRAIS

ROOSEVELTO PAREIŠKIMAS PRIEŠ 
UŽPUOLIKUS YRA SVARBI DVASINE

PARAMA TAIKAI, SAKO SOVIETAI - - - - - - - - - - - - - - - m
Shanghai, spal. 9.— Japo

nų komandierius generolas 
Iw. Matsui paskelbė begai- 
lestingiausią skerdynę prieš 
Chinijos armiją ir valdžią; 
žada toliau ne manevruot, 
bet visomis žiauriausiomis 
priemonėmis “plakt” Chini- 
ja.

Suprantama, kad japonai 
ir karo dujomis daugmeniš- 
kai žudys kovotojus už Chi
nijos nepriklausomybę, nors 
iki šiol jie tik atskirais at
vejais nuodija chinus, kur 
niekaip negali pralaužt chi-

Užsieniniai tėmytojai su
pranta, kad generolas. Mat- 
sui pagal savo valdžios įsa
kymą paskelbė tokią neribo
tą žudynę prieš chinus. Jis 
sako, kad chinai bus tol mė- 
sinėjami, kol jie atsisakys 
nuo bet kokio priešingumo 
Japonijai ir kol nesiliaus 
“dirbę išvien su komunis
tais.”

Chinas Mašinistas Pagrobė 
Japonų Ginklų Traukinį

Shanghai.—Japonai siun
tė traukinį pilną ginklų ir 
amunicijos Peiping-Hankow 
geležinkeliu į savo karo 
frontą. Traukinio mašinis
tas buvo chinas. Vienoj sto
ty j japonai kąriniai sargai 
laikinai išėjo iš traukinio. 
Tuom pasinaudojo mašinis
tas, visais garais paleido 
traukinį, ir visą jo "ginklų 
krovinį nuvežė chinams. Už 
tai chinas to geležinkelio 
direktorius Chien Tsung- 
chen apdovanojo mašinistą 
trim šimtais dolerių.

Arkivyskupas Suvaldo Rėks
nį Kunigą Coughliną

Detroit, Mich. — Paskutinėj
Detroit, SHRDLSHRDdorad 

savo kalboj f asistuojantis ku
nigas Coughlin išdergė CIO ir 
išvadino prezidentą Roosevel- 
tą “žioplu asmeniu” už tai, 
kad Rooseveltas pasirinko Bla- 
cką į Vyriausio Teismo teisė
jus.

Detroito katalikų arkivys
kupas Mooney už tai subarė 
kun. Coughliną ir pareiškė, 
jog katalikų bažnyčia xnėra 
priešinga CIO, industrinėms 
unijoms. Kun. Coughlin *tada o kariuomenės Ispani- Asturu Milicija Atėmė Chinai Nukirto 109 Ja- įteike arkivyskupui pareiski--jos fašistams. j ,
mą, kurį norėjo ^perskaityti 
per radio. Arkivyskupas jį at
metė. Todėl kun. Cdųghlin 
panaikino savo sutartį su ra
dio kompanijomis, kur būtų 
sakęs porą tuzinų Raibų. 

1 ■ —------------ ---------- * ■/ —

sis jį išmovė iš “Naujienų”. 
Strazdas prisišliejo prie komu
nistų ir tūlą laiką bandė būti la
bai “geru bolševiku.” O kad būti 
geru, jis manė, užtenka kolioti 
(jis tai darė be mieros ir čie- 
nios) Grigaitį ir kitus socialis
tus, bei kitų’ srįovių žmones.

Vėliau jis ir vėl pamainė sa
vo kailį: pradėjo. keikti komu
nistus ir pataikauti dešiniesiems 
socialistams ir fašistams.

Jei šiandien gyventų Leninas, 
tai Strazdas nūnai jį koliotu nei 
kiek nemažiau už Staliną!

Indų Liaudis Plačiai Boi
kotuoja Japonų Dirbinius

- Simla, Indija. — Kongre
sinė Indijos partija ir kitos 
politinės ir ekonominės 
žmonių organizacijos pa
skleidė platų boikotą prieš 
Japoniją, kad indėnai atsi
sako pirkt japonų dirbinius.

1935-6 metais per dvyliką 
mėnesių Japonija buvo įve- 
žus ir pardavus savo prekių 
Indijoj už 82 milionus dole
rių. Tai buvo didžiausia ja
ponam užsieninė rinka po 
Jungtinių Valstijų.

Ispanijos Armija Laimi 
Mūšius Jacos Srityje
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis. — Šiaur-ryti- 
niame Ispanijos kampe, 
Aragone, yra susikibę į mir
tinus mūšius kokie 250,000 
liaudiečių ir fašistų.

Liaudiečiai, smarkiai ata
kuodami kanuolėmis ir ki
tais karo pabūklais Jacos 
srityj, už keliolikos mylių 
nuo Francijos pasienio, at
ėmė iš priešų Osan ir Cajas 
de Jaca kaimus, Sabinanigo 
apygardoj.

Karo Eiga Ispanijoj
Salamanca, Ispanija. — Fa

šistai sakosi atėmę iš Asturi- 
jos milicininkų, Gijono fronte, 
kalvą num. 430 ir išžudę 
“1,000” jųjų.

Valencia, Ispanija. — Liau
diečių valdžia praneša, kad 
Asturijos milicininkai atmušė 
fašistus nuo tos kalvos su di
desniais nuostoliais priešams 
negu milicininkams.

Cordoba, Ispanija. — Fašis
tai skelbiasi, kad per porą pa
skutinių dienų jie atėmę kelias 
pozicijas iš liaudiečių ties Pe- 
narroya.

Pasiųsta dar 15,000 
Italų Kareivių Pries 
Ispanijos Respublik

Gibraltar. — Anglai tėmy- 
tojai patvirtina, jog pereitą sa
vaitę Italija atsiuntė dar 15,- 
000 savo

Italijos Nuodingi Gesai ir

\ Valencia. — Ispanijos val
džia sužinojo, kad Mussolinis 
siunčia daugį nuodingų karo 
dujų Ispanijos fašistams prieš 
liaudiečius. Susekta, jog ita
lai permaliavos savo lėktuvus, 
kad atrodytų kaip liaudiečių 
lėktuvai. Jais bombarduos 
tulus fašistų miestus, o suvers 
bėdą ant liaudiečių; gi Itali
jos submarinai, užpuldinėdami 
ir skandindami kitų šalių lai
vus, iškels Ispanijos respubli
kos vėliavą.

Romos Parama Japonijai
Tokio. — Italijos ambasa

dorius A. Auriti prižadėjo vi
sokeriopą savo valdžios para
mą Japonijai, neva “apsigyni- 
miui nuo Chinijos.”

Iš orlaivių kritimas su parašiutais Sovietų Sąjungoje pasi
darė masiniu jaunimo sportu. Čionai parodomas vienas iš dau
gelio vaizdų prie Maskvos.

Anglija Pritaria Roo
sevelto Kalbai Prieš 
Užpuolikes Valstybes

ANGLŲ MINISTERIS PIRMININKAS REMIA SUVIE
NYTUS ŽINGSNIUS DeLEI TAIKOS

Scarborough, Anglija. — gal toliau nestovės atsisky- 
Ministeris pirmininkas Ne
ville Chamberlain spal. 8 d. 
sveikino prezidento Roose
velto čikagiškę kalbą, kaip 
“trimitą, šaukiantį” šalis 
mylinčias taiką daryt ben
drus žingsnius prieš užpuo
likus ir karų kurstytojus, 
kaip prieš “marą”. Jis irgi 
išreiškė p a s i b j a u rėjimą 
šiandieninių karų žiauru
mais: civilių gyventojų žu
dymais (iš užpuolikų pu
sės), badu , ir barbarizmu.

Taip Anglijos premjeras 
Chamberlain kalbėjo kon
servatorių (nepažangiųjų) 
partijos suvažiavime, kur 
dalyvavo 3,000 delegatų ir 
2,000 kitų klausovų. Cham
berlain džiaugėsi, kad 
“Jungtinės Valstijos — ga
lingiausia šalis pasaulyj —

Iš Fašistų Covadongą
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis. —United 
Press praneša, jog .Asturi- 
jos milicininkai supliekė fa
šistus prie Covadongos ir 
atsiėmė tą? kariškai svarbų 
miestelį, Ujž 32 mylių į pietų 
rytus nuo Gi jono, šiaurinėj 
Ispanijoj. Respublikiečiai 
milicininkai tuo žygiu pa-_ 
klojo 500 priešų. — Fašistai 
tik savaitė atgal buvo už
ėmę Covadongą, bet negalė
jo jos atlaikyt."

Japonai Nuodija Chinus
Geneva. — Chinijos dele

gatai Tautų Lygoje kaltina 
japonus, kad šie vartoja ka
ro nuodų dujas prieš chi
nus Shanghajaus fronte.

rus nuo visų kitų.”
Kalbėdamas apie reikalą 

“sugrąžint gerbimą iškil
mingai duoto žodžio ir su
tarčių šventumą, preziden
tas Rooseveltas išreiškė įsi
tikinimus Anglijos, kaip ir 
savos šalies,” — sakė Anglų 
ministeris pirmininkas.

Pirmas žingsnis bendrame 
veikime dėlei taikos atstei- 
gimo ir palaikymo, tai būtų 
sušaukimas konferencijos 
Devynių Valstybių, kurios 
1922 m. užtikrino Chinijai 
nepriklausomybę ir jos že
mių neliečiamybę, kaip nu
rodė Chamberlain.

Tuo klausimu Anglų už
sieninis ministeris A. Eden 
jau tarėsi su Amerikos at
stovybe Londone.

ponijos Lėktuvus
Nanking, spal. 9. — Tau

tinė' Chinų Karo Taryba 
skelbia, kad jie rugsėjo mė
nesyj nušovė 48 japonų lėk
tuvus ir rugpjūtyj 61., Tai
gi chinai sunaikino 109 prie
šų lėktuvus dar pirm dabar
tinio mėnesio.

Maras Tarp Chinų Pabėgėlių
Shanghai. — Tarptautinė

je šioj miesto dalyje jau mi
rė 12,157 chinų, iš atbėgu
sių j ieškot prieglaudos nuo 
japonų patrankų ir oro 
bombų. Pabėgėlius kerta 
cholera, disenterija, šiltinės, 
difterija, beriberi, greitoji 
džiova ir kitos užkrečiamos 
ligos.

Atskyrė Žydus Studentus
Nuo Krikščionių Lenkijoj

Varšava. — Lenkijos val
džia patvarkė, kad univer
sitetuose turi būt klasėse 
žydams paskirta tam tikri 
kampai (ghettai), idant jie 
negalėtų sėdėti sykiu su 
krikščioniais. Dėl tokio iš
skirstymo žydai studentai 
paskelbė trijų dienų savo 
protesto streiką visuęse 
Lenkijos universitetuose.

Žydų studentų delegacija 
reikalavo, kad apšvietos mi- 
nisteris panaikintų tą pa
tvarkymą, bet jis atmetė 
reikalavimą.

Smarkiausias Ginklavi- 
masis Angly Istorijoj
Scarborough, Anglija. — 

Viskas Anglijoj priruošta 
daugmeniškam dirbimui 
ginklų ir amunicijos: pri
statyta bei pritaikyta fabri
kai, užbaigta karinės gamy
bos įrankiai, padaryta kon
traktai su fabrikantais, ir 
prasideda toks didis ir 
smarkus gaminimas karo 
pabūklų, kaip dar niekad 
p i r m i a u s Anglijoj, — 
didžiavosi Anglų ministeris 
pirmininkas N. Chamber- 
lain, kalbėdamas savo (kon
servatorių) partijos konfe
rencijoj.

Anglija dabar statydinasi 
500,000 tonų naujų karo lai
vų ir dar negirdėtu smarku
mu budavojasi karinius lėk
tuvus. Ir jau turi 1,700 ga
tavų geriausios rūšies lėk
tuvų, nekalbant apie daugį 
antros ir trečios rūšies ka
rinių lėktuvų. O dveji me
tai atgal Anglija ture i o tik 
580 pirmaeilių karo lėktu
vų.

Mussolinis Atmeta De
rybas apie Italy Iš
traukimą iš Ispanijos

Roma. — Mussolinio val
džia įteikę mandagų pareiški
mą Anglijos ir Francijos at
stovams Romoj, kad Italija at
meta Anglijos ir Francijos pa
kvietimą į derybas apie atšau
kimą Mussolinio armijų iš Is
panijos. Sako, Italija negali 
dalyvauti tokiose derybose, į 
kurias nepakviesta Vokietija. 
Mussolinis siūlo pervest “nesi
kišimo” komisijai visą klausi
mą apie svetimų kareivių iš
traukimą iš Ispanijos.

Ką Dabar Darys Franci ja ir 
Anglija?

Paryžius.—Francijos valdžia 
svarsto apie savo sienos atida
rymą praleist karo reikmenis 
Ispanijos respublikai, bet “ne
siskubins.”

London. — Anglų valdžia 
priešinga praleist ginklus ir 
amuniciją iš Anglijos į respub
likinę Ispaniją.

* ORAS
Oro Biąras sako, jog šian

dien dalinai būsią apsiniaukę.

Maskva. — “Roosevelto 
pašaukimas kovon prieš ka
rinius užpuolimus neša 
svarbios dvasinės paramos 
jėgoms, kovojančioms už 
taiką ir žmonijos saugo
mą,” rašo Sovietų Komunis
tų Partijas organas “Prav
da”:

“Dar ir dabar yra galimy
bės pažabot karo kurstyto
jus, per bendrus veiksmus 
taiką mylinčių šalių. Viešo
ji Sovietų Sąjungos nuomo
nė tegali tik sveikint Jung
tinių Valstijų rengimąsi 
veikliai dalyvaut suvienyto
se pastangose taiką mylin
čių šalių, idant tuo būdu pa
laikyt reikalus visuotinos 
taikos ir saugumo.”

Sovietų gi vyriausybės or
ganas “Izviestija” šitaip at
siliepia į čikagiškę preziden
to Roosevelto kalbą:

“Tai kalba žymaus ir drą
saus valstybės vyro... Ame
rikos valdžios galva surado 
žodžius, kurie parodo supra
timą reikalingų ir praktiškų 
žingsnių kovai prieš užpuo
likus... Eilė idėjų, išreiKŠtų 
Roosevelto kalbų j, tiesiai 
sutinka su idėjomis, už ku-» 
rias Sovietų diplomatija ne- 
atlaidžiai kovojo. Tarp .tų 
idėjų yra prezidento pareiš-\ 
kimas, jog karas yra už
krečiama liga, vis tiek ar 
jis būtų paskelbtas ar nepa
skelbtas. Jis gali savo sū
kuriu įtraukt valstybes ir* 
tautas, toli esančias nuo 
pradinės mūšių scenos.

“Šiame pareiškime mato
me, kaip Roosevelto mintis 
pilnai sutinka su taikos ne
dalomumo (visuotinumo) 
principu, kurį paskelbė Lit
vinov” (Sovietų užsieninis 
komisaras).

“Svarbiosios sritys tarp
tautinio gyvenimo jau ap
imtos karo maru. Iš šio ne
ginčijamo fakto Roose vėl tas 
padarė vieną labai svarbią' 
išvadą, kuomet jis nurodė, 
jog dabartinėj tarptautinėj 
būklėj bepusiškumo (neu
tralumo) politika negali ap- 1 
saugot ramią šalį nuo karo. 
“Rooseveltas kalbėjo, kad,, 
reikia įvest kvarantiną, ati- 
tvėrimo sieną prieš užpuoli- 
kiškų karų limpamą ligą. 
Bet kvarantinas reikalauja, 
kad tie, kuriem gręsia ta 
maro liga, turi panaudot vi
sas priemones prieš ją.

“Tik, deja, šiuo laiku, da
bartinėse sąlygose, dar ne
galima tikėtis, kad kvaran
tinas prieš fašistus užpuoli
kus būtų sėkmingas. Jo sėk
mingumui reikalinga, idant 
tūlos valdžios, galų gale, ei
tų nuo žodžių prie darbų.” <

Italijos Mobilizacija
\'Roma. — Mussolinis įsakė 
stot armijon jaunuoliams, gi- 
musiems 1907, 1908 ir 1909 
metais. i

Italija telkia 50,000 armijos 
Libijoj, šiaurinėj Afrikoj, pa
sieniuose Francijos kolonijos 
Tunisijos ir Anglijos • pusiau- 
kolonijos Aigipto.

