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KRISLAI
Sovietai už Pabaltijo' Šalių 
Neliečiamybę.
Diplomatų Derybos
Vilniaus Klausimu.
Žmonijos Amžius.
Naujas Seniausias
Žmogus Turkijoj.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Sovietų Sąjunga deda pa-| 
stangų, kad būtų pasirašytai 
sutartis, kurioje būtų gvaran-i 
tuojama nepaliečiamybė Lie-; 
tuvos, Latvijos ir Estijos ru-! 
bežių. Tam priešinga fašis-' 
tinę Vokietija ir tokia pat 
Lenkija. Vokietijos fašistai 
nori pagriebti tuos kraštus, o I 
Lenkijos ponai nežino, kaip' 
čia išrišti Vilniaus klausimą.

Pranešama, kad Lietuvoje 
lankėsi sugabiausias Lenkijos 
diplomatas M. Muehlstein ir 
paskui nuvyko į Pikiliškį, ne-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la Į mesite, Tik 

Retežius, o fšlaimėsite 
Pasaulį!
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AŠTRINAMA KARO i 
STOVIS MINN.

Daugiau Streikieriy į 
Karišką Minneapoly Stovyklą

Minneapolis, Minn.—Sam
dytojai pareiškė Roosevelto

toli Vilniaus, kur turėjo ilgą agentams kun. Haas’ui ir E. 
pasikalbėjimą su Pilsudskiu. H. Dunniganui, kad jie ir 
Sakoma, būk bus ir tas klausi- p0 trokininkų streiko laikys 
mas išspręstas. ■ dabartinius skebus.

L o n d o n e eina pasaulinių ' . Areštuota dar 23 pikieti- 
mokslininkų kongresas gamtos mnkai, kurie automobiliais 
ir zoologijos klausimu. Da-, važinėdami daužė skebus ir 
lyvauja 1,000 delegatų nuo 42 jų trokus.
šalių. Tame kongrese k aibė-; suimti pikietininkai, yra su- 

’J » « y* I z r\ Ir i n v»i e* 1 1 * # • -«•••.varyti į karišką milicijos 
Į stovyklą.

Gubernatorius Olson grū- i
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Jau žiemos gale Sovietų mokslininkai numatė, jog tūlose vietose bus sau
sra. Todėl įrengė mašinas su milžiniškais volais; sukaupė sniegą laukuose į 
krūvas ir tais volais jį sulygino, suspaudė taip, kad sniegas palengviau 
tirpo ir suteikė porai savaičių ilgiau drėgnumo. Tas drėgnumas buvo la
bai naudingas javų diegams sustiprėti.

HITLERIS DAR ŽEMIAUS NUPULDYS 
ŽMONIŲ BŪKLĘ IR ŪKĮ VOKIETIJOJ

Prezidento Hindenburgo Sūnus Pulkininkas Buvo Įklimpęs I 
j Tokias Suktybes, kad Tėvas Turėjo Pasiduot Hitleriui. H i ‘

!

PATS HITLERIS VADINAMAS “KAIZERIU”

Berlynas. — Kada Hitle-1 kuom, ką Hitleris darė, 
ris pats pasiskyrė Vokieti- Sovietų laikraščiai pažy 
jos prezidentu, tik už 12 va- mi, jog pirmiau Anglija ir 
landų po to jis paskelbė, kad Italija buvo palinkusios į 
leis piliečiams balsuoti del Vokietijos pusę. Bet Hitle- 
jo užtvirtinimo,
nori, ypač užsieniams paro
dyti, būk šalį valdo iš žmo
nių valios. Tik suprantama, kilime ir dabar pasiskyrė 
kas balsavimuose bus prie
šingas Hitleriui, tokiems j liekant dar ministeriu pir-
gręsia sušaudymas arba ka-; mininku, a’tšaldė nuo Hitle- 
lėjimas. Daugelis žmonių į rio tuos vakarykščius jo pri- 
jau vadina Hitlerį “kaize-Į tarėjus.
riu.” i “Izviestijose” drg. Radę-.

Maskva. — Sovietų vai-įkas rašo tokius dalykus:-

Jie, kaip ir kiti

jo Dr. Zuckerman, kuris įro-L 
dinėjo, kad jau bus 16,000,000 ( 
metų nuo žmonių atsiradimo, i 

Mokslas nuolatos vis dau-, 
giau atidengia praeities slap- moja įvest dar aštresnį karo j 
tybių. Religinės pasakos apie, stovį prieš darbininkus; sy-1 
svieto sutvėrimą ir žmogaus ^įu jjs veidmainiauja, kad; Rom. Rolland; Lietuviu Organizacijos, Išrinkite Delegatus! 
atsiradimą tinka tiktai į muze-' SpUSteles ir samdytojus; sa- ' 
,ų’ _____ iko, jeigu jūs nepasiduosite

Turkija didžiavosi, kad jos: Roosevelto komisijai, tai su- mėnesio gale šiemet įvyks- 
šalyje gyvena seniausias pa- stabdysiu trokus, palikda- ta antras Jungtinių Valsti- 
saulyje žmogus. Tai buvo Za-^mas tik tuos, kuriais yra iš- jų kongresas kovai prieška-

Ivežiojama “būtiniausi gyve-'rą ir fašizmą. Komitetas 
Inimo reikmenys.” I Sąjungos prieš Karą ir Fa-

Milicija neva padarė kra- ■ šizmą yra į tą kongresą pa- 
tą ir paėmė tūlus kapitalis- kvietęs, kaipo broliškus dele- 

šis yra žydų tautos žmogus.'tų organizacijos užrašus.'gatus, pasauliniai žinomą
i Bet tai yra mulkinimas, kad darbininkų * rašytoją Mak- 
darbininkai manytų,

ANTRAS PRIEŠKARINIS KONGRESAS
Pakviesta Maksim Gorki ir Garsus Prancūzų Rašytojas

Chicagoje, III., rugsėjo

Tuom jis rio surengtos skerdynės pa
tiems savo sėbrams, jo daly
vavimas Austrijos nazių su

mas šalies prezidentu, pas!
gs į

ro Agha, kuris turėjo 165 me-Į 
tus amžiaus. Bet jis jau mirė, j 
Taigi turkai surado kitą savo 
pilietį Abraam Ayache, kuris, 
sako, turi 135 metus amžiaus.'

Konfiskavo “Southern 
Workerio” Visą Laidą
BIRMINGHAM, Ala. — 

Bekraunant į automobilį 
komun is t i n i o laikraščio 
“Southern Workerio” nau
ją laidą, rugp. 2 d., policija 
užklupo du darbininkus, Is. 
Berliną ir Freda Keitha. 
Užgrobė visą laidą ir areš
tavo tuodu draugu. Komu
nistų Partija žada išleist vi
są tą numerį išnaujo.

Kiek pirmiau drg. Israel 
Berlinas buvo nuteistas še-

——....... būk j simą Gorkį, garsų Franci-
valdžia “bešališkai” elgiasi. Į jos rašytoją Romain Rol- 

landą, našlę Chinijos' liau- 
f dies vado1 Sun Yat Sen ir kt.Socialistai Darbininkai

Eina į Bendru Frontą ■■ 11 Savo atsišaukime, komi te-
tas nurodo, kaip artimai

Raudona Vėliava ant
Benld, III., City Hali

BENLD, Ill.— Iš po 
ties rado beplevėsuojant' rį 
raudoną vėliavą ant mies- į 
telio-valdybos rūmo. Areš- jžios organe “Izviestijose” I Paskutiniais metais Vokie 
tavo drg. Adam Churą, Pro- —

nak-

Franciscoj laike visuotino 
streiko, kur naziški padau
žos išvien su policija užpuo
lė ir išgriovė darbininkų or
ganizacijų centrus.

Raginama išrinkti ir pa
siųsti į prieškarinį kongre
są delegatus nuo visų dar
bo unijų, pašalpinių organi
zacijų, klhibų,<chorų, net 
nuo parapijų.

Atsišaiukimą pasirašo ko
miteto nariai: Profesorius 
Colston E. Warne, Dr. H. 
Ward, Prof. George S. 
Counts, Darbo Federacijos 
eilinių narių vadas Louis 
Weinstock, Komunistu Par- 
tijos Centro Komiteto sek-

v 1 .rašoma, kad prezidentas į tija išleido 6 iki 7 bilionų
grešyvių , Mainierių Unijos Hindenburgas beveik nieko markių išnaujo apsigink- • 
darbuotoją, Kom. Partijos nereiškė, kuomet Hitleris luot, bet anaiptol dar nega- 
kandidatą į apskrities tei- įap0 ministeriu komandie-1 lėtų stot į karą su jokia sti-

kuomet Hitleris luot, bet anaiptol dar nega-

sėjus.

Camden, N. J.—Socialis
tai išvien su __________
surengė rugpjūčio 1 d. de
monstraciją prieš karą, fa-

xxxx , ^rejpįa darbininkų, A. Clayton Powell, rabinas
farmerių ir padorių inteli- Ed. L. Israel ir daugelis ki- 
gentų domę į tokius fašisti- tų prieškarinių ir priešfa- 
nius veiksmus, kaip San1 šistinių veikėjų.

komunistais ?r«s.ia nauja Pasaulinė sker-
dynė ryšyje su įvykiais Au
strijoje ir kitais dalykais

Gen. Johnson Laužys 
Skerdyklų Streiką

Chicago, Ill.—Atvyko N- 
RA generolas Johnsonas ir 

Į visais garais darbuojasi, 
kad “sutaikyt”, tai yra su
laužyt skerdyklų gyvulių 
prižiūrėtojų streiką. Prieš 
streikierius suburta dau
giau policijos. Union Stock 

■Yards Kompanija giriasi,

rium. Buvę atidengta, kad pria valstybe. Vokietijai; 
prezidento sūnus pulkinin- ■ vėl trūksta žaliųjų medžia
gas Oskar von Hindenburg gų fabrikams; stinga mais- 
;padarė didžiausių piniginių to; darbininkų ir valstiečių 
I suktybių. Tėvas bijojo, kad minios labai vargsta ir 
Hitleris neišvilktų aikštėn sta, o Hitlerio dik 
Oskaro šmugelių; todėl tu- liau dar labiau 
re j o tylėti ir sutikti su vis- būklę ir nupuldys šalies

Chinų Raudonarmiečiai
Žygiuoja Vis Pirmyn
Shanghai. — 5,000 Chinų 

Sovietų raudonai' miečių

ms jų 
js ūkį.< /

šiems mėnesiams į katorgi- sušauktą masinį susirinki- 
nį kalėjimą ir $100 pabau- ma prieš karą ir fašizmą.

ui XVU XXXX.X vv, j _. ..... • I J 1-1 1 T-> 1 1 XI. U & X X , O U V 1C L LI X d U U U II d 1 I1HCUU• i, . , v , . kapitalistinei e politikoje, retomis Earl Browder, kun. L rl . • • „ cl«a:via„ 1 * **• *• x • i isizmą, pries terorą ir uz lai-1 į. . .J. ,1 , . . ? . .. ’ . kad turi jau 500 streiklau- .marsuoia užimt prieplaukos
svę darbininkams organi
zuotis ir streikuoti.

Bridgeport, Conn.—Dau
gelis Socialistų Partijos na
rių ir Jaunųjų Socialistų at
ėjo į rugp. 1 d. komunistų Neduos Thaelmannui Adv. iš Užsienio?

dos už skleidimą lapelio, ku
riuo buvo darbininkai šau- . 
kiami j rugpjūčio 1 d. de-

Privertė Balsuoti už 
Kompaninę Uniją j,

Detroit, Mich. — Pagal 
Roosevelto komisijos pa-1- 
tvarkymą, padaryta balsavi
mai tarp Great Lakes Plie
no Korporacijos darbinin
kų. Tai buvo neva bendrų 
atstovų rinkimai į derybas 
su kompanija. Visi 3,000 
darbininkų buvo įgąsdinti 
balsuot už kompanijos su
perintendentą ir boselius, 
kaipo “darbininkų“ atstO' 
vus. Kas balsuos 
tam pagrūmota išmetimu 
darbo. Balsus taipgi 
tik superintendentas ir bo? 
sėliai.

Ant vienuolikos 
tačiaus, darbininkai
“Mes norime Industrinėš 
Unijos.” Kai kurias kitas 
blankas darbininkai subjąu- 

Tačiaus, raudonar- riojo ir prirašė ' keiksmų 
pliekia prieš kompaninę unijėlę.

Chiang Kai-sheko šaikas.--------------------
-------------------- ‘ Mulhouse, Francijoj, 

kasant tunelį, sprogo 
glycerinas ir užmušė 
darbininku.

i

žiu. Darbo Federacijos uni-l miestą Foochowa, Kiangsi 
jos vadai nesiunčia darbi-! 
ninku į masinį pikietavimą.' 
Kiek pikietuoja, tai patys 
darbininkai, nežiūrint vadų. 
Pereitą penktadienį pikieti
ninkai pradėjo vaišinti ske
bus akmenimis.

