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BERLYNAS. — Visą ša
lies valdžią pasigrobė į savo 
rankas Adolf Hitleris, kaip 
tik numirė prezidentas Hin
denburgas. Savo asmenyje 1 
Hitleris suvienijo galią ša-1 
lies prezidento iYTninisterio I ^82 
pirmininko, 
jos nariai ( tatai 
Fašistų partijos vadai sako, 
kad jis bus tokiu visuotinu 
valdovu iki mirties.

Hitleris paskirs įpėdinį, 
kuris užimtų jo vietą, Hitle
riui mirus.

iii ministeri- 
užgyrė.”

Visi armijos viršininkai ; 
ir kareiviai yra verčiami 
prisiekt ištikimybę Hitle
riui.
i________

BERLYNAS. — Pačiam 
Hitleriui užimti prezidento 
vietą ir dar liktis ministeriu 
pirmininku buvo priešinga 
Vokietijos įstatymams. To- 
d-J jis sušaukė savo ministe- 
rius, kurie ir buvo priversti 
išleist naują “įstatymą”, 
atiduodant visą galią Hitle
riui.

PARYŽIUS.—Tarp Fran
ci jos politikų vyrauja kerš
tingas pasipiktinimas prieš 
Hitlerio pasidarymą Vokie
tijos prezidentu. Valdžia 
pasiuntė apgailestavimo te
legramą del Hindenburgo 
mirties.

Hindenburgo kūnas pa
šarvotas Tannenberge, kur 
jo vadovybėje vokiečiai kir
to baisų smūgį Rusijos caro 
armijai pasauliniame kare.

Mūšyje Hindenburgo ko
mandoj buvo išžudyta bei į 
Mazūrijos ežerus suvaryta 
ir prigirdyta 80 tūkstančių 
Rusijos kareivių.

DOORN, Holandija.—Bu
vęs Vokietijos kaizeris Vi
lius pasiuntė užuojautos te
legramą delei Hindenburgo 
mirties. Kol Hindenburgas 
buvo gyvas, kaizeris prieš jį 
šnairuodavo kaipo prieš iš
daviką todėl, kad Hinden
burgas užėmė vyriausią ša
lyje vietą, kurią savinosi ex- 
kaizeris.
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IR DAUG DARBININKŲ SUŽEISTA

Suardytus .Nervus i Velionis Vokietijos Prezidentas Hindenburgas ir
I •> 1*1 V W * J 1 * ! • 11 ♦ 1 11

Monarchistai Darbuojasi Sugrąžint Karaliaus Valdžią; Nu
šautas Hitlerininkų Vadas; Gręsia Nauji Maištai
Viena. — (Karaliaus val

džios sugrąžinimo šalinin
kai laiko susirinkimus vado
vybėje barono von Wiesne- 
rio. Nori didįjį kunigaikštį 
Ottoną Hapsburgą užsodin
ti ant Austrijos sosto. Jei 
nepavyks to padaryt gra
žiuoju, tai monarchistai pa
sieksią tikslo per ginkluotą 
sukilimą. Tam gali pasi
priešint Čechoslovakija, Ru
munija ir Jugoslavija. Nes 
Austrijos karalius gal užsi
manytų atgriebt kraštus, 
kurių Austrai neteko po pa
saulinio karo. Bet Italija 
tebelaiko 100,000 kareivių

Austrijos pasienyj. Jie tuo- : 
met galėtų būt panaudoti ‘ 
prieš tris minimas šalis, jei- i 
gu jos parodytų karišką > 
kumštį Austrijai. , •'

Austrijos valdžia neban
do nei stabdyt kaizerininkų 
veiksmų; užtat pradėjo visu 
pašėlimu terorizuot komuni
stus, ir tik rugpjūčio 2 d. 
areštavo šimtus komunistu; 
daugelį sužeidė gatvėse. Ko
munistai išleido lapelius: 
“Sekančios revoliucijos lai
mėjimas bus mūsų.”

Milicininkas nušovė gat- ' 
vėj ir vieną hitleriečių vadą 
Rbt. Schusterį.

Argentinos Darbininkai Smegenų Syvai Pataiso! 
Sukilsią prieš Fašistus

BUENOS AIRES.—Ar- WOODS HOLE, Mass.

IINDENBURGO
PREZIDEKTU PASISKELBĖ HITLERIS

I I

skerdikas Hitleris, kuris dabar pasiskelbė 
įšalies prezidentu.
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l Vokietijos Armija Bruzda prieš Hitlerį; Jis Sykiu Liekasi ir j i
i Ministeriu Pirmininku; Gręsia dar Didesnis Teroras ' į j jis

Neudeck dvare, Vokieti- pranešimus, Hitleris sykiu
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; joj, mirė Vokietijos prezi- liksis ir ministeris pirminin- į 
'dentas generolas Paul von kas. O kai visa valdžia1 bus H 
i Hindenburg, rugpjūčio 2 d., jo rankose, jis galės užkur-i į 
|4 vai. iš ryto. Tą dieną su- ti d
' kako lygiai 20 metų nuo Ru- prieš kovingus darbininkus | 
i sijos kareivių perėjimo per i ................... * _
i Vokietijos sieną ir Vokieti- jam neištikimus nazius. 
įjos armijos perėjimo per
iFrancijos sieną 1914 metų po kitam ėjo pranešimai, 

Hindenburgas buvo j kad Vokiečių armijos ko-? j;
mandieriai nenorės pasiduo
ti Hitleriui. Kol Hindenbur- 
gas buvo gyvas, armija tu
rėjo nepriklausomybę nuo •: 
Hitlerio. : l.į

Iš Anglijos praneša, kad 
Hindenburgas paliko “t'esjtą- ; ■ .; 
mentą,” kuriame pritarė su- ■ 
grąžinimui kaizerio vai“ i • ■ ■ • 
džios. . r ;

i sijos kareivių perėjimo per

į kare. Ll.llIUVllUCIl įau |
186 metų amžiaus, ir labiau
sia išgarsintas Vokiečių ka- 
fro didvyris, sukriušinęs ca- 
|ro frontą.

Hitlerio propagandos mi- 
nisteris Joseph Paul Goeb
bels po Hindenburgo mir- 

' čiai paskelbė, kad Hitleris 
tuo jaus užėmė prezidento 
vietą. Pagal ligšiolinius

gentinos Darbininkų Fede- Columbijos U n i v e r sitetol
racija įteikė vidaus'reikalų profesorius L. G. Barth pra-1

X AUSTRIJOS FAŠISTAI JIEŠKO SOC.
E’/JS? nsrs:į DEMOKRATU TALKOS PRIEŠ naziųs

ministeriui r e i k a 1 avima, 
kad išsklaidytų ginkluotus 
fašistų būrius. Jeigu val
džia to nepadarys, darbinin
kai bus priversti stot į at
virą kovą su fašistais; o ta 
kova gali pereiti į darbinin
kų sukilimą prieš valdžią, 
kuri globoja fašistus.

Argentinos fašistai turi 
savo kazermes su pastaty
tai^ ginkluotais sargybi
niais; uniformuoti vaikščio
ja gatvėmis su ginklais ir 
užpuldinėja darbininkų su
sirinkimus. Pereitą sek
madienį užpuolė būrį gelž- 
kelio darbininkų ir vieną jų 

: nušovė.

tam gyviui. Taip antai, i
STen??drieLdiyti PasS tai Ketina Paliuosuoti Socialistu Vadus iš Stovyklų; 
jam įleido sulčių, ištrauktų Pakarta jau Trys Hitlerininkų Sukilimo Lyderiai
iš veršio galvos smegenų, ir ■ v
driežui greit ataugo nervai. I Viena.-Pranesama, kad 
Buvo naudojama sultys, ku- fašistinė Schuschniggo vai
rias vadina “cephalinu.”
Yra manoma, kad tas išra- plistų vadus į talką prieš 
dimas tarnaus žmonėms gy
dytis nervus.

džia Austrijoj šaukiasi soči-

dar kruvinesnį terorą Į į. Į

ir juo laisviau žudyti pačius ■ i

Nuo rugpjūčio 1 d. vienas j I

Hindenburgas paliko “tesjtą-

Milicija Padarė Užpuolimus ant Unijų Gentry j į i 
ir Areštavo Vadus ir Šimtus Pikietininky

Tą

prieš

Brown, V. Dunne,. Miles 
Dunne, Harry Prank ir virš 
20 kitų streiko veikė j į. Cen
truose užtiko begulint daUy

A > 
I

gelį streikierių, kurie buvo 
sužeisti pirmesniuose susi
dūrimuose su policija, mili
cija ir skebais. Kai kuriuos 
nuvežė į . ligonines,

Tą pačią dieną gatves^

&
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fusso žmogžudis ir vadas į- 
siveržimo į ministeriu rūmą. 
Rugpjūčio 1 d. Insbrucke 
pakorė trečią nazį, kuris 
nušovė to miesto policijos 
komendantą Fr. Hickelį.

Areštuota Carinthijos pro
vincijos gubernatorius Ker- 
nmeier už pagelbą hitleri
ninkams sukilime. Suimta 
Anton Apold, direktorius 
Alpių kasyklų kompanijos, 
ir keli kiti augšti žmonės.

Sakoma, jog kiti hitleri
ninkai, kurie buvo areštuoti 
už valdžios rūmo pagrobi-.
mą, bus baudžiami tik sun-iryta sėkmingi bandymai su 
kiųjų darbų kalėjimu.

Austrija vis dar atsisako 
priimti vpn Papeną, kaipo 
Vokietijos ambasadorių.

M i n n e a p o lis, Minų.* — 
Streikuojanti trokų vežįkai 
rugpjūčio 1 d., nepaisydami 
kąro stovio, sušaukė 5,000 
žmonių susirinkimą,
dieną buvo padaryta veik
lus pikietavimas 
s t r e i k 1 aužiškus trokus. 
Streikieriai bent šimtą tro
kų apdaužė. bei išvartė, 
daugelį skebų apkūlė. Ko
voj prieš streiklaužius nau- buvo areštuota apie 150 pi- 
dojo ir desėtkus automobi-Į kietininkų. Tokiu'tai terb- 
lių.

Kad negalėtų pasikartot ką gubernatorius Floyd 01- 
kitas toks pikietavimas, mi- son, kuris buvo išrinktas 
licija užklupo trokininkų ir darbininkų ir farmerių bal- 
bendrą unijų centrus. Are- sais, kaipo farmerių-darbo 
štavo unijos vadus Wm. partijos žmogus.