Shanghai. — Vien per ke
turis didžiuosius japonų ’ 
lėktuvų bombardavimus ta
po išžudyta 2,500 nekanš- 
kių chinų.
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Ethiopai Dar Veikia
Italijos fašistai pavergė Ethiopijos ša

lį. Už tai daug kaltas jos “karalių-kara- 
lius,” kuris nesirūpino šalies apgynimu. 
Ethiopija visai nebuvo prisirengus ka
rui, nors jau nuo senai žinojo, kad anks
čiau ar vėliau ją puls Italijos fašistai.

Kraštas pavergtas. ’ Bet liaudis nenu
siramina. Nors Italijos fašistai. visaip 
trukdo iš ten žinių pasiekimą, bet pasi
rodo, kad ethiopai tai vienur, tai kitur 
sukyla prieš pavergikus. Vietomis jiems 
pavyko užduoti skaudų smūgį Italijos fa
šistams, kaip tai Makale, Ababa, Des- 
sye, Massawa ir Adowa srityse.

„Ethiopai susiorganizuoja ir puola fa
šistus. Vien rugpjūčio mėnesį jie ant 
kelių sunaikino virš 200 militarinių trokų 
ir daug pasigriebė ginklų. Jeigu Italijos 
fašistai įsivels į didelį karą, tai ethiopų 
sukilimai dar daugiau padidės.

Roosevelto Kalba ir Sovietai
Prezidento Roosevelto pasakyta kalba 

Chicago j, pasaulinės padėties reikalu, 
yra rimtas žingsnis pirmyn išgelbėjimui 
žmonijos iš katastrofos. Iki šiol Ameri
kos valdžia laikėsi neutraliteto, plačiai 
čia buvo įsigyvenęs supratimas, kad gali 
visas svietas karo liepsnoj degti, bet 
Amerika gali išvengti karo. Tą teoriją 
gyvenimas sumušė per pereitą karą, tas 
pasikartotų ir sekamame kare. Komu
nistų Partijos Centro Komiteto Sekreto
rius drg. Earl Browder jau senai sufor
mavo pareiškimą, Ameriką galima išgel
bėti nuo karo, tik neįleidžiant karo į pa
saulį.

Dabar ir Rooseveltas sutinka, kad jo- 
kis neutrališkumas negali Ameriką išgel
bėti nuo karo, jeigu karas bus Europoj, 
Azijoj arba kitur. Jau dabartinis Japo- 
nijos-Chinijos karas kelis kartus priver
tė Jungtines Valstijas atsiliepti—protes
tuoti.

Kaip žinia, karą Ispanijoj uždegė Vo
kietijos ir Italijos fašistai, o Chinijoj—

(Japonijos imperialistai. Šios trys reak
cinės valstybės stengiasi uždegti pasauli- 
įnį karą. Jos visos veikia išvien. Jos 
' mano kitas šalis sumušti’ir pavergti.

Sovietų Sąjunga senai jau nurodė, kad 
šios trys reakcinės valstybės karu kvė
puoja. Sovietų atstovas d. Litvinovas 
Tautų Lygoj kelis kartus nurodė, kad 
jeigu taiką mylinčios šalys veiktų išvien, 
tai karo organizatoriai būtų priversti nu
sileisti. Dabar Sovietų spauda gražiai 
pasitiko Roosevelto kalbą. “Izviestijos” 
rašo:

“Roosevelto kalba, tai puikus žings
nis pirmyn. Trumpa ateitis parodys, ko- 

4kie kiti žingsniai bus daromi. Nereikia 
nei sakyti, kad prezidento padarytas 
žingsnis už praktišką kolektyvį veikimą 
prieš beteisius agresorius bus patiktas 
pilniausia parama iš Sovietų Sąjungos 
pusės.”

“Pravda” rašo: “Agresoriai nėra toki 
baisūs, kaip jie nuduoda. Yra pilniausia 
galimybė suvaldyti karo padegėjus pa- 
gelba kolektyvio veikimo iš taiką mylin
čių valstybių pusės. Sovietų Sąjungos 
gyventojai gali tik pasveikinti Jungtinių 
Valstijų pasirengimą jungtis ir imti da- 
lyvumą su taikąTnylinčiomis šalimis ko
vai už taikos ir tautų užtikrinimo reika
lų išlaikymą.”

100,000 Hitlerio Šnipų
Hitleris, ruošdamasis uždegti pasauli

nį karą, išvystė šnipų tinklą užsienyj. 
Sovietų Sąjungos Mokslinis Institutas 
apskaitliuoja, kad Vokietijos fašistai 
įvairiose pasaulio šalyse turi iki 100,000 
šnipų ir jų pagelbininkų. Šnipų prieša
kyje stovi Hitlerio patarėjas Rosenberg, 
kuris dabar yra jo atstovu Anglijoj. Jo 
pirmoji ranka yra Bohle, o antru pagel- 
bininku Heidrich, kuris savo laiku orga
nizavo fašistų smogininkus.

Dar 1935 metais, 23 d. balandžio, fa
šistų laikraštis “Essen National Zeitung” 
rašė, kad Gestapo (šnipų organizacija) 
turi 48,000 šnipų. Tada fašistai "sake, 
kad jie turi 2,450 šnipų užsienyj, kuriuos 
ten pasiuntė ir 20,000 tų šnipų pagelbi
ninkų.

Vokietijos fašistai pirmon .vieton sta
to šnipų veikimą Sovietų Sąjungoj. Tam 
tikslui jie turi “Specialį Rusų Depart- 
mentą,” kurio vadu yra generolas Wie
ner ir jo pagelbininkų Gerai Siwert. Bet 
jie grūda savo agentus ir į kitas šalis.

Užsienyj "Hitlerio agentai stengiasi 
paveikti į tų šalių politiką, papirkdami 
valdininkus, nepaklusnius žudydami 
(taip buvcf nužudyti Jugoslavijos kara
lius Aleksandras ir Franci jos ministeris 
Barthou), šnipinėdami karo reikalus, 
svarbesnes industrijas ir užsiimdami sa
botažu.

Sovietų Sąjungoj jau nemažai sučiup
ta Hitlerio šnipų ir sušaudyta. Jie tu
rėjo savo pusėn patraukę net tūlus kari
ninkus, kaip tai Tuchačevskį, Uborevi- 
čių ir dar kelis.

Kiekvienu kartu, kada pasaulyje karo 
pavojus pasidaro didelis, tai jo organi
zatoriai stengiasi ko daugiau pasiųsti sa
vo šnipų užsienin arba ten verbuoti juos. 
Pereito karo išvakarėse kaizeris vien 
Anglijoj turėjo tūkstančius šnipų, bet 
prieš pat karą jų tinklas buvo susektas 
ir jie areštuoti.

Hitlerio šnipai veikia ir Lietuvoj. Ten 
jiems gelbėja voldemarininkai, kurie 
stoja už hitlerinį fašizmą. Hitlerio šno
pavimui bus padarytas galas tik tada, 
kada fašistams bus nustotas sprandas, 
kada Vokietijoj bus atsteigta demokrati
nė tvarka.

Boikotas Japonijos Prekių
Pasaulyj auga nusistatymas prieš Ja

ponijos imperialistus, kurie budeliškai 
užpuolė Chiniją, grobia jos kraštą, ka- 
nUolių ir bombų ugnimi naikina tūkstan
čiais moteris, vaikus, senelius ir jų gyve- 
namius.

• Anglijoj auga .stiprus judėjimas už 
boikotavimą Japonijos prekių. Milionai 
žmonių to reikalauja. Jungtinėse Valsti
jose Darbo Federacija stoja už boikota
vimą Japonijos prekių. Tą pat daro C. 
I* 0b Taigi, milionai šios šalies organi
zuotų darbininkų pasisakė už boikotą.

Amerikoj daug Japonijos prekių yra 
penkių-dešimties centų krautuvėse. Ma

nses privalo boikotuoti—nepirkti Japoni- 
išdirbystės tavorų.

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
( »* z* _______________

;; ^Nauja Istorija SSRS
• Pagaminta nauja “Trumpa 

Istorija Sovietų Sąjungos.” Ji 
trumpai, bet aiškiai apibudina 
padėtį per kelis tūkstančius me
tų tos šalies. Tai pirmoji istori
ją kuri iš marksistinio taško 
nušviečia visą rusų liaudies is
toriją.

Laimingi SSItS Vaikai
Sovietų šalis rūpinasi vaikais 

ir jaunimu. 1914 metais carišti- 
nfij Rusijoj miesteliuose buvo 
tik 436 vidutines mokyklos su 
apie 50,000 vaikų. Dabar Sovie
tų Sąjungoj kolchozninkai turi 
virš 32.000 vidutinių mokyklų, 

kur mokinasi per 10,000,000 
vaikų, (čia neįskaitomos mies
tų mokyklos ir mokiniai).

Caristinej Rusijoj 1914 me
tais viso buvo tik 125 vaikų dar
želiai, o dabar Sovietų šalyje yra 
per 92,000 vaikų darželių ir per 
8,000 vaikų sodų. Ant Juodų Jū
rų krašto pionieriai turi savo 
miestą “Artek”. Laimingi So
vietų Sąjungos vaikai.

Jūreivių Balsas
Juodųjų Jūrų Raudonojo Ka

ro Laivyno jūreiviai prašo So
vietų valdžios, kad imtųsi griež
tų priemonių prieš Italijos pira
tus, jeigu dar jie pabandys 
skandinti prekybos laivus. So
vietų jūreiviai praš<įjiem&-leis
ti lydėti prekybos laivus ir ap
ginti juos nuo piratų.

Armijos Vadų žmonos
Chabarovske, Tolimuose Ry

tuose, įvyko Raudonosios Armi
jos komandierių žmonų konfe
rencija. Dalyvavo ir Tolimų Ry
tų armijos vadas maršalas Blu- 
cheris. Komandierių žmonos 
taipgi lavinasi karinio meno, 
kad atsitikime greta su savo 
draugais galėtų atremti užpuo
liką.

Mirė Tomaševičius
Raudonosios Armijoš organas 

“Krasnaja Zvezda” rašo, kad 
23 d. rugsėjo mirė drg. Jonas 
Aleksandrovičius Tomaševičius^ 
Jis buvo Raudonoje Armijoje 
divizijos komandierium. Gimęs 
1890 metais. Aktyviai dalyvavo 
bolševikų revoliucijoj.* paėmime 
žieminio Palociaus ir piliečių 
kare.

Tarptautinė Apžvalga
Kovos Ispanijoj

. Didvyriškai a s t u r iečiai 
gina Gijon prieplauką. Kar
tais jie pereina į sėkmingas 
kontr-atakas ir užduoda fa
šistams smūgį. Fašistai sa
ko, kad jie turi prieš astu- 
rięčius 60,000 kareivių, 
daug lėktuvų, tankų ir di
delių kanuolių. Veikiausiai 
fašistai perdeda savo spėkų 
dydį. Bet jeigu ir taip, tai 
jiems garbės nedaro. Astu- 
riečiai jau antri metai ap
supti, nuo viso svieto at
skirti ir jeigu fašistai jų ne
gali įveikti, tai nėra nei kal
bos, kad fašistai galėtų lai
mėti Madrido fronte.

Pietų, Madrido, Aragono 
frontuose liaudiečiai gerai 
kaujasi. Jie uždavė fašis
tams smūgį ties Penarroya, 
Belchite, Cerro Blanco ir 

. Jaca. Jie apsupa fašistus 
Hueska, Saragossa ir Jaca 
srityse. Prie Useros liau- 
diečiai 7-nių valandų mūšyj 
supliekė fašistus. Reporte
ris H. L. Matthews priduo
da didelės svarbos liaudie- 
čių pergalei ties Belchite, 
kur jie užėmė labai inforti- 
fikuotas fašistų pozicijas. 
Tuom jie sudarė pavojų fa
šistams Teruel fronte. 
Svarbu tas, kad liaudiečiai 
jau sugebi išmušti fašistus 
iš tų pozicijų, kur jie per 
virš metus laiko apsidrūti- 
no. Bet kada liaudiečiai 
tas pozicijas užima, tai fa
šistai negali atimti, nors jie 
žino, kaip apkasai ir apsi
gynimai jų pačių pabuda- 
voti.

Liaudiečių milicija persi
organizavo į reguliarę ar
miją, ji gerai aprengta ir 
išlavinta. Liaudiečiai ima į 
savo rankas iniciatyvą ir 
pereina į užpuolimą tai vie
nur, tai kitur. Pasibaigė 
laikotarpis, kada., jie tik gy
nėsi.

Fašistai jaučia, kad jiems 
ateina galas. Jie tęsia seną 
savo praktiką—iš lėktuvų 
žudo civilius žmones. Bet 
ir tas ne visur pavyksta, 
nes liaudiečių lėktuvai tan
kiai fašistus supliekia. Pra
nešama, kad Mussolinio ge
nerolas . Atillio Teruzzi,' ku
ris yra komandierius visų 
Italijos fašistų Ispanijoj, 
reikalauja nuo Mussolinio 
daugiau kareivių, nes kitaip 
fašistai negali atsilaikyti. 
Italijos fašistai jau daug 
saviškių paklojo, tai Musso- 
linis po pasitarimo su •' Hit
leriu reikalauja siųsti dau
giau Vokietijos fašistų į Is
paniją. •

Tarptautinėj politikoj fa
šistai dar daugiau prakiša. 
Franci j a ir Anglija priėmė 
prie piratų gaudymo pira
tą Mussolinį, bet jo laivus 
nesutinka prileisti arti Is
panijos, o tas kliudo naujų 
fašistų spėkų privežimui. 
Tuom kartu Francija ir An
glija griežčiau reikalauja 
ištraukti fašistus iš Ispa

nijos, nes kitaip atidarys 
Franci jos sieną ir leis liau- 
diečiams pirktis ginklų..

Piratai atakavo' Anglijos 
karo laivą “Basiliską.” Tas 
dar daugiau pablogins faši
stų reikalus.

United Press praneša, 
kad viso Ispanijoj jau žuvo 
1,310,000 žmonių. Pagal tą 
pranešimą, karo lauke už
mušta 110,000 liaudiečių ir 
250,000 fašistų. Užfrontėj 
pas liaudiečius užmušta 
500,000, o pas fašistus— 
400,000. Liaudiečių užfron
tėj užmušti daugiausiai fa
šistų lėktuvų bombardavi
mais; gi fašistų užfrontėj— 
sušaudyti per fašistus.

Karaš Chinijoj
Chinijos liaudis rodo- ste

buklus kovoj prieš Japoni
jos imperialistus. Japonijos 
imperialistai prieš Chiniją 
sutraukė daugiau, kaip pusę 

ja pasmerkė Japonijos im
perialistus už žudymą civi
lių žmonių. Daugelis laik
raščių mano, kad Japonijos 
imperialistai susmuks Chi
nijoj.

Japonijos imperialistai 
apimti pasiutimo šaukia, 
kad jie negali chinus su
mušti todėl, kad Sovietų Są-- 
junga juos remia, duoda 
jiems ginklų ir karo pata
rėjų. Japonijos imperialis
tai, sakoma, sutraukė 600,- 
000 kareivių į Korėją ir 
Mandžuriją prieš Sovietus 
ir 400,000 prieš Chiniją. Tū
li kariniai žinovai mano, 
kad ši skaitlinė perdėta.

Buržuazija, ypatingai An
glijos ir Amerikos, laukia, 
kad Sovietų Sąjunga pultų 
ant Japonijos, sumuštų ją 
ir tuom visas bėdas užbaig
tų Rytuose. Jie net apskait- 
liavimus daro, kad dabar 
Sovietai galėtų tą padaryti, 
nes Vokietijos ir Italijos fa
šistai užimti Ispanijoj, o Ja
ponija sutiko didelį pasi
priešinimą Chinijos liau
dies. Žinoma, kad Sovietai 
karo nepradės tol, kol jie 
galės jo išvengti. Sovietų 
spaudos nurodymais, Chi
niją gaudama pagelbos iš 
kitų šalių galės išgūrinti Ja
ponijos imperialistams dan
tis. Japonijos imperialistų 
pralaimėjimas Chinijoj at
vestų prie sukilimo*Japoni
jos liaudies prieš savus im
perialistus ir užbaigtų visas 
karo provokacijas Tolimuo
se Rytuose.