Skerdyklų Darbininkų In
dustrinė Unija išleido ir pa
skleidė lapelius su tokiais 

daroma reikalavimais: pridėti 20 
tyrinėji- jnu0ŠimčiU algos, įvesti 45 

: valandų darbo savaitę, pri
pažint uniją, pašalinti pa-l

provincijoj.
Iš fašistinės Chiang Kai- 

sheko armijos kareiviai 
daugmeniškai bėga į sovieti
nę armiją. Fašistai dejuo
ja, kad “pasiuto” darbinin
kai ir valstiečiai.
"Japonija ir Amerika at

siuntė savo karo laivus 
Yangtze upe į vidurinę 
Chiniją, arti Chinų Sovietų 
valdomos srities.

Ginkluoti sovietiniai chi
nų darbininkai ir valstiečiai

o

TOLEDO, Ohio.— Žymus užsienio Thaelmannas galės
I

'su tuom sutiks. Kai del 
" - į teismo pradžios, dar nėra

■ " | žinios. Kol kas 
. ' j “priruošiamieji
komunistų I maį n

Buvo vienbalsiai priimta re-,
izoliucija už Thaelmanno, i vietinis advokatas Edward t turėti tiktai, jeigu teismas 

. . scottsboriečių ir kitų politi- Lamb užklausė Vokietijos; su tuom sutiks.
monstracijas pries karą ir kalinių paliuosavimą.
fašizmą. Del to dabar pa
duota apeliacija į augštesnį 
teismą. Darbininkai ragi
nami siųsti protestus-reika-1 
lavimus paliuosuot Berliną!

konsulą F. von Alpeną apie i 
bylą prieš Ernstą Thaelma-1 
nną, Vokietijos '

įvadą; taip pat teiravosi, ar; ...’ Todėl reikia spręsti, jog
teismas neužilgo prasidės. 
Darbininkai turi dar smar- 

u” kiau masiniai darbuotis,
! kad Thaelmannui būtų - duo-

■ Thaelm.annas yra’kąltiųa- taf .advokatas iš užsienio ir 
ga pasirodė du plėšikai; pa-imas kaipo “šalies pardavi- sykiu daryti didžiausio 

kas,” ^uriaųi' giręsia f did- spaudimo, kad tas darbo

DRĄSŪS “PĖDŽIŲ” 
PLĖŠIKAI

—. ___ x____  __  - t Camden, N. J. Rugp. 3 kus jeįsta advokatam iš už-
ri Keithą,—šiuo adresu: W. ldiena> kuomet RCA-Victor sjen|0 dalyvauti teisme ir 
O. Downs, Commissioner Kompanijos raštinėje vie- ginti Thaelmanną. Konsu- 
of Public Safety, Birming- nuolika tarnautojų skaitė aįsahė laišku štai ką:

Downs, Commissioner Kompanijos raštinėje vie-

ham, Alabama.

Gaisrininkų Mašinos prieš

darbininkams pinigus ap
mokėti savaitės algas, štai-|

grūmojo revolveriais; pasi-
Darbininkų Demonstraciją grobė $10,000 ir pasprukb. žiausia bausmė (galvos nu- klasės didvyris būtų paliuo-

Dayton, Ohio.—Rugp. 1 d. 
miesto valdyba įsakė gaisri
niais inžinais spiegti ir 
žvangėti gatvėmis, kad su- 
ardyt prieškarinę demonst
raciją. Bet darbininkai to 
nepaisė ir demonstravo.

Tuo tarpu prie raštinės sto- kirtimas). Advokatą iš.suotas.
vėjo trys policmanai ir eilė 
500 darbininkų, kurie lau
kė “pėdžių.”

skubą ir mokėti pusantro ištaškė^šešis Chiang Kai- 
sykio tiek už viršvalandžių' 
darbą.

sheko žygius delei Sovietų 
išnaikinimo. Gavo iš Ame
rikos pinigų ir septintam 
žygiui. 1 
miečiai išnaujo

blankų, 
paraše*:

Bridgeton, N. J. — Užėjo 
nepaprastai smarkus, ilgas 
audringas lietus. Išgriauta 
Cohansey upės tvenkiniai; 
užlieta didelė miestelio da
lis. Nuostoliai skaitoma iki 
$1,000,000.

PASIUTO LAPĖS
iAugusta, Maine. ■ 

apielinkėj giriose pasiuto1 
daugelio lapių. Kiek tikrai 
žinoma, jos apriejo jau ke
lis vaikus ir tam tikrą skai
čių karvių ir šunų. Valsti
jos vyriausybė siunčia šau
lius šaudyti nužiūrimas la
pes.

$128,000,000 Italijos 
Lėktuvams ir Laivams 

i i
, j Roma .—Mussolinio val- 

,^^'džia paskyrė $100,000,000
“nepaprastų išlaidų” nau
jiem kariniams lėktuvams ir 
$28,000,000 statymui dau
giau karo laivų. Atsiliep
damos į Jai, kitos imperia
listinės šalys dar labiau pa-i 
smarkins ginklavimąsi. «

ANGLAI STABDO IšVE-> 
ŽIMUS VOKIETIJON 
Manchester. — Išklausę 

raportus apie Vokietijos ne
galėjimą atsimokėti, verpa
lų fabrikantai nutarė su
stabdyt savo tavorų vežimą 
į Vokietiją.

AUDRŲ SIAUTIMAS *
Vidurvakarinėse valstijo

se per siautimą audrų su 
lietum rugpjūčio 3 ;d, žuvo 
15; žmonių.

Laivakroviai Išvijo 
Skebus iš Svetainės

Portland, Ore. — Pirmiau 
vien bosai valdė svetaines, 
iš kur buvo laivakroviai 
samdomi darban. ’ Po strei
ko dabar atidaryta “beša
liška” svetainė, su Roosevel
to agentais-prižiūrėtojais. 
Pereitą penktadienį į sve
tainę buvo atėję 40 skebų. 
Juos laivakroviai išvijo. Tad 
policija užpuolė laivakro- 
vius, ir svetainė buvo tai 
dienai uždaryta. Laivakro-' 
viai yra pasiryžę, kad nei 
vienas streiklaužis per tą rorą prieš sau nepalankius 
svetainę negautų darbo.

SMARKIAI PAAUGO 
BEDARBĖ FRANCIJOJ
Paryžius. Pernai valdžia 

liepos mėnesį suskaitliavo, 
^ad šalyj buvo 239,092 visiš
ki bedarbiai. Dabar bedar
bių yra jau milionas, sulig' 
pačių valdininkų skaitlinių.

Būsiąs Dar žiauresnis 
Hitleris

Francijoj manoma, kad 
Hitleris, būdamas preziden
tu, vartos dar žiauresnį te-

žmones, negu iki šiol.
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Philadelphia,
LDS Youth Branch 148 

Meets

The youth section of 
LDS is to hold its meeting 
Monday August 6, at 995 
5th St;. At 8 p.m. sharp, 
sure to be there. Many 
bers have not paid their 
for some time. All new 
bers welcome.

F. Gedvile; <



■f

Z

Katrai Puslapis

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

every day, except Sunday.
TJSN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year 
Brooklyn, N. Y., per year ......... 1
Foreign countries, per year 
Canada and Brazil, per year .... 
United States, six months ...._.

I Brooklyn, N. Y., six months .... 
Foreign countries, six months ... 
Canada and Brazil, six months ..

$5.50
$7.50
$7.50
$5.50
$3.00
$4.00
$4.00
$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3. 1879  '

Nesulaužė Mūsą Jėgą!
Spauda praneša, kad rugpjūčio mėn. 1 

dieną, San Francisco mieste, įvyko ma
sinis darbininkų mitingas, kuriame sakė 
prakalbas kalbėtojai iš Komunistų Par
tijos ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo. Mitingas buvo suruoštas Anti- 
Fašistinės Sąjungos. Pardavinėta “The 
Western Worker”, kurio spaustuvę laike 
generalio streiko fašistai buvo sunaikinę.

Ką gi tai reiškia?
Tai reiškia, kad ta žiaurioji reakcija, 

kuri pasirįžo sunaikinti revoliucinį darbi
ninkų judėjimą Californijoj, nepasiekė 
savo ‘ tikslo. Teisingai mūsų korespon- 
tas, d. Pacific, rašė, jog, nepaisant dide
lės reakcijos, kuri padarė daug nuostolių, 
r.evoliucinis judėjimas eina savu keliu 
jis nesunaikinamas.

Tiesa, dar vis daug darbininkų randa
si kalėjimuose. Vieni laukia teismo, o 
kiti jau nusmelkti, bet pasilikę “laisvė
je” draugai darbuojasi, traukdami nau
dus kovotojus į Partiją ir kitas organiza-

laik-

Švedą Buržuazinis Laikraštis 
Apie Vokietijos Komunistus

Vienas didžiausiųjų skandinavų 
raščių, “Allehanda,” skelbia apie tai, kaip
Vokietijoje šiuo tarpu komunistai veikia.

“Vokietija kasdien užversta tūksitan- 
^ čiais nelegališkų laikraščių^ žurnalų ir 

brošiūrų. Dažnai jie yra spausdinami 
užsienyj ir įgabenami į Vokietiją skry
niose, padarytose su dubeltavais dugnais. 
Užginta medžiaga ateina geležinkeliais 
arba vandeniu... ”

Dažnai, sako laikraštis, valdžia suse
ka ir nugrebia siuntinius, bet daugelis jų 
pasiekia savo destinaciją. Daugely j at
sitikimų, literatūra sudedama į skrynias, 
per kurias vanduo nepersisunkia, ir jos 
paleidžiamos Reino upe. Kitoj pusėj 
upės stovi žmonės, laukią ir jiešką mi
nėtų siuntinių, ir juos ten pasiima.

“Nelegalė propaganda Vokietijoj”, to
liau sako laikraštis, “turi savo moderniš
ką mašineriją spausdinimui, kadangi ne- 
legališki laikraščiai Vokietijoje pasirodo 

•• reguliariškai. Komunistų laikraštis 
“Rote Fahne” (Raudonoji Vėliava) išei- 

į* na po kelis kartus į mėnesį Berlyne savo 
‘nacionalėj laidoj’, nemažiau 8 puslapių, 
bet kišeninio dydžio, šimtai tūkstančių’ 
kopijų ‘Brown Book’ (‘Rudosios Kny
gos’). įšmugeliuojama į Vokietiją, minia- 
turiškoj laidoj. Labai plečiama nelega
lė literatūra smogininkuos ir policijoj. 
Taip jau daug jos paskleidžiama fabri
kuose^ Taip vadinami fabrikų rinkimai 
buvo sutikti didelės propagandos ir todėl 
jie uždavė didelį smūgį ‘Darbo Frontui’ 
(fašistų įstaigai)... Suprantama, lega- 
lei spaudai neleidžiama daryti praneši
mai apie šitos literatūros konfiskavimą. 
Propagandos ministeris (Goebel), tuo bū
du, pasitenkina tiktai atakavimu “kriti- 

v kų ir kaltintojų”, kuriais jis turi galvoj

nelegalius propagandistus, žodžio lais
vė—nelegališka žodžio laisve—yra pla
čiai naudojama revoliucinių kovojančių 
organizacijų, kurios, šitam atsitikime,

tai vienintelė partija, galinti ir užtenka
mai drąsi plėsti nelegalę propagandą.”

Šitaip apie Vokietijos komunistus pri
versta kalbėti net buržuazijos spauda! 
Štai kodėl mes tvirtiname, kad, turėdami 
tokią didvyrišką partiją, Vokietijos pro
letarai pajėgs sukriušinti fašistinę dik
tatūrą ir įsteigti sovietinę Vokietiją!

Drg. Vaškelį Nori Išdeportuoti
“Darbininkų žodyj” d. Brukąs pra

neša :
“Kanados Darbininkų Apsigynimo Lygos 

advokatas gavo sekamo turinio laišką nuo 
emigracijos ministerio iš Ottawos:

“Aš gavau jūsų susirašinėjimą, adresuotą 
ministeriui ir ministerio privatiniam sekre
toriui sąryšyje su Vaškelio ir Prokopchuk 
byla ir į tai atsakydamas pranešu, kad šių 
ateivių apeliacija prieš deportaciją atmes
ta, kas, žinoma, reiškia, kad jie bus grąži
nami į savus kraštus, kaip tik užbaigs pa
baudą kalėjime ir bus gauti pasai, duodanti 

teises įvažiuoti į savo šalis.”
KDAL advokatas į tai atsakydamas rei

kalavo, kad ministeris sutiktų pasimatyti su 
juo asmeniškai, bet ilgą laiką negavo į tai 
atsakymo. Bet advokatas pranešė, kad ne
žiūrint to, vistiek vyks Ottawon ir mėgins 
su juo pasimatyti ir asmeniškai pareikalau
ti tų draugų deportacijos panaikinimo visai. 
Nežinia kaip pasiseks.

Pastaruoju laiku gavau aukų draugo Vaš
kelio paramai $3.00 nuo draugo. Berškio, iš 
Timminso, surinktų ant blankų ir $9.91 nuo 
draugo Lesevičiaus, Pirmo Rajono sekreto
riaus, iš Montrealo, taipgi ant blankų su
rinktų. Prašome grąžinti blankas su auko
mis, nes jei nepasiseks sulaikyti deportaci
ją, tai pinigai bus greitai reikalingi. Vi
siems rinkėjams ir aukavusiems tariu šir
dingą ačiū.
Drg. Vaškelis, torontietis, buvo suarė-, 

štuotas ir įkalintas del dalyvavimo strei
ke. Tai parodo-didelį reakcijos dūkimą 
Kanadoje. Visi lietuviai darbininkai tu
rėtų siųsti protestus prieš reakcininkų 
pastangas išdeportuoti d. Vaškelį.