Tokiu' tai tero
ru stengiasi sulaužyti strei- K

hitlerininkus. Už pritari- 
■ mą valdžiai ar bent nekovo
simą prieš ją fašistai žada 
suteikti laisvę Socialdemok
ratų Partijos vadams, kurie 
tebėra įkalinti stovyklose.

Del socialistų ir komunis
tų atviros kovos prieš velio
nio Dollfusso fašistų dikta
tūrą š.m. vasario mėnesį, 
tūkstančiai revoliucinių dar-

Penna. Gub. Pinchoto
Pačios “Duosnumas”

Philadelphia, Pa. — Veid
mainiško “progresyvio” gu
bernatoriaus Pinchot’o pati 

Inaaukoio $40.000 “Savo” pi-

BERLYNAS. — l prezi
dento palocių atėjo ir popie-' ------------------
žiaus j
išreikšt pasigailėjimą del - -
Hindenburgo mirties. Tas prieš La. Gubernatorių

NEW ORLEANS. —' paaukoję $40,000
Louisianos g u b e rnatorius,ni^> ,YŽ ^iuos var°m_a įkalinta - dan

agitacija, kad piliečiai vėl bininkų buvo įkalinta, dau- 
išrinktų josios vyrą guber- gelis pakarta. , Darbininkų 
natorium. kova buvo kraujuose pas-

Kada Pinchotienė atva- j kandinta.
žiaVo į šį miestą, pas ją at- get Dęllfuss skirtingai 61- 
ėjo moterys sepitynių žemes- gėsi su hitlerininkais. Per 
nių valdininkėlių, prašyda- paskutinius 18 mėnesių hit- 
mos pagejbos. .SakoUtavo leriečiai .sprogdino bombas; 
gubernatdrius pavarė iš tar-i daugelį piliečių jomis nužu- 
nybos mųsų vyrus; mes su dė, padarė didelių medžiagi- 
vaikais neturime iš ko gy- nių nuostolių. Bet iki liepos 
venti; jeigu tu-gali duoti 40 31 d. nebuvo už tai mirčia 
tūkstančių vajui už savo vy-' 
r o išrinkimą, tai galėtum ir 
mus sušelpti.

Bet iš Pinchotienės 
nieko negavo.

atsilankymas yra žingsnis, 
kuris vėl suartina popiežių 
su Vokietijos valdžia.

U

Majoras Apsiginkavo
f f

Amerikos Didžiausio
Lėktuvo Išbandymai

BRIDGEPORT, Conn. — 
Rugpjūčio 1 d. buvo pada-

Am-
a.Ą

su senatoriaus Huey Longo 
Prezi- Pritarimu atsiuntė tūkstan- 

dentas Hindenburgas gau- ' da^ mieste
davo $22,000 algos per me
tus. Jungtinių Valstijų pre
zidentas ima $75,000 meti
nės algos ir dar desėtkus 
tūkstančių “ekspensų.” Kai
zerio alga buvo 5 milionai 
dolerių per metus ir dar 
120,000 markių “ekspensų.”

BERLYNAS., —

VIENA. — Austrijos rtii- 
nisteris pirmininkas važiuo
ja pas Mussolini į Italiją. 
Kalbėsis apie Italų pagelbą 
prieš hitlerininkus, kad ap
saugojus Austrijos nepri
klausomybę nuo Vokietijos.

tvarką. Jiedu kaltina, kad 
majoras Walmsley su. savo 
policijos viršininku viešai 
palaiko prostitucijos namus 
ir gemblerių urvus. Todėl 
užtraukė milicininkus apva
lyti miestą. • • .

Miesto majoras sumobili
zavo ir tam tyčia apginkla
vo 1,300 policijos kovai su 
milicininkais, kurie . gink
luoti kulkasvaidžiais. Pa
ėmė 500 ekstra policininkų 
tai

Bet Dollfuss skirtingai 61-

didžiausiu Amerikoj lėktu
vu Sikorsky S-42, kuris ga
li ir vandeniu plaukti. Jis 
yra pastatytas ruso inžinje-- 
riaus Sikorskio. Nešdamas 
,oru 37 žmones, toną kitokio 

! svorio, 1,540 galionų gazoli- 
|no ir 152 galionus aliejaus, 
'jis nulėkė 1243 mylias, da-

“vainai. jos

Vėl Blofinama apie 
Ginklp <<MažininuS?’

WASHINGTON.
erikos karo laivyno minis- 
teris Swanson sako, jog kį- 
toj nusiginklavimo, korifė-, 
rencijoj ši šąliš reikalaut 
kad 20 mųbšiAičiį butų su^ - 
mažinta kdro laivynai. • Stf* / 
ko, gal Ahierika* nestatys 
nei tiek daug‘lėktuvų, kaip 
buvo paskelbta. • Tuo paį*įu ' 
laiku skubiai statoma nauji 
karo laivai, ir lėktuvai.

Swanson nesutinka, « kad 
Japonijai būtų leista turėti 
daugiau karo laivų, kaip

&

Iššluota 2,500,000
n i ( v| • • O •! i JIB Juuiene myuas, utį"KudmąrstaniŲ dinOglkŲ rydamas po 157 ir pusę my- 

v . . lios per valandą. Keturi 
^BERLYNAS. -— Užsibai- lėktuvo motorai turi 3,000 

ge mėnuo verstinų “vaka- arklių pajėgą. Bet bandy- 
C i j ų”' . i
kams. 2,500,000 jų tapo 
pavaryta, kaipo negana-iš
tikimi Hitleriui. Beliko tik 
apie 500,000 ; ir tie patys žada vežioti pašto siuntinius 
nuginkluoti ir apšepę. , įr keleivius' į Pietų Ameri- 

: ; i ką ir atgal.
ANGLIJOS seimas išlei-' ' ~ v. /

do įstatymą, kad visi dar BERLYNAS. ~ Fašistai 
neatidaryti žibalo ir natų- neįsileidžia Vokietijon jau 
ralio įgaso šaltiniai bus nuo net Amalgameitų Siuvėjų 
šįiol laikomi valdžiom nuosa-;Unijos laikraštuką “Advan- 
vybe. 1 * * *ce” iš Amerikos. >

nubaustas nei vienas hitleri
ninkas. Dollfuss korė tik 
revoliucinius* socialistus ir 
komunistus. Už dienos pirm 
negu Dollfussytapo hitleri
ninkų nušautas jis pakorė 
dar vieną socialistą jaunuo
lį, kuris pasipriešino polici
jai. <

Liepos 31 d. dar pirmą 
kartą mirties bausmės įsta
tymas panaudotas prieš hit
lerininkus, ir. pakarta !Doll-

niubse buvo naudojama tik kiekvienus Aįti0-
apie 70 nuošimčių tos pajė-1 ri^os Penkis.

i >■ .

. . A
gos.

Šiuo nauju oro milžinu
AREŠTUOTA 22 

SOCIALISTAI
MADRID. — Ispanijoj 

miestelyj Carceres areštuo
ta 52 socialistai darbininkai, 
kurie vadovavo . prisirengi
mams depionstruot prieš ka-

SHREWSBURY, N. J. — 
Nežinia kas išplėšė $27,000 
auksų ir kitų brangumynų 
iš bankieriaus P. E. Greene 
namo. rą ir fašizmą rugpjūčio 1 d.

ŽĄSIS SUŽEIDĖ 5 
AUTOMOBILISTUS

HINGHAM, Mass.—Be- 
lėkdama didelė naminė žąsis 
išmušė vienam automobiliui 
priekinį langą ir jo stiklais 
sužeidė penkis važiuotojus.

• ' I IKK:

nuginkluoti ir apšepę.

>

7 | •'yt’-'J.-

natoriaus R. F. Wagnerio 
automobilis nusirito 20 pėy 
dų žemyn nuo vieškelio. Iš
laužta jam pora šonkaulių

■

T
ŠŲ?

ir sukrėsta smegenys. Tuos 
smegenis Wagneris naudd- 

‘ jo, kaipo Roosevelto pasiun-’ 
tinys, laužyt laivakrovių 

streikus ir kitus.

1
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Hindenburgas
Vokietijos dvarponių ir fabrikantų mo- 

narchistinis prezidentas Hindenburgas 
numirė. Del to neiškris ašara nei vie
nam kiek tiek mąstančiam darbininkui ir 
apskritai darbo ąmogui. Verks ir gailė
sis tik tie, kuriems jis visą amžių ištiki
mai tarnavo.

O Hindenburgas Vokietijos išnaudoto
jų klasei yra užsitarnavęs daug. Laike 
kaizerio viešpatavimo, jis buvo lojalus 
karininkas; laike pasaulinio karo, jis ve
dė milionus vokiečių darbininkų į skerdy- 
nę už savo klasės reikalus. Milionai vo
kiečių darbininkų, jam vadovaujant, bu
vo paskersta arba sužeista!

Po revoliucijai, pasiėmę į savo rankas 
šalies dalykus, Vokietijos social-demok
ratijos lyderiai, aišku, žiūrėjo, kad Hin- 
denburgui ir jo sėbrams nei plaukas nuo 
galvos nenukristų. Jie gadino jį, žinoda- 
Inį/kad jis bus kada nors buržuazijai rei
kalingas kovai prieš kylančius darbinin
kus. -S v 1

Ir Hindenburgas buržuazijai buvo rei
kalingas. Po Eberto mirties, jis išrink
tas šalies prezidentu. Vėliau jam kandi
datuojant, tie patys social-demokratijos 
lyderiai, ragino savo pasekėjus balsuoti 
už Hindenburgą, kaip “mažesnįjį blogu
mą.’* Girdi, jis, Hindenburgas, išgelbės 
šalį nuo fašizmo, jis demokratas! Dėka 

*Tam, Hindenburgas pasiliko valdžioj, ša
lies galva. Pereitais metais jis pavedė 
Hitleriui Valdžią. Per tą laiką, jis, Hin
denburgas, podraug su Hitleriu puolė 
darbininkų judėjimą, ardė jų organizaci
jas, šimtus tūkstančių darbininkų, dau
giausiai komunistų, sukišo į kalėjimus ar
ba koncentracijos stovyklas, o tūkstan
čius komunistų išžudė.

Hindenburgas užgyrė ir birželio mėne
sio tarp-fašistinės skerdynes, kurias Hit
leris suruošė savo bičiuliams. Hinden
burgas užgyrė kiekvieną Hitlerio niek
šišką darbą. Hindenburgas, tuo būdu, 
buvo dalininkas kiekvieno bjauraus žy
gio, kurį pravedė gyveniman Hitleris.

Tokis tai buvo Hindenburgas! Tokis 
tai buvo social-demokratijos pardavikų 
lyderių “mažesnysis blogumas!”