D. M. š.

savo karo jūrų laivyno ir 
orlaivyno, apie. 400,000 kar
eivių ir negali savo' tikslų 
atsiekti. Japonija manė ke
liais smūgiais, į savaitę — 
kitą, parblokšti Chiniją, bet 
jau trys mėnesiai kariauja 
ir negali chinus nuveikti 
prie Shanghajaus.

Tiesa, japonai kiek dau
giau pasisekimo turėjo Šiau
rinėj Chinijoj, bet tik todėl, 
kad čia veik kiekvienos pro
vincijos generolai veikė sky
rium, vienas kitamznegelbė- 
jo, o kiti tiesiai parsidavė 
japonams. Japonija užėmė 
nemažą plotą Peiping-Tien- 
tsin-Paotung-Tehchow s r i- 
tyj ir jau rengiasi ten su
tverti “neprįgulmingą” val
stybę Mentoūkuo. Tai bū
tų tokis padaras, kaip Man- 
džūrijoj—Manchukuo.

Bet ant Geltonosios (Yel
low) upės chinai yra gerai 
prisirengę pasitikti japonus. 
Iš Shensi provincijos at- 
maršavo virš 100,000 buvu
sių raudonarmiečių vadovy
stėj komunisto generolo 
Chu-Teh ir jau supliekė ja
ponus ties Kwanglingu, kur 
virš 3,000 japonų užmušė. 
Aišku, kad ir šiaurinėj Chi
nijoj Japonija sutiks didelį 
chinų pasipriešinimą.

Karo žinovai, kaip prane
ša iš Shanghajaus James 
Mills, sako, kad japonai pra
sti kariautojai. Kas liečia 
Japonijos orlaivius, tai sa
ko: “100 amerikiečių bom
belių ir 50 mūšio orlaivių į 
savaitę laiko sunaikintų vi
sus Japonijos orlaivius Chi
nijoj... Japonijos karinin
kai padarė didžiulę klaidą 
manydami, kad šiandien 
chinai kariai yra toki, kaip 
keli metai atgal... Jeigu 
120,000 japonų _ kareivių, 
daugiau kaip pusė karo lai
vyno ir orlaivyno negali su
mušti chinus prie Shangha
jaus, tai aišku, kad chinai šiai iššaukti į Tauragnus gesin- 
yra geri kovotojai ir kad ti didelio Tauragnams pavojin- 
Japonijos karo mašina pra- go gaisro, 
štai veikia.”

Toliaus jis sako, kad 
prieš Shanghajų veikia virš 
700 ❖kanuolių tik nuo Japo
nijos karo laivų, ir vis vien 
negali chinus įveikti. Karo 
specialistai seka mūšius ir 
daro išvadas. Pagal jų su
pratimą:

“Japonai prastai šaudo iš 
karo laivų. Daugelyj atsi
tikimų nepataiko į taikyklį. 
Prasti japonai lakūnai.” Jų 
supratimu, kuo giliau į Chi
niją briausis japonai, tuo 
jie sutiks didesnį chinų pa
sipriešinimą.

Pasaulio^ Atsinešimas
Japonijos i m p e rialistus 

pasmerkė Tautų Lygoj 52 
šalys, kaipo užpuolikus. 
Prie to prisidėjo ir Jungti
nės Amerikos Valstijos. An
glijoj auga aštrus žmonių 
nusistatymas prieš Japoni
ją. Amerikoj kyla protestai 
prieš japonus. Net Krikš
čionių Bažnyčios Federaci

UETUVOS ŽINIOS
Didelis Gaisras Tauragnų 

Miestely

13 d
Degė 4 Namai

Naktį iš rugsėjo 12 į 
baigus gesinti Utenoj gaisrą, gal 
už kokios valandos apie 2 vai. 
nakti buvo Utenos ugniage-

Ten, viduryj miestelio, liep
snojo keturi namai, kurių vie
nas visai sudegė, kitų—dėka ug
niagesiams—stogai ir mažiau ar 
daugiau šiaip apdegė.

Gaisras kilęs iš manufaktū
ros krautuvės, Sudegę trobesiai 
buvę apdrausti.

Gaisras tauragniškius labai 
išgąsdino. Gaisro priežastis aiš
kinama.

Kauno Skalbyklose Dirba 
Per 500 Darbininkių

( Provizoriniais a p s k aičiavi- 
mais, Kaune apie 20 tūkst. pilie
čių savo skalbinius duoda plauti 
į skalbyklas. Kaune veikia ke
lios dešimtys skalbyklų, kuriose 
dirba per 500 darbininkių.

Iš pasikalbėjimų su keliolikos 
skalbyklų darbininkėmis gauna
si įspūdis, kad jų darbo sąly
gos labai sunkios, o uždarbiai 
maži. Reta kuri skalbykla turi 
skalbiniams velėti mašinas ir 
atatinkamus katilus, daugumas 
skalbyklų dirba primityviškai, 

Chinijos kareiviai, sužeisti per susikirtimą su japonais ir atgabenti j 
ligoninę.

viską rankomis. Blogiausia, kaip 
skalbėjos nusiskundžia, kad 
skalbyklos be ventiliacijos, nuo
lat prigaravusios, nuolat jose 
karšta ir tvanku. Kadangi dau
gumas skalbyklų darbininkių 
dėl menkų uždarbių neturi pa- 
sisamdžiusios kambario, tai, 
šeimininkams leidžiant skalby
klų kontorose tarp nešvarių 
skalbinių jos ir nakvoja.

Daugumoje skalbyklų darbi
ninkės gaunančios ir maistą, bet 
maistas menkos vertės, ir nuo 
20 iki 80 lt. pinigais per mėnesį.

Darbininkės n u s i s k undžia, 
kad skalbykloms nenustatytas 
darbo laikas ir, išskyrus dvi 
skalbyklas, visur esą dirba 12- 
16 valandų per parą, neduoda
ma atsiskaitymo knygelių, ne
mokami viršvalandžių ir bran
genybės priedai ir tt.

Kai kurių skalbyklų darbinin
kės atatinkamoms įstaigoms 
davusios skundus, bet be vaisių.

Sudegė 35 Raguočiai
PAGIRYS. Rugsėjo 4 d. apie 

24 vai per apylinkę perėjo smar
ki perkūnija. Perkūnas įtrenkė 
ir sudegino J. Daunaravičiutės 
tvartus. Sudegė ir 35 raguočiai. 
Pagydo ugniagesiai ir vietinė 
gaisrinė vos apsaugojo kitus 
trobesius.

Per j auna Motina
Narkūnai. Rokiškio v. 14 me

tų mergaitė Z. tapo nėščia. Mer
gaitė sakosi, kad ji nėščia tapu
si nuo senelio. Bet tam niekas 
netiki, nes senelis turi 90 metų 
amžiaus, žmonės kalba visiškai 
kitaip

Nuvijo Fašistų Bombininkus 
Nuo Valencijos

Valencia, Ispanija. — 
Penki fašistų lėktuvai vėl 
kėsinosi bombarduot laiki
nąją Ispanijos sostinę Va- 
lenciją, bet greitieji valdžios 
lėktuvai nuvijo priešus. Ta
da fašistų lakūnai bėgdami 
bombardavo Sagunto prie
plauką, keliolika mylių nuo 
Valencijos.

Ispanijos Valdžia Paskleidžia 
Roosevelto Kalbą

Valencia. — Ispanijos val
džia užsakė išspausdint mi- 
lionus kopijų prezidento 
Roosevelto kalbos, pasaky
tos Chicago j prieš fašistus 
imperialistinius g r o bikus, 
ir paskleist ją po visą res
publikinę Ispaniją.

Naujas Arabų Komitetas 
Kovai prieš Angliją ir 

žydus
Jerusalem. — Kad Angli

jos vyriausybė panaikino se
nąjį Arabų Aukštąjį Komi
tetą Palestinoj, areštuoda
ma jo vadus, tai dabar susi
darė naujas arabų komite
tas kovai prieš Angliją ir 
žydus.

Berlin. — Nazių valdžia 
uždraudė vokiečiams mo
kint žydus muzikos.
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Mich. Kolcov

Reikalinga atakuoti ir būtinai 
užimti Quinto rajoną, kuriame 
fašistai yra įsitvirtinę. Tokia 
kariška užduotis buvo N-kos di
vizijos. Nuo jos išpildymo pri
klauso kitos pasekmingos kariš
kos operacijos. Be Quinto nega
lima prieiti prie Saragosos apy
linkių ir pastatyti patį miestą
po tiesioginiu apšaudymu, kuris'Jis dar neatsakė nei į vieną mū- 
jau 10 mėnesių iš trylikos mč-(sų šūvį, 
nėšių pilietinio karo skaito sa
ve išlaukėj bile kokio pavojaus.

į senelę kanuolę ir jos jauną, bet 
pasakiškai narsią įgulą. Kiekvie
na keliolika sekundų jie nuo mū
sų pasidengia stulpais žemių ir

A.LD.L.D. REIKALAI
I sis, kiekvienas atskiras mecha- dūmų, skauda širdį nuo liūdesio.
niurnas ar mechanikas yra ge
rai matomas gana iš toli pliko
mis akimis.

Kanuolės užpakalyje paleidžia 
pirmuosius šūvius. Pryšakyje 
sprogsta granatos, išnešdamos į 
viršų pilkai juodus stulpus.

Saulė pradeda kaitinti. Kan
kinantis laukimas. Quinto tyli.

Bet žiūrėk, prabėgus kelioms se
kundoms, iš senelės kanuolės 
žybtelėjo ugnis: “Talmanas” at
sako !

Keturias dešimts minučių tę
sėsi šita jaudinanti dvikova. Ka- 

Inuolė iššaudė pilnai visą mūšio 
komplektą, — 120 sviedinių. Jos 
paskutiniai šūviai paskendo 
griausmingam uragane respub- 
liškų batarėjų šūvių. Trečia ir 
paskutinė galinga ataka padengė 
Quinto dūmais ir dulkėmis.

. Karei- 
mybė tuščiuose Aragono laukuo- bažnyčios. Visas kaimas ir tvir- viai nuo žemės ir su atstatytais 
se. Vėl trankosi ir griaudžia šū- tumos paskęsta dūmuos. Dabar ■ durtuvais ir rankinėmis grana- 
viai, vėl eina keliais kareiviai, momentas atakuoti fašistų apka- tomis metasi į pirmąją apkasų

• sus. Bet įvyko nemalonumas, liniją. Keliolika minučių iš kul- 
Brigada, kuri supė kairįjį spar- kasvaidžių fašistai žeria kulkų 
ną, užkliuvo vienu batalijonu už |Betų. Bet staigiai iš užpakalio, 
atskiro vienkiemio, kuriame bu-pš už kalvų pasirodo respubliš- 
vo įsitvirtinę fašistai, čionais 
pasirodė batarėja artilerijos ir 
keletas kulkasvaidžių. Vienkie- 

Imis prisiėjo apsupti, prasidėjo 
degus žolė. Ir tai viskas. Nėra atkaklus susišaudymas. Kulkas- 
nei medžių, nei krūmų, kas ta-1 
ve išgelbėtų nuo bėga i lest i n gų 
kepinančių saulės spindulių. Nė-1 
ra čionais taipgi vandenio. Jį 
turi gabenti iš užfrončio dide
liais bosais — jis yra pasibjau
rėtinai dvokiantis, šiltas ir 
drumzlėtas. Bet velnias su tais 
visais skoniais. Kad nors vienas 
gurkšnis ir tokio vandenio—ka-į 
da tavo burna išdžiūvus, lūpos 
sutrūkę, kada visos kūno skylu
tės užkimštos dulkėmis. Tų smil
čių dulkių prikimštos pilnos ta-, 
vo ausys ir nosis; trini akis pur- į 
vinais pirštais, jos užsidega kar- j 
ščiu, saulė jas dar ^daugiau ke
pina ir kuomet pažiūri į bile ko
kį daiktą, jis blykčioja tavo 
akyse įvairiomis spalvomis.

Visi pavydi N-kai brigadai: 
ją naktį išsiuntė persikelti per , 
Ebro upę. Naktį prie Ebros upės Į 
seklumos! Reiškia, bus šviežio 
vandens iki kaklo! Paaiškėjo.

Ant galo, granatų švilpimas 
pasidaro neperstojąs. Granatos .

Po ilgos tylos pertraukta ra-įkrinta ant blindažų, kapinių ir | Pėstininkai skubinas.

balti nuo dulkių su tamsiai rau
donais veidais, saulės įdegin
tais, vėl pilni keliai kanuolių ir 
sanitarinių vežimų su sužeis
taisiais. t

čionais sunku kariauti. Tan
kios smėlio kalvelės, kartais net 
iki kalno dydžio. Ant jų ruda iš-

i vaidžių ugnis liko sukoncentruo
ta linkui batarėjos. Į sienas, 
dviejų aukštų, akmeninio namo 
pylės, kaip lietus, ir atšokinėjo 
kulkos. Keletą sužeistų nunešė 
į miestą. Artilerija liko vietoje.

Praėjo daugiau pusvalandžio. 
Virš Quinto dūmai jau senai iš
sisklaidė. Tą tylią pauzą per
traukė orlaivių pasirodymas. 
Penki respubliški lengvieji bom- 
banešiai pradėjo mušti priešų 
blindažus. Paskui juos pribuvo 

• būrys naikintuvų į šiaur-vaka- 
1 rių sparną, kad pridengti res- 
Ipublišką kavaleriją ir mechani
zuotas dalis, kurios vykdė antrą 
dalį kariškų operacijų.

't *

ward A. McGrath, kuris, pati
kėdamas viršminėtiems dakta
rams, pasirašė po dokumentu, 
įkalindamas tą moterį į Marl
boro beprotnamį.

Šį visą suokalbį iškėlė aikš
tėn tos moters advokatas Ema
nuel Kohn, Newark, N. J.

Neužmirškime Sergančio 
Draugo

Jūsų reporteriui būnant 
Brooklyne Aido Choro “Korne- 
vilio Varpų” vaidinime netikė
tai sutikau senai matytą nuo
širdų draugą A. šoblinską, 
kuris per ilgus metus gyveno 
Linden, N. J.

Jeigu šis draugas nebūtų pa
sveikinęs manęs, tai nebūčiau 
pažinęs, taip nupuolęs sveikatoj 
iš priežasties ligos.

Tai senas “Laisvės” skaity
tojas ir rėmėjas mūsų broliškų 
organizacijų. Ar negalėtų linde- 
niečiai su elizabethiečiais kaip 
nors pagelbėt jam?

Mažai mes rasime draugų, ku
rie, taip sunkiai sirgdami, atlan
kytų mūsų parengimus, kaip šis 
draugas padarė.

Tai, sakau, tikras pasišventi-jį 
mas. Pasikalbėjime su juo, jis 
man pasakė, kad mano apsigy
venti Brooklyn, N. Y.

“L.” Reporteris.

įvyko rugs. 30 d. Be kitų daly
kų, perskaitytas laiškas, prisiųs
tas Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyniškio Komiteto, siū
lantis suruošti prakalbas Brid- 
geporte.

Komitetas laišką mielai priė
mė ir prakalbas rengia. Be to, 
komitetas rengiasi suruošti ko
kią nors pramogą. Kadangi šis 
komitetas darbuojasi naudai vi
sos už laisvę stojančios žmoni
jos, tai jis atsišaukia į visas lie
tuvių draugystes Bridgeporte, 
ragindamas prisidėti prie to 
darbo ir padaryti šį parengimą 
vienu iš geriausių, šios pramo
gos pelnas bus skiriamas Lietu
vos politiniams kaliniams arba 
atsteigimui demokratijos Lietu
voj. Greitu laiku ir vėl šis ko
mitetas susirinks ir susirinki- 
man bus kviečiamos laiškais vi
sos Bridgeport© lietuvių drau
gijos.

pe. Fašistų išmušta 500 karei
vių.

Gyvenimas eina sava vaga. 
Gatve traukia minia'pabėgėlių. 
Fašistai išsivežė tiktai mūšiui 
tinkamus žmones. Senelius, mo
teris ir vaikus jie paliko ugny
je. Dabar juos išsiunčia į užpa
kalį, kad kartais fašistai neda
rytų netikėtos kontr-atakos ar 
orinio bombardavimo. Kareiviai 
nuvargę, nudulkėję, meiliai kal
basi su merginomis.