Reikalauja Legalizuoti 
Kompartiją

Kanados darbininkai pastaruoju laiku 
sujudo masiniai reikalauti, kad Kanados 
Komunistų Partija būtų legalizuota. 
Kaip žinia, ši Partija pastaruosius kelis 
metus veikė palėpyj, jos žymūs vadai su
kišti į kalėjimus. Veikdama palėpyj, ši 
nedidelė mūsų draugų Partija, nei vienai 
dienai neapleido svarbiųjų darbininkų 
klasės reikalų. Visuomet stovėjo kovų 
priešakyj. Teisingai “Darb. Žodis” nu
rodo :

Ne del to mes turime reikalauti Komu
nistų Partijos legalizavimo, kad be to par
tija negalėtų vadovauti darbininkų kovoms; 
Komunistų Partija per tą laiką ir nelegalė 
būdama sugebėjo organizuoti darbininkus ir 
bedarbius ir vadovauti jų kovoms. Juo la
biau galės tą padaryti ir ateityje, nes jos 
jėgos nuolatos auga. Bet mes turime jos 
legalizavimo reikalauti del to, kad tai mūsų 
reikalas, kaip ir kiti mūsų reikalai, pavyzd., 
socialė apdrauda ir t. t. Jei mes sakome, 
kad Komunistų Partija yra vienintelė darbo 
klasės partija, tai del to ir turime kovoti už 
laisvę savo partijai, kaip kad kovojame už 
tos partijos vadų paliuosavimą iš kalėjimo 
ir jau nekurtuos esame paliuosavę per tas 
kovas. Nors Komunistų Partijos “pagrin- 
din” pa varymas nesulaikys darbininkų ju
dėjimo, bet turime atsiminti, kad Komunis
tų Partijai laisvės iškovojimas būtų didelis 
darbininkų fronto sustiprinimas, o kapita
lizmo nusilpninimas. Nepraleiskite nei vie
no savo susirinkimo neišnešę reikalavimo 
legalizuoti Komunistų Partiją!

Viltis jau kaip ir Užgesus, Ame 
Giliau j Krizio Bedugnę

Rugpjūčio 2 d. buržuazi
nėje spaudoje skaitėme du 
svarbiu apdūmojimu apie 
ekonominę šios šalies kryptį. 
Kalba pati buržuazija, kal
ba jos agentai, kalba šaltai, 
bet susirūpinimo negali pa
slėpti, kaip ylos maiše. Ban
dymas užkalbėti visuomenei 
dantį baisiai nesiveda. Ne- 

.1 laimingo mėlynojo aro spar
nai jau nudribę ir pats aras 
vos velkasi. O dar taip nese
nai tiek buvo šumyta, gar
binta, skandalyta. Naujas 
nsvietas, šviesi ateitis buvo 
(žadama visiems.

New Yorko policija rei
kalauja unijų užregistravi
mo pas ją visų darbuotojų. 
Ateityje policija diktuos, 
kas ir kaip turi atstovauti 
organizuotus darbininkus. 
Bet kadangi darbininkai ga
li neklausyt, tai LaGuardijos 

.valdžia įsteigė speciali po
licijoj šaulių skyrių iš dvyli
kos šimtų rinktinių vyrų. 
Jie muštravojami ir ruošia
mi darbininkų malšinimui, 
streikų kriušinimui.

Buržuazija užuodžia atei-

Alkanųjų Maršavimas ir Mūsų

šrutą Dr. Kaškiaučiui. Būtų 
gerai, kad jis mūsų progresy
viam judėjimui šioje apielin- 
kėje gerų gyduolių užduotų,

----  Draugai serantoniečiai, iš-
Rugpjūčio 1 d. čionai atsi- anksto pranešu, kad bedarbių 

grūdų auginimą, nes indus- buvo alkanųjų maršavimas tarybos rengia maršavimą 
pas pašalpos biurus, Marša-, “Labor Day,” rugsėjo 3 d. Tai 
vime dalyvavo kaip mažų na- bus maršavimas visos apielin- 
mų savininkai, taip randaunin- kės ir viso Lackawanna pavie- 
kai, kaipo ženoti, taip pavie- to. 
niai. Nors ir buvo maršavi- ir 
mas gerai išgarsinta ir diena ti.
graži, tačiaus maršuotoju bu- kovoti, o laimėjimas bus mū- c _
vo neperdaugiausia. Tiesa, sų.
Čia nebuvo maršavimas viso1 Per rugpjūčio visą mėnesį 
Lackawanna pavieto, bet tik 4 bus kelios dešimtys prakalbų, 
lokalų, kaip Olyphant, Archi- kaip salėse, taip po atviru 
bald, Dicon City ir Troop.' dangum.
Tie maršuotojai atėjo po 15! Taigi, draugai, meskite ša- 
mylių pėkšti, tuo būdu Scran-Jin visus tinginiavimus, eikite 
tono gyventojams reikėjo patys į susirinkimus ir veski- 
tūkstančiais, pasirodyti. Bet tės savo draugus bei drauges, 

ir *mūionnk”o™ Ivisai kitaip Pasirodg- °^i gal Stokite į Komunistų Partijos
’ i tik desėtkas kitas serantonie- eiles, ba ji tik viena kovoja uz 

kuomet galėtų būti visiems (ja]yvavo maršavime.
užtenkamai gyventi gra-jjau čia didelis apsileidimas. I 
žiai...”

Tai toks’ šis pasaulis su 
visa Roosevelto -ir Greeno 
NRA. Bet gal vis tiek pra
dėsim rėplioti į viršų? Ne, 
nesimato. Ponas Green, su
kandęs dantį, pripažįsta, jog 
pabaigoje birželio mėnesio 
dar vis buvo 10,312,000 be
darbių. O kas keisčiausia, 
tai kad pernai tuo laiku bu
vę tik 10,100,000 bedarbių

se medvilnę ir sumažina

trinės algos taip žemai nu
smuko, proporcionaliai, kad 
farmų produktų kainų ne
galima palaikyti augštai; 
pramonė irgi tebeveikia pu
se savo spėkos arba mažiau, 
nes žmonės nepajėgia pirkti 
užtenkamai, kad galėtų 
dirbti kasyklos, dirbtuvės ir

“Tuo tarpu darbininkai 
vaikštinėja gatvėse be dar
bo, kada jie galėtų tverti 
turtus ir pirkti produktus,'

Nepamirškite tos dienos 
visi prisirengkite dalyvau- 

Visi turime stoti į eiles ir

Tai darbininkų klasės reikalus.
Maršuotojas.

Gana jums, mainieriai, ---------
laukti iš dangaus karvelių.' pranešame vjsiems> kad 
Slok.te į e.ies, turime vesti ne-' Scrailtono Bedarbių Taryba 
atlaidžią kovą Komunistų Par-, ia šaltakošės (“aiskry- 
tijos vadovybėje, už tiesą vakarė]j rugpjūčio 11 d.
venti ir uz pasihuosavimą is .pradžia bus 5 vai. po pietų, 
po kapitalistų jungo. | ant kamp0 AIbrigbt Avė. ir

Mmi teko dalyvauti Ameri-; Mal.jon Sį Įžanga tik 25 
k°s_ Lietuvių ai lininių '^e"| centai. Bus visokių žaislų ir 
latinos Diaugijos 12-to ąPs". pamarginimų. .Viena, links- 
kričio konfeiencijoj, kuli įvy-' aj ]ajka praleisite, antra— 
ko liepos 29 d. Wyominge. | pal.enlsjįe Bedarbių Tarybą fi- 
Draugai wilkes-barieciai nusi- • .... I lltlUoHllcii.j. - v. , . v o v skundė, kad progresyvis judč-Vadinasi, šiemet virs 2 sim- .. .. . . . x jimas neina, kaip reikia,

tį. Laukia ekonominių aud- tais tūkstančių (212,000) | Draugas sako: Kada suren- 
rų. Streikai už duonos kas- bedarbių daugiau, negu bu- igiame alkanųjų maršavimą, 

vo pernai. O kaip matėme I tai mūsų progresyviškų drau- 
p radžio je šio straipsnio,

Kviečia Konjitetas.

j nį gali virsti politiniais su
kilimais. Negalima žinot, 
todėl bosai išanksto prisi
rengia.

Californijos teroras prieš 
k o m u n istus, nugrūdimas 
Komunistų Partijos į po
grindinį veikimą, irgi rodo 
buržuazijos kinkų drebėji
mą. Iš viršaus džiaugiasi 

i neva apsidirbus su raudo
naisiais, bet savo širdyje 
slepia juodą nusiminimą 

apie penkis

gijų nariai tik ant kampų ^tę
vi, o į eiles nenori .stoti. Tas 
pats ir pas scrantonieČius. Tuo 
papročiu bei, gėriau ;
liga sergame ir mes.

Buvusioji konferencija nu-

VINELAND, N. J.—še
šiem mėnesiam liko pasiųs
tas kalėjimai! Wm. C. 
O’Donnell, vienas iš Sea- 

sakanų i brook laukų darbininkų 
streiko vadų. Prie teismo 
rūmo susirinko 200 darbi-

remdamas biznio žinovų 
pranešimu, kad dar laukia
ma tolimesnio pablogėjimo 
ekonominės padėties į rude- tarė surengti 12-tam apskrity- ninku; bet policija jų neįei
ni • je, kaip tik oras atvės, mąr- do vidun. ,

Tai tiek apie William 
Green meditacijas. Pažiūrė-! 
kime į plieno trusto organo 
‘The Iron Age” mums pa
dovanotas, taip pat, kaip ir 
Greeno, labai konservaty- 
/iškas informacijas. 
/ Visuomet sakoma, kad 
plieno pramonė yra baro- 
Imetras pasvėrimui stovio 
visos ekonominės padėties.; 
Štai ką parodo tas baromet
ras: Pernai birželio mėnesį 
plieno - geležies gamyba bu- ? Laisv? 
vo pasiekus net 84 nuoš. sa- moku ’ T 
Vo pajėgos. Gi šiuo tarpu dėlės sad 
jinai tedirba 29 nuoš. savo nimo iš jūsų patarimų, tai ir 
/pajėgos! O kas blogiausia, 1 aš norėčiau to gauti. 
Ikad “vis daugiau įrodymų ; 
susikuopia ; / 
blieno-geležies sunaudojimo Pirstu, atsirado standi, kietai 

nazejimą. _ ! pasiskleidė po visą kojų lete-*
Automobilių pramonė la- .na> Paskui ji pradėjo plaiše-

Suareštavo
šimtus draugų, o vienok Ca
lifornijos prostitutiška bosų 
spauda tebestaugia prieš 
komunizmą. K o m u nizmo 
šmėkla parazitams neduoda 
ramybės!

Tai kodėl gi mūsų buržu
azijai ateitis nejauki? Tegul 
atsako viršminėti du apdū
mojimai. Tegul kalba Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green, tasai iš
tikimas NRA ricierius ir 
Amerikos plieno trusto or
ganas “The Iron Age.”

Ponas Green savo raportą 
pradeda šiuo graudulingu 
pripažinimu:

“Nėra nieko tokio biznio 
paveiksle, kas šiuo tarpu ža
dėtų apčiuopamą biznio pa
gerėjimą greitoje ateityje.
Vietoj to, biznio žiūrovai/Taip pat, pasak laikraščio, • 
kurie pranašavo pusėtinai į k 
platų pagerėjimą šį rudenį,. v

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA <*>

Parazitinė Dedervinė

Nors aš ir nuolat skaitau 
ir jūsų patarimus, 

bet rašyt lietuviškai gerai ne
moku. Daugelis gauna di- 

i naudos ir susirami-

Gaukite vaistinėj ‘‘Whit
field’s ointment, 2 ozs. : 
Salicylic acid 30 grs.,
Benzoic acid 50 grs.,
Soft petrolatum oz., 
Cocoanut oil enough to make 
2 ozs.”

Per visą savaitę, kas vaka
ras, prieš gult eisiant, apsi-• Jau kokie 8 mėnesiai, kaip | tep’kite šita mosčia Us sausas> 

apie tolimesnį, ant kojų, po didžiuoju. niežinčias vietas ir apsimayki_ 
- , , . , . !te kokiom kojinėm, kad taip
lyg kokia, nuospauda nu greit nellusitrintu ant ]ovos. r 1 « /J /A * •» v I r 1 1 1 I /X 4- | *■

; Per tą savaitę ta mostis gala
bys parazitus, bet ji sujaudins 

J ir odą, tai oda pradės lyg lup- 
«s po truputį, lyg šertis. To- 
; dėl kitą savaitę apleiskite, nc- 
! siteplioję ta.mosčia. Trečią 
’savaitę ir vėl tepliokitės. Ir 
taip, pakaitomis, perijodin- 

I oda visai pasidarys

bai daug suvalgo plieno ir;ti‘ trūkti, bet, keista, nepasi- 
geležies. Bet “The Ir:::1 r: 
Age” sako, kad “automobi- kraujo.
1 ų gamybos sumažėjimas | 
nuolatos darosi ryškesnis.”,

Bet “The Iron 1 rodė ten nei vandens i 
Sausai plaišėjo. Iri 

! man kojų apačios jaučiasi sau
sos', lyg degina ir paniežti.