Numirus Hindenburgui, vienu dideliu 
budeliu bus mažiau!

ji bus naudojama šaudymui ir naikinimui 
darbininkų! Pigiąi atmokėdami darbi
ninkams, amunicijos-karaliai, pasiremda
mi' p. Roosevelto NRA, plėšia pasakiš
kus pelnus!

Kuomet plieno pramonės darbininkai 
nesenai pasiruošė ' Stęeikui, tai plieno 
magnatai per savo spaudą šaukė, būk jie 
negalėsią išklausyti dagininkų reikala
vimų, kadangi bfenisįiįbinąs. Viršpami- 
nūtas davinys aiškiai parodo, kodėl plie
no 'pramonės magnatai nenori prileisti 
darbininkus prie organizavimosi. Pasta
rieji būtų stipresni, galėtų greičiau iško
voti didesnes algas ir geresnes darbo są
lygas, ir, žinbrda, sumažinti kapitalis
tams pelnus! -: ’ ;

Tie buržuazijos ągentąi, atviri ir prisi-: 
dengę .“darbininkų vadų” skraiste,—ku
rie išstojo prieš plieno darbininkus; aiš
ku, darė tai tikslų, kad užtikrinus dides
nius pelnus švabams ir kitiems.

Komunistai ir jų spauda kiekvienam 
žingsnyj kartojo viršpaminėtūosius fak
tus. Dabar juos paskelbia į įr kapitalo 
spauda. Jeigu buvo darbininkų, kurie 
manė, kad mūsų spauda perdeda,; tai da
bar, paskaitę augščiau paduotąjį, turės ir 
jie sutikti su mumis. ‘' ■

Bet tiktai sutikimo nepakanka. Rei
kalinga veikti! ’ *

Nepavyks!
Mūsų draugas B., iš Saint. Clair, Pa., 

prisiuntė “Pottsville Morning Paper,” 
' Pottsville, Pa., išeinančio dienraščio ko- 
i piją už liepos mėn. 28 d., kuriame iš- 
I spausdinta (Associated Press žinių agen

tūros paduota) sekamo turinių iš Wash- 
ingtono, D. C., žinia: ,. . ‘

Oscar Antritt, kalbų mokytojas, at
vykęs iš Rusijos šeši metai atgal, ket
virtadienio naktį pasakė pamaldininkų 
susirinkime, laikytam First Congrega
tional Church svetainėje, kad jis daly
vavęs komunistų mitinge ir matęs jų 
nubrėžtą planą, kuriame yra nužymė
tos bažnyčios, paskirtos išdinamita- 
vimui...

Penktadien., Rugp. 3, 1934

Terorizmas Mus Užgavo, Daug Nukentė- 
jome, bet ar Teroras Nuslopins Judėjimą?

SAN FRANCISCO, Calif, lie
pos 25 d.—Terorąs čia mums 
padarė be galo daug nuostolių, 
nuostolių, kuriuos mes negreitai 
pamiršime. 1934 mėtai tai isto
rijos metai San . Fjrancisco dar
bininkams. Terords sekė tero
rą, kad ne gyvybės tai turto 
naikinime. Įdūkęs terorąs vie
šnios greituijiu išdaužė, išdras
kė, sunaikinu visas mūsų sve- milionų 
taines—buveines, kurių mes jau šiandien sėdi.

į-L knygynas ir raštinės, viskas su- 
paranku- daužyta į šmotelius. “Western 

Worker'” spaustuvė buvo ant 
Hąrrjsdn gatvės’, pirma sudau-

, d Vėliau ^sudegino. “West- 
__ .. ____ dvi savaitės prieš

mokyklos didelis knygynas. Tai 
tikras kultūros centras, šian
dien viskas paversta į popierga
lius ir buto langai, durys lentom 
užkalinėti.. “Western Worker” 
ir centras K. P. 13 Dist., ku
ris buvo labai dailioj vietoj ne
toli S. F. miesto rotušės. Po
nui Rossi labai nepatiko, kad
vargšai artinasi prie keturių 

rotušės, kurioje jis
Čia buvo didelis

buvome sukūrę viso devynias 
svetaines su visais i 
mais: estradomis, pianais ir 
knygynais. I j Teroristai knygas
sudraskė, pi’ąnus sudaužė į šįpu- į žė, L 
lėlius. ; DarbinipLai budavojo I erh Worker 
kad ne vienokiu, tai kitokiu bū- sunaikinimą buvo pradėjęs eiti 
du, visi—kiek: ka$'galėjo; ir mO- sykiu į savaitę.
kėjo—nelyginant'tos skruzdės. I ““Red; Branch” svetainėj tik 
Šiandie tie mūsų darbai, kaip retkarčiais buvo rengiama pa
tų skruzdžių kupstai, išspardyti rengimai. Howard gatvėj buvo 
į dulkes! ............. .
neturime.

Absoliutiškai nieko lotas po atviru dangum, su ma- 
Tai skaudus smūgis žu knygynėliu; Čia'daugiausia 

ne tik mum, bęt visai darbo kla- sueidavo to flištrijktO vargšai ap- 
sei! * . ; kalbėti sava vai’gus ir tris kart

Per darbštumą; ir sugabumą į savaitę laikydavo prakalbas, 
senesnių draugų San Francisco 
galėjo pasididžiuoti, ir ta garbė nia, kur K. *Ę. šelpė stręikierius 
jiem pilnai priguli. Čia pami- visą laiką nūę f pat pradžios 
nėšiu, kiek ir kpkių svetainių streiko. ;
mes turėjome. Jackson gatvėj | 
buvo M.W.I.U. Tarptautinis 
Centras visų jūreivių darbinin
kų. Turėjo visus parankumus 
ir knygyną. Pastarieji nesenai 
persikėlė j šią vietą nuo Mar
ket gatvės?.

Grand Ave. buvo kalbinis 
centras japonų ir chinų. Val
lejo gatvėj kalbinis centras ita- 
lijonų ir kitų artimų kalbų. El-

kalbėti savo vai’gus ir tris kart

Embacadęro gatvėj buvo kuk-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 take St.,; Newark, N. J.

Telephone: Sumboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Visas įstaigas pirma puolė 
vadinami vigilantes, vėliau—po
licija ir ėjo per visas vietas po 
du sykiu. Ką vieną dieną pa
miršo, tai kita dieną pertikrino. TA ivr^im
„ . t n j i • • i Drauge, geras vyras. Moka-O areštai nekaltų darbininkų 
kol kas nesiliauja ir, kaip nu-; 
matoma, nesiliaus. Viena, buvo, 
nutarta rengtis į dideles demon
stracijas rugpjūčio pirmą prieš, 
kąrą, fašizmą.' Kita, rugpjūčio

Lum i 'i ■ ........................ i iVi i ■■ ■ ■

Šalčiai ir Išpurtę Nosys. jausmas vargu bau galima.
at i -i u j i Bandykite šitaip daryti.Malonėkite duoti patanma T. , , / , . , ... v<tT . ,, Av r Vartokite, kiek tik galima, paper “Laisvę.” As esu. vyras 50 : •> ’ ,v, ... : A, v? • ioo : prasta, neišdailinta; naturah-metu amžiaus, sveriu 138 sv.11. T.. , ; vv . • v . . nr maistą. Vis daugiau žaliųDažnai pagaunu salti, net ir. / . . . . , , . •'■ ® * v. . . » .»« ! daiktu, be virimo, be( kepimo,vasaros metu. Aršiausia, ]e> Tr. , . ... ’ .. .„. . . , . . ..įViso ko, kas tik pasimaišo,,gu atsigeriu vandenio truputį l t', • . . , 1 < -° , . . _.x ypac^daugiau vaisių, darzovi-ų,šaltesnio arba jeigu- vejas is v,- . .v. . . V .

užpakalio į pakaušį-užplčia, fal9S'ų.- P'emskų. kuusinuj; po 
tai tuojau skauda pusę galvos, I ?uv% mes«k.1'’.
šoną ir koja iš. kairės pdsėš. "10 (is grudųV™ g>o.
tv.. . _ Svarbu, kad pakankamai ga-Ir šiaip man kaire pusė -nesi- rL ’v . 1. . . .v. , . . M*. < < . ,VUSrypac vitamino A ir kalkių,jaučia taip, kaip reikia. i v. < • <. . ., . . • .7’:; ■ ' ; žinoma,* ir, kitokių natūralių

Dar vienas dalykai, taj no- dėsnių. Tada greiči^dj $unor- 
sys man priauga mėsaįalių,' malėja ir nosų plėvės* ir n|taip
kad net. reikią jie iš nosų iš- jos .boja slogų. J !
traukyti. Jau du sykiu man į 
taip dąrė operacijas. Daug' t , r 7 r,
tada kraujo išbėga ir galvą1 “Cod liver oil,” bent ]5o’ gerą
skauda ilgą laiką. Gal nuo šaukštą kas diena. Žiemą po 
to aš pamečiau uoslę, dabar šaukštą po valgio. Imkite iodo 
aš nieko negaliu užuosti. Ar tinktūros, po lašą dukart kas 
aš galėčiau savo uoslę atgau- Į savaitė. :
ti? Taip turiu dantis gerus, 
gerą apetitą, viduriai dirba 
gerai. Svaigalų negeriu 
nerūkau.

Atsakymas

Iš viso ko matyt, kad jūs,

les gatvėje—kalbinis centras žy- mėnesį K. P. kandidatų rinki-jSc- ,101>_.sat0

Kad užtikrinus sau tų dęs- 
' nių kiekį, imkite žuvų aliejaus,

te žmoniškai užšilaikyt: nęrū- 
kot, negeriat. Gaila, kad 
Jums tos nosys daro tiek nes
magumų.

•Jūs sakote, Jūs labai bijote 
vandenio'; vėjo 

Juhis .nuodų ir žydų choro. Choras buvo mas į steito urėdus. Du kan-1P5S ejJmo- . U0J 
darbininkiškas. Fillmorp gat- ■ didatai yra areštuoti. Pat i 
vėj tarptautinis centras, • didelė ! Chambers kaltinamas sinjika- 
svetainė susirinkimams ir per-įlizme. Jack Olson bausmė ne- 

Mission gatvėj— žinoma. Ar šis teroras nuslo-

Faktai Kalba
Pereito trečiadienio laidoj newyorkis- 

|is “Post” išspausdino sekamą įdomią

t Wilmington, Del. — E. I. du Pont de 
jPNemours ir Ko., amunicijos fabrikan

tai, pranešė, kad per pirmuosius šių 
mėtų šešis menesius jų pelnas padidėjo 
801 nuošimčių, palyginti su tuo pačiu 
laikotarpiu 1933 metais.

j Tos pačios dienos laidoj N. Y. “Times” 
praipeša, kad United States Steel Corpo
ration (Jungtinių Valstijų Plieno Kor
poracijai, antrojo šių metų bertainio lai
ke padarė gryno pelno $5,350,241. Tai, 
girdi, pelningiausias bertainis nuo 1931. 
Kiekvienam serui pelno išeina $1.48.