Svarbiausia gatve varo dide
lę bandą gyvulių. Jie taipgi pa
puolė į belaisvę.

O paskiau, per šūvius, per su
žeistųjų vaitojimą, girdisi koks 
tai netikėtinai linksmas triukš
mas ir juokai. Kas atsitiko? 
Rado šulinį, tikrą šulinį su van
deniu, ~ir švariu vandeniu! Iš i 
sykio prie jo išaugo ilga, šne- 
kinga kareivių eilė. Kas tai jau „era veikimo' tai 
padare tvarką : imti bonkomis, ■ (jraUggs pasisakė, kad tai mūs 

pačių kaltė, kad vieni kitų lau
kia ir niekas nieko neveikia. Po 
šių diskusijų tegul nebus vietos 
mūsų tarpe tokioms mintims', 
kad “aš veikiau pirmiau, tegul 
dabar kiti veikia,” arba, “tegul 
jaunesni veikia.” Taip darant, 
nieko atsiekt negalėsim. Turim 
pradėt visi darbuotis, juo dau
giau kuopų valdybos, be jokio 
atidėliojimo, o pasekmės bus už
tikrintos.

Buvusieji diskusijose, girdė
jot draugių binghamtoniečių ra
portą iš veikimo. Kodėl neimt 
tą pavyzdį draugėms moterims 
šioje apielinkėj ir darbuotis 
taip, kaip anos draugės Bing- 
hamtone? Jeigu joms ten galima 
atlikt tokius didelius darbus šio
je organizacijoje, tai neturėtų 
būt išimties ir mūsų draugėms 
šioje apielinkėje.

Nors visos kuopos, esančios 
šiam apskrityj, buvo kviečia
mos dalyvauti diskusijose, bet 
ne visos įvertino jas ir Forest 
City, Nanticoke ir Edwardsvil
le, Pa., kuopų atstovai nepribu
vo.

Apkalbėjus tuos trūkumus ir 
'kaip juos prašalint, visi pasiža-

Visų ALDLD \2-to Apskričio 
Kuopų žiniai

Jau mums žinoma, jog buvo 
nusiskundimų, kad nekuriose 
kuopose šiam apskrityj veiki
mas yra atsilikęs. Apskričio val
dyba stengdavosi tuos trūkumus 
prašalint, bet pageidaujamų pa
sekmių nebuvo. Todėl apskričio 
valdyba, keli mėnesiai atgal, nu
tarė surengt diskusijas šiam ap
skrityj, kad išdirbt planus tiems 
visiems trūkumams prašalint. 
Diskusijos įvyko rugs. 26-tą d. 
ir buvo daug kalbėta šios orga- 

'nizacijos reikalais, kaip tveikt ir 
surast būdus pagerint veikimą, 
ir kodėl tie trūkumai čia randa
si. Po visapusio apkalbėjimo, 
pasirodė, kad kuriose kuopose 

i ir draugai-padarė tvarką: imti bonkomis, 
bet ne kibirais, nes kitaip vi
siems neužteks vandens, be to, 
iš sykio reikia duoti tą vandenį 
gerti avei išbandymui — ar jis 
nėra užnuodytas.

Avis geria—ir nieko, reiškia, 
vanduo geras, neužnuodytas.

Prisiartina naktis, bus galima 
čionais nakvoti.

Vertė P.

kų kareivių būriai: ši yra antro
ji respubliška brigada, — ta ku
ri perbrido Ebros upę, — atker
ta fašistam atsitraukimą.

Fašistinės kanuolės nutilo. 
Eina betvarkis šaudymas, sprog
sta rankinės granatos. Blinda
žus fašistai apleido.

Respublikiečiai juos užima ir 
randa viską panikoj paliktą: j 
kulkasvaidžiai, šovinynės su šo
viniais, net kepurės, vakarykšti 
saragosiški laikraščiai, lavonai 
ir keletas sužeistų. Vienam 
granatos nutraukta ranka. Sku
duru jis dengia žaizdą nuo mu
sių ir prašo gerti. Prie įėjimo 
suplėšyti dokumentai fašistinės 
sąjungos “Rekete” nario.

Prie batarėjos triusėsi du jau
ni vyrai. Tie — francūzai ka
pitonas Kerre-Geston ir Įeit. 
Samuel, kurie drauge su še
šiais francūziškais ir belgiš
kais komjaunuoliais taip karžy
giškai šturmavo Quinto su sena 
kanuolė. Jie dega neapsakomu 
džiaugsmu kas link 
Fašistų palikta 
pilnoje tvarkoje 
atsarga šovinių.

Kaimas užimtas, bet dar ne-

Rugs. 26 d. Bridgeporto Jau
nuolių Choras turėjo gražų iš
važiavimą K. M. Ramučio vie
toje, North Bridgeport, Conn. 
Turiu pripažint, kad šis choras 
yra gražus ir gerai išlavintas. 
Jis dainuoja ne tik Bridgeporto 
lietuviams, bet važiuoja ir į ki
tas aplinkas lietuvių koloni
jas ir ten gražiai pasirodo. Iš- 
važiaviman atsilankė daug gra
žių svečių, net ir iš kitų miestų 
parėmė chorą.

Choristai norėjo susirinku
siems padainuoti keletą dainelių, 
bet nelaimei mokytojas, P. Bru- 
žauskas, susirgo, tad ir nepasi
sekė publikos pilnai užganėdint. 
, Choras taria ačiū visiems atsi
lankiusiems į šį išvažiavimą ir jį 
parėmusiems.

M. Arison.

■

BROOKLYN LABOR LYCEUMŠYPSENOS DARBININKŲ IŠTAIGA

Elizabeth, N. J

išvalytas. Keletas šimtų fašistų k f : i • ’ npdn-idėj0 pradgt darbuotis, kad pa-
užsidarė su kulkasvaidžiais V < ” i 8’erint veikimą šiame apskri-
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Prieškarinio komiteto posėdis

Ponia Flora Meyer Potter pa
reiškė, kad šį suokalbį padaręs 
jos vyras Joseph C. Potter, kai 
ji nesutiko pasirašyt po legaliu 
dokumentu, duodant jai $1,000

pergalės, 
viena batareja 
ir dar su gera

tą. Jį padarė. Bet niekas iš pės-'i JI niekas nekreipė dėmesio.
kad sapiorai suspės padaryti tik ?rie Priekinių linijų. Iš sykio 
tą. Jį padarė. Bet niekas iš pės-'l JI niekas nekreipė dėmesio, 
tininkų juomi nesinaudojo. Per Pa&k'au pradėjo j jį visi žiūrėti, 
tiltą tiktai buvo pervežtos ka- Ant sunkvežimio kanuolė, uzpa- 
nuolės ir kitos reikalingos ka- kalyje* sviedinių dėžės.

blinda- 
jų ilga 
ir vi- 
aukŠta BUS LABOR LYCEUM SALĖJE

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Šiemet Jy Turėsime Daugiau Negu Bent 
Kada Esame Turėję

“Laisvės” Koncerto bilietai jau gatavi; sėdynės re
zervuotos, įžanga 50c, 75c ir $1.00. Nesivėlinkite 

įsigyti bilietus. '

Salės del Baliu, Koncertu, Ban- 
kietu, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Po pietų įvyko stebėtinai ne
paprastas sceninis epizodas. Iš 

J užpakalio per lygumą atvažiuoja 
j didelis sunkvežimis (trokas). 
i Neskubėdamas jis slenka per 
kalveles ir nuolatiniai artėja

riškos medžiagos. O pėstininkų 
brigada su savo viršininkais 
perbrido Ebros upės seklumą.

Jeigu naktį nepereis per upę, 
lengviau nebus. Kad miegoti, 
reikalinga gulti su antklode tie
siog į smiltis, žinoma, nuovar
gis nedaro skirtumo, kur tu at
siguli. Bet kaip tik pradedi 
snausti,—prasideda pats nema
loniausias momentas. Dideli, 
bjaurus uodai pradeda graužti 
tau kaklą, nosį ir blauzdas—kur 
tik rodosi skaniau. Ima pavydas 
kas link tų, kurie randasi palė- 
pinėse, nors ir ten dušnumas ne
pakenčiamas. Ten stuksi rašoma 
mašinėlė, vienas ką tai garsiai 
kalba į lauko telefono triūbelę, 
visi žmonės apsipylę prakaitu.

Tą naktį niekas negali miego
ti. Mūšis prasideda tiesiog pra
džioje žygio, dalys ką tik suspė
jo priimti kovos formą. Kai ku
rie negavo pailsėti net vienos 
valandos prieš ataką.

Nenaturališkai didelis mėnu
lis apšviečia kalvų viršūnes. Jo 
šviesoje staiga kyla debesis dūk 
kių nuo maršuojančių kareivių 
kolonų. Kokia tuštuma ir tyla 
aplink! Nejaugi mes ne Afrikoj, 
ne Centralinėj Azijoj, nejaugi 
mes Vak. Europoj, atstume 
trijų valandų orlaivinės kelionės 
nuo Paryžiaus?

Prašvito diena iki artilerijos 
prisiruošimui. Quinto stovi tie
siog prieš mus, atstume dviejų 
ir pusės kilometrų kalvotoje ly
gumoje, kaip ant scenos. Pryša
kyje trečioji grupė tvirtumų: 
platūs betoniniai blindažai su 
dviemis eilėmis šaunamųjų sky
lių, padarytų iš akmens ir ce
mento, kurios padengtos palai
domis smiltimis. Tarpe 
žų — grupė namų, už 
akmeninė kapinių siena 
duramžinė bažnyčia su
varpine. Užpakalyje, tarpe kal
vų, dar dvi eilės tvirtumų. Vis
kas tas randasi plačioje lygu
moje, per kurią puola respub- 
liška armija. Kiekvienas judė-

Tikras Būdas
Kaune tūlo viešbučio šei

mininkė pataikauniai paly
di svečią ir klausia: “Drįs
tu paklausti, tamstą, ar pa7 
tenkintas mūsų nakvyne?”

Svečias: “Viskas būt ga
na gerai, jeigu patalynė ne
būtų taip pilna...”

Šeimininkė: “Teisybę

FOTOGRAFAS

Per binoklius mes pažinom tą 
stebėtiną kombinatą iš Talmano 
batarėjos: nusenusi 75 milimet
rų 19-to šimtmečio kanuolė, pa
imta iš muziejaus,—taip, taip 
iš Madrido kariško istorinio 
muziejaus,—pradžioje pilietinio 
karo. Dabartiniu laiku pas res- 
publikiečius yra gera šiuolaiki
nė artilerija. Bet jauni francū- 
zai-artileristai nenori atsiskirti 
su savo senele kanuolė. Jie įsi
prašė priimti ją į rikiuotę iki ji 
nesubyrės.

Quinto artilerija atidaro ugnį

bažnyčioj. Likusieji slapstosi po 
atskirus namus. Iš už kampų ei
na susišaudymai. Sanitarinės 
dalies viršininkai pribuvo su 
pirmaisiais ambulansais. Jie nu
vyko tiesiog į bažnytinę aikštę, 
išlipa iš ambulanso, kad surink
ti sužeistuosius, — o kulka iš 
varpinės jį nudeda vietoje. La
voną įtraukia į ambulansą.

Atakoj užmušta 8 respubliški 
vadai ir komisarai, apie 60 ka
reivių. Su kaikuriais iš jų mes 
dar kalbėjom praeitą naktį, o 
dabar jų jau nebėra gyvųjų tar-

rome, bet niekas negelbsti.”
Svečias: “Galiu patart 

jums lengvą ir tikrą prie
monę. Kiekvienai blusai 
įteikite po tokią bilą, kaip 
man, tai nei viena negrįš.”

Mokslo Dėsniai
Pradinėje mokykloje mo

kytojas aiškina ąpie meta
lų rūdijimą. Paskui klausia: 
“Kas bus, jeigu drėgnon pa- 
šalėn padėsim geležį?”

Mokinys: “Ji surūdis.”
Mokytojas: “O jeigu pa

dėsim auksą?”
Mokinys: “Jį pavogs.”

Už šešias Dienas Beprotnamyj 
Reikalauja $120,000

Pradžioj spalio mėnesio čia 
iškilo gana įdomus teismiškas 
reikalavimas ponios Floros Me- 

, yer Potter, 63 metų amžiaus, už. 
konspiratyvį jos laikymą Marl
boro, N. J., beprotnamy.

Savo teismiškam skunde po
nia Flora Meyer Potter reika
lauja $120,000 atlyginimo nuo 
daktarų George L. Orton, Rah
way, N. J., Edwin L. Davidson, 
Linden N. J. ir nuo advokato 
Warren A. Sprout, Rahway, N. 
J., už nelegali konspiratyvį įka
linimą jos Marlboro beprotna- 
|min ir išlaikymą jos tenai šešias

Ten, kur šis žmogus rodo paišeliu, yra paveikslas Tom 
Mooney, parodąs jį ant stogo toli nuo tos vietos, kur 
įvyko eksplozija, už kurią jis nuteistas amžinai kalėti. 
Dar vienas įrodymas, kad Mooney nieko bendra netu
rėjo su padėjimu bombos.

Mokytojas: “Kodėl į bė
gantį žmogų greičiau tren
kia perkūnas?”

Mokinys: “Bijo, kad 
pabėgtų.”

Mokykloje mokytojas 
šakojo apie ūkį, apie gyvu
lius bei padargus. Pagaliau 
paklausė: “Na, Petraiti, pa
sakyk, kas yra piemuo?” .

Petraitis tyli.
Mokytojas: “Na, pavyz- 

din, jei jūs būtumėt būrys 
jaunų veršiukų, o aš vaikš
čiočiau po pievą ir jus sau
gočiau. Kas tada aš bū
čiau?”

Petraitis: “Ogi jautis, po
ne mokytojau.”

Jis žino
Antanukas su tėvu aplan

kė žvėryną. Tėmijant būre
lį šieną beėdančių asilų, An
tanukas klausia:

“Tėveli, ar asilai taip pat 
pačias veda?”

“Tiktai asilai jas ir veda, 
sūneli!” giliai atsidusęs, tė
vas atsakė.

Nori Suliesėti
Turtinga ūkininkė liepė 

tarnaitei papjaut vieną iš 
nupenėtųjų žąsų.

Tarnaitė klausia: “O ku
rią žąsį pjauti? Viena sve
ria 13, svarų, kita 20 svarų.”

tyj.
Kurios kuopos ir nedalyvavo 

diskusijose, visvien turi imtis 
už darbo gavime naujų narių į 
šią apšvietos organizaciją. Tai
pogi darbuotis visais galimais 
būdais gaut naujų skaitytojų 
mūsų dienraščiams, “Laisvei” ir 
“Vilniai” laike šio vajaus. Bū
tų galima iššaukt lenktynes tar
pe kuopų gavime naujų narių ir 
skaitytojų mūsų dienraščiams, dienas. 
Visose kuopose mes būtinai tu
rim susirūpint šiais minėtais 
klausimais ir kuri kuopa dau
giausia pasidarbuos, iš apskričio 
gaus dovanų.

Prie pabaigos turiu primint, ug perskyras su jos vyru, 
kad šio apskričio metinė konfe-( į inicidentą tapo įveltas 
rencija bus gruodžio 19-tą die-'net Common Pleas teisėjas Ed- 
ną, Pittston, Pa. Todėl būtinai 
turim pasidarbuot, kad metinėj 
konferencijoj turėtum ką rapor- 
tuot iš savo darbuotės.

12-to Apskr. Rašt.,

Bridgeport, Conn.
ALDLD 63 kp. susirinkimas 

įvyko rugs. 26 d. Vyriausiu klau
simu buvo,, kaip gauti dienraš
čiui “Laisvei” daugiau naujų 
skaitytojų. Susirinkusieji nuta
rė rūpintis tuo reikalu prie kiek
vienos progos.

Nutarta suruošti kokis nors 
teatras su šokiais. Tam darbui 
išrinkta komisija.

Dėl jaunimo žurnalo “Voice,” 
susirinkusieji nutarė rūpintis 
gavimu jam skaitytojų ir iš kuo
pos iždo paaukojo $5.