Daktarai man duodavo mos-
. įčių, tai kiek pasidaro geriau, • : ’ ko]

lėtos pramone,^ kuri bu-|0 paskuį įr Vek Man net švi-.normali. 
O skaitoma “šviesiu taš-itino vijoletiniais ir taip gi

_ • ,, v I _ _ . .... , . .1 v tu,
■va z\z/ v J ., I . r, , “

da darykite ir Šitaip.

.i

Į dabar laukia atidėjimo to Į1 u plieno pramonėje”, aš- X-spinduliais, bet be pasėkų. Gaukite’ kokį gorčių/paprasto
I ibi <-> T, T -i 41. ■ Ai nuli vnrlllei mniovic »• i __________ i ______' pagerėjimo iki ateinančio ; t 
I pavasario.” ! 1

Taigi, kurie laukė naujos j __ _____ ____ _____
j saulės šį rudenį, dabar tu-i šiol ir nežada ateityje išve 
■rėš pilvus susiveržę laukti it 
Į net iki ateinančio pavasa- i Ii 
i rio, beveik visus metus! Bet' d 
ir tai tik spėjimas, tik nu-,h 

1 \ • » 1- matymas, tik biznio žiūrovų į 
j vę. Kompanija pasinaudoda-j reikia organizuotis į revoliu- pranašystė. ;
ma tuomi išmes kelis šimtus cines darbininkų unijas. 

Negana atremti bosų užpuolimą.
rūšies kia padidinti kovą prieš pa-' savo liūdnus apdūmojimus, j 

skubos sistemą.^ Bedarbiai Jis nurodo, kad nuo 1929 iki i 
--------- i organizuotis 19341 darbininko darbo iš-1

Cleveland, Olid
White* Motors Co. darbiniu- 

gali tikėtis naujų Pmalo- 
nuo savo bosų. Kompa- 
, nepasitenkindama pel- 
kokius iki dabar turėjo, 

pertvarkyti dirbtuvę, i 
etų dar daugiau darbi- 
išnauduoti. Kur pir-;

buvo trys konvejerių ei-*
tiki dabar padarys tik vie- sai daro, kad tik daugiau pel- 
kuri aptarnaus visą dirbtu-1 no iš mūsų pasidaryti. Mums

riai sumažėjo ir žada to-;esu vedusi moteris, 45 
UU smukti amžiaus, sveriu 200
Taigi, NRA .nėišwd& iki jOgio 5 pgdlJ ir 6 colil)- 
.i _• | Atsakymas

j mus iš ekonominės neva- ' Matyt, Jums, Drauge,
Priešingai, NRA me- metė savo rūšie’s dedervinė, stokite, kad dedervinėtos vie- 

aus,mėnuo jau senai pasi- Į “trichophytosis,” “ring worm.”, tos būtų) apsemtos. Ir taip 
aigė ir mes skęstame giliau ;Odos sluogsniuose įsiveisia pa- pabūkite akurat po vieną mi- 
bedugnę.

A. Bimba;

me-! gazolino, ką automobiliams 
sv-’ vartojama. Ne to, kuris turi 

'.švįbo ar kitokio chemikalo, 
į bet paprasto, pigiausio gazoli
no. Įsipilkite to gazolino į du 

įsi-i dubenius bei bliudelius ir įsi-
os.

mja, , i 
nais, k< 
lumajiė 
kad gal 
ninkus 
minu b

darbininkų laukan.
to, dar ruošia naujos 
konvejerius, kurie pristatys į 
daiktą visą medžiagą. Aišku, darbininkai turi 
kad kompanija 
sayo pelnais. 7"

_ ininkai prie darbo turės 
Į baisia sparta dirbti.

Matote, darbininkai, ką bo-’

kad Roos’evelto NRA apašta- j 
Rei- las ponas Green tęsia toliau j Del Ratukų Sudegė 

Berniukai
Du

! razitiniai grybeliai, lyg kokie nutę. Paskui tuoj išlipkite, 
! pelėsiai, kaip kad panašių at- apsišluostykite, susipilkite kur 
įsiranda ;
i ar taip ko.

ant sūrio, ant duonos tą gazoliną ir eikite sau. Da- 
Dažniausia tokia rykite tokias gazolino maudy- 

odos liga prilimpa nuo kitov nes kartą kas savaitė, ir tik 
kai basom kojom vaikštai, kur p0 vieną minutę.

pirty, j Už keleto savaičių turėtųsvieto:

T besivaduoja j į Bedarbių Tarybas ir kovoti našumas pakilo net 22 nuo- Užsidegus 
Likusieji darbi- uz tuoiautinę pašalpą ir dar- 

su bininkų socialę apdrauda, ku- ‘ 
ri turi būti sudaryta iš _
džios iždo ir kapitalistų pelnų, baisi. Sako ponas Green:

Buvęs White Motors Co.

; Eiliotų 
šimčiais, tuo tarpu uždar- žinei, du 5 metų. 

va*!- bis nepakilo. Padėtis juoda, čiai įbėgo gelbėt ten 
sius katukus. Abudu sude- 

“Pasekrhes matome visur, gė. Vienas buvo 
Farmeriai apverčia, laukuo- i savininkų, kitas kaimynų.

i daug visokio ___ ______ . ___ ,
Williamstown, N. Y. — maudynėse, pajūry, paežerėj. ■ jlims ta dedervinė išnykti. Be-

Išganabyt tie nelabieji gry- je, tas kojų gazolino maudy-dar- 
vaiku- bapalaikiai kartais netaip len- nes darykite kur ore, lauke 
buvu- gva’ J‘e Riliai esti įsiriau j arba po atviru langu, kad ne

šę odoje, ir bet koks lengvesnis- ■ įkvėpavus tų labai nuodingų 
vaistas jų taip greit nepasie-1 gazolino garų. Saugokitės ir 

vaikutis kja Priseina vartoti smarkių,’nuo ugnies, kad neatsitiktų 
dusinančių vaistų, nuodingų, 'sprogimas.
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Darbininkė ir Seimininkė
Meilė Ant Išmatų Krūvos

Parašė — Mike Gold. <

Nekurie mano priešai paskleidė šmeižtą,' 
būk aš kada tai esu lankęs Harvard universi
tetą. Tai melas. Aš dirbau ant išmatų dum- 
pų Bostone, Harvard o mieste. Bet tai viskas.

* * *
Boston’o dumpai yra tik kelioę mylios nuo 

miesto, ant platumos uosto. Įsivaizdinkite sau 
lygumą, turinčią du šimtu ketvirtainių akerių, 
be medžių, be namų, bet baisią ir sloginančią, 

'lyg kokis Dorė’s piešinys, žemė purvo ir dum
blo, pasakiškas “čysčius.”

Krūvos supuvusios žuvies puošia tą lygu
mą: ten yra taipgi didžiausi kalnai surūdi- 

. jusiu skardiniu nuo pomidorų. Pakalnėse ran
dasi keisti daržai iš daugspalvių skarmalų, 
suskilusių veidrodžių, laikraščių ir senų dėžių.

* :js *

Išmatos, gendant, išduoda dūmus, taipgi 
keistą, melanholišką kvapsnį, lyg žvėrinčius. 
Kylanti dūmai ir dumpų pokas iš pradžių pa
darė į mane įspūdį, kad viskas Amerikoje jau 
užbaigta ir mirtinai pūna. Juodi vanagai dy
kinėjo ore bei šokinėjo aplinkui, nerangiai tė- 
mydami pūnantį šalies lavoną.

Aš buvau jaunas ir smarkus tada, ir turiu 
prisipažinti, kad paveikslas nykstančios Ame
rikos pripildė mane utopiškais sapnais.

* :Įs *

Ant išmatų dirbo 30 vyrų, moterų ir išblyš- 
Portifga- 
ir šalčio

išmatų

knsių vaikų. Nelaimingi Italijos ir 
lijos kaimiečiai, jie sėdėjo ant vėjo 
iš abiejų konvejerio pusių.

Tas slenkantis diržas buvo tikras 
gausybės ragas. Jam girgždant pro juos, jie,
kaip"1 kokios šarkos, greitai griebė įvairius ga
lus ir galiukus liekanų, šmočiukai mašineri
jos, drabužių, guminių daiktų ir kitokių buvo 
ištraukti iš generalės puvėsių krūvos.

Vėliau tie daiktai buvo perkami per Išgany
mo Armiją (Salvation Army) ir kitokius suk
čius ir parduodami biedniausiems vargšams.

Aš netapsiu vaizdingu ir nebandysiu nupieš
ti visus tuos fantastiškus dalykus, kurie ėjo 
per dieną ant konvejerio diržo.

Ir aš nesakysiu, kaip tie vargšai kaimie
čiai navatnai apsidekoruodavo įvairiais kak
laraiščiais, budilninkais, kaspinais, guminiais 
enemos maišais ir kitokiais keistais daiktais 
taip, kad vakare jie atrodydavo lyg kokia mo
derniška kalėdų eglaitė.

Tai buvo ypatingas jų jumoras. Kaip aš sa
kiau pirma, buvau per jaunas ir smarkus, kad ; 
tada pilnai įvertinus tokį jumorą. j

Matant tokį maskaradą, mane tas sargdino, 
rodės, kad lavonai ant karo lauko kyla ir šoka 

.-prie patriotiškos džiazo muzikos.
:R sk *

Aš dirbau prie popieros spaudimo preso.
Du italai stovėjo ant Niagaros senų laikraš

čių ir leido žemyn laikraščius man ir kitam 
darbininkui.

Mes išsklaidėm tonus laikraščių didelėj skry
nioj, aštuonių pėdų augščio. Kada skrynia 
buvo pripildyta, mes suspaudėm kietai mediniu 
buomu, kuris kabojo prie mūsų rankų. Tada 
mes apraišiojome pundus ir vežimai juos ve- 

• žė į suvirinimo katilus.
Kasinėjimas po laikraščius kasdieną, šoki

nėjimas ant jų, spardymas jų nebuvo malonus 
darbas del vieno, kuris neapkentė kapitalizmo.

Kada mano muskulai pradėjo skaudėti, aš 
kaip kada ilsėjaus ir peržiūrinėjau purvinus 
šmočiukus laikraščių.

Bemąstant apie patarimus meilužiams, išsi
reiškimus garsių žurnalistų, arba kada aš stu
dijavau Broadway gatvės teatraiius pletkus 
bei vėliausias žinias apie nusiginklavimą, ma
no pyktis pakildavo ir net smaugdavo mane.

Tada aš džiaugiausi, kad mano darbas man . 
leisdavo mindžioti tuos laikraščius, spjauti ant 
jų ir dėti juos į didelius pundus virinimui.

Aš buvau tada 19 metų amžiaus durnius ir 
mylėjau net dvi moteris. Viena buvo Koncha, 
portugalė mergaitė, kuri dirbo ant išmatų krū
vos, kita Naujos Anglijos aristokratė, kuri 
gyveno ant Beacon kalno.

Paskutiniosios aš niekuomet nesu matęs, ir 
net nežinojau jos vardo. Kad pasiekus gat- 
vekarį nuo riebaus armėno namo, kur aš gy
venau, man prisieidavo eiti tam tikra gatve 
ant Beacon kalno. Vakare, grįždamas iš dar
bo, susmirdęs ir suprakaitavęs aš turėjau 
ta pačia gatve.

Pro langą puikios senoviškos kolonialės 
zidencijos plaukė garsai Mozarto muzikos, 
rią mergina skambino vakaro prieblandoje. 
Aš sustodavau tenais ir klausiaus su keistai 
maloniu skausmu mano “sieloje”.

Už geltonų langų užlaidų, žvakės švesoje, 
aš galėjau matyt merginos siluetą prie piano.

Tai viskas, bet aš buvau pasiutiškai į ją 
įsimylėjęs.

eiti

re- 
ku-

Vertė B. E. Senkevičienė.
(Tąsa sekamam “D. ir Š.” numery)

Ohio Raudonoji Kandidatė j Prokuroru
Cleveland, Ohio. — štai dar, dabartinį komunistų kandida- 

vienas pavyzdis p • • • - 
klasės moterų prakilnumo ir| 
ištvermės. Jį mes matome | 
Yetta Land asmenyje.

Savo ankstybame amžiuje, i 
būdama dar 13 metų, Yetta j 
dirbo cigarų fabrike ir vos tu-j 
rėdama 16 metų vadovavo 
pirmam Cleveland© darbinin
kių cigarų dirbėjų streikui. 
Daugeliui bus žingeidu ir 
svarbu žinoti, kada ir kaip ji 
patapo advokate, kas .ją prie 
to privedė.

Yetta Land užsižingeidavo 
teisininkystės mokslu po to, ka
da ji girdėjo ir matė garsųjį 
Eugene V. Debs teismą. Cleve- 
lande, 1918 Debsas 
teistas karo laikų 
vadinamu Espionage 
priešinimąsi karui. 
Land 
socialistų advokato, 
W. Sharts, gynimu 
senelio Dėbso, 
siryžo ir pasižadėjo studijuotivien teismabučiuose. Jinai 
teisių mokslą ir studijavo, už-įveikia darbininkų organizaci- 
baigdama tuo pat laiku, kada i jose. Ir mes galime būti tik- 
jos vyriausias sūnus baigė ko
legiją. Jinai išauklėjo du sū
nų.