Šitaip kalba faktai, paimti iš stambaus 
kapitalo spaudos.

Ką jie sako?
; Visųpirmiausiai, kad amunicijos mag

natai viršlaikiais dirba amuniciją. Tai 
reiškia, kad tai amunicijai yra rinka, 
amunicija yra nuperkama. Ją nuperka 
Amerikos valdžia ir, veikiausiai, kitų 
kraštų, kaip Japonija. Amunicija ruo
šiama sekančiam imperialistiniam karui,

Nuo savęs laikraščio redakcija ten pat 
talpina prierašą, “patvirtinantį” minėto 
durno provokatoriaus kvailybes, tarp 
kitko nurodydama, kad “Pottsvillės Me
todistų bažnyčia yra viena iš tų, kurios 
pažymėta sunaikinti...”

Prisiuntė j as minėtos iškarpos teisingai 
nurodo savo laiške, kad šitos rūšies “ži
nios” talpinamos tam, idant atgrasinti 
ąngliakasius nuo komunistų. Buržuazija 
visokius būdus naudojo, bet jie vis buvo 
veltus; darbininkai-maineriai vis labiau 
pasiduoda komunistų įtakai. Dabar an- 
gliakasyklų savininkų spauda bando su
rasti naujus baubus.

Ar jai pavyks sumulkinti angliaka
sius? Ne! Gal vienas kitas tamsus tikįs 
darbininkas laikinai ir patikės, bet neil
gam. Lietuvių klerikalų spauda pana
šias kvailybes skelbia per metų metus, 
bet vis daugiau ir daugiau katalikų dar
bininkų pereina į pusę revoliucinių darbi
ninku. Panašiai bus ir čia.

Mūsų skaitytojai privalo aiškinti mai- 
nieriams, kad komunistai nebandė ir ne
bandys dinamituoti bažnyčias, neigi ki
tokias įstaigas, nepaisant kam jos pri
klauso. Jie netiki į individualinį terorą. 
Bažnyčios—reikalas pačių '■parapijiečių. 
Netgi'po proletarinės revoliucijos, kaip 
pav^Sovietų Sąjungoj, komunistai neat-- 
imdinėja iš tikinčiųjų žmonių bažnyčių, v 
betpaliėka jiems patiems daryti su jo
mis; Žkaip patinka: iki jie nori, tegul pa
silaikė bažnyčias ir kunigus ir lai mel
džiasi. Atsibodo arba susiprato, kad nė
ra feikalo kunigą (popą, rabiną arba mi
nister!) palaikyti, atsisako jam duot duo
ną, o “bažnyčią paverčia į apšvietos cen
trą.-- N

Galimas daiktas, kad šian ir ten bur
žuazijos agentai provokatoriai bandys iš- 
dinamituoti bažnyčias ir už tai kaltę pri
mesti komunistams. Panašiai buvo pa
daryta kadaise Bulgarijoj, panašiai Vo
kietijas fašistai padarė pereitais metais 
su reichstago budinku. Bet pasaulis ge
rai žino,' kad čia darbas buvo ne komu
nistę, »ale jų didžiausių priešininkų — 
buržuazijos agentų/ J

statymams.
tarptautinis centras, puiki sve
tainė, darbininkų mokslainė, j noma, kad ne. Revoliucinis ju- 
didelis namas, centras I.L.D.,1 dėjimas maršuos pirmyn! 
spaustuvė, dvi salės, mokykla ir ! Pacific.

! to užgula nosis. Ir tai, Drau- 
I ge, nereiškia, kad Jus tąda, 
kaip čia sakoma, pAgaųnąt 
šaltį, slogas. Ne. Jūsų nosų

pins darbininkų judėjimą? ži- |:,15vSs n6™ sve,ikos> nuoIat J°s

Wilkes Barre, Pa.
Šis Bei Tas iš Darbininkų 

Judėjimo

Liepos 25 dieną, vakare, įvy
ko masinis susirinkimas, ku
riame kalbėtojum buvo drau
gas H. M. Wicks. Jis pilnai 
nušvietė darbininkų gyvenimą 
ir jųjų visas kovas už būvio 
palaikymą. Drg. Wicks nuro
dė, kiek nuo įvedimo NRA bu
vo streikų ir kokios jųjų buvo 
pasekmės, pradedant nuo mai-

peraugę, išbrinkę, įdegimo pa
imtos. Neretai tokis chroniš
kas nosies plėvių įdegimas tu
ri ryšių su kuria veido kaulų 
tuštumų sloga—sinusitis, sin
us catarrh. Jums juk vis, kaip 
sakot, kairė pusė nesijaučia 
taip gerai.

Arba, jei ir netaip, tai kai

Taįp gi imkite pieno kalkių, 
Calcium lactate, grs. 10, tab- 

ir lets No. 100,” po dvi tabletes, 
sutrintas, su vandeniu, su 

'stiklu vandens, po valgio, tai 
1 po 6 ' kas diena, per keletą 
i mėnesių.

Nosis iš vidaus tepliokite kas 
diena keletą kartų -žuvų alie
jum. Be to, bent porą kartų 
įleiskite sutraukiamųjų vaistų : 
“Ephedrine Inhalant 66, Swan 
Meyer.” Nuo jų plėvelės susi
traukia, ir liuosiau esti kvė
puoti.-

Wie.toj pjaustymo, gydytojas 
J tirps galėtų nosų vidų pašvi- 
tiųt’i. ^spinduliais, kurie 
tai išnaikink netikusius 
nius. Būkite, žinoma, 
niau ant saulės.

nere- 
audi- 
daž-

nierių, šilko darbininkų, Min-
neapolio “draiverių” ir bai-. 
giant dabartiniu San Francisco 
streiku.

Taipgi nurodė, kokia dabar 
yra padėtis Vokietijoj ir ki
tose šalyse, kokią dabar turi, 
tvarką Sovietų Sąjungos dar-| 
bįninkai ir ragino šios šalies1 
darbininkus stot į kovą, kadi 
įsteigus šioj šalyj darbininkų | 
ir farmerių valdžią. I
' Tokių kalbėtojų, kaip drau-j 
gas Wicks, labai retai tenka Į 
girdėti. Tik gaila, kad vietos 
ir apielinkės darbininkai nega
na įvertino tas taip svarbias 
prakalbas. Gerai, kad tam 
pačiam name mažesnėj, svetai- 

.nėj buvo bedarbių skaitlingas 
susirinkimas, tai jie labai pa
daugino publiką, atėjo į di
džiąją svetainę.

Prakalbai pasibaigus,’ buvo 
vienbalsiai nutarta pasiųsti; 
protesto rezoliuciją Vokietijos 
konsului, kad paliuosuotų drg. 
Thaelmann ir kitus politinius; 
kalinius. Taipogi pasiųsta dvi | 
simpatijos telegramos strei
kuojantiems; darbininkams į 
San Francisco ir į Minrieapolį. 
Galima sakyti, kad prakalbos! 
gerai pavyko. I

• . ------ --
- šiuom laikotarpiu vietos be
darbiai pradėjo gerai veikt. 
Keletas dienų atgal buvo pa
siuntę į pašalpos stotį galingą^

komitetą iš 21 ypatos, kad iš- 
reikalaut iš tų ponų pažadėtą 
bedarbiams pagerinimą, gavi-1 
me pašalpos. Bettie ponai su 
jais nenorėjo skaitytis. Bet j<acja dalykų pamate esti no- 
komitetas jiems pareiškė, kadlsies kaulį įdegimas; kokioj vie- 
jie neis iš čionai, pakol jųjų^j, Viršį tokio įdegimo, ir plė- 
reikalavimai nebus išpildyti. ivgs išpulta ir net susidaro

Bedarbių komitetas toj raš- polypų, anot Jūsų, mėsagalių, 
tinėj išbuvo nuo ryto lig pietų kurie galutinai užkemša nosis, 
ir tie ponai su jais nesiskaitė.! ir 1

Mokyklos Galva Pavarytas 
už Apysakos Parašymą

W i n s t on-Saleme, North 
Carolinoj, tapo išvytas Ju
nior High Schoolės viršinin
kas James M. Shields už pa
rašymą apysakos 
Plain Laming.” Jis 
koje nupiešė vargus 
varžymus mokyklos

' “Just 
apysa- 
ir su- 
viršL 

ir tie ponai su jais nesiskaitė.! ir tada prisęiną jie išlupinėh Rinko ^mažame pramonės 
Manė, kad jie pabuvę, tuojaus išpjaustyt. Po tbkjo išpjąusty-1 miestelyje, kur viską valdo 
išeis, apleis raštinę. Bet taip mo liuosiau pasidaro atsikvėp- fabrikantai.
nebuvo. Komitetas buvo lig ti, bet, jei pamatinę, .priežastis ____ 2________ :
ketvirtos valandos ir da vis tas vis da tebėra neprąŠalinta, tai nrn 1 v-prJHQ ATQAVVMAI 
pats. Bedarbiai buvo nieko plėvės nosyse ir vėl išpursta ir KLVAiivIJvm AluAillnlAl

’° varnu™, n vio latvis uėi leueia tųptšaunia, tčtt DrTlAV’piTfK ATQAWMAI 
Bedarbiai buvo nieko plėvės nosyse ir vėl išpursią ir IiLa/niiviJUD AI mAiy 1171 Al

nevalgę ir jau buvo labai1 ai- susidaro polypų. Aušrai.— Draugo senokai
kani. Todėl iš savo tarpo pa-' Nuo to pjaustymo išsilupa redakcijai prisiųstas eilėraštis, 
siuntė du narius maisto pasi-1 ir uoslės nervų galūnės, ir ta-1 “Blaivybę išvijus,” silpnai pa
rūpint. O jie vis toj raštinėj da dingsta uoslė, nebegali nie-1 rašytas; nepasinaudosim. Ra- 
laikėsi. Kada draugai sugrįžo ko užuosti. Ir vėl atgauti tas i šykit prozoj dalykėlius, 
su maistu ir kiek nors užval-; I —- ...  “ ■' —— ”-—   — - - - ___ ____ _ - L - ■ .
gius, tuojaus pradėjo ir dar
bininkiškos dainos skambėti. 
Komitetas išbuvo ten ligi de-. 
vintos valandos vakare. Bet 
vėliaus pribuvo didelis būrys 
policijos, viešos ir slaptos, ir 
juos iš ten išvarė.