Taipgi nutarta paaukoti Aido 
Chorui Brooklyne du doleriai su 
pasveikinimu jo 25-kerių metų 
sukakties proga.

Ūkininkė: “Pjauk tryli
kos svarų, nes gydytojas 
man patarė valgyt lengves
nius valgius, kad suliesėti.”

Surinko Juodvarnis

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
(12 Marion SU kamp, Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern P^-k- 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN. N. Y.
Tek: Glenmore (-6191

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

“Laisvės” Koncertas
Šiemet mūsų dienraščio Koncertas bus įvairesnis 

negu bent kada buvo.

Bus Naujų Lietuviškų Talentų
Norime supažindinti Brooklyno visuomenę su visais 
Amerikos Lietuvių Artistais bei talentais. Tad kas 
metai duodame naujų dainininkų iš tolimesnių miestų.

Bus Sekmadienį, 14 Lapkričio-Nov
Po Koncertui Bus Šokiai, Griežiant Gerai Orkestrai

Vien tik šokiam įžanga 50c

Koncertas prasidės 3 vai. dieną, šokiai 7-tą vai. vak.
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Frank Pitcairn Verte D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
Portland, Oregon

(Tąsa)
—Ar yra kokių permainų?—klausiu jo.
—Jis patraukė pečiais ir sumosavo 

rankomis,—tokis judėsis pas ispanus rei
škia: “galima visko laukti.” Jis man pa
rodė raštelį, kurį kas tai įkišo jam pro 
duris:

“Nešdinkitės iš Barcelonos. Jūs turite 
iš čia išvažiuoti ne vėliau, kaip už 24 
valandų laiko. Kitaip—mirtis!”

Piešėjas paaiškino, kad fašistų žmog
žudžiai grūmoja visiems unijų veikėjams 
mirtimi, kurie tik yra veiklūs.

—Aišku,—tarė jis,—panašu, kad baro
metras rodo audrą.

—Tik pamąstyti reikia, kad mieste 
yra žmonės, kurie mano, kad kartą mes 
laimėjome rinkimus, tai kova ir baigta. 
—Tą tarė žmogus, sėdintis prie stalelio 
ir pakėlęs akis nuo laikraščio.

—Kas naujo Anglijoj?—klausė piešė
jas.

Jis visada buvo nekantrus ir, kada aš 
jam nurodžiau, kad kaip kurių laiboris- 
tų vadų rolė skaldyme darbininkų ju
dėjimo net akivaizdoje fašistinio pavo
jaus nepasikeitė, bet dar padidėjo, tai 
jis pašoko nuo' kėdės, pradėjo greitai 
po kambarį vaikštinėti ir pirštus lau
žyti.

Už stalo sėdėjęs žmogus tarė:
—Nejaugi jie nieko nesupranta. Ne

jaugi jie nieko neišmoko nei iš mūsų, nei 
iš Franci jos?

Aš jiem pranešiau, kaip ką iš “Daily 
Herald” (laiboristų laikraščio) ir mano 
sandraugai tarė:

—Visa tai būtų juokinga, jeigu ne
būtų taip gaila.

Jie klausė, kaip Anglijoj buvo pasitik
tas atsišaukimas dėl pravedimo vieny
bės tarpe darbo unijų; o aš klausinėjau 
jų apie vėliausias žinias iš Madrido.

—Fašistų išstojimas artinasi,—ture 
vienas. — Jeigu jūs norite pasilsėti, tai 
skubėkite tą atlikti. Eikite į pajūrį, 
maudykitės, bet būkite pasirengę.

Į ~ ~ —Labai daug,—tarė kitas,—yra nepai- 
^rT’sančių. Žinoma, tas natūralu. Jie gra

žiai pasidarbavo liaudies frontui ir ma
no, kad dabar, kada mes laimėjome per
galę rinkimuose, mūsų priešai nesiprie
šins įvedimui tikros demokratijos Ispani
joj. Bet demokratija pigiai negaunama.

IV 7

Mes pasinaudojome geru patarimu ir 
šivykome į Salou. Tai mažas miestelis ly
gumoj. Jame viso dvi gatvės, namai ap
augę žaliumu. Yra kelios išpuoštos vilos, 
o šalimai maudynių—kavinė su visais pa
togumais. Maudynės tęsėsi septynias my
lias ir visai tuščios.

Vieno aukšto namelyj viešbutyj—res
torane, netoli gelžkelio stoties, pastatyti 
stalai* su parankumais dėl 40 asmenų, 

\ bet kada atėjo pietų laikas, tai męs bu
vome vieni. Patarnautojas užsidėjo bal
tą kepurę ir atnešė mums pietus, eida
mas tarpe tuščių stalų, tartum to nepa- 

Z. stebėdamas. Atrodė, kad mes dalyvauja
me kokiame taKvaidinime. Patarnauto
jas, narys Visuotino Darbininkų Susi- 

I vienijimo unijos, gyvenąs Reusoj, kelios 
mylios nuo jūrų, iš karto laikėsi atsar
giai. Net ir čia, pajūryj, atėjo tas laikas, 
kada kiekvienas žmogus, kurio nepažįs
ti, galėjo ūmai virsti tavo priešu.

Kaip sykis tomis dienomis generolas 
Sanjuro skubinosi iš Berlyno po'pasita
rimų su Hitleriu, o generolo Franco pa
siuntiniai jau buvo kelyje iš Romog į Is- 
pąnijos Morokką.

—Nejaugi pas jus vis taip būna mažai 
žmonių šiuom laiku?—atsargiai klausė
me patarnautojo.

—Ne, nevisada. Paprastai, čia daug 
atvažiuoja turčių iš Madrido; jie apsigy
vena čionykščiose vilose ir daug pinigų 
praleidžia.

—Tai kodėl dabar čia nėra turčių?
Jis mostelėjo ranka. Suprask, kad pa

dėtis tokia, kad galima visko laukti. — 
Kai kurie turčiai, matyti, išvažiavo į 
Franci ją,—atsargiai jis pridėjo.

—Ar jūs manote, kad turčiams nepa
teka demokratija?

—Matyti, kad taip,—tarė patarnauto
jas, pervedęs mane akimis ir kiek dau
giau pasitikėdamas.—Mes susivienijome 
ir sutversime demokratiją Ispanijoj; mes

laimėjome rinkimus, bet turčiai nori pra
žudyti šalį.

Mes išsigėrėme. Patarnautojas pasida
rė sukalbamesnis. Tai buvo jaunas vy
ras, o politinės žinios, pasiekiančios šį 
pajūrį, buvo biednos ir prieštaraujančios. 
Jis pasakojo apie svarbius klausimus, 
kaip jis juos suprato ir klausė mus ar 
taip tikrai, o jeigu taip, tai kodėl? Jis iš 
savo įsitikinimų gerai žinojo bažnyčios 
rolę, ir kas toki yra reakciniai turčiai, 
bet vis jam rodėsi, kad po liaudies fron
to pergalės rinkimuose, jie turėtų pasi
duoti ir1 leisti žmonėms tvarkyti savus 
reikalus. Aš prisiminiau tą žmogų, kuris 
Barcelonoj kalbėjo apie tai, kad tūli per
daug pasitiki, manydami, kad rinkimais 
užsibaigė kova.

—Kai kuriuose artimesniuose kaime
liuose,—tarė patanfautojas pakuždomis 
man į ausį,—kunigai turi su savimi pini
gų maišelius ir pinigus dalina kiekvie
nam praeiviui, valkatai, vagims ir žuli- 
kams. Kunigai jiems kalba: “Jeigu liau
dies frontas bus sunaikintas, tai jūs nuo
latos gausite pinigų taip lengvai, kaip 
dabar.”

Kaip tai nebūtų keista, bet tai buvo 
patvirtinimas to, ką kelios dienos atgal 
aš girdėjau nuo Alvarez del Vayo. Jis sa
kė man, kad bažnyčia—didžiausias žemės 
savininkas Ispanijoj—visur pardavinėja 
savo nejudinamą turtą ir pinigus išlei
džia plačiai papirkimų kampanijai prieš 
liaudies valdžią/Bažnyčia siuntinėja ku
nigus, kurie gausiai dalina pinigus val
katoms a ir prasikaltėliams, vagims ir 
žmogžudžiams. Alvarez del Vayo tą aiš
kiai pabrėžė, kaipo aiškų įrodymą, kad 
fašistų išstojimas prieš demokratinę res
publiką prisiartino. Aš jam pranešiau, 
kad savaitė laiko atgal Londone pinigų 
bankai gavo instrukcijas nuo Anglijos 
valstybės banko, kad nutrauktų bent ko
kius finansinius ryšius su Ispanijos ban
kais. Matyti, Anglijos piniguočiai viską 
gerai žinojo, kas fašistų ruošiama.

Komunistų laikraščio “Mundo Obrera” 
redakcija Madride atsikreipė į valdžią 
pavėlinti gauti 12 revolverių apginklavi
mui sargų dėl apsaugojimo redakcijos 
prieš fašistų puolimą. Leidimas buvo 
duotas. Redakciją dieną ir naktį saugojo 
sargai iš draugų tarpo pasikeisdami.

Barcelonoj komunistai, būdami tikri 
tame, kad užpuolimas prasidės bile minu
tę, reikalavo iš valdžios imtis apsisaugo
jimo priemonių. Bet valdžia atmetė tą 
pasiūlymą, pareiškus, kad komunistai 
perdeda pavojų. Todėl darbininkų unijos 
ir jaunimo organizacijos išskyrė iš savo 
tarpo mažas grupes ir pastatė patrul.es 
gatvėse.

Sekančią dieną mes pastebėjome, kad 
Piliečių Gvardijos Salou miestelyj padvi
gubėjo. Tas metėsi į akis visiems, nors 
kol kas Piliečių Gvardijai nebuvo kas da
ryti. Savo dalyvumu ji tirštino atmosfe
rą ir sunkų laukimą ko tai baisaus, kas 
per visą savaitę buvo jaučiama Ispąnijoj. 
Demokratija dar tik iškovota apjungto
mis liaudies spėkomis, ji povaliai ruošė- , 
si apsigynimui.

' V
Šeštadienio rytą, 18 d. liepos darbinin

kų unijų centrai Madride ir Barcelonoj 
išsiuntinėjo pranešimą visiems savo na
riams pribūti į unijos raštinę tą pat 
dieną.

Darbininkai pribuvo. Jiems įsakė neiš
važiuoti iš miesto nedėlioj ir atidėti vi
sus tos dienos parengimus. Gelžkelieciai, 
kad lengviau pravesti gyveniman įsaky
mą, sulaikė visus ekskursijos traukinius, 
kurie veždavo nupigintomis kainomis.

Tuo laiku matėsi skirtumas apkaina- 
vime įvykių iš valdžios pusės ir darbi
ninkų unijų. Valdžia, turėdama savo ži
nioje daug faktų, vis dar nedakainavo, 
tikrumoj, tas nedakainavimas matėsi ir 
per pirmas karo savaites.

Valdžia iki paskutinės minutės manė, 
kad užteks paprastų policijos jėgų, kad 
sulaužius fašistų sukilimą. Aky vaizdo j e 
organizuotos reakcijos ir karo mašinos, 
ji vis tikėjo į autoritetą liaudies balsavi
mu išrinktos valdžios, palaikomos demo
kratijos sluoksnių.

(Daugiau bus)

Visko Po Biskį
Kaip žinoma, šiandien visoj 

Amerikoj eina didelis darbinin
kų organizavimasis į unijas. Pa
našiai ir pas mus. Pradėjo- dar
bininkai organizuotis į CIO. 
Portlando mieste CIO jau turi 
5,000 narių. Tai reiškia, kad 
darbininkai pradeda iš letargi- 
nio miego pabusti. Visos Ore
gono valstijos ii’ Portlando 
miesto medžio darbininkai šian
dien jau yra CIO nariai. Iš viso 
įstojo 15,000 medžio apdirbimo 
darbininkų. Jau turi jie ir CIO 
čarterį. Dėlto ADF vadai labai 
pyksta, kad darbininkai stoja į 
CIO. Jiė įmanytų, tai CIO tuo
jau sunaikintų. Ties tom dirbtu
vėm, kur darbininkai pri
klauso prie CIO, federeišinai 
pikietuoja ir boikotuoja. Bet 
darbininkai atsako, kad jie ne
pasiduos nei bosams nei ADF ly
deriams, bet laikysis su CIO.

Turiu priminti, kad Portlan
do ir laivakroviai taipgi išėjo iš 
ADF ir nuėjo į CIO. Apie 2,000 
laivakrovių jau yra nariais CIO 
ir turi iš čia čarterį.

Nesenai čia atsilankė p. Da
vis Buck, išvežiotojų unijos vi- 
ce-prezidentas, kaipo ADF va
das; su juo atvyko p. J. Dore, 
Seattle miesto majoras. Jiems 
buvo surengtos prakalbos, bet į 
jas tegalėjo įeiti tik ADF nariai 
su knygutėmis. Deja, savo kal
bose tiedu ponai nieko naudingo 
nepasakė darbininkams, o tik 
puolė komunizmą ir Sovietų Są
jungą. 'Toki ponai tik pasmer
kimo verti!

Antrą dieną (rugs. 25 d.) po 
ADF lyderių kalbų, toj pačioj 
miesto svetainėj buvo suruoštos 
CIO prakalbos. Publikos buvo 
apie 4,000 asmenų, kurie karštai 
pritarė CIO.

Mes, lietuviai darbininkai, 
taipgi turime neatsilikti nuo vi
so šio darbo ir prisidėti prįe 
CIO unijų.-.-.

žmogeliu tai buvo Vilkelis, sklo- 
kininkas.

Drg. Bondžinskaitė atitinka
mai jam atsakė, (šmeižtų ir plū
dimų, kuriuos V. darė, dėl vie
tos stokos, nekartoj ame. Ben
drai, skaitytojai žino, kad šių 
dienų sklokininkai yra pikčiau
si Sovietų Sąjungos ir komunis
tų priešai. Mums tik keista, ko
dėl draugai wilkes-barriečiai 
matė reikalo įsileisti į ALDLD 
ir Komunistų Partijos narių bei 
jų pritarėjų susirinkimą tokius 
tipus, kaip sklokininkas Vilkelis. 
“L.” Red.)

Į Komunistų Partiją įsirašė 
trys asmenys. Vadinasi, Vilkelio 
šmeižtai nesulaikė darbininkų 
nuo stojimo į savo politinę par
tiją.

Vilkelis gyrėsi, kad jis atsi- 
nešiąs faktus į rugsėjo 26 d. vie
šas diskusijas ir ten “prispir- 
siąs kalbėtoją prie sienos.” Dis
kusijose Bondžinskaitė pareika
lavo iš Vilkelio faktų, bet jis jų 
neturėjo ir tuo būdu žmonių 
akyse nusinakino.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, spalio 11 d., 7:30 v. vak. 
Laisves Choro Svet., 57 Park St. 
Prašome visus narius atsilankyti, nes 
turėsime daug svarbių dalykų aptar
ti, tai yra teatro ir apie Lietuvių 
Amerikos Kongreso Maršrutą. — J. 
V. Margaitis. (237-2Š9)

PORTLAND, ORE.
Portlandiečiai ir Oregonsitiečiai 

laukia atvykstant draugo L. 
Pruseikos, “Vilnies” Redakto
riaus iš Chicagos. Jis prižadėjo at
važiuot į Oregoną apie 15 d. spalių,

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

šiuo tarpu jis lankosi apie Californi- 
ją. LDS 106 kp. rengia jam prakal
bas, kurios įvyks 17 d. spalių, Eag
les Svet., Main ir llth gatvių, Ore
gon City. Kuomet pas mus labai re
tai teatsilanko geresni kalbėtojai iš 
rytinių valstijų, tai šis žygis skaito
mas labai svarbus. Tai manau, kad 
Portlando ir Oregon City lietuviai 
skaitlingai lankysis ų Šias prakalbas.
— J. Stupin. ’ (237-239)

GREAT NECK, N. Y. ,
ALDLD 72 kp. ir TDA 48 kp. su

sirinkimai įvyks pirmadienį, spalių 
11 d., Kasmočių Svet., 91 Steamboat 
Rd. 8 v. v. Visi nariai būtinai daly
vaukite ir tie, kurie priklauso prie 
ALDLD kuopos stengkitės ateiti ir 
užsimokėti duokles, nes jau baigias 
metas, o yra daug neužsimokėjusių. 
Būkite laiku. Org. F. B. L. ir F. K.