Vos užbaigus mokslą drau
gė Land -pasisiūlė ginti 
darbininkus Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo vadovy
bėje. Ji sėkmingai vedė gyni
mą Paul Cassey, kuris buvo 
kaltinamas sabotažavime bu- 
davojimo milžino laivyno diri- 
žalbio, Akron, 1931 metais. 
Jos laimėjimas nužnybo 
donojo baubo 
užuomazgoj.

darbininkų tą į Ohio valstijos gubernato
rius, kuomet jis buvo kaltina
mas paniekinime Amerikos 
vėliavos.

For Attorney-General

| landos arba kol daržovės ir ry
žiai bus minkšti. Paduok karš
ta.

Makaronai su Kumpiu
Ištarpink 2 šaukštu sviesto 

atėmus nuo ugnies įmaišyk 
šaukštu miltų, įZ2 šaukštuko
druskos ir biskelį pipirų. Kaip 
jau nebelieka gruzuliukų—įpilk 
2 puoduku pieno. Pavirink, 
nuolat maišant, kad sutirštėtų. 
Turėk du puoduku išvirtų ma-

žiau) smulkiai kapoto virto 
kumpio. Sudėk į sosą ir gėrai 
išmaišyk. Turėk išs vi ėst uotą 
kepamą Išjudą ir supilk mišinį. 
Pabarstyk viršų duonos trupi
niais, sumaišytais su tarkuotu 
geltonu sūriu ir pakepk karš-

Kepti reikia apie 
Paduok su saloto- 
agurkais ir ridi-;

tame pečiuje.
20 minučių, 
mis, žaliais 
kilikais.

Greitas

Yetta Land .

Kaip ir daugelis kitų darbi-

buvo nu-
įstatymu,
Act, už

Draugė
pasipiktino netinkamu

Joseph 
kovingo ninku advokatų,; jinai neapsi-

Tuomet ji pa- rubežiuoja gynimu darbininkų 
teismabučiuose. Jinai

ir
2

fl

šokoladinis I
Pudingas •

Paimkite pakinką gatavo | 
, “Chocolate Pudding” Royal bei I 
| kitokios išdirbystės. Užkaiskite į 
į pusę kvortos pieno ir, atpylus 
i biskelį puodukan, jame išmai
šykite šokoladą. Jeigu milteliai j 

nesaldinti—pridėkite cukraus. ’
i Kada pienas bus karštas—su- | 
pilkite išmaišytus piene milte- I 
liūs ir lai kelias minutes pa- | 
verda, kol sutirštės. Maišyki- ■ 

i te nuolat, kad neprisviltų. Tu- l 
i rėkite kietai išplaktus 2 kiauši- | 
nių baltymus. Atėmus nuo ug- 1 
nies pudingą, sudėkite balty- 

| mus. Atšaldykite. Paduokite su ! 
; pienu bei Smetona. Tuomi už- ■ 
j baigsite pietus, kurie sotūs ir > 
I lengvai pagaminti. j

SMULKŪS PATARIMAI ■
Jeigu jūsų vaikutis nelabai į 

mėgsta dantukus šveisti ir jie 
yra pusėtinai apleisti, paimki
te suvilgytą skudur-ukąi ir už- 
barsčius ant jo biskelį “pumi
ce” miltelių (gaukite vaistinė
je) nuvalykite jam dantukus.

Į Puikiai nuvalo. Parodyk jam 
į veidrodį ir pagirk, gal tas jį pa- 
akstins švariai užlaikyti dantu
kus.

i spauda gieda poniai himnus,: 
kaipo didžiausiai labdarei.

Gimtoje šalyje šelpti nelai
mingus vaikus ponia nematė 
reikalo, nes iš to nebūtų pel
no. Jai geriau finansuoti jų 
iškraustymą Į Australiją, kur 

įjuos lengviau pavergti ir 
įtraukti iš jų didesnius pelnus, 
! sykiu panaudoti juos prieš 
I tenykščius gyventojus Austra
lijoj. Negana, kad pati pri
siplėšė pelnų, bet dar nori, 

I kad ir po jos mirties tęstųsi rų pagarbos, po

Amerikos “Ladies 
First” ir NRA

j darbininkų pavergimas.

MOTERŲ SKYRIAUS 
REIKALAIS

Kohler miestelis Wisconsin valstijoje politikierių 
buvo skelbiamas pavyzdiniu. Bandyta įkalbėti, kad 
ten darbininkai linksmi ir patenkinti ir kad nesą ne
sutikimo tarp kapitalistų ir darbininkų. Žodžiu, esąs 
buržuazijos Įkalbinėjamasis klasių bendradarbiavi
mas. Ten buvo ramu tol, kol darbininkai pajėgė 
vergauti ir tylėti. Tačiaus NRA. algų kapojimo ir 
fašizavimo politika išsėmė paskutines galimybes gy
venti ir vargšų kantrybė išsibaigė, jie sustreikavo.

Kaip tik darbininkai pareikalavo savo teisių, taip 
greit čiulbėsis apie bendradarbiavimą virto kulkomis 
ir gaso bombomis prieš streikuojančius darbininkus. 
Moterys darbininkės čia taipgi lošė svarbią rolę pi- 
kietų linijose. Apginkluoti mušeikos ir šerifai už
puolė pikietus ir pasėkoje trys darbininkai jau mirė 
ir virš šimto sužeista. Paveikslas parodo, kaip de
putes traukia moterį iš pikieto linijos tąsydami ir su
kindami rankas. Šerifams nepajėgiant sulaužyti dar
bininkų streiką, Į miestelį pasiųsta milicija.

toolšeterj 
darbiniu-., 
dirbti, o 
sugenda,

AR GALITE PASISIŪTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?

: Ką Norėjom ir
Laimėjom

WATERBURY, Conn. —Sco- 
vil kompanijos darbaį visai su- 

i sitraukė, kaip spirgutis, tai ir 
i nabagams toolseteriams (maši- 
! nų nustatytojams) pradeda už 
į trukti melžiamoji karvutė. Pir- 
' miau jie buvo dideli ponai, o C 
j dabar padarė lygiais su papras
tais darbininkais: jei ūk nėra 
■ darbo, tai ir namo.

Pirmiaus, kol nebuvo įvesta 
. NRA, nuo keturių iki šešių lik- 
' davosi bosas ir toolseteris su 
! viena ar dviem darbininkėms; 
na, ir krėsdavo baikas tie ponai. 

' Dabar, jei nėra darbo, mašinos 
visos užtaisytos, tai 
“raus” namo. Mes, 
kės, paliekam vienos 
jeigu katros mašina 
tai ir ta darbininkė turi eit na
mo. Bosas visai nesikiša prie 
padavimo kitos darbo.

Kartą 
s i tarėm 
Dirbom 
ii’ visos 
ringipimo 
lau 
gą

mes, darbininkės, su- 
užtaisyti bosui šposą, 
iki paskutinei minutei 
ant karto prie kortų 

(užregistravimo) ir
pro duris. Palikom pajė- 

pover) nesustabdytą ir lan
gus) neuždarytus.

Ant rytojaus atėjom ir lau
kiam, ką bosas sakys. Dirbtu
vės langus tik po mūs puse ra
dom uždarytus, o kiti visi ati- 
dari. Bosas suprato mūs nusi
statymą ir tą dieną po pietų 
liepė visiems eit namo. O da
bar, po to įvykio, nebesiunčia 
toolseterį namo, dirbam visi 8 

i valandas.
Tas įvykis parodo, kad tik 

reikia vienybės, o tada ir ma- 
į žas veikimas duoda pasekmių.
•Tik vienu susitarimu iškovojom , 
į toolseteriui ir sau pilnesnes va- 
I landas darbo. Tad, draugai beį 
| draugės darbininkai, visuomet * 
I ir visur laikykimės vienybės, o- 
i laimėsim, ką norėsim.

Scovil Darbininkė.
.. . . 2 J t ’ (Darb. ir šeim. skyriaus tąsa

Rusijos proletariatas, paėmęs . lis pasaulyj nestatė, nestato ir į 4-tam puslp )
valdžią į savo rankas, sudaužė 'I negali statyti klausimą link pa-j _________ L
buržuazinės valstybės eksploa-' ypač nuo naminio .pavergimo. | Mezgėjai Rengiasi Streikui

Mdžg^jai darbininkai, 4,792 
balsais prieš 259 visų d ai y va-..,, 
vusių balsavime, pasisakė 
generalį streiką toj industri- r 
joj. Balsavimai' įvyko pereitą 
antradienį įvairiose vietose- 
New Yorke ir Brooklyne; ir--’ 
Union City ir Newark, N. J.-rt

SOVIETU SĄJUNGOS MOTERYS

liuosavimo darbininkės moters, r
Sovietų Rusijoj tik paėmus

I tuojančią mašiną. Buržuazijai 
ištisus šimtmečius sėdėjo ant1 
darbo žmonių sprando. Nuo to 1 proletariatui valdžią į savo ran- 
ypač kentė moteris darbininkė kas komunistų partija pastatė 
ir darbo valstietė. Jos greta klausimą moterų įtraukimo į vi- ' 
vyrų darbininkų buvo išnaudo- suomeninį gyvenimą ir gamybą, j 
jamos. Apart bendro išnaudo-' paliuosuojant ją iš vergijos nuo i 
jimo, jos neturėjo jokių teisių naminio darbo. Sovietų valdžia j 
socialiam gyvenime. Caristinėj . ištisai pertvarkė visą šalį. Iš 
Rusijoj moteris buvo priskaito-1 smulkaus žemės ūkio šalies, pa- 

| ma prie neprotaujančių sutveri- darė stambų socialistinį ūkį.
'■ I mų. Jos ekonominės sąlygosi Drg. Stalinas, 17-tam partijos 

; priklausė nuo vyro. Vyras tu-' suvažiavime, pasakė, kad suly- 
rėjo pilną teisę mušti, net ir | ginus prieškarinį stovį buvusios 

! caristinės Rusijos su dabarti- 
i niu, šiandien šalies sunkioji in
dustrija išaugo ant 291,9 nuo
šimčių. Ant buvusių tuščių vie
tų išaugo nauji dideli miestai. 
Pastatyta tūkstančiai naujų 
dirbtuvių, fabrikų pagal įvestą 
naują techniką. Buvusius se
nus fabrikus perdirba pagal 
naujai išrastą techniką. Pasta
tyta visa eilė fabrikų-gigantų.

Prie visų dirbtuvių, fabrikų 
įvesta vaikų darželiai ir valdžios 
skaitlinės rodo, kad 1933 m. 
vaikų darželiuose buvo 12,000,-1 
000 darbininkų ir valstiečių vai- i 
kūčių. Prie fabrikų mokyklų, ' 
universitetų, akademijų, visur : 
yra įvesta bendros valgyklos. | 
Taipgi įvesta bendros skalbyk
los, kurios aptarnauja specia
liai nupiginta kaina, darbinin
kam prieinama. Skaitytojai turi 
atskirti vaikų darželius nuo so-J 
delio. Į darželius priimami vai- | 
kučiai nuo trijų savaičių am-1 
žiaus ir laikomi iki trijų metų, 
o į sodelius priimami vaikai nuo 
3-jų metų ir laikomi iki 16 me
tų. Visi vaikučių sodeliai turi 
savo vasarines kempes, kur 
vaikučius iš miestų išveža į 
kempes.

Vaikučių 
yra įsteigti 
miškuose ir 
čiai aprūpinti geriausiu 
ir maitinami 5 kartus į dieną. 
Vaikučius prižiūri geriausi gy
dytojai, norsės (slaugės) ir pri
žiūrėtojos.

Tur būt visame pasaulyje 
nomas paskilbęs amerikonų 
sakis “Ladies First” ( 
pirma). Tai veidmaininga prie-' 

danga taip vadinamos mote-1 Sovietų valdžia plačiai atida- 
i kuria daug naują kelią darbininkei mo- 

lengviau moteris išnaudoti, negu t toriai ir darbo valstietei į socia- 
būtų, jei atvirai būtu pasakyta,listin? gamybą ir statybą naujo 
teisybė. Lygiai garsus anam ; socialistinio gyvenimo. Anot Le- 
posakiui yra ir moterų išnaudo-! ningrado Raudonojo Putilovo

■ jimas, tačiaus pasirodo, kad mo- i darbipinkų, kurie rašydami laiš- 
terų, kovojančių už duoną ir ką drg. Stalinui, apart kitko, 

jr žmogaus teises, persekiojimas! sako, kad Sovietų Rusija yra 
pralenkia juos abu. | gimtinė ir tikra motina visos

Aną dieną New Yorko dalyje, i sovietų liaudies.

zi-
p°-' gyvybę atimti už mažiausį pra-' 

(moterys ' sikaltimą prieš jo didenybę.

Suknelės forma numeris 1877 yra 
gaunama 14, 16, 1.8, 20, 32, 34, 
36, 38 ir 40 dydžio, šešiolikai dydžię. 
reikia keturių ir vieno aštuntadalio 
(4A) 36 colių pločio audimo. Sykiu " 
rasite paveiksluotą siuvėjai pamo-H,’ 
kinimą (anglų kalboj).