Bet ant rytojaus jie ir vėl 
pribuvo su tais pačiais reika
lavimais ir tie miesto ponai 
buvo, priversti su jais skaitytis. 
Buvo gauta daugiau pašalpos, 
apsiavimo, drabužių ir kitokių 
reikalingų dalykų bedarbiams.

Bedarbių tarpe yra geras i 
ūpas. Jie rengiasi ne juokais 
kovot už savo gyvybės palai
kymą.

Tai tiek šiuom sykiu iš mū-; 
sų miesto. Kitą syk bus dau
giau. r

Veisiejiškis.

Sugrįžo Karščiai
Kansas ir kitose vidur- 

vakarinėse valstijose vėl 
sugrįžo 100 iki 112 laipsnių 
karščiai. Tatai galutinai 
užbaigs ten naikinti • liku
čius derliaus laukuose, so
duose ir daržuose.

Augščiau parodomais Greitaisiais Garlaiviais 
Ekspresiniai traukiniai prie pat laivų Bremen jr

Europa Bremerhavęne užtikiina patogią« 
kelionę į Kauną.

Taipgi reguliariai išplauki
mai gerai žinomais Ijabini- 

niais garlaiviais

Patogus geležinkeliais susi
siekimas iŠ Bremeno ir

Hamburgo

Informacijų klauskite pas 
vietini agents arba

Arba keliaukite populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBUS 
DEUTSCHLAND 

HAMBURG 
NEW YORK 

ALBERT BALLIN

. HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

itgsrwit 57 BROADWAY, NEW YORK sesss



, New Haven, Conn

Daina Choras, New Haven, Conn
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Draugai, padirbėkime iš 
dies palaikymui mokyklos 
savaitės.

CLEVELAND, OHIO
Bedarbių Tarybos 12 kuopa ren-

problemas. Vėliau
is Parengimo

Mokyklos komitetas, liepos 
28 d., buvo surengęs parengi- 
mėlį su užkandžiais 
kyklos palaikymo.

Penktadien., Rugp. 3, 1934
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Dvidešimtos Sukaktuves Pasaulinio Karo Rengėjai.

Unijos ir masines darbinin-

Tą pačią dieną turėtų pasirodyti skaitlingiau, | •
, . • -n/r j i.ii • -i VISŲ KILŲ

j n ii įima VI nrnni din i Imrl naoii’nrln

Kliubo Narys.

K.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

<t>
mą,

<♦>

<♦>

si
(181-183)
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Susirinkimas buvo 28 d. lie- 
Narių buvo vidutiniai, ta_'

H 
ir

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Piliečių Kliubas, ALDLD

NEsunku MAN suprast, kodėl vai
kai—ir suaugę taip pat—turėtų gerti 
pieną. Bet aš iš patyrimo žinau, 
jog negalima įtikinti vaiką, kad jis 
darytų, kas jam naudinga.

Todėl aš atsiliepiu į savo berniuko

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai

§jr_išizmą Paryžiuje, tad ši

šeštadienį, 4 d. rugpjūčio, so, kuris įvyks 28, 29 ir

SCRANTON, PA.
Liet. Darb. Susiv. 82 kuopos su

sirinkimas įvyks antradienj, 7 d. 
rugpjūčio (August), 7:30 v. vakare, 
pas draugą Indrulj, Kriaučiaus šapo- 
je, Bull Head, 1321 North Main Av. 
Visi nariai atsilankykite į susirinki- 

nes yra svarbių reikalų aptarti.
Sekr. J. Norkus.

(181-182)

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
6 d. rugpjūčio 

8 vai. vakare, “Laisves 
Visi draugai ateikite 

į atsiveskite naujų narių.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

žaidžia. “Pasižiūrėk į Jonuką,” aš 
sakau. “Tu nenori, kad jis būtų 
stipresnis už tave, ar taip? Todėl 
gerk daug pieno, nes visi drūti vyrai 
geria pieną.”

Aš įdedu geriamuosius “šiaudus” 
į stiklą ir sutaisau pieną įvairiais

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas j 

įvyks 6 d. rugpjūčio (August), 7:30 I 
vai. vakare, 995 N. 5th St. Visi na- Į 
riai dalyvaukite, nes yra svarbių da- j 
lykų aptarimui kas link “Laisvės” j 
pikniko ir jaunuolių mokyklos.

Kuopos Valdyba.
(181-183)

Yonkers Hotel
Ant 23 kelio puiki vaka- 

cijom vieta su visais 
parankumais

Restauracija ir Saliūnas
Priimame turistus trumpam ir 
ilgesniam laikui; kainos gana 

žemos

A. MISEVIČIUS
CAIRO, N. Y.

iv u«i Mimu-1 ui. Laikas parankus, šešta- 
at tą dieną ! dienio popietis, retas kas d ir-.

1 ba, o ant rytojaus nedirbama 
progą pasilsėti.

EASTON, PA.
LDS jaunuolių kuopa rengia dide

lį pikniką 5 d. rugpjūčio (August), 
į 10 vai. ryte, naujame Gloris parke. 
1 Bus gera programa susidedanti iš 
I ristikų, kumštininkų ir įvairių žaislų, 
į Bus gardžių valgių ir gėrimų. Šo-

Į gia pikniką ant draugo Miciuto far- 
| mos, 5 d. rugpj. Visi dalyvaukite 
i šiame parengime ir paremkite be- 
I darbių tarybą^. nes visi suprantate 
; svarbą šios organizacijos. Taipgi 
praleisite smagiai laiką.

(181-182)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 2 d. rugpjūčio, 8 vai. 
vakare po numeriu 180 New York 
Avė. Visi nariai malonėkite daly
vauti.

F. Rast. B. Derzanauskas.

WORCESTER, MASS.
Komunistų Partijos 6-ta sekcija 

rengia didelj pikniką 12 d. rugpjūčio 
(August), 1934 su dainų ir sporto 
programa, Olympia Parke, So. Quins- 
igamond Ave., Shrewsbury, Mass. Vi- :

dalyvaukite. I

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

Sumanymą vi- , mėnesinis susirinkimas įvyks penk- 
I tadienį, 3 d. rugpjūčio (August), 7 

T | vai. vakare, Kliubo name, 80 Union
Renkant baliaus SU-(^ve Visų narių privalumas daly- 

1 vhuti minėtame susirinkime.
Sekr. A. Deikus.

nil

. LDS jau- j 2 kuopa ir Laisvės Choras rengia 
dirbkit |nuolial kviečia tisus dalyvauti šiaine ' friilžinišką pikniką, 5 d. rugpjūčio ant 

’ | piknike, kaip iš tolimų miestų, taip Grange parko, Bridgewater, Mass.

■M.

Penktas Puslapis

: 'kai kur aukas gauti. Bet jei 
su tokiu ūpu bus dirbama ko-

I lonijose, kaip mokyklos komi
sija dirba, tai mokykla tikrai 
! bus 4 savaites laiko. j

Bet, draugai, net ir tie, ku
rie savo vietose sukėlėte kvo- 

|tą finansų, dar sykį galėtume- Amerikos Prieškarinė-Priešfą- rugsėjo, Chicagoj. 
: te prisidėti, parinkdami ant išistinė Lyga šaukia demon's- j 
blankų aukų ir maisto nuo biz-j traciją-paradą prieš karą ir fa-)kų ir intelektualų organizaci- 

inierių bei farmerių. New Ha-jšizmą. Prasidės 1 vai. po pie-jjos ragina savo narius daly- 
i veno biznieriai, farmeriai ir 
j draugai aukauja. Aukauja ir

inutės Iš Jaunuolių Mokyklos
šį sezoną Connecticut valsti

jos darbininkų organizacijų 
įsteigta jaunuoliam mokykla j 
progresuoja. Pradėta liepos! 
23 d. su ne per didele studen- Į 
tų grupe, bet grupė didėja kas 
diena.

Pirmą, savaitę mokyklos ve
dėjais buvo dd. šalinaitė ir j gitų vietų, tik reikia juos ma- 
Siurba. Juodu jaunuoliam aiš- j tyti dabar, kol da nevėlu, 
kino lietuvių darb. organiza-j 
cijų sudėtį, jų reikalą, dailės 
reikšmę ir kitas abelnas dar
bininkų 
pribus anglas vedėjas. Jis aiš
kins jaunuoliam, kięk svarbes
nius ne persunktus klausimus. 
Kiek vėliau d. šalinaitė vėla 
sugrįš duoti pamokas.

Manoma, kad studentų gru
pė antrą mokyklos savaitę 
s/isidės iš kokių 25 narių. Tai 
bus graži grupė. Tie jaunuo
liai sugrįžę iš mokyklos į sa
vas kolonijas daug galės pri- 

*sidėti prie darbininkų judėji
mo, ypatingai jaunuolių tarpe.

Sulig draugų nupasakojimo, 
kurie su jaunuoliais kas die-, ti visu garu, 
na mokykloje dalyvauja, ran-liau apie mokyklą 
dasi dikčiai pažangių 
jaunuolių. Jie riša 
duotus klausimus 
lengvai. Tas duoda 
kad jaunuoliai nors 
geltonąją spaudą, bet jie 
iš jos daro išvadas, kas yra 
šioj sistemoje, kad viena kla- n]° 
sė naudojasi viskuom, o kita ses 
vargsta, alkį kenčia. Kurie 
jaunuoliai skaito darbininkiš
ką spaudą, tie jau stovi pažan
goje gana toli.

Dabar da vis vienas klausi
mas stovi prieš mokyklos ko
misiją : ar pasibrėžtas darbas 
turėti 4 savaites mokyklą, busi 
išpildytas? Aukų ne visi mies-' kare, teatro mylėtojų draugų'ir tą patį veikalą mokintis ir 
tai sukėlė, kiek buvo jiem ; ir darbininkiškų organizacijų i tik savo kolonijai vaidinti, 
skirta. Bedarbė apsunkina veikėjų bus posėdis lietuvių Vikutis.

Įima, tačiaus į komisiją neap-1 kiai prie geros prkestros. 
siėmė. Reiškia, jūs <. . / ■ '| n<*ip is vuunių inieeių, taip virange parno, isriagewater, iviass.
prakaituokit, O aš, kaipo gero jr i§ apielinkės miestukų praleisti Bus įvairios lenktynės ir pasižymė- 

į jusiems bus duodamos dovanos. Ge
ra orkestrą bus šokiams.