‘ (238-239)

VARPO KEPTUVE

Spal. 3 d. įvyko LDS 106 kp. 
susirinkimas pas draugus Stu- 
purus, Portlande. Atsilankė veik 
visi nariai. Skaitytas jaunuolių 
laiškas reikale žurnalo ‘'Voice.” 
Išrinkta L. Jeselskienė ir J. Kar- 
banski parinkimui prenumera
tų. Geriausio jiems pasisekimo!

Skaitytas ir d. Pruseikos laiš
kas, kuris šiuo tarpu lankosi po 
Kaliforniją. Jis prižadėjo atvyk
ti į Oregoną ir pabūti čia apie 
keturias dienas. Kuopa nutarė 
surengti jam prakalbas spalių 
mėn. 17 d., Oregon City, Ore., 
taipgi draugišką vakarienę spa
lio 18 d. Portland, Oregon.

Reiškia, kad ir neperdidelė 
kuopelė, tačiau, kai veikia, tai 
gali naudingų darbų nuveikti.

J. Stupur.

Wilkes Barre, Pa.
Iš Atsibuvusių Susirinkimų
Rugs. 20 d. įvyko bendras Ko

munistų Partijos lietuvių frak
cijos narių ir ALDLD 43 kuopos

Spalio 3 d. įvyko ALDLD 
12-to Apskričio rengtos prakal
bos. Kalbėjo d-gė J. Bondžins
kaitė. Ji nušvietė dabartinę pa
dėtį Lietuvoj, pažymėdama sun
kią politinę priespaudą, kurią 
valstiečiai ir darbininkai turi 
nešti ir ekonominį darbo žmo
nių skurdą.

Paskui kalbėtoja nurodė, koks 
skirtumas tarpe fašistų valdo
mos Lietuvos ir darbo žmonių 
šalies, Sovietų Sąjungos. Abu 
kraštai kadaise kentė bendrą 
carizmo jungą, bet šiandien So
vietų Sąjungos žmonės, apsivalę 
nuo klasinių priešų, stebuklus 
daro ekonominėj, kultūros, me
no ir apšvietos srityse.

Kalbėtojos kalbos užbaigą ly
dėjo klausytojų aplodismentai. 
Pirmininkas klausia, ar nori 
kas statyti kalbėtojai klausimą. 
Atsistoja vėl tas pats Vilkelis 
ir prašo pirmininko jam leisti 
skaityti kokį tai “steitmentą.” Iš 
publikos jam buvo pastebėta, 
kad tokiems dalykams čia ne vie
ta; jei V. nori skaityti “steit- 
mentus,” tegu eina pas skloki- 
ninkus. Tuomet jis prašė leisti 
jam statyti klausimą kalbėtojai. 
Bet vietoj statyti klausimą, jis 
ir vėl pradėjo burnoti kalbėtoją. 
Pirmininkas Vilkelį sudraudė ir 
ragino nesikolioti, . liepdamas 
jam atsisėsti. Tuomet tūli Vilke
lio kolegos pradėjo statyti klau
simus, į kuriuos kalbėtoja atsa
kinėjo. Paskui vėl Vilkelis ėmė 
koliotis. Tada iš publikos buvo 
pasiūlyta, kad tokios rūšies 
“klausimus” statyti neleisti ir 
uždaryti susirinkimą. Pirminin
kas leido balsuoti: 9 balsai buvo 
už tai, kad leisti dar jiems 
“klausimus” statyti, o virš 50 
prieš. Tuomi mitingas ir užda
rytas.

Prakalbos žmonės labai gra
žiai klausėsi ir užsilaikė ramiai. 
Tik paskui, “klausimų perijo- 
de,” sklokininkai triukšmavo, 
iš ko žmonės labai pasipiktino.

Susirinkime, Prakalbose ir 
Diskusijose Buvęs.

narių susirinkimas. Atsilankė 
simpatikų ir priešų (Mums ro
dosi, į tokios rūšies susirinkimus 
priešai nereikėtų įsileisti.— 
Red.). Pirmininkas (J. V. S.) 
pakvietė draugę J. Bondžinskai- 
tę pasakyti prakalbėlę.

Kalbėtoja nušvietė pasaulinę 
padėtį, fašizmo siutimą Ispani
joj ir demokratijos gynėjų par
eigas. Trumpai ir aiškiai ji nu
švietė daug klausimų. Ęagino 
priklausyti ALDLD ir Komunis
tų Partijai, pabrėždama Komu
nistų Partijos rolę organizavime 
darbininkų industriniai ii’ politi
niai į Liaudies Frontą už de
mokratijos palaikymą ir socia
lizmą.

Po prakalbos pirmininkas pa
klausė susirinkusiųjų, ar viskas 
visiems aišku, ar nenori klausti 
kalbėtojos. Vienas žmogelis sa
kėsi norįs statyti kalbėtojai 
klausimi- Bet atsistojęs ėmė 
plūsti, niekinti komunistinį ju
dėjimą, Sovietų Sąjungą. Tuo

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

Rūgšti ruginė, sartli ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pieo, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

PHONE PULASKI 5-1090

FLUSHING
RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night

Svyrūnėliui, W. Lynn, Mass. 
—Draugo žinutės įtalpinti laik- 
raštin negalime, nes nesiduoda 
įskaityti. Rašykit rašalu, o ne 
paišeliu, rašykit aiškiau ir ant 
vienos popieros lakto pusės.

A. P. Gabrėnui.—“Aido Cho
ras ir Kornevilio Varpai” gavo
me. Ačiū. Tilps sekančiam “Lite
ratūra ir Menas” numeryj (se
kantį šeštadienį).

Berlin. — Generolas Lu
dendorff, kvailiojantis “vo
kiško dievo” išradėjas, skel
bia, kad jo pati esanti “iš
mintingiausia” pasaulyje ir 
“pranaše.”

Shanghai. — Buvęs Chinijos 
ambasadorius Amerikai dr. A. 
Sze sako, kad kitos šalys galė
tų boikotu priversti japonus 
pasitraukt iš Chinijos.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night.

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents. f y

-ffl

Odos-Kraujo-Nervu Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNĖS 

Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union s*ir IrvinsPI- New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,

IMMMNHMM

patrul.es
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NOTICE
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Alcoholic Beveragrf Čon- 
Atlantic Ave., Borough 
of Kings, to be consumed

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

NOTICE
RL 5856

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

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

NOTICE is hereby given that License No. . 
RL 4957 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

of 
on

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

Bergen Street, Borough 
of Kings, to be ■jonsutned

1
&

at retail Under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

KESSLER 
and Grill)

Brooklyn, N.

Alcoholic Beverage Con- 
Court Street, Borough 
of Kings, to be consumed

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed On the

Alcoholic Beverage Con- 
Atlantic Ave., Borough 
of Kings, to be consumed

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on th

GUMPERT
Hofbrau)

Brooklyn, N. Y.

PAGNOTA 
and Grill)

Brooklyn, N. Y.

P. FIEDLER
Eagle Inn)

Brooklyn, N. Y.

MITCHELL 
Tavern)

Brooklyn, N.

consumed on the premises.
BERNARD C. FREEMAN 
Palm Garden Restaurant

Bainbridge St.
491 Sumner Ave.,

the premises.
STANLEY SYPNIEWSKI 

(Stanley’s Rest. Bar and Grill) 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

at 87 Henry Street, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

LOTTIES INC
Henry Street, Brooklyn, N. Y.

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

ADOLPH H. STUKE
(Nassau Tavern)

101 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

ALVAREZ
Brooklyn, N. Y.

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

GEORGE BAKANAUSKAS
, Brooklyn, N. Y.

JUREVICH
Brooklyn, N. Y.

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

SHAVLOCK 
Brooklyn, N.

the premises.
IRVING FLAMM

(Old Land Mark Bar & Grill)
Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

SODANO
Brooklyn, N. Y.

BELMONTE '
Brooklyn, N. Y.

CAFE INC.
Brooklyn, N. Y.

the premises.
NICHOLAS BACHERT 

(D-B-A Evergreen Bar & Grill) • 
Evergreen Ave., Brooklyn, N.

RASCHER
Brooklyn, N. Y.

the premises. °
LUCY COLASUONNO 

(Starr Inn, Bar & Grill)
Irving Avenue, Brooklyn, N. Y.

Bogart Street, Borough 
of Kings, to be consumed

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

IRVING ROCKOWER
(d-b-a Sam’s Bar and Grill)

Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

at 33 Hudson Avenue, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

LUDEIKOS ALEKSEJUS
Hudson Avenue, Brooklyn, N. Y

GINO CASCIANI
St.. Brooklyn, N. Y.

1 Law at 38 
Brooklyn, County 
the premises.

ALEX 
Bogart Street,

Alcoholic Beverage Con- 
Wilson Ave., Borough 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4205 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine_ and liquor at retail under 

ZZZ.Z 2.J Alcoholic Beverage Con-

Alcoholic Beverage Con- 
Fulton Street, Borough 
of Kings, to be consumed
A. CACACE

Brooklyn, N. Y.

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

TESSIE KULBER
(d-b-H Kay and Bee Rest, and Bar)

Hudson Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn)

503 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

on the premises. •-
FRANK __________

(d-h-a Knickerbocker Tavern Rest.)
1416 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

Alcoholic Beverage Con- 
Grattan St., Borough 

of Kings, to be consumed

DOMINIC VACCARO
ng Ave., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
under RL 1298 has been issued to the undersigned

Pirmadienis, Spalio 11, 1937

Worcester, Mass
Rugs. 28 d. turėjo įvykti 

Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 13-tos kp. narių susirin
kimas, bet neįvyko, nes neatsi
lankė nei finansų sekretorius, 
nei kasierius.

Tūli nariai norėjo duokles už
simokėti, bet nebuvo kas prii
ma pinigus. Susirinkusieji todėl 
^nutarė šaukti kitą mitingą ant 
spalio 26 d., 8 v. v., ir prašyti, 
kad ateitų visi nariai.

Nekurie draugai kitus agita
vo, kad ateitų į susirinkimą, bet 
patys neatėjo. Drg. Stankus, se
nas žmogus, turi dusulį, vargiai 
gali kalbėti ir paeiti, bet nieka
dos neapleidžia susirinkimų. 
Dr-gė Davidonienė turėjo dide
lį šaltį, vistiek atėjo susirinki
mam Kiti nariai yra sveikatoj 
tvirti, bet į susirinkimą neat
ėjo.

Visą vasarą nebuvo mitingo, 
tai maniau, kad susirinks daug.

TDA atlieka labai svarbius 
darbus, gindama politinius dar
bininkų kalinius ir gelbėdama 
jų šeimynoms. Dėlto ji reikalin
ga remti.

Beje, pas mus, Worcesteryj, 
labai išsiplatinę ypatiškumai. 

išsitaria, kad jis arba ji 
į tą ar kitą susirinkimą, 

ten yra jam neapkenčia- 
žmogus.

Tūli 
neis 
kad 
mas

Aš noriu paklausti: ką ypa
tiškumai turi bendro su darbi
ninkišku judėjimu? Ogi nieko.

Mokykimės iš kapitalistų: jie 
dėl pelnų tarp savęs riejasi, bet 
kai tik kyla pavojus iš darbi
ninkų pusės, ypatingai laike 
streikų, tuojau kaip vienas sto
ja į vienybę. Kapitalistų klasė 
labai maža, palyginti su darbi
ninkų, bet kadangi jie laikosi 
vienybėje, tai gali išlaikyti savo 
valdžią ir darbininkus laikyti 
pavergus. Dėlto turime ir mes 
pamiršti visokius ypatiškumus 
ir vienybėj kariauti prieš ben
drą neprietelių kapitalą.

P. Butkevičius.

Aberdeen, Wash.
Lietuvių Aberdeene gyvena 

visai nedaug, tik apie 7 lietu
viškos šeimynos. Dėlto negali
ma įsteigti jokia lietuviška drau
gystė. Nekurie draugai priklau
so Raymondo, Wash., LDS 36 
kuopai. Aš pats taipgi ten pri
klausau.

Mūsų miestas randasi netoli 
Ramiojo vandenyno, tai vasarą 
daug žmonių aplanko net iš New 
Yorko ir kitų valstijų.

Net ir prezidentas Rooseveltas 
pastaruoju laiku, kai jis buvo 
Seattle, Washingtone, sustojo ir 
šičia pasigerėti gamtos grožybė
mis.

Darbai čia eina nepergeriau
sia; naujai atvažiavusiem iš ki
tur darbo sunku gauti. CIO čia 
gyvuoja gerai.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6062 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and .liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2042 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. »

CHARLES PFEFFER 
Saratoga Bar & Grill ’

2042 Fulton St.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Jkhior at retell under 
Section 132A of the Aleoholic Beverage Con-» 
trol Law at. 873 Halsey St., Borough 
of Brooklyn. County of King6, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO PROCE 
d-b-a Parkview Tavern

873 Halsey St. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4358 has been issued to the undersigned 
to sell becr.~wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alconolic Beverage Con
trol Law at 473 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises, 

STANLEY MISUNAS
473 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4920 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 Devoe Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL LEIPUS
324 Devoe Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No, 
RL6424 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholfc Beverage Con
trol Law at 170 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENNY HRULSKI
170 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 280 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS CLUB 
280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
CW 13 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 386 Troutman St., Borough of 
Broonkly, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB, INC.
386 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

| NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-

i trol Law at 155 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
CTR 23 has ' been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 918 Halsey Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARCADIA BALLROOM CO.. INC. 
918 Halsey St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RW 358 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of the Alcoholic 
at 212 Court Street. 
County of Kings, to 
premises.

PEDRO P.
212 Court St-
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 823 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of the Alcoholic 
at 207 Hudson St., 
County of Kings, to 
preirises.

THEODORE 
207 Hudson Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 608 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 95 Navy Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th< 
premises.

NOTICE
RW 328 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control I,aw 
at 133 Irving Ave.,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WILLIAM ERNST AND 
JOSEPH ZWICKL BAUER 

(D-B-A Black Eagle Tavern)
Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 343 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1864 Eastern Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENZO ANNUNZIATA 
1864 Eastern Parkway, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 355 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1 Bainbridge St. & 491 Sumner Ave., 
Boropgh of Brooklyn, County, of- Kings, 
be

NOTICE is hereby given that License No. 
RW R05 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control I,aw 

1 at 1543 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE SCHRIMPF 
(D-B-A Linden Inn)

1543 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 906 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 219 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VINCENZO PURRAZELLA & 
GIUSEPPE PURRAZELLA 

(Central Bar & Rest.)
Central Ave., ‘ Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 362 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1078 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 289 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of the Alcoholic 
at 222 Stone Ave., 
County of Kings, to 
premises.

RALPH 
222 Stone Ave.,

NOTICE is hereby given that License Nd. 
RL 2369 has been issued to the undersigned 
to-sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1526-30 Myrtle Ave & 1533 
Gates Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

GUILBERTO RJCC 
(D-B-A The New Home Rest.) 

1526-30 Myrtle Ave. & 1533 Gatos Ave.
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 4988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough of 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ALFRED RICKERT AND LOUIS STELZER 
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4967 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 148 
of Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN
148 Grattan St.,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverafce Con
trol Law at 1626-8 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDDIE LEONARD 
(Minstrel Bar &■ Grill, Inc.) 

1626-1628 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 4881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 2863 
of Brooklyn, County 
on the premises.

SIMON
. 2863 Atlantic Ave.,

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1247 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 220 Wyckoff, Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SAUERWALD & 
LEONARD STROBEL

220 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is herqby given that License No 
RL 4875 has been issued to the undersigned 

■to sell beer, wine And liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 151 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

A. SANGIRARDI & F. BITTROLFF 
151 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under1 
Section 132A of the Alconolic Beverage Con
trol Law at 828 De Kalb Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUTH STEINBERG 
(Ott’s Rest. Bar & Grill)

828 De Kalb Ave., Brooklyn, N. X.

■t?

EAISV1

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 739 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A oi the Alcoholic Beverage Control Law 
at 848 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE GIRESI
848 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 620 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 269 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1128 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol 
of : 
on

I Law at 262 
Brooklyn. County 
the premises.