Del techniškų kliūčių mo- 
! terų skyrius “Darbininke i_ 
I Šeimininke” šią savaitę išeina 
pirmadienį, vieton antradie
nio. Sekama savaitę ir 1-------
šis skyrius bus trečiadieniais.'1'1! Pietavo šalpos biurą. Jas 
Raštai' šiam skyriui turi būti užpuole^policija ir 9 iš jų areš- 
gauti šeštadienį.

juou. ii įlies panine uuui uin.- . 
ri, kad jeigu Yetta Land taps 
išrinkta valstijos prokuroru,- 
ji neatsirubežiuos nuo darbi-- 
ninku kovų už prokuratūros1 
sienų. *

C.

Išnaudojimas po Priedanga 
Labdarybės

Alice Stephen, našle Lordo

Ir

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

GREITAI PAGAMINAMI 
PIETŪS

Daržovių Sriuba
Parusvink 1 šaukštą cukraus 

(tik nesudegink) ir įdėk du 
šaukštu sviesto ir vieną šaukš
tą žalių ryžių. Kada ryžiai bus 
rudi—sudėk daržoves: 1 dide
lį cibulį, smulkiai supjaustytą,

“rau- Northcote, buvusio Bombay ir'l žalią pipirą, y2 puoduko ke- 
gemalą pačioj j visos Australijos generalio gu-! nuotų sukapotų grybų ir y2 

Ji turėjo daug I bernatoriaus, mirdama Londo-j puoduko selerių.
kitų laimėjimų gynime darbi- ne paliko dalį savo turto šunta 3 minutes; tada įpilk 1 

$1,825,000 pergabenimui An- blėkinę tomaičių sriubos, 3 puo- 
glijos vaikų Australijon apgy-|J dūkūs vandens ir druskos ir pi- 
vendinimui. :

Lai viskas

d . i - Rusija savo
toliau vadinamoje Bronx, būrys mote- | šalyj tapo motina del visų tau-(

- ■ ' ~ 'tų. Jos turtas, jos gausybės-1
perteklius, jos gražumas, jos 
miestai, jos dirbtuvės, fabrikai, 
jos kaimai, upės, jūros, miškai, 
kalnai, laukai, sodai, jos dangus, 
jos kultūra—viskas mūsų,, gy
venimas del mūs. Del mūs švie
čia saulė šiandien, jinai švies ir 
rytoj. Lai kas nors paban
do atimti ką nors iš mūs, jo 
laukia buvusio Rusijos impera
toriaus Nikolajaus likimas. Tai 
žodžiai pačių darbininkų ir dar
bininkių, kurie tveria naują so
cialistinį gyvenimą. Sovietų Są
jungos darbininkė moteris ir 
darbo valstietė turi pilnas po
litines ir ekonomines teises 
dirbti, gėrėtis nauju socialist!-, 
niu gyvenimu taip, kaip kad 
“Raudonojo Putilovo” darbinin
kai ir darbininkės sako.

Link moters paliųosavimo iš 
vergijos Leninas sakė, kad ko
munizmas prasideda tiktai ten ir 
tada, kur ir kada prasideda ma
sinė kova (proletariatui valdant 
šalį) prieš... smulkų naminį 
ūkį. Nei viena kapitalistinė ša-

tavo. Jas norėjo perleisti per 
tokį kamantinėjimą, koks yra 
taikomas prostitutėms. Jos 

j griežtai pasipriešino. Už tą jas 
uždarė karceriu: vedusioms da- 

: ve po vieną dieną, o pavienėms 
! po dvi. Gi- jų vadovę, Helen 
: Lynch, Bronx Apskričio Bedar- 
| bių Tarybos organizatorė, nu- 
i bausta 50 dienų karcerinio ka- 
į Įėjimo.
į Kitur, kaip 
Pa., aštuonios 
tininkės tapo 
tų buvo San Francisco, Kohler 
ir kitur. Pasibaisėtinas New 
Yorko policijos elgėsis su nėščia 
Mrs. Raffe, kuri kovoje už duo
na alkaniems kūdikiams buvo ** «»•
taip sukoneveikta, kad pagimdė 
negyvą kūdikį. Išdrįsusios ko
voti už duoną ir,žmogaus teises 
moterys darbininkės visur areš
tuojamos, teisiamos, kankina
mos. Tik kačių rolę lošiančios 
ponios naudojasi ta išgarbinta

pavyzdin York, 
streikieres pikie- 
sužeistos. Sužeis-

vasariniai 
geriausiose 
pušynuose.

namai 
vietose, 
Vaiku- 
maistu

K a p i t alistinė'pirų, ir lai verda apie pusę va- moterų pirmenybe.

ninku, kaltinamų kriminaliam 
sindikalizme ir įvairiose kitose 
bylose. Jinai gynė I. O. Ford,

J. Klevaitė.
(Daugiau bus)

Atsiųskite penkioliką centų (15c) , .. 
pinigais ar stampomis (pageidauja
ma pinigais), už šią Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an* • 
trąšą ir formos numerį. Būtinai pa* 
žymėkite dydį.

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243* 
West 17th Street, New York City
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Ketvirtas Puslapis

PIJET Verte PETRAS

FAŠISTAS SARAFI
(Pabaiga)

Nežiūrint to, tačiaus įvyko pašėlusių 
scenų sindikatuose. Jie pradėjo reika
lauti neatbūtinai įvykdymo prižadų 1922 
m., bet jie nepastebėjo to, kad fašistinė 
valdžia apie tai nei nemanė. Tuo pačiu 
laiku Capri mieste įyyko bedarbių de
monstracija. Nežiūrint didžiausio slap
tumo, Mussolinio šnipai apie tai anks
čiau sužinojo, negu paskutinis Capri be
darbis ir policija pasislėpus su šautuv ds 
laukė bedarbių demonstracijos.

Mūsų draugas Sarafi po keletos dienų 
pasidarė murmantis prieš valdžią ir už
simąstęs žiūrėjo į savo juodus marški
nius. Jis valkiojos gatvėmis, o mintys jo 
apie skurdų darbininkišką gyvenimą ri
tosi, kaip uolos per jo kaktą. Jis nerado 
tinkamo išėjimo,—bet jis galvojo apie 
tuos laikus, kada jis, dar buvo socialistas 
ir revoliucinierius. Staigiai viskas buvo 
sutriuškinta ir vadovaujantieji draugai 
tapo sušaudyti ar sukišti į kalėjimus. Ki
ta dalis išbėgo į užsienį. Jis visai prasi
blaivė, galvodamas apie tą dieną, kada 
Mateotti, jo seniausis partijinis draugas, 
buvo nužudytas. Sarafi pasidarė svyruo
jantis ir ką tai jaučiantis, bet jo juodie
ji marškiniai vis dar šaukė jį pas Mus-

Dabar jis vėl susiprato ir atsiminė apie 
partijinį gyvenimą ir daugybę partijinių 
draugų. Dauguma iš jų randasi su juo 
juodmarškinių eilėse ir yra taip pat ne
patenkinti, kaip ir jis.

Kartą Sarafi staigiai pagalvojo, ar dar 
.šie kadaise buvę draugai socialistų par
tijos taip pat išsiilgo praeities, taip kaip 
ir jis. Jis noriai norėjo sužinoti, bet ne
drįso klausti. Kiekvienas santikis su 
praeitim jam atrodė kaipo valstybinė iš
davystė.

Po pietų įvyko demonstracija. Polici
ja, apsiginklavus iki dantų, laukė jos...

Be fašistinių vėliavų, didžioji dalis vi
sai be juodųjų marškinių, maršavo suju
dę, alkani bedarbiai Capri gatvėmis prie

valdžios namo, šauksmai garsėjo: “Dar- 
bo!” “Duonos!” “Kodėl jie nepadeda 
mums?” Sarafi maršavo pačiose prieša
kinėse eilėse. Anie ii buvo seni i o nažis-
tamieji socialistai, su kuriais dai; prieš 
pasaulinį karą drauge veikė. Sarafi žiū
rėjo į jų akis ir matė jose spindėjimą se
nos neapykantos išnaudotojų klasei bei 
savo išdavingiems vadams. Per tą jis 
įgavo atgal savo praeitą nusistatymą ir 
dar smarkiau patvirtino savo žingsnius, 
jausdamasife vėl tikrose proletarų eilėse. 
Šauksmai bedarbių didėjo. Masės šnipų 
apsupo gatvę.

“Duonos!” Duokit mums darbo!” gar
siai aidėjo per aikštę. Kitame šone pa
sislėpus laukė policija ir, kuomet pir
mosios eilės buvo visai arti, sutratėjo 
šautuvų ir revolverių šūviai tiesiogų mi
nią. “Duonos!” padūkusis šauksmas su
aidėjo iš minios. Mussolinio politika buvo 
kitokia, jam pigiau apsiėjo bedarbius pa
šerti švinu, negu makaronais, šaudy
mas tęsės, minia pradėjo svyruoti, toles
nės-policijos atakos ją atstūmė atgal. Šni
pai stojo darban. Iš visų pusių skubė
jo fašistiniai agentai šaudydami ir areš
tuodami bedarbius. Sarafi taipgi buvo 
areštuotas ir turėjo stoti prieš teismą. 
Su juo stojo taipgi apie kelios dešimtys 
draugų. Apkaltinimas buvo išneštas se
kamai: už valstybės išdavystę kiekvie
nam po dešimts mėtų sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Keletas dienų po to įvyko juodmarški
nių prakalbos Romoje. Pats Mussolinis 
pasirodė; gerbiamas, kaip koks dievas, 
jis šventė astuonių metų 
vo režimo.

Jis šaukė drebančiu 
juodmarškinių: “Devinti
jo. Kokia neteisybė ir klaida tų juokin
gų pranašų, kurie tikėjo ir laukė žlugi
mo mūsų režimo. Mes turim prieš save 
visą šimtmetį ir mūsų į visas puses išvai
kyti priešai beveik neužsitarnavo mūsų 
pasigailėjimo bei mūsų giliausio pasipik
tinimo.”

Tačiau kalėjimas smaugė balsą išvai
kytų priešų—net savieji juodmarškiniai 
neturėjo pavelijimo ką nori kalbėti.

sukaktuves sa-

balsu į 50,000 
metai prasidė-

tai tikras rojus, geresnio ir ne
dali būti. O kada ten darbi
ninkas ateina, nusiskundžia 
prašo pagelbos, tai išveja ar-

mo linkui kito su laiškų pluoš
tu. Gal jis nejautė to didelio 
laukimo, kur asmuo kankinosi, 
bėgiodamas laukimo ilgėsiu.

nėtum, visi priima su mielu no 
ru, bile tik išpili visą savo kar 
čia tulžį prieš komunistus ii 
pažangesnius darbininkus.

Pasižiūrėk į Jonuką,

ba grūmoja uždaryti kalėji
mai!.

Kartą aš buvau nuėjęs į 
miesto pašalpos biurą. Ten a- 
tėjo italų tautybės moteris ir 
atnešė dvi daktarų bilas, kad 
jas apmokėtų, mat, sirgo jos 
vyras. Pašalpos skyriaus se
kretorius pažiūrėjo, grąžino 
jai atgal bilas ir sako: “Grei
tai eik ir apmokėk tiems dak
tarams bilas. Tu turi banke 
pinigų, kitaip aš tave į pen
kias minutes pasodysiu į. ka
lėjimą.” Moteris apsiverkė, 

į neturėdama organizuotos pa
galbos, ir išėjo. Tada rašti
ninkas puolė prie telefono ir 
daktarams pranešė, kad bilas 
turi apmokėti ta moteris. Ge
ruoju pas juos nieko negausi. 
Galima tik organizuotai kovo
ti ir laimėti, ne kitaip.

Kada bedarbis nueina ir į
prašo miesto darbo, kad gale- kuomet kai 

i tų gauti pašalpą, tai ponai vi-[tikruoju

štai kažin kas pasibeldė į 
duris ir įkrito “Keleivis” į vi
dų. Tamulionis suspaudęs 
kietai rankoje užbėgo laiptais 
ant trečio augšto, pasklaidęs 
“Keleivio” špaltas, trenkė į 
kampą ir nuliūdusiu donų pra- 
kosėjo. “Dar ne-til-po.” Mat, 
jis sakosi parašęs į “Keleivį” 
ilgą korespondenciją, o, be to, 
dar nusiuntęs tris dolerius, kad 
tapti skaitytoju, bile tik tal
pintų.

Ar “Keleivis” jo,, raštą už 
pinigus talpins, ar ne, tai aš 
nespręsiu. Ne mano reikalas. 
Bet kad Tamulionis giriasi 
savo “gabumais,” tai yra fak
tas. Jis jau ir pasižymėjo pir
miausia per fašistinę “Vieny
bę” ir “Keleivį,” niekindamas 
revoliucinius darbininkus.

Apie Tamulionį nevertėtų 
nei kalbėti, nes jis nieko rim
tesnio neveikia, apart šnipinė
jimo. Be to, dar reikia pasa
kyti, kuomet žmogus nesvei
kas rašo, tai jo raštai yra ne
normalūs.

Počinčialietis.