Komisija.
(181-182)

5

jos ragina savo narius daly
tų, Columbus Circle, 59th St.,! vauti. Lietuviai darbininkai 
New Yorke. ' 
prasideda Pasaulinis Moterų negu paprastai kad pasirodo | 

j Kongresas prieš Karą ir Fa-j tarptautinėse dempnstracijose- 
~ ‘ tad ši de-j paraduose. Kova prieš karą

4 ! monstracija bus išraiška soli-1 ir fašizmą mums lygiai svar- 
! darumo viso pasaulio darbiniu-,bi 
! kams, kurie taip p?
j pasiskyrė protestui prieš karą , be
ir fašizmą, ši demonstracija diena teikia
taip pat padės populiarizavi- Pasirodykim nors kartą skait- 
mui Antro Amerikos Jungtinių ; lingai.

Kongre-1
del mo-
Parengi- Valstijų Prieškarinio 

mas nors ir tvankiam, karštam 
ore. buvo visapusiškai pavy- ■ 
kęs. Iš skirtingų miestų dd. 
pakalbėjus apie mokyklos 
svarbą, sumetė aukų $12.35 1 
ir pats parengimas taip pat' 
duos šiek tiek naudos.

Tas parodo, kad mokyklai i 
sukelti finansai eina ir turi ei- '

Prie progos ve-; ^os‘ 
pabrėšim i čiaus turėjo būti daugiau, nes

i buvo kviečiami atvirutėmis į 
| susirinkimą.

Teatrališkais Įg finansų komisijos raportų' 
, Reikalais Posėdis I pasirodė, kad kliubo “biznio”) 

Girdėtis, kad į chorų meti-j skyrius kyla ir pagal šių de
presijos laikų negalima nei no
rėti, kad kiltų smarkiau. Ta

Iš A. Liet. PiliečiŲ Kliu
bo “Biznio” Skyriaus 
Pusmetinio Susirinkimo

mūsų ■ daugiau, 
jiem už- L. .

.1 Damų Diena ir pusėtinai ( 
suprasti. • 
ir skaito'

ir'nę 
i m u

sueigą visi rengiasi. Pir- 
kartu Bridgeporto Jauni-

Choras, susidedantis iš pu- čiaus randasi kliubo narių, ku- 
šimto narių, taipgi daly- rie nuo labai senai kuo tai ne

su vedėju Bružausku i užsiganėdina, kaltina kliubo !
Rugpjūčio 5 d. I valdybą, kad, jų supratimu,: 

Liet. Darb. darže ■ nekylą “biznio” skyriaus- fi-

vaus
i priešakyje.
į Waterbury, 
dalyvaus 5 chorai ir net ^iu-j ................................... ...........

nuoliai studentai iš mokyklos. . . _. KT u r>; ™ . .„ t svetainėj. New Havenc. BusTai bus didele sueiga—is- ., , ’ , . . , ..v. . i pasitarta, kaip sukoncentruoti
i važiavimas. Iii i • i j <u-j veikalų mokymąsi, kad nerei-

Rugpjūčio 11 d., 6 vai. va- ketų keliom kolonijom vieną

CONN. VALSTIJOS LIETUVIŲ DARBININKŲ ATYDAI

išsilavinimo žmogus, duosiu1 smagiai laiką, 
jums vėjo už mažą pelną. Man j 
rodos, taip, draugai, negražu.' 
Jei norim turėti gerų pelnų, 
turim visi nuoširdžiai dirbti.

i

Kitų Organizacijų Atydai
Kliubo “biznio” skyriaus ba_1 

lių nutarta surengti 29 d. rug
sėjo' (September). Meldžiam 

į organizacijų tą die
ną nerengti jokių pramogų, o 
būti kliubo rengiamame baliu
je.

“Pasižiūrėk į Jonuką,”

AŠ sakau Į

kitokių grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
• Tel. HArbour 3424

nansai taip, kaip turėtų kilti.
Biznio vedėjas, S. Masiulis,, 

išdavė smulkmeniška raportą! jgimtą norą bati (lidc8niu ir 8ti|)rcs. 
iš “biznio” stovio ir pareiškė, I niu už kitus vaikus, su kuriais jis 
kad “biznį” būtų galima dar; 
pakelti ant kelių laipsnių, jei i 
tie žmonės, kurie nuduoda,! 
būk jiem rūpi kliubo geras, j 
paagituotų bent kiek Brookly-' 
no lietuvių visuomenę uz kliu- | būdais, taip kad jis labiau patrauktų.

. bą, vieton skleidimo tokios ne-I Tai yra vienas tikras būdas pertik- 
; teisingos kalbos, būk kliubM 
finansiniai puoląs, būk kliubo j 

: kambariuose nesaugu bei nes-, 
kanu.

To tokio S. Masiulio paaiš-! 
kinimo tie draugai atsiprašė, 
būk jie nenorį užgaulioti “biz- . , . ...J 1 . į jvyks pirmadieni,
nio” vedėjo, tik norėję sužino-1 (August), 
ti ar nėra galimybių dar dau-1 raštinėje, 
giau pakelti “biznį”.

S. Masiulis davė sumanymą,! 
kad pakėlimui “biznio” reikia 
surengti balių, 
si nariai parėmė ir nutarė su
rengti, 
rengimo komisiją buvo persta-1 
tytas ir tas draugas, kuris dau
giausia davė vėjo valdybai ir 
vedėjui už mažą “biznio” ki-!

Lieluvys Kraustytojas
(Moving)

Už labai prieinamą kainą 
perkrausto namų rakandus. 
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:

PETER BANES
449 Grand Street
Skersai Republic Teatro

Brooklyn, N. Y.
Tel. STagg 2-3152

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI
MILLERTONE
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebūklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

Viena didelė dėžutė už $1, gali 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Ine, Dep. L. 
62 Beacon St., Newark, N. J.

T A rengia conn, valstijosDAINŲ DIENA
Nedelioj, 5 d. Rugpjūčio (August), 1934. Pradžia 12 Valandą Dieną

Lietuvių Darže už Lakewood Chesnut Hill Rd., Waterbury, Conn.

3
3

3
3
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901

JUOZAS
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA..
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Alain 1417

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS grabokius

660 GRAND ST
Draugai ir Draugės! Darbininkų metinė Dainų Diena šiemet bus turtingesnė, nes Conn, .valstijpje 

prisidėjo dar vienas darbininkų choras, Bridgeporto. Taipgi bus ir daugelis kitokiu pamarginimų, 
kaip tai sporto žaislų. Įžanga 25 Centai

Kalbės J. SIURBA iš B rooklyno, “Tiesos” Redaktorius
Kviečiame visus atsilankyti ir praleisti smagiai laiką. KOMITETAS.

IAIWWVUWVWVWVMWVWWMWMMWWMIWWMWWWMWW  VMMWmUMMMIVWWWWM MM

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.
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NEWYORKO IR APIEI1XKES ŽINIOS
Paskutinė Diena Gelbė-j Reikia Pinigų Thael REIKALAVIMAI

jimui Herndono manno Gynimui
Vokietijos galvakirčių teis

mas, pasivadinęs “Liaudies 
Teismu” prasidės ateinantį še
štadienį. Pirmutine Jo auka 
bus Ernst Thaelmannas ir 
6,000 kitų kovotojų prieš fa- 

Anti-Nazi Federacija, 
reikalinga • yOrke, ragina visus smar- 

Jau sukelta $13,851, Į veikti išgelbėjimui tų ko- 
Neapleiskime. votojŲ iš po| Hitlerio budelių

T a r p t a u tinis Darbininkų 
Apsigynimas prašo visus at
kreipti į ši pranešimą atydą ir 
momentaliai veikti. Išėmimui 
iš kalėjimo kovingo 1 įdėtinių 
valstijų negrų organizatoriaus, —zrną 
Angelo Herndon, i 
$15,000 
trūksta $1,149. 1
jo paskutinę minutę. Jei kau- ’ įęjrvio 
cija nebus sukelta—Herndo-1 
nas bus pasiųstas į baisiąją! 
Georgia vals tijos “chain 
gang.” Paskolų atmokėjimą 
užtikrina TDA ir tam tikslui 
yra paskirta specialė komisi
ja iš trijų atsakomingų drau
gu

Išėmimui

Tarpte.utinio Darb. Apsigy- 
rašfinė .bus atdara šį 

ktadienį, rugpjūčio 3 d.,

Organizacijos ir pavieniai 
raginami greit sugrąžinti visas 
aukas surinktas ant blankų' ir 
dėžutėse, kad Federacija ga
lėtų vesti gynimo darbą, kuris 
labai nukenčia del stokos fi
nansų. Gi organįzacijos ir 

I asmenys, kurie dar nieko ne
veikė
pasidarbuoti 
priduokite šiuo antrašu : 
Nazi Federation. 168 W, 
St., New York City.

nu no

ijd 11 vai. vakaro priėmimui 
sŪVeluotų paskolų bei aukų. 
Raštinė randasi 80 East 11 th1 
St., New Yorke. Lietuviai dar
bininkai, nežiūrint kaip ma- Į 
žą paskolą jūs išgalite suteik
ti, neškite ją TDA raštinėn ir 
padėkite išgelbėti kovingą 
draugą nuo baisios katorgos. 
Paskolas duokite pinigais arba 
Liberty Bondsais.

Išgirskit Jack Stachel Apie 
Kairįjį ‘'Komunizmą'’

Jack Stachel, Darbo Unijų 
Vienybės Lygos veikiantis se
kretorius, kalbės temoje: 
“Kairiojo Sparno Komunizmas 
—Kūdikystės Liga.” Lekcija 
bus už dviejų savaičių, penkta
dienį, 17 d. rugpjūčio, 50 E. 
13th St., antram aųgšte, New* 
Yorke. Unijų ir organizacijų 
veikėjai ir vadai turėtų tą įsi- 
tėmyti. Pamoka labai svarbi 
dabartiniu momentu, kuomet 
kapitalistų užsimojimą sunai
kinti darbo unijas paremia ne 
tik AF of L pardavikiški vir
šininkai, bet taip pat ir rene
gatai iš trockistų ir lovesto- 
ufęčių.

^Įžanga bus 25 centai,/ bet 
sulyg sudarytos sutarties su 
darbininkų knygynais, 50 E. 
18th St., New Yorke; 369 Sut
ter Ave., Brooklyne, ar 699 
Prospect Ave., Bronxe, pirku
sieji $1 vertės literatūros, gaus 
įžangos tikietą veltui. Viso 
turima tik 300 vietų, tad no
rintieji dalyvauti pasiskubin
kite įsigyti tikietus.