JOHN ROCKOWER 
(Will-Greene Tavern, Bar & Grill)

262 Wilson Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 4354 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 234 Cleveland St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MINNIE E. HARTMANN 
(Cleveland Palace)

234 Cleveland St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given th‘at License No 
RL 4355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 431 Irving Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE KNAPP
431 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1249 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
troll I,aw at 964 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HALSEY SPIRITS. INC.
964 Halsey St.,' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5436 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage. Con
trol Law at 685 Knickerbocker Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH KOENIG 
(Koenig’s Tavern)

685 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3835 has been issued to the undersigned 
to sell bder, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 251 Cooper Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RAYMOND MAŽEIKA
251 Cooper St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 1117 has been issued to the'undersigned 
fo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 279 Wyckoff Ave., Borough' 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No- 
RL1127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage. Con
trol Law at 139 Evergreen Ave., Borough 
of BCdoklynl County of Kings, to bė consumed 
on

NOTICE Is hereby given that License No 
RL 1083 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1578 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK BOYLAN 
(Celtric Bar & Grill)

1578 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 2888 
of Brooklyn, County 
on the premises.

HELEN
(Jerome Tavern)

2888 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 69 Irving Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6811 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 176 Sheffield Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM CHARITON 
(Charitqn’s Rest.)

176 Sheffield Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 2513 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 144 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County 
on the premises.

CHARLES
(Golden

144 Wyckoff Ave5
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A cf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3406 Tilden Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTOR ATWELL 
Tilden Gardens

3406 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL6109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 688 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIX-EIGHTY-EIGHT 
HALSEY. INC. ’

688 Halsey St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3838 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 61 Lafayette Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

INTER-CITY BAR and GRILL INC 
61 Lafayette Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 41 Amboy Street, Borough 

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

ABRAHAM S. BENDER 
(Amboy Grill)

Amboy Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4402 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 Glenmore Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIA KRANECK 
(Glenmore Cafeteria)

112 Glenmore Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1344 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine And liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2028 Pitkin Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JAMES SMITH & PETER STENGAVAGE 
2028 Pitktn Avenue, Brooklyn, N. Y 

NOTICE is hereby given that License No" 
RL 3828 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail-under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2273 Pitkin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. • 

STEMARLO INC;
2273 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1063 Belmont Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ADAMENAS
1063 Belmont Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 3824 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1337 Bushwick Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of 
on the premises.

ABRAHAM
(Bush wick 

1337 Bushwick Avenue,
NOTICE is hereby given that License No 
RL 1045 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Ijiw at 101 Cooper Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ANDREWS 
(d-b-a Cooper Bar and Grill)

101 Cooper Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 2605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 917 De Kalb Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of 
on the premises.

MORRIS B.
(Murry’s Bar 

917 De Kalb Avenue,
NOTICE is hereby given that License No 
RL 4946 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1054 Broadway, Borough of 
.Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. I,

MORRIS B. KESSLER 
(Broadway Bar and Grill)

1054 Broadway, Brooklyh, N. Y
NOTICE is hereby given that License No 
RL 4916 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
of 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 161—5th . Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of 
on the premises.

MICHAEL J.
(Lincoln

161—5th Avenue,
NOTICE is hereby given that License No 
RL 1258. has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol 
of 1 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4392 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
rtol Law at 371 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TEOFIL URBANOWICZ 
and VINCENT MORDES

Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 2548 has beęn .issued to .the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcohblic Beverage Con
trol Law at 713 Rockaway Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIDNEY JURIS 
Adm. Estate of Harfy Juris

713 Rockaway Avenue. Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1343 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1630 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN WYNN 
(Rainbow1 Inn)

1630 Fulton St., Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby giygn that License No. 
RL 2384 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and' liquor at retail undet 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law- at 2502 Surf Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

FRANCIS EARLY 
2502 Surf Avenue, Brobklyn, N. Y.
NOTICE1 is hereby given that License No 
RL 6135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1540 De .Kalb Avenue, Borough 
of 
on

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

HERMAN BANALETT and 
ARTHUR MICHELINI

(Alps Inn) t
Kalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 6701 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
'Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 147 Thames Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTHONY SCHAPOLIS & JOHN WIGNES 
147 Thames Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 6707 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 276 Humboldt Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to-be consumed 
on the premises.

VITO CONTRASTANO 
(d-b-a Mansion Bar and Grill)

-276 Humboldt Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A Of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1500 Gates Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

" JULIUS MALETTA 
1500 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y

Section 132A of tho ___  __ _____ __

Jrol Law at 1416 Gates Avenue, Borough 
f Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 

to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol >Law at 103 Reid Avenue, Borough 
Of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES FRUCCI
103 Reid Ąvenue, Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5805 has been issued to the undersigned 
to sell bear, wine and liquor at retail under 

85
_ NOTICE is hereby given that License No. 

to sell bear, wine and liquor at retail under RL 6216 has been issued to the undersigned 
Section 132A of the Alconolic Beverage Con-- to sell beer, wine and liquor at retail under 

Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 22 Clinton Street, Borough 
of Brooklyn, County, of Kings, to be consumed 
on the premises.

GONDOLIER MANAGEMENT CORP.
22 Clinton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6546 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol ■ Law 
of 
on

trol Law at 123f Glenmore Avenue( Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
' FANNIE ONUFRTCHUK

(d-b-a Eagle Rest.)
123 Glenmore Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTfCE is hereby given that License No. 
RL 1349 has been issued to the undersigned • 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 242\ Myrtle Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
FtL 1279 has been issued to the undersigned 

■o sell beer, wine and liquoh at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
;rol Law at 109 Nassau Street, Borough 

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

ARTIE SERAO
109 Nassau Street, Brooklyn, N. Y.
Notice is hereby given that License No. 
RL 7303 has beeti issued to the undersigned 
to sell beer,, wine and. .liquor at retail under 
Section 1S2.A. of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 778 Coney Island Ave.,,Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
6n the premises.: . ■ • IX <

ANTHONY J. BUSCH 
773 Coney Island Avenue, 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2620 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 1304 
of Brooklyn, County 
on the premises.

THOMAS 
1304 Fulton Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1436-38 Myrtle Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. „

GUSTAV DOERZBACHER 
(Bratwurst Glockle)

1436-38 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1144 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HOWARD SHEA
1144 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 599 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 170 Avenue T, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIOVANNI PIZZUTO AND 
BASILIO IM BURGI A

T, Brooklyn, N. Y.

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1605 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NETTIE GOLDSTEIN 
(Tarry Tavern)

1605 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 1055 has been issued to the undersigned 
to sell beer, winp and liquor at retail unaer 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Tompkins Avenue, Borough 
of ’ ‘ 
on

NOTICE is hereby given -that License No 
RW 920_ has been issued to the undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

to sell beer and wine 
132A cf the Alcoholic 
at 342 Park Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CARMELLA
(D-B-A Park Ave. Rest.)
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1046 
to-sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 503 Nostrand Avenue, Borough 
of 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1090 has been issued- to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 432 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Rocky Road Tavern)

432 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE ip hereby given -that License No. 
RL 1360 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alkoholie Beverage Con
trol Law at 9 Willoughby Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
(Gallagher’s Subway Inn)

9 Willoughby Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1032 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1289-A Fulton Street and 534 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kirtgs, to be consumed' on the premises.

PATRICK J. DURKIN
(d-b-a Durkin’s Emerald Bar and Grill) 

1289-A Fulton St., and 534 Nostrand Ave., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7189 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1449 East New York Avenue, 
Borough of Brooklyh, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SAM STILLMAN
1449 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 467 Hopkinson Avenue, Borough 
of Brooslyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
BERTHA BLATT and MORRIS WEINER 
467 Hopkinson Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
tr61 Law at 774—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SUSANNA WAITELS 
Adm. Estate of Konstantin Waitels 

774—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5009 has been issued to the undersigned 
to tell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 110 
of Brooklyn, County 
on the premises.

COURT 
110 Court Street,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6495 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-, 
trol Law at 156—7th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS ROACHE
Avenue, Brooklyn, N. Y. 

I NOTICE
1 RL 4399 ________  „ .... ______
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Hudson Avenue, Borough 
of 
on

| 55 Hudson Avenue, 
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5641 has been issued to the undersigned 
to s<»ll beer, wine and liquor at retfiil undet 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Hudson Avenue, Borough of ~ ‘ - - - —
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Kent Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIE MUTZ
101 Kent Avenue. Brooklyn, N. Y.
i J , \ ■—*— ------—(---- —•—
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law. at 821 Grand Streetr Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

' JOHN VALEN Jr. . •
Brooklyn, N. X. 821 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2394 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unde> 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trols Law at 277 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY YENCAUSKAS
277 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2333 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 777-779-781 Sterling Pl„ Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE J. JOYCE 
777-779-781 Sterling Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410-3442 Tilden Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN DRISCOLL & FRANCIS 
McGLINCHEY—TILDEN INN 

3410-3412 Tilden Ave^ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 749-51 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. x

LOUIS KAPSALIS
(Louis Little Campus and Rest.) 

749-151 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5010 Jias been issued to the undersigned 
to selL beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 837-A Franklin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

McALFIN PARKWAY. REST., INC. 
837-A Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 3821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 655 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BILL KARABATSOS 
(La Touraine Restaurant)

655 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License N 
RL 2380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 923 Franklin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANKLIN TAVERN. INC.
923 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License I’ 
RL 6100 has been issued to the undersigned 
to sell, beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcohplic Beverage Con
trol Law at 1140 Liberty’ Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOLDUC BAR and GRILL CORP. 
1140 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7235 has been issued to thX. undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1128 Ndstrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. '

HAROLD F. ATCHUE and 
WILFRED H. ATCHUE 
(Hal-Wil-Bar and Grill) 

Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 1308 has been • issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholift Beverage Con
trol Law at 40 Marcy Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of 
on tho premises,

DOMINICK 
(Don's Bar

40 Marcy Avenue,
NOTICE is hereby given that License No 
RL 2319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 158 Grand Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES LOESER
Adm. of Estate of Joseph Looser 

(d-b-a Ye Olde Tavern
158 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License N" 
RL 1195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 31 South 3rd Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GOODARD
3rd Street. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that Lice"s'- *’ 
RL 3827 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 

is hereby given that .License No. trol Law at 7 Woodhull P*—*• ”-------
has been issued to the undersigned of Brooklyn, County of Kings, 

"on the premises. 
KATHRYN MARIN 

(Clover Tavern)
7 Woodhull Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 1335 ___ _____ „ .... ______ ___
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 145 Bedford Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. **

LOUIS KOTTL
145 Bedford Avenue,. Brooklyn, N. Y- 

'NOTICE is hereby given that License No- 
RL 2365 has been issued to the undersigned 

, to sell beer, wine and liquor at retail under
NOTICE is hereby given that License No. Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
RL 6614 has been issued to the'undersigned 'trol Law at 101 Nassau Avenue, Borough 4 1 1 — ■ • ■ —* « —— —I S —_ - - - -- — - - X * 1 1 _ —1 — — * V _ — I _ 1 _ _ —_ _   ,  a <to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 125 Wythe Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRENE CARLIN
125 Wythe Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No ' _ _ ___. ____ ____________ _____ __ ___
RL 1149 has been issued to the undersigned Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
to sell beer, wine and liquor* at retail undet trol Law- at 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 177 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4903 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1042-6 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STERLING TAVERN INC. 
1042-6 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No 
RL 5023 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
(George’s Restaurant)

657 Broadway, Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Lay' at 297 Sta<«r Stieet. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. j

SAMUEL STAKERl
297 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3829 .has been issued to the undersigned 
to sili beer, winie and liquor at retail undei 
Section 132A -of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 193 Frost Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT PERCELI 
(Mansion Bar and Grill)

193 Frost Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4220 has been issued to the undersigne*' 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
' CLIFTON BAR AND GRILL JNC. 

281 Nostrand Avenue, ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law .at 52 Tompkins Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LENA GANZ
52 Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1280 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ui retail under 
Section 132A of the Alconolic Beverage Con
trol paw at 427- Wilson Avenue, Borough 
of Brooklyn, Couhty of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES VAIVADA (Lucky Bar & Grill)
• 427 Wilson Avenue, Brooklyn, N. Y. 13-15 Grand Street Ext. Brooklyn, N. Y

Puslapis Penktas

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 64 Meserole Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1222 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1018 Manhattan Ave,, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES KILAR
(Amber Lantern Inn—Restaurant) 

1018 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1550 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN M. KENNEDY & HENRY P. SMITH 

Capitol Bar & Grill .
1550 Fulton St., Brooklyn, N. X
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2390 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 193 Meserole Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WLADYSLAWA DURKA
193 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1337 has +>een issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A o' the Alcoholic Beverage Con
trol law at 36 Driggs Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premisas.

ANTONI MASTOWSKI
36 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is ■nervoy given that License No. 
RL 1220 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 132-A of the Alconolic Beverage Con
trol Law at 253 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GERKE
253 Nassau Ave., Brooklyn, N, Y,

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4850 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 882 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consume* 
oiu the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
(d-b-a Pallas—Restaurant)

882 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that' License No 
RL 6544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 996 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumeo 
on the premises.

MARY GRZYBOWSKI
996 Manhattan Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 48 Beard Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. O’CONNOR
48 Beard Street, Brooklyn, N. Y.

------------------------ i.____________
NOTICE is hereby given that License NA 
RL 6298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectioq 132-A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 209 Franklin Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL ROMAN
209 Franklin St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL1225 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

I Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1116 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premia's.

THEODOR KURYLAS
1116 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No -f - 
RL2562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 387 Oakland Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KOLASINSKI
(d-b-a The Old Oakland Tavern) 

387 Oakland Street, Brooklyn, N. Y.

trol Law- at 805—3rd ( Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kiggs, to be consumed 
on the premises.

FRANK DANELCHUK 
(Colonial Rest. & Bar)

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE
RL 1198 ... _____ ... .... ________
to sell beer, wine and liquor at retail -under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con. 
trol Law at 1522 
of Brooklyn, County 
on the premises.

PASQUALA MORRONGIELLO 
AND 

MARY SPINELLI 
(Pat’s Bar & Grill)

Bergen Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No- 
RL 2512 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 629 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AMERICAN BUFFET CORP.
629 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1284 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of th* Alcoholic Beverage Con
trol Law at 547 Morgan Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KONST ANTY—SINKIEWTCZ 
547 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License N?- 
RL 5612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Lew. at 187—7 th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD IGOE 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3822 has been issued to the undersigned 
to sell 1 eer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 575 Johnson Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. f

JOHN SCHAEFER
575 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2550 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 225 Franklin Street, Borough 
of Brooklyn, County of' Kings, to be consigned 
on the premises.

NICHOLAS KRASNAHIRA
225 Franklin Street, Brooklyn, N.. Y.

NOTICE is'^hereby given that License No. 
RL 5441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqtior at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 18-15 Grand St. Ext., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL NEWMAN



Puslapis šeštas LAISVĖ

NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
Transportininkai Pa

smerkė Japoniją
Minėkime Julių Janonį - Lietuvių Poetą

Pirmadienis, Spalio 11, 1937

Pereitą savaitę įvykusi New 
Yorke Transporto Darbininkų 
Unijos pirmoji konvencija pa
sižymėjo sutartinumu ir pro
gresyviais darbais. Jinai pasi
sakė prieš karą ir ypatingai 
stipria rezoliucija pasmerkė 
Japonijos įsiveržimą Chinijon. 
Ji pasižadėjo remti Chinijos 
darbo unijas jų kovoje prieš 
įsiveržėlius ir ragina Jungtinių 
Valstijų valdžią uždėt ant Ja
ponijos embargo ir veikt, ben
drai su kitomis valdžiontis, 
siekiančiomis palaikyti taiką.

Transportiečiai pasisakė 
prieš diskriminavimą negrų.

Konvencijos uždarymo die
ną, penktadienį, miesto majo
ras LaGuardia atsiuntė kon
ferencijai telegramą, žadėda
mas kooperuoti su unija.

Asmeniškai sveikino konven
ciją specialis raketų prokuro-j 
ras Dewey, kuris dabar yra 
kandidatu į distrikto prokuro
rus. Dewey pasakė, kad toks 
greitas unijos išaugimas iki 
80,000 narių atrodo “stebuk
lingu,” tačiau, Dewey sako, 
“taip yra dėlto, kad darbinin
kai žino turį teisingus, darbš
čius vadus.” Jis priminė, kaip 
Jules Martin, buvęs Schultzo 
sėbras, (jau nudėtas kitų gen- 
gsterių) penketą metų atgal 
bandė suorganizuot transporto 
darbininkus į raketierių uniją, 
bet darbininkai jam nesidavė.