PRANEŠIMAI K KITUR

Tamulionis labai nervuojasi,

šokių klausimų pristato, iš
klausinėja, ar nesi komunis
tas ir tt. . Paskui prisiunčia 
asmenį, kad apžiūrėtų tavo 

[ namus, kaip gyveni, koki Ta
i'kandai, kaip apsirengus šei- 
i myna ir tt. Paskui jie jieško, 
I ar žmogus neturi pinigų ban- 
! ke. Jeigu ras pinigų, arba, 
i kad dar turi apsidraudimą, 
į tai negausi to darbo. O kas 
I gauna, tai tiems moka po $2 
; į dieną. Daugelis dirba prie 
i gaminimo šluotų. Jie turi į 
! dieną padalyti nemažiau 24 
šluotas. Kitiems duoda kitokį

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks seredos vakare, 8 d. 
rugpjūčio (August), 7:30 vai. vaka
re, po numeriu 26 E. 21st Street. 
Yra daug svarbių reikalų aptarti, 
tat visi nariai dalyvaukite ir atsi
veskite naujų narių.

Sekr. A. Laukaitis.
(184-185)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopos mėnesinis susi- 

sinkimas įvyks antradienį, 6 d. rugp- 
„---- x—,, ..— ..... ------ |
draugus Skridulius, 10 Red Brook 
Terrace. Visi nariai būkite laiku ir 
atsiveskite naujų narių prirašimui 
i kuopą. Org. F. B. L.

(184-185)

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 
įgimtą norą būti didesniu ir stipres
niu už kitus vaikus, su kuriais jis 
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 
būdais, taip kad jis labiau patrauktų. 
Tai yra vienas tikras būdas pertik
rinti vaiką, kad GERT DAUGIAU 
PIENO; TATAI TAU NAUDINGA.

O

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

kas jį pavadina1 jūčio (August), 7:30 vai. vakare, pas 
1 vardu—socialfašistu. I

Kodėl jis baidosi savo paveik-; 
slo ir bando nusiplauti save,| 
šmeiždamas kitus? 1

I

Dėlei aiškumo, paduosiu ke-| 
lėtą faktų, kurie liudija ve ką:; 
kuomet teroristas Hitleris ėmė 7 j rugpjūčio (August), Linden Hall 
galią Vokieti joj, tada Tarnu-Į (skiepe) kampas Wood Ave. ir 16th j 
lionis gėrėjosi, būk visuomenė ;st: Vhsl na!'IaI kū9na’ (lalyvauklte 1 
remianti rasistus. Antra, tai|įurjme daug svarbių dalykų aptarti,1 
garbinimas fašistinio 
pio “Vienybės” ir joj bendra-! 
darbiavimas. Tas aiškiai pa-1 
rodo jūsų kryptį. Trečia, prie i 
kiekvienos progos niekini So-; 
vietų Sąjungą ir puoli revoliu
cinį darbininkų judėjimą ii

LINDEN, N. J.
LDS 135 kuopos susirinkimas įvyks 
d. rugpjūčio (August), Lintlen Hali

juodla- [ bei apkalbėti.
Sekr. C. Andriunas.

(184-185)

113 WEST 42ND ST.
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Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

NEW YORK, N. Y.

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y>

įLĄIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant Visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ftaiiaa Ir chroniikaa vyrę tr 

moterų ligai kraujo ir odo«
Padarau iityrimui kraujo ir Marume

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandoi Priėmimo i

Ryte nuo 10:30 iki t. Po pietų nuo <
iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdallion 3-1328 |
COLLINWOOD, OHIO

TDA kuopa rengia naktinį pikniką, 
i subatos vakare, 11 d. rugpjūčio 
(August), Manchutos Darže, prie 
Green Rd., pradžia 6-tą vai. vakare, 

i vė- 
. Bus skanių valgių 
Įžanga visiems dykai.

(184-185)

darbą, bet už 8 valandas dar-j kovingesnius darbininkus. To- šokiai prie geros orkestros iki
del ir užsitarnavai toki var- [ ?yvo-s_ naktiesT- 
dą, nors pats būdamas bedar-*11 gcljmų- • 
bių eilėse. Ir “Laisvės” ko-| 
respondentas, rašydamas apie į 
jus, kaip tik pataikė į cielių; 
iš tavo elgesio.

Kad dabar pradėjai rasinė-i 
Laukia, bėgioja, nerimauja, o ti į “Keleivį”, gal vien dėlto,! 

tas nelemtas laiškanešys nei kad “Vienybės” čia niekas ne-^ 
kiek nesirūpina, lėtais žings-i skaito. žinoma, tas nesvar-! 

j niais slankioja nuo vieno na-'bu, į kurį tu laikraštį nerasi-j

bo gauna vos $2. Taip vargs
ta bedarbiai.

Bedarbis.

Montreal, Canada Lietuvys Kr austyto jas
(Moving) j

Už labai prieinamą kainą' 
perkraušto namų rakandus.! 
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu G

PETER BANES
449 Grand Street

Skersai Republic Teatro
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3152

i . - - - ... .- i
Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis i‘iuvęs. Be, girdi, nas net po 18 centų. Bet jau 

! “kaip greitai aš atradau, kad ir dabar pienas yra brangus ir 
tai yra komunistinės organiza-! darbininkui sunkiai įperka-'i 
cijos... aš tuoj pasitraukiau 

j iš jų ir aš dabar nesu nariu to-1 Dejuoja maži pieno pristaty-į 
I kių grupių.” .......................... .
į Šitas aiškiai parodo, kad 
Upton Sinclair nieko bendro 
neturi su darbininkais.
jį reikia kovoti, kaip ir prieš, pą, kad jiems į maišą įdeda; nis Kongresas, Paryžiuje, jau įtraukimui į darbą naujų spė 

ir °rodosU>a',?e t ^laika^Sinclair'’ v’sus buržuazijos reika-, tik prastų bulvių, makaronų ir ^us

Upton Sinclair Atsidūrė įS 
Buržuazijos Vežime
San Francisco, Calif. — Ne- ' 

turiu už tikslą Upton Sinčiai-! 
rio ypatą čia išgarsinti. Kele-| 
tas metų tam atgal Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija išleido jo knygą

lų palaikytojus.

mas.

: tojai ir skundžiasi, kad didieji I 
' varo juos iš marketo.

Bėdavoja darbininkai, kurie
Prieš dirba miesto darbus už paŠal-

Motery Kongresas ir Kas Toliau?
Kada šie žodžiai pasieks Raportai—Akstinas Veikimui

Gerai prirengti raportų su- 
Prieškarinis-Priešfašisti-! sirinkimai turės pasitarnauti ;

skaitytojus, Tarptautinis Mo- Į 
1 terų

i taip prasčiausio maisto, žino-J 
j ma, kad sunku gyventi, bet i 

m , . .. , kalti ir darbininkai, kad ne iTeroro metu socialistu sve-1 . . . ., . . , ... i i- U i . organizuoja savo organizaci-tamių teroristai nekliudė, bet . . . ., . ,r . ;, . , i įjas ir neina reikalauti orgam-;gatvių neduoda! , . rjr. , v. ... . . j o i zuotai. Kiek žinoma, kas sa-Atrodo, kad San .. . . . . . . „ , .- - -- jVaitę is darbininkų vien fabri-; 
v. . . , .v .: Ikuose dirbančių pašalpos rei-naprocmi ir salaveisių armija . . , <,.■<„ 1t , , _ , ikalams surenkama apie $16,-;kada re- turės j.rmenybę. AAA . . , , ... , v.i 000 pinigų, bet tik trečdali 

’tam tikslui jų išleidžia.
i
| Tenka tankiai su darbinin
kais pasikalbėti.
labai, a—v ......... ~ ..v » -j—, ....

! del nesiorganizuoja į Bedar-

kų ir sustiprinimui turimųjų, j 
’: Raportų susirinkimai turės su-1 

! įdominti naujus darbininkų Į 
, sluogsnius šiuo klausimu iri
Igal jatU bus kelyje į namus. gauti jų paramą Antram A-

užsibaigęs ir delegatės, 
į tame skaičiuje ir 30 Amerikos! 
■Jungtinių Valstijų delegačių,

Phone, EVergreen 7-4785

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.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

Daugelis mūs galvojame, 
daryti, kad jų didelis žygis 
išeitų naudon darbininkų ju
dėjimui ir pasiektų tikslą—su
žadintų moteris kovon prieš 
karą ir fašizmą.
Kongresas Tik Pradžia Darbo

Delegatės parveš mums pui-

ką merikos Jungtinių Valstijų 
Prieškariniam - Priešfašisti- ; 
niam Kongresui, kuris įvyks 
Chicagoj, 28, 29 ir 30 d. rug-' 
sėjo (September). Iš tų nau
jų sluogsnių mes privalome 
gauti nemažai delegatų į Chi
cagoj įvykstantį kongresą.
Kas Po Kongreso ir Raportų?

. I

Didėjant pavojui imperia
listinio karo privalo ir mūsų 
prieškarinis veikimas kilti, j 
Fašizmo pavojų įmatyti nebe-; 
reikia labai toli matančio, jau! 
vidutiniai politikoj nusimaną, 
žmonės pripažįsta, kad J. V. j 
turime didelę dožą fašizmo, į 
kuris pasirodė Pacifiko pa- i 
kraštyje, Minneapolyje ir ki
tur. Tad mūs pareiga subu- 
davoti stiprius prieškarinius-1 
priešfąšistinius k o m i t etus 
dirbtuvėse, apielinkėse, unijo-[ 
se ir visose masinėse organi-' 
zacijose.

Nenusigąskime didumo dar-: 
bo, ne mes vienos dirbsime, 
dirbs su mumis visų tautų ir 
rasių darbininkai. Vienur 
padėsime, kitur pačios pradė
sime ir kitus pasikviesime tal
kon. Mes pavieniais menki, 
bet mūs milionai ir bendrai 

į veikdami daug galime nuveik- 
Raportų susirinkimus rengkim j ti ir pastoti kelią karo ir fa-1 
ir tarptautinius, ir tarp lietu-1 šizmo siaubūnui, šiame di- 
vių. Del abiejų reikia dirbti. į deliame darbe moterys priva- 
Įvykusis pirmiau turi tarnauti, lo būti lygiomis 
garsinimui ir akstinimui 
trojo.

buvo skaitomas- Dėbso ypėdi- 
niu socialistiniame judėjime. 
Bet šiandien Upton Sinclair 
yra demokratų kandidatu į 
Californijos gubernatorius su mitingų ant
labai typiška platforma, kad laikyti.
pasigauti smulkios buržuazijos Francisco mieste tik visi silp-j 
ir darbininkų balsus.

Šiame momente, 
akcija perdėm siaučia visoj 
Californijoj, ypatingai San 
Francisco mieste, ir kada ko
munistų judėjimas yra pagrin
dinis, tai Upton Sinclair para
šė laišką majoruisRossi ir po
licijos viršininkui Quinn, pra
šydamas, kad “sargybiniai” 
(vigilantes) nekliudytų jo rin
kimų kampanijos buveinių, ku
rių jis turi apie trylika. Mat, 
jo opozicija daro jam primeti
mą priklausyme prie komunis
tų, ypatingai demokratų opo
zicija taip jam užmetinėja. Jo 
kampanijos pirmininkas Long1 tų.

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

Pacific.

Waterbury, Conn. Skundžiasi | ]<us raportus iš kitų šalių dar- 
Bet kada paklausi, ko- j bininkių raportų, iš jų patyri

mų, pergyvenimų ir kančių 
Svar

biausia, jos pargabens planus 
ateities veikimui. Tačiaus tų 
planų pravedimas priklausys 
nuo mūs visų. Ir jei mes no
rime sąžiningai atlikti savo 
užduotį—imkimės už darbo 
tuojau, nelaukime kol delega
tės parvyks ir pačios susi
šauks susirinkimus išdavimui 
raporto.

Sušaukim Masinius Raporto 
Mitingus

Mūs pirmi žingsniai turi bū
ti sušaukti greit ir didžiausius 
masinius susirinkimus išklau
symui raporto. Neuždarykim 
durų masėms moterų, sukvies- 
kim visas išklausyti raporto ir 
duokim progą joms prisidėti 
kartu ■ prięškarinio-priešfašisti- 
nio darbo varymui pirmyn. [

bių Tarybas, kodelj nekovoja Rovoj prieš fašiz^ną. 
'už geresnį gyvenimą, tai tūli j biausia, ios nargabens i

Komunistai kovoja ir 
Tokis darbininkų 

pristatytojų .nusistatymas yra negeras. Tie- 
Mažieji pie- sa, kad komunistai kovoja, bet

Pakelė Kainas ant Pieno. Be
darbių Vargai.