Skaitlinga Prieškarinė
Demonstracija

tuo klausimu—turėtų
Aukas tuojau 

Anti- 
2 3 rd

Bel-

Skalbyklų Darbininkai 
Streikuoja

Pirmrose Laundry, 33 
mont Avė. ir R. and S. Laund
ry, Van Singeren Ave. ir New 
Lots, Brownsville, darbininkai 
sustreikavo reikalaudami pri
pažinimo Laundry Workers 
Int. unijos lokalo 135. Ko
munistų Partijos komitetas at
ėjo į lokalą ir pasiūlė padėti 
streiko veikime. Lakalas 
siūlymą priėmė.

pa-

Kas Bus Sekmadienį?
•Sekmadienį, 5 d. rugpjūčio, 

Amerikos Lietuvių Darbininkų

g 6OYEABS SERVKE
Save Safelų 

ftBushwick ’ 9 SAVINGS BANK
GRAND ST.. AT GRAHAM A VE. BK LY N.
BANK BY MAI L ~ ypoąoRoe/i'oofs /r

Reikalinga darbininke arba gas- 
į padine ant visados saldainių krau- 
į tuvčj. Gali būt mergina arba našle, 
be vaikų. Aš esu našlys be šeimy^ 

I nos ir gerai užsilaikau. Malonėkite 
atsišaukti greitai. Daugiau infor- 

1 macijų galesite gaut ypatiškai arba 
per laišką- Kreipkitės sekamai:
John Noian R. 77 Meserole Street 

Brooklyn, N. Y. (180-182)

■ NOTICE is hereby given that License No. 
B-3035 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1529 
Nostrand Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

THOMAS B. TORMEY, Jr.
1529 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7623 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 782 
Manhattan Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

IRVING STEINBERG
782 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ ANGLIŲ. KOMPANIJA .
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokitc:

ir telefoną.

Evergreen

Prista-
Prašome

7-1661

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

No.' 
undersigned 

of 
at 
of

NOTICE is hereby given that License 
A-8005 has been issued to the 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law 
572 Wilson Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed: off the premises.

HARRY GREENWALD 
JACOB GLASSER

Wilson Ave., Brooklyn, N.572

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

Beverage 
City 
con-

arba užeikite
Kampas Union

pasikalbėti
Avė. ir Grand St.

į ofisą

132-A of the 
Law at 119-121

at 
Alcoholic 
Conover St., 

Kings, ’to be

NOTICE 
RL-9056 
to sell 
Section 
Control
of Brooklyn, County of 
suined on the premises.

JOSEPH McGUINN 
119-121 Conover St., , Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License

N.Y.

No.
RL 9036 has been issued to the undersigned ' 
to sell wine and liquor at retail under nec_ 
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Faw at 179 Greenpoint Ave., City of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. FILIX CYDZIK
179 Greenpoint Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
A-7642 has been issued to 
to sei) beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic
Knickerbocker Ave., City of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

that License No. 
the undersigned 

of 
Beverage Control Law at 562

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

ROS1NA POLISENO
562 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7697 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 102 
Bushwick Ave., City of Brooklyn, County of 
nings, to be consumed off the premises.

RICHARD JACOBIK
102 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7531 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Cooper Street City of Brooklyn, County

NOTICE is hereby given that License No.
R-3368 has . been issued to the undersigned ; 
to sell beer at retail, under section 76 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6514 '__ _ _____ _ ..............
-Bay Parkway City of Brooklyn, County of kings,' to Te~ consumed off the'’premises?' 

x "---- ‘ "----------- ’ OTTO RUETHE
99 Cooper Street, Brooklyn, N.

XKings, to be consumed on the premises.
DAVAL BAR and GRILL, INC.

6514-Bay Parkway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-1202 has been issued to the undersigned 

of 
140 
of

to se'l beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Patchen Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to bo consumed off the premises.

JURGEN HENNINGS
140 Patchen Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
A-6142 has been issued to the 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law

Ave., City of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

JOHN OSSENKOP 
Ave., Brooklyn, N.

5215- 3rd 
Kings, to

5215—3rd

No.NOTICE is hereby given that License 
B-3332 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Acoholic Beverage Control Law at 3925 

of15th Ave., City of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed on the premises.

FOX’S DELICATESSEN. INC.
3925—15th Ave., Brooklyn, N.

No.

of
99
of

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

of 
232 
of

NOTICE
A-7332 has been 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Bedford Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

ANDREW CIPRI
232 Bedford Ave., Brooklyn, N.

No. 
undersigned 

of 
at 
of

NOTICE
A-7539 has been 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Lewis Ave., City of. Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

HANS HANSEN
366 Lewis Ave., Brooklyn, N.

hereby given that Ucense No. 
issued to the undersigned 

of 
366 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8109 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Liberty Ave.. City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

JACOB MACHATOVITZ 
890 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

of
890 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8094 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Fulton St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

FRANK ZINO AND SON 
963 Fulton St., Brooklyn, N.

963 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8124 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Fulton St., City of Brooklyn, County 
Kingą, to be consumed off the promises.

MILTON GRĘENFIELD 
981 Fulton St., . Brooklyn, N. Y.

of
981

of

Literatūros Draugijos 1 kuopa ; NOTICE is hereby given that License No. 
J • A-7544 nas been issued to the undersignedJis atsi- to sell beer at retail, under Section 75 

I the Alcoholic Beverage Control Law at 
Franklin Ave., City, of Brooklyn, County 

i Kings, to be consumed off-the premises. 
! GEORGE MWR

666 Franklin Ave., ■ Brooklyn, N.

rengia išvažiavimą.’ 
bus Forest Parke, 
vienas iš geriausių, išvažiavimų 
šį sezoną. Komisija rūpinasi, 
kad išvažiavime būtų viso įva- 
lias ir, kad patenkinus mūsų 
publiką. Kiek yra žinoma, bus ■ 
iy svečių iš tolimesnių koloni-’ 
jįj. Taigi visi “Laisvės” skai
tytojai ir skaitytojos esate 
kviečiami į ALDLD 1 kuopos 
išvažiavimą, nes galėsite pa-| 
matyti daug savo , draugų ir į 
tinkamai pasilsėti gražioje gi
rioje. Pakvieskite ir savo pa
žįstamus'.

Rengimo Komisija.

Tai ib.us
of

666
Of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8066 has been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4023 
Church Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

SAUL KAPLAN
4023 Church Ave., Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8098 has been issued to the undersigned 
to seH beer at retail, under Section 75 of 
the_ Alcoholic Beverage Control Law at 266 
Reid Ave,, City of Brooklyn, C 
Kings, to

266 Reid

City of Brooklyn, County of 
be consumed off the premises.

GUS JUNGELAUS
Ave., ‘ Brooklyn, N. Y.

is hereby Riven that License No.NOTICE
A-8090 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage, Control Law at 539 
Central Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE GROSSHOLTZ
539 Central Ave., Brooklyn, N.

of

I NOTICE is hereby given that License
B-3417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 

! the Alcoholic Beverage Control Law at 33’/> 
' Leonard St., City of Brooklyn, County of 
i Kings, to be consumed on the premises.
I JACOB AGRESS and DAVID GREENBERG 

33VŽ Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7767 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Kingston Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

HYMAN SIEGAL
74 Kingston Ave., Brooklyn, N.

of
74
of

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2616 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1981 

of86th St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

PETER POULOS
1981—86th St., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3373 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Central Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

BENJAMIN BRUNO 
457 Central Ave. Brooklyn, N.

457
of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7506 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, tinder Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1360 
Bushwick Ave, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

JOHN TREPL
1360 Bushwick Ave., Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3240 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 
thę Alcoholic Beverage Control Law at 
Kent Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

PAULINE BALKO
51, Kept Ave. Brooklyn, N.

of
51 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1378 has been issued to the undersigned 
to sell beer at' retail, under section 76 of 

267 
of

the Alcoholic .Beverage Control Law at 
Kent Ave., , City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

.... THOMAS ŽILINSKAS , 
2b7 Kent Ave., ., Brooklyn,. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2157 has been . issued to the undersigned 
to .sell beer at retail, under section 76 
the Alcoholic , Bevęyage Control Law at 
Rock St. City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

FRANK ERKER
33 Rock ■ St., jirooklyn, N.

of
33 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2G73 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 198 — 

of21st St., 
Kings, to

198—21st

City of Brooklvn, County 
be consumed on the premises.

NETTIE CUTANEO
St.. , Brooklyn, N.

is hereby riven that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7607 has been issued to the undersigned 
to sell beer at . retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Central Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.
PHILIP STEINER. RUDOLPH STEINER. Jr. 
20 Central Avenue, Brooklyn, N. Y.

of
20

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3049 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
— •86th St., City of 
Kings, to be consumed 

HIGHRADE OPEN 
MICHAEL CHERNIK, 

2174—86th St

under Section 
Control Law ;

Brooklyn, County 
on the premises.

‘ KITCHEN.
‘ INC.
Brooklyn N.

76 of 
at 2174 

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7616 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
.Smith St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

WILLY STRIKER, 
145 Smith St., Brooklyn, N.

of 
145 

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7546 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 182— 

of7th Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE MULLER
182—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7624 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 144 
Jamaica Ave.. City of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed off the premises, 

JACOB MARTENS
144 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A_7597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 114 
Sumner Ave. City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

DAVID MELTZER and MORRIS FOX 
114 Sumner Avė Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
A-7629 has 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 353 
Flushing Ave.( City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

VINCENT SOJAK
353 Flushing Ave., i , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8126 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1723 
—86th St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

F. and N. GUARNERT, INC. 
1723—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
A-8083 has been 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
—17th Ave., City of 
Kings, to be consumed 
ORGATE GROCERY and DAIRY CO.. INC. 
3824 — 17th Ave., Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 

under Section 75 of 
Control Law at 3824 
Brooklyn, County of 
off the premises.

kad laike išdavi- 
unijos vadams 

nuo policijos de-

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7612 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law 
4910—20 Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

HILDA GOLDMAN 
4910—20th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ... _____  .___  ____ _______ .....
B-3438 hits been Issued to,-the undersigned 
to sell beer nt retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 148--- 

of
of 
at 
of

29th St., 
Kings, to

148—29th

NOTICE

City of Brooklyn, County 
be consumed on the premises. 
' LOUIS SPINELLI 
St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-344 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, undei’ Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8509 
—7 th 
Kings, to

8509—7th

CountyAve., City of Brooklyn, 
be consumed off the premises. 
JOHANNE ANDERSEN
Ave., Brooklyn, N.

of

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA). f

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661' 1

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
AH Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., . Brooklyn, N. Y.