Konvencija išrinko viršinin
kus sekamiem dviem metams. 
Jų sąstate randasi eilė žymių
jų vadų, kurie išaugino uniją 
iki 80 tūkstančių narių ir iš
gavo sutartis su didžiuma 
New Yorko susisiekimo linijų. 
Prezidentu išrinkta gerai žino
mas vadas Michael J. Quill. 
John Santo išrinktas finansų 
sekretorium. Douglas L. Mac 
Mahon — vice-prezidentu; M. 
H. Forge paliktas Transporto 
Buletino redaktoriumi ant to
liau. Išrinkta ir pild. taryba.

Unija nepasiganėdins tuo, 
ką turi. Prezidentas Quill sa
ko, kad unija padvigubins na
rių skaičių iki sekamos kon
vencijos ir kad tuojau bus iš
siųsta darban dar 27 organiza
toriai, kita tiek, kaip iki šiol 
buvo.

Unija turi sutartis su di
džiuma svarbiųjų susisiekimo 
firmų (išskiriant BMT) šiame 
mieste.

JULIUS JANONIS
1896—1917

Dėlko Ryanas Perbėgo 
Į Mahoney Kempę?

i darbininkai streikuoja. Trečia
dienio - žaidimą aprašė du 
streiklaužiaujanti reporteriai, 
F. Kearns ir II. Parrott. Ket
virtadienį tik vienas Kearns 
bepasirodė, bet ir tas greit iš- 
sinešdano, nes negalėjo pa
kęst unijistų reporterių ir pub
likos ujimo. Gi penktadienį 
jau niekas nebeatėjo nuo to 
laikraščio.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Merginą Primušė ir 
Paliko Sudegi

1917 metais tragingai baigė savo gyvenimą talentingasai 
darbininkų poetas—JULIUS JANONIS. Nuo to skaudaus įvy
kio šiemet sueina lygiai 20 metų. Pažangioji Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių spauda tą didį nuostolį—netekimą Juliaus Ja
nonio—jau paminėjo. Tąja proga rengiamas ir šis vakaras, 
kuriame bus duota įdomi paskaita apie velionio gyvenimą ir jo 
nuveiktus darbus. Paskaitą duos d. R. MIZARA. Garsusis Ai
do Choras dainuos J. Janonio sukurtas dainas. Marytė Brou- 
niutė (Brown), Pranas Pakalniškis ir Pr. Balsys deklamuos 
arba skaitys didžiojo poeto eilėraščius.

Juliaus Janonio minėjimo vakaras įvyks šį trečiadienį, 13 
spalio (Oct.), Lietuvių Am. Piliečių Kliubo Svetainėj, 280 
Union Avė., Brooklyne. Pradžia 7 :30 vakaro. Įžanga nemoka
mai. Rengia Lietuvių Meno Sąjungos C. Komitetas.

Tikimasi, kad ne tik williamsburgieciai, bet ir tolimesnių 
apylinkių meno mylėtojai atvyks plačiau susipažinti su velio
nio poeto darbais ir savo atsilankymu pagerbs jį.

Gerai žinomas jūrininkystės 
advokatas William L. Stand
ard įspėja piliečius nesistebėti 
Ryano pasisukimu iš majoro 
LaGuardijos rėmėjų į Maho
ney rėmėjus. Standard sako, 
kad Ryanas niekad ir nebuvo 
tikru LaGuardijos rėmėju. Jis 
tik buvo pareiškęs neva para
mą, kad galėtų ją ištraukt 
strategiškiausiu laiku ir jis 
kaip tik tą padarė registraci
jų savaitę.

Standard nurodė, kad Ryan 
senai turėjo reikalus su Ma
honey ir savo kalbą parėmė 
ištraukomis iš teismo rekordų, 
kad Mahoney advokatų firma 
dirbo ir tebedirba Ryanui 
prieš progresyves unijas kaipo 
advokatai ir kaipo Ryano įga
lioti organizatoriai Int. Sea
man’s Unijai, kurios vietą jau 
užėmė nauja ir kovinga Nat. 
Maritime Unija.

/ Kaip žinia, Ryanas nori pa- 
I laikyt ĮSU ir savo bosavimą 
ant jūrininkų ir tuo tikslu jis 

I yra pasisamdęs Mahoney ad- 
vokatų firmą. Tad visai neste- 

! bėtina, kad Ryan remia Maho
ney, nes, kaip sakoma: “ran
ka ranką mazgoja.”

PARDAVIMAI
Parsiduoda Barber Shop, visokių 

tautų apgyventoje vietoje, galima 
daryti puikų pragyvenimą. Ta bar- 
bernė čia laikosi per daug metų. 302 
Wythe Ave., kampas Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (239-241)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės ne 

senesnės kaip 40 m., galinti prisidėti 
pagerinimo Resorto 
laiminga. Esu blai- 
gerai atrodantis.

Kedzie Avė., Chica- 
(235-240)

Vipie $2,000 prie 
Floridoj. Liktųsi 
vas, teisingas, 
Adolph, 1448 S. 
go, Ill.

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja fornišiūotas kamba

rys, įėjimas iš lobės. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės j Barber Shop, 
pas A. Yench, 174 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. (238-240)

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

Pirmadienį, 11 d. spalių, įvyks AL 
DLD 24 kp. susirinkimas, 267 Front 
St., 8 vai. vakaro. Yra svarbu, kad 
kiekvienas narys dalyvautų šiame su- ! 
sirinkime ir užsimokėtų duokles. 
Taip pat turėsime kitų įvairių daly
ki} svarstyti susirinkime. — Sekr.

' (238-239)
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn,

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Žmogus Kaltas
Automobilius yra mechani

zuotas daiktas ir jo veiksmas 
priklauso nuo vairuotojo. Jis 
pats vienas nepasijudins nei 
sustos. Dėlto daugelį mirčių ir 
sužeidimų važiuotos nelaimė
se mes negalime primest auto
mobiliams, tame kaltas žmo
gus vairuotojas, o gal pėstinin
kas ar vaikas. Tai dėlto jie te
gali ir pataisyt padėtį — būti 
atsargesniais.

Trafiko Stotis “L.”

Parėmė “Daily Worker”
Pereitą penktadienį du šio 

didmiesčio apskričiai gerai pa
sirodė dienraščio “Daily Wor
ker” finansiniame vajuje. 
Kings Apskritys (Brooklynas) 
atsiuntė $2,800, o Bronx — 
$2,450.

Gražuolė Mae Pollock, neve
dusi nėščia mergina, 330 W. 56 
St., N. Y., rasta savo naujai pa- 
sirandavotame kambaryje pri
mušta iki netekimo sąmonės ir 
pakišta po lovos, o lova padeg
ta. Tačiau praeivis pastebėjo be
siveržiančius dūmus ir pašaukti 
gaisrininkai ugnį užgesę, jau 
buvo besirengią eit, kaip pama
tė iš po lovos kyšant merginos 
koją. Mergina nugabenta Roo
sevelt Ligonbutin. Ji buvo per- 
silpna ką nors pasakyt.

Ji ten pasiėmus kambarį tik 
kelios dienos atgal po Siegelie- 
nės pavarde, sakydama, kad jos 
vyras atvažiuos už kelių dienų. ’

Kambaryje detektyvai surado 
paveikslą Normano Seidon, gy
venančio 2075 75th St., Brook
lyne, vedusio vyro, taipgi jo laiš
kus ir telegramas, siųstus mer
ginai. Jie buvo suplėšyti į sku
telius, bet detektyvai juos susi- 
lipino ir sulyg jų surasta mer
ginos tikra pavardė, taipgi su
žinota, kad ji pirmiau tarnavo 
Brooklyne, ir susekta Seidonas. 

z Jis areštuotas, bet užsigina 
kaltės.

Nusileido su 1 Šyna

Iš Buffalo į Newark skren
dančiam orlaiviui trūko nusi
leidžiamoji rato šyna ir kelei
viai perspėta, kad gali būt ne
laimė nusileidžiant. Visi buvo 
priraišioti ir apvynioti blanke- 
tais, bet vairuotojui pavyko 
nuleist orlaivį naudojant tik 
vieną ratą ir keleiviai išliko 
net nesukrėsti.

Žiaurus “Divorsas”•
Suareštuotas prekinės 

važos kapitonas Jacob Carl
sen, 33 1st St. Nuo pervažos 
antradienį pražuvo Betty Opa- 
nel, su kuria Carlsenas prisi
pažino gyvenęs ant pervažos. 
Jis sako, kad ji nukritusi upėn 
nuo pervažos, bet kitas kapi
tonas, Frank Schpest, liudijo 
girdėjęs jųdviejų barnį ir mo
ters šauksmą. Moteriškė bu
vus nėščia.

per-

CIO Pasiūlė AF of L. Unijai 
Veikt Sykiu

Co. 
dar-

REIKALAVIMAI
Reikalinga - patyrusių darbininkių- 

merginų dirbti prie išrinkimo avių 
žarnų. Kreipkitės pas Schechter-Ro- 
senblatt, 340 Johnson Ave., Brooklyn, 
N. Y. (237-239)

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 
nu o , 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Walter S. Chase, milionie- 
rius prezidentas Case Pomeroy 
& Co., iššokęs iš savo ofiso 
nuo 26-to aukšto 120 Wall St. 
Jo kūnas rasta ant gretimai 
stovinčio penkių aukštų bildin- 
go stogo, žudęsis dėl ligos.

Apsuko Namų Savininkus

Tūlas Paul F. King apgavęs 
Brooklyno namų savininkus 
ant $100,000. Jis sakydavęsis 
atstovaująs Federalę Butų Ad
ministraciją, patardamas pa
taisyt namus gautomis iš tos 
įstaigos paskolomis. Kada 
ateidavę čekiai, tada jis če
kius atimdavęs, sakydamąsis 
esąs tos įstaigos paskirtu kon- 
traktoriu. King suimtas Virgi
nijoj, kur jis tęsė apgaudinė* 
jimą po pabėgimo iš Brookly
no.

Consolidated Edison 
pradėjo atleidinėt daug 
bininkų. Pastaraisiais laikais 
atleista šimtai ir numatoma, 
kad neužilgo būsią atleista 
dar apie 1,000 ar 1,500. Utility 
Workers Unijos Lokalas 1212, 
CIO, pasiūlė Int. Brotherhood 
of Electrical Workers koope
racija bendram veikimui prieš 
atleidinėjimus.

AF of L Unija nutarė siųst 
delegaciją pas kompanijos vir- 

________ ____________ __  šininkus su protestu prieš at- 
pirma šių metų savaitė su tiek | leidinėjimus. Pirmiau tokia 
daug žuvusių važiuotės nelai- taktika buvo praktikuojama 
mėse. Plaučių uždegimu mirė tik CIO unijos ir dėlto jos pra- 
22, influenza — 3.

Gimė per savaitę 756. Pe-' 
reitų metų tą pat savaitę gi-, 
mė 617. x i

Brooklyniečiy Sveikata
. Pereitą savaitę padaugėjo 

susirgimai diphtheria ir du mi
rė. Dr. Rice sako, kad tai aiš
kus įspėjimas motinoms įčiepy- 
ti kūdikius nuo tos ligos.

Viso mirė 446, iš tų 9 žuvo 
automobilių nelaimėse. Tai.

Reikalinga apysenio vyro prižiūrė
ti didelį namą. Ant vietos gaus vai- ■ 
gį ir guolį. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas: P. Nassau, 285 Sche
nectady Ave., Brooklyn, N. Y. Apt. 
3-B. Klauskite “Superintendent.” Va
žiuodami, imkite Ralph-Reid Avė. ka- j 
rą ir išlipkite ant Union St.

(238-242)

426 SOUTH 5th STREET, 
% Blokas nuo HeWes eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8880

Nesiskaitė Su Balsavimais
Nors darbininkai pasisakė 

už Mašinistų Lokalą 1228, 
CIO, vienos Consolidated 
Sewing Machine and Supply 
Co., 1115 Broadway, N. Y., 
atsisakė pripažint uniją ir dar
bininkai buvo priversti pas
kelbt streiką. Jie pareikalavo 
uždaros šapos sąlygų, 40 vai. 
savaitės, laiko ir pusės mokes- 
ties už viršlaikius ir šventadie
nius. Kasdien vedamas masi
nis pikietas.

vedimui buvo priešingi AF of 
L ‘ lokalo viršininkai, kurie 
bandė aiškint, kad samdymas 

I ir atleidinėjimas esąs išimtinai 
I kompanijos dalykas.

Viršininkai savo reikalais 
apsirūpina. Prieš balsavimą 
protesto prieš atleidinėjimus iš 
darbo, lokalo viršininkai pra
šė nariu užgirt pakėlimą uniji
nių duoklių iki $5.50 į mėnesį 
ir uždėt į mėnesį $30 algos lo
kalo prezidentui, kuris jau 
gauna $100 į savaitę.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Triangle 8-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberini
Prielankus Patarnavimas

- 306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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.

Sugrįžo Darban

Edwardas Le Vanda Dirbs 
Su Tėvu

Juozas Le Vanda, laidotu
vių direktorius, praneša, kad 
jo sūnus Edwardas Le Vanda 
yra pasiekęs savarankaus lai
dotuvių direktoriaus laipsnį ir 
kaipo laisniuotas graborius 
yra dalininku Le Vanda Fune
ral Parlors, Inc., 337 Union 
Ave., Brooklyne. Telefonas: 
Stagg 2-0783; namų tel.: Ha- 
vemeyer 8-1158.

Pražuvus iš šapos 
mechaniškų britvų, 
metu vaikinai, Steve Orden, 
102-22 90th Avė., ir
Coruba, 87-04 104th St., Rich
mond Hill, taipgi Anthony 
Leggine, 88-39 138th St., Ja- 
-maica, kaltinant vagystėje ir 
priėmime vogtu daiktų. Jie 
užsigynę kaltinimb, bet sulai
kyti iki praves tyrimą.

18-kai 
vertės

Vincent

Menkas žiupsnelis plaukų 
būsiąs pasiuntei u Mrs. Bessie 
Bartnofsky elektros kėdėn. Ji 
kaltinama užmušus savo uošyę 
pereito kovo mėnesį. Užmušto
sios sugniaužtoj rankoj rasta 
plaukų, kurie atatinką marčios 
plaukams.

Newman and Kohen Paper 
Bag Co., kur streikuota 5 sa
vaites, ir Gilson Brothers strei
kavę 4 savaites, darbininkai 
sugrįžo darban su laimėjimu 
10% algų pakėlimo ir -uniji
nės sutarties.

--------------- — -

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. it ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

East upėj, prie 
rasta apie 27 metų 
nas, kuris išbuvęs 
apie mėnesį laiko, 
šiojęs diržą su raide “L’
ręs apie 150 svarų; aukščio 5 
p. 8 colių.

Green St., 
vyro lavo- 
vandenyje 
Vyras ne- 

svė-

Walkerio Pensija Nelegališka
Buvęs šio didmiesčio majo

ras Jimmy Walker gana ne
maloniai apsvilo nagus Aukš
čiausiame Teisme, kuomet tei
sėjas Rosenman patvarkė, kad 
Walkerio paskyrimas $12,000 
i metus darbui buvo nelegalus. 
Pirm to aplikantą turi užgirt 
Civilės Tarnybos ir Visuome
nės Antarnavimo Komisijos, 
gi Walkeris paskirta be to
kiu
“Džimučiui” teisę ir prie $12,- 
500 į metus pensijos, kurią jis 
būt gavęs iki gyvos galvos.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai* 
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai {taisytų Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vSliausioa 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVKN. L. L. N. Y

užgyrimu. Tas atima

Eagle Reporteriam Pasidarė 
Ankšta

Pereitą savaitę įvykusios 
sporto rungtynės buvo aprašy
tos visuose kituose vietos ang
liškuose laikraščiuose, bet ne 
Brooklyno Daily Eagle. Mat, 
to laikraščio radekcinio štabo

/ i

/

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šerpienis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamų kainų
Paraamdau automobilius vestuvėm 
paržm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS . 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainų
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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- 
tėmyti adresą ir telefonų.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisų 

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

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