. arti Grand Street ,
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredojnis ir Subatomia 
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vali iš rytu

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

LaGuardija su Dubinskiu 
Sebraujasi

' Pasirodė, 
mo įsakymo 

įgauti vizas
partmento, majoras LaGardia 
smagiai praleidinėjo laiką 
Unity House, Forest Park, Pa., 
ILGWU vasarnamyje . Ten 
majoras praleido galą savai
tės, pasisnekučiuodaYnas su 
ILGWU reakciniu prezidentu, 
David Dubinskiu, ir buvusiu 
immigracijos komisionierium, 
Edward Corsi, kuris yra atsa- 
komitigas už deportavimą ko
vingų darbininkų laike Hoo- 
vėbio adminištracijoš.

, Ką sakote, ILGWU eiliniai 
nariai, į tokį savo prezidento 

i “džentelmeniškumą,”: brolia- 
vimąsi su ponu majoru, jo sve- 
tinimą unijos vasarnamyje, 
kuomet jo policijos viršinin
kas išdavinėjo carišką įsaky
mą kovingiems unijų vadams? 
Ar ilgai dar laikysime Dubin- 
skius ir kitus savo išdavikus 
ant savo sprando ?

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8200 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic 
5524—7th 
Kings, to

5524—7th

Beverage Control Law 
Ave., City of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

JOHN TOPP 
Ave., Brooklyn, N.

of 
at 
of

is hereby given that License No

is hereby given that License No. 
B-3437 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at >124 
No. 6th St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH GEORGE SAGEVICH 
124 No. 6th St., Brooklyn, N

of

No.

is hereby given that License No. 
he undersigned 

of

NOTICE
A-6150 has been issued to
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Stanwix St., City, of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

BENJAMIN TILLES
St., Brooklyn, N.

KRAUJO SPECIALISTAS
.Gydau Ūmiau ir chroniškas vyrų ir 

moterų iigan kraujo ir odos
Padarau iityriniuu kraujo ir ilacumc

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandoa PriSminot

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4
iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdallion 3-1328

of

19 Stanwix Y.

Dvidešimt tūkstančių darbi
ninkų susirinko rprięškarjnęn 
demonstracijon New Yorke, 
kad pareikšti savo protestą 
prieš imperialistinį karą ir fa.-, 
Šimą, kuris jau ir čia plačiai 
parodė savo iltis. Daugelis, 
darbininkų maršavo su savo 
organizacijų. vėliavomis. ir iš
kabomis, /kiti atėjo pavieniai, j

EntVziazmas demonstracijoj 
buvo didelis, o ypač pasirodė 
yisoje pilnumoje, kada vyriau
sias susirinkimo ‘ kalbėtojas, 
kovingas Bob Minor, pasirodė 
ant platformos. Jisai kalbėjd 
varde Amerikos Komunistų 
Partijos 'Centro ■ Komiteto ir 
Ragino visų pažvalgų ir visų ‘ 
partijų darbinipkuš- sudaryti 
bendrą frontą kovai prieš im-1 
pbriallstlnį karą ir faši’zjną. 
Kiti kalbėtojai buvo Charles 
Krumbein, Roy Hudson, Ri
chard B. Moore,'Rose Wortis 
lif Jack Little. Mitingas tę
sėsi kėletą* valandų, nes » vią 
nąuji; būriai, dąrblninkų jatej«į( 
dinėjo. Demonstraciją šaukė j (Daugiau vietos žinių 
KoniUnistų Partijd. ' ; ’ ‘j ‘ ; ’ • * • puslapy.Y ’ *

NOTICE
B-3206 has been issued to the undersigned 
tc sell ’beer nt retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1200 
Liberty Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER, 
NATHAN »S DELICATESSEN AND 

RESTAURANT
Liberty Ave., Brooklyn, N.

NOTICE, is hereby given that License 
B-2205 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Frost Ave., 
Kings, to be

of

at. retail, under section 76 
Beverage Control Law at.

City of Brooklyn, County 
consumed on the premises.

CONO MANZO
193 Frost Ave., Brooklyn, N.

of
193 
of

Y.

1200

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3205 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Gates Ave., City of 
Kings, to be consumed 

ROSE 
1484 Gates Ave.,

I NOTICE is hereby given that License No. 
I B 2136 has been issued to the undersigned 

tx> sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 9901 

of

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

461 
of

NOTICE is 
A-7360 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Court St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

DOMENIK SCOTTO 
461 Court Street, Brooklyn, N. Y.

under section 76 of 
Control Law at 1484 

Brooklyn,. County 
on the premises.

SEGL . •
■Brooklyn, N.

—3rd Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to .he consumed on the premises.

JOSEPH KURtANDER
9901—3rd Ave.,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8087 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Hicks St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY BEHRENS 
425 Hicks St., Brooklyn, N.

of
425

of

of

Y.

NOTICE is, hereby given that License No. 
B-3068 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under seętįon 76 of 
the Alcoholiq Beverage1 VOntror Law! at 111 
Utica Ave., City of Brooklyn, . County 
Kings, to be consume)'on’the’ prjrhise|B.< 

CV’NTČN PETER ROGERS 
ill Utica -Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. t 
B-3329 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Grand St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consum''d on the premises.

SEVERIO LAFICHT 
863 Grand Street, Brooklyn, , N. _ Y>

of
863
of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8122 has been issued to the undersigned 
tn sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7805 

of

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N, Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam?

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

of

NOTICE is heieby given that-. License No. 
B-3257 hasį been ■ issued į to ,the undersigned, 
fo sell beer at retail, tinder section 76 of . 
the Alcoholic Beverage Control-Law-at 2246 j 
Pacific St., City of Brooklyn, County of ' 
Kings, to be consumed on the premises. I

ANGELO JANNACE |
2246 Pacific St.', . Brooklyn, N. Y. Į

NOTICE is hereby given that License No. 
B-134 has been issued to the undersigned , 
to sell beer at retail, under section 76 of , 
the Alcoholic Beverage Control Law at 170 | 
Highlawn Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

THOMAS O’NEILL
170 Highlawn Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2611 has been issued to .the undersigned 
to sei) beer at. retail, under section 76 of 
the Alc.oholic B-werage Control Law at 295 
South 1st St., CRy of Brooklyn, County of1 
Kings, to he consumed on the premises.

HENRIETTA . LEICHTLING
295 South 1st St., Brooklyn,' N. Y.

NOTICE is hereby given Jthat License No. 
B-3253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at- retail, under .section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 653 
Metropolitan Av.e., City of ,Brooklyn, County 
of Kįngs, to be consumed 'on the premises.

ANTHONY MARTINELLI
653 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y„

of

Y.

fdh Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

BARNAO BROS.
7.805—5th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.
A-6163 hasi been issued to the undersigned 

. to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
— 5th Ave.,. City, of Brooklyn, County 

i Kings, to be consumed off the premises. 
i PETER ANDRESEN

4Q8—5th Ave., Brooklyn, N.

of
408
of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-2113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1111 
McDonald Ave City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

MAX MALAMU!)
1111 McDonald Ave,, Brooklyn, N. Y.

Sergančio Vyry ir Motery 
Chroniškos. ligos Gydomos

■ , jGyfloma bdos
| j Išb^riipai, Krau

jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir AĮėšIa- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų: Įde
gimai ir Ctonii- 
k i Nesveikavi-

■ I ______ ;
Telephone £ iEveterėen: 7>0.072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

: Ausų, Akiy ir Gerklės
OFfSO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1 
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Motetų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimą), Se» 
rūmų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę ,

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Is lh.ej^b3J..?lv.eni?hxa<t. E?5e”.8<J. No; NOTICE is hereby given that License No. 
„non _ . x .1......... , A-7760 has been issued to the undersigned

to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7402 
•—17th Ave., City of Brooklyn,' County of 
Kings, to be consumed off the premises.

BENJAMIN GROSSMAN 
7402—17th Ave. Brooklyn, N. Y.

B-3282' has been issued to the undersigned 
to sęll beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 299 
South 4th St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MINIE KAPLAN
299 South 4th St.,. Brooklyn, N. Y.

' ? ♦ ' j J1 \ • 1 ' i
Kailiasiuvių Industrinė Uni

ja pareitą, trečiadięhį apvaikš
čiojo savo t&O-tą laimėjimą 
algų pakė,liiporšio sezono kam- — - - / peacock tavern 
panijoj, kuri prasidėjo pereitą! 662(?_18th Av™ATTE0 LEUCI 
mėnesį, štai ką reiškią gerai N0TICĖ ..„ 555. lhI>l Ueen* Nū- 
organizuota; unija ' kovingoje NJ,CE * m;. į,„t Pemi. No.

7o .of the/Alco^olio peyer^ge Control Ą-7712 haa ,been itaued to ‘ the 'undersigned 
i-. . *n<l i beer. at Į Retail, under. Section 75 of

1 ...—Z. J™ .....draffe Contrbl Law at 209 
Nassau Ave., City of Brooklyn, County of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-9059 has been issued tb the undersigned 
to i* 11 wine and liquor at retail, under 
Section 1jB2-A . of ■ the Alcoholic 
Control LaW) įif 6.120—18th Ave., 
Bronklyp, County of Kings, to be 
on the premises.

Beverage
City of 

consumed
NOTICE is hereby given that License No. 
B-2121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage' Control Law at 212 

of; Berry St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK
• 212 /Berry Street, Brooklyn, N.

vadovybėj ė.į
’> • ' > i. I .r “

5-tam

Section ..........
low 'at- 5X6—86tH St„> 78h!f—Bthi AVe„ and . to dell beer fat fret
6806—5th AVe„ City of Brooklyn,’ Crtunty qf < the AlcolioHd BbvVi
Kings, to be consumed off the premisses. Nassau Ave., City of urooKiyn, uounty

* •’ DŲPPER and GO,. I Kings, Jo he consumed off the premises.
1 ' ‘ St. WILLIAM MULLENBROOK ‘ :

-6806—5 Ave., Brooklyn, N. Y.J 209 .Nassau Ave., " ’ ’Brooklyn, N. Y.

. NOTICE is hereby given that License No. 
A-7613 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5724 
17th Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

CHARLES TEMKIN
5724—17th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given - that License No. 
A-7614 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 861 
Fulton St., City of Brooklyn, County of 
Kings, ta be*’Consumed !off the premises..

HARRY GOLDBERG
Brooklyn, N. Y.861 Fulton Street,

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Ayetnue) 
BROOKLYN, N. Y.

O R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—• A. M. ik! t P, m' 
0 sekmadieniais 9 iki 4 P. ML