Pereitą pavasarį prasidėjo atsako: 
smarki kova tarpe didelių ir iškovos, 
mažų pieno 
(“milkmonų”).
no pristatytojai pardavinėjo, komunistai negali del visų iš- 
pieno kvortą po 8 ir 9 centus,, kovoti. Visi darbininkai turi 
o didelieji po 14, 16 ir 18 cen- kartu stoti kovon, nes komu- 

jpu---__ . __ _ _____  ___o .. žinoma, greitai tas atsi-' nistai yra tik maža dalelė dar-
sako: “Mes norime, kad pilie-Į liepė ant didelių kompanijų, j bininkų klasės. Bedarbiai 
Čiai atskirtų mūsų grupę nuo I Jos pasijuto, kad maži pieno ’ darbininkai privalo organi

nį komunistų. Ponas Sinclair vi-' pristatytojai ir farmeriai ati- zuotis ir atsisakyti daugiau 
siškai užsigina ką nors bendro Į ma nuo jų pirkikus. Tada di- vargti ir badauti bei vaikšti- 
turįs su komunistais bei jiems į džiosios kompanijos pareika-, nėti apdriskę. Mes darbinin- 

f simpatizuojąs.” Pats ponas, lavo, kad mažieji sudarytų su kai viską pagaminame, mes ir
Sinclair sako: “Sužiniai aš 

| niekados neprigulėjau prie ko
munistų organizacijos per vi
są savo amžių ir netvirtinau

S komunistų propagandos Jung-Į kreipė į NRA 
tinėse Valstijose. Priešingai, 
visados aš buvau jiems prie- 

* Šingas.”
k' Toliau tas buržuazijai nu-
5 ėjęs tarnauti žmogus teisinasi,

> kad komunistai esą suorgani- bet viso to pasekmė gula ant [minkštose 
zavę įvairių komitetų, nekal- pieno naudotojų. 5 
tais vardais, į kuriuos ir jis didieji reikalavo nustatyti kai-1 piančius cigarus rūko.

*

B

dideliais uniją ir visi lygiomis turime teisę naudotis, 
kainomis pardavinėtų pieną.i štai kapitalistinė tvarką! 
Mažieji nesutiko. Tada di-: Milionaį, badauja, kitus pasi- 
dieji pieno pristatytojai atsi-jgavę prie darbo labiausiai iš- 

teismus ir su, naudoja ir kada jiems ne
reikalingas darbininkas, tai 
išmeta ant gatvės! Gi kapita-

kapitalistinės valdžios pagel- 
ba sumanė dalykus išrišti. Su
sitaikė. Dabar mažieji pieną listai visko pilni, pilna ir ku-
pristato po 14 centų kvortą, pina jų valdžia.
Atrodo, kad laimėjo mažieji, t sėdi miesto rotušėje, nusiganę, 

( kedėse vartosi,
Sako, kad i tūkstantines algas ima ir kve-

. Jiems

štai, kurie

an-, šalę savo draugų
kovotojomis 
vyrų.

Mažyte.

Paifliers 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 kąiną. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—-Oregon 5136 
Keystone—Main 1417
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402
Foot

233

rei

373uni

4716

6018

1606 Ave.

2611

338
Brooklyn

0 Navy 338

1924

1116

nuo 89 Ralph318

the undersigned

ne

40 Moore

887- Hart 1888
CANADAMONTREAL

J. M. ROSENFELD

6206

BEN GERSOVITZS10J
NOTARAS

noTiesa

Kent PAUL GUSTASStakjardų Darbininkė

LIETUVIS GRABORIUS109

109

apielinkės

mums

306

neleisti

mire
2360

City of 
consumed

MASS
Brooklyn, N

NOTICE is 
A-13 12 has 
to sell beer 
t he

306 Reid

Law at
City of 

consumed

210 Fulton

409—86th

hereby given that License

1601 Avenue

5th Ave.
Kings, to

to sell beer 
the Alcoholic 
Avenue M, 
Kings, to be

408 Tompkins Ave

Telefonas: livergreen4 7-7770

219—3 Kent

is hereby given that License

NOTICE, is 
A 7608 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Avenue S, 
Kings, to be

hereby given that License

under section 75 
Control Law at 
Brooklyn, County 
off the premises.
ESKOLD

Brooklyn, N.

NOTICE is 
A 6862 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Avenue U. 
Kings, to be

SAMUEL LINDER
1728 Nostrand Ave., Brooklyn

NOTICE
A-5979 has been issued 
to sell beer at retail, i 
the Alcoholic Beverage -
Flatbush Ave., City of z .
Kings, to be consumect’'off the premises

PARIS and GORDON
780 Flatbush Ave., Brooklyn, j

SANTA
•7th Ave.,

HYMAN EPSTEIN
Hamilton P’kway Brooklyn

NOTICE is 
A 5548 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Avenue N, 
Kings, to be

under section 75 or 
Control Law at 2202 
Brooklyn. County of 
off the premises.
TAM KIN

Brooklyn, N. Y.

City of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

HENRY J. STEEN 
Ave'., Brooklyn, N.

hereby given that License 
issued to 
retail under

HUGO HANSEN
6805 Ft. Hamilton P’kway., Brooklyn

76 of
1 110

NOTICE
A-6166 has been 
to sell beer i 
the Alcoholic 
659 Franklin Ave. 
of Kings

Kodėl Sustreikavo Skerdyklų 
-Darbininkai?

under Section 75 of 
Control Law at 1084 
Brooklyn, County of

issued to 
retail, under 

Beverage Control 
City of Brooklyn, 

be consumed off the premised 
HENRY KAHRS

Ave., Brooklyn, I

NOTICE is 
A 8125 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
52nd Street, 
Kings, to be

at retail under section 
Beverage Control Law at 

City of Brooklyn, County 
consumed on the premises.

A. GOODARD 
Brooklyn, N.

ISIDORE SEIF
6215 Ft. Hamilton Papkway, B’klyn^ N. J>.‘

issued to the 
retail under 

Beverage 
Utrecht Ave., 
Kings, to b<

NOTICE 
A 5780 
to sell beer 
the Alcoholic 
86th Street, 
Kings, to be

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1586 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Myrtle Ave., 
Kings, to be

NOTICE is 
B-.3816 has 
to sell beer

NOTICE is
A-202 has 
to sell beer at retail, under Section 75 o 
the Alcoholic Beverage Control Law a 
63S Carroll St., City of Brooklyn, County ol 
Kings, to be consumed off the premises.

MICHELLE TALLARICO
638 Carroll' St., Brooklyn, N.Y

NOTICE is 
A 8050 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Bath Ave., 
Kings, to be

at retail, 
Beverage 
City of 

consumed 
ROSELENA

110 Myrtle Ave.,

NOTICE is 
A 5780 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
86th Street, 
Kings, to be

NOTICE 
A-7547 
to sell beer 
the Alcoholic 
Fulton St., 
Kings, to be

City of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.

DAVID SCHOSKES
St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 68,65 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
Nostrand Ave., City of 
Kings, to be coijkimed 

NATHAN 
169 Nostrand Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8099 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 282 
Ridgewood Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE H. BELITZ
282 Ridgewood Ave., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is 
B-1345 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
250 Navy 
Kings

NOTICE is 
A 5981 hits 
to sell beer 
the Alcoholic 
54 th Street, 
Kings,

NOTICE is 
B 3372 has 
to sell beer at retail under section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
So. 3rd Street, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

A. GOODARD
Brooklyn, N.

at retail
Beverage

City of 
consumed
JOHN PAPPAN
M Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Farragut Rd.. City of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

NOTICE
A-8268 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law aĮ 1200 
Nostrand Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

MATES PELLER
1200 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under section 75 of 
Beverage Control I,aw at 2503 

City of Brooklyn, County of 
consumed off the premises.

HELEN BUSCHMANN
2503 Avenue U Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5781 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control taw at 
Park Ave., City of Brooklyn, County 
Kings,

NOTICE is hereby given 
B-3059 has been issued 1 
to sell beer 
the Alcoholic 
Myrtle Ave., 
King:

NOTICE 
B-1360 has been 
to sell beer, 
the Alcoholic 
4920 New 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7222 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1819 Ave. U, City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

DOMENICK C. CARISTE
1819 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

to nun Dtp, i hi ijUiiiii 
the Alcoholic Beverapfe ______  ___ ____
Rockaway Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

BODO THIELE
22 Rockaway Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby 
A-5571 has been 
to sell beer t 
the Alcoholic 
409—86th 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2196 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 442— 
86th 
King:

NOTICE is hereby given that License No. 
A 754 5 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 919 
Gates Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

MICHEAL A. TREGLIA
919 Gates Ave. Brooklyn, N, Y.

under section 75 of 
Control Law at 758 
Brooklyn, County of 
off the promises. 
LORENZEN

'Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 159 
Saratoga Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY BUDKE
159 Saratoga Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hbreby given that License No. 
A 5751 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
15th Avenue, City of 
Kings, to be consumed 

PATSY and 
7323—15th Ave.

to sell beer 
the Alcoholic 
Kent Ave., 
Kings, to be

NOTICE is 
B-3834 has 
to sell beer 
the .. ______  ___
Grand St.. City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

MORABE CAFETERIA. INC 
ADOLPH FEILER

220 Grand St., < Brooklyn, N

under section 
Control Law 
Brooklyn, County 
on the premises.

CORP., 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Marion Si., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

ANNA MEYN 
373 Marion St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3337 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1224 
Coney Island Ave., City of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUISE HERMAN
1224 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7548 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
Howard Ave., City of 
Kings, to be consumed 

ERNEST 
168 Howard Ave.

that License No. 
the undersigned 

under section 75 of 
Control Law at 634 
Brooklyn, County of 

off the premises.
VOLK

Brooklyn, N. Y.

to the undersigned 
under section 76 of 
Control Law at 187 

Brooklyn, County of 
1 on the premises. 
RESNICK

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, 

the Alcoholic Beverage 
3 Kent Ave. 
Kings, to be

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

retiiil under section 75 of

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, unde)- section 76 of

NOTICE
A-5987
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law- 
2487—65th St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS KITZIS
2487—65th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 386 
Troutman St.. City ' of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7062 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Woodruff Ave., City of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

J. MARGOLIS BROS., Inc.
176 Woodruff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8197 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at Retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 549 
Flatbush Ave., City of Brooklyn, County ol 
Kings, to be consumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2224 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
8867-69—25th Ave., City of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ALBERT GUNDERSONS OLD SPOT 
CAFE AND RESTAURANT

8867-69--25th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7533 has been issued to the undersigned 

indėj-;, Section 75 of 
Control Law at 22

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail 
Beverage 
City of 

consumed 
SAMUEL 

1983—52nd Street

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 154 Law
rence St., City of Brooklyn* County of Kings, 
to be consumed on the premises. * 

FULTON NATIONAL, Inc.
154 Lawrence St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
A-7058 has boon 
to sell beer 
the Alcoholic 
Ralph Ave., 
Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-1104 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1728 Nostrand Ave., City of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5891 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 408 
Tompkins Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

H. R. NOLTE
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail 
Beverage 

City of 
consumed

MEYER TUCHMAN
168 Bath Ave. Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8128 has been issued to the undersigned 
to sell beer at’retail, 
the Alcoholic Beverage 
Bergen St., CiSy of 
Kings, to be consumed off the premises, 

J. H. MULLER1" AND SON 
1084 Bergen St. Brooklyn, I

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8096 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Lewis Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to lx- consumed off the premises.

SOLOMON SOKOLOFF 
Lewis Ave., Brooklyn, N.

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

: Beverage Control Law at 67 
City of Brooklyn,,-County of

under section 75 ot 
Control Law at 1983 
Brooklyn, County of 
off the premises.
WEISEL

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
A-5553 has been 
to sell beer i 
the Alcoholic 
4 0 Moore 
Kings,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

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

I NG WERT C. BRA REN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 
A 601 has been issued 1 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
Central Ave., City of 
Kings, to be consumed 

SAMUEL 
634 Central Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 318 
—24 Grand St., City of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed on the premises.

GRAND PARADISE CO
SAMUEL HELLER.

Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
107 Rogers Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed, off the premises.

WM. RADEMACHER
107 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
A 6154 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 210 
Fulton St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

FREDERICK MORRI SSE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3207 (has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 
the Alcoholię Beverage Control Law at 
Bergen St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

SERAFINO ACURI 
258 Bergen St., Brooklyn, N,

given that License No. 
issued to the undersigned 

retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law at 
City of Brooklyn, County of 

be consumed off the premises.
FRED SCHAPER

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3371 has been issued to the undersigned 

76 of 
205

under section 75 of 
Control Law at 168 
Brooklyn, County, of 
off the premises. 
WINGES

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A-614 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1 116—8th 
Kings, to

NOTICE is hereby given- that License No. 
A-6861 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Reid Ave. 
Kings, to

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

Alcoholic Beverage Control Law at 220

given that License No. 
issued to the undersigned 

retail, under section 75 of 
Beverage Control Law at 89 

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

Ave., Brooklyn, N. Y,

hereby given that License No. 
undersigned 

section 76 of 
Control Law at 
City ■ of Brooklyn, 
consumed on the

NOTICE is 
A-5867 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
9318 Ave 
King:

under Section 75 of 
Control Law at 7323 
Brooklyn, County of 
off the premises. 

AUGUST ZANIBONI 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A-7180 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1606 Ave 
King:

NOTICE is
A 5852 has 
to sell beer 
the
Saratoga Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

AUGUST HARTMANN
101 Saratoga Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL8024 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and linuor at retail un
der section 132L of the Alcoholic Beverage 
Control Law at Foot of E. 96th St., 
Canarsio Shore. City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

THOMAS A. KERBY 
of E. 9Cth St.. Canarsie Shore

Brooklyn. N. Y.

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

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

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B-3111 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2397 
Flatbush Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ALBERT KARNBACH 
2397 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
B-2118 has been issued 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Sutter Ave., City of 
Kings, to be consumed 

PHILIP 
187 Sutler Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3050 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
Leonard St., City of 
Kings, to be consumed 

NICHOLAS 
364 Leonard St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8051 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 804 
Kings Highway, City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

JACK FARER
801 Kings' Highway Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2176 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage'' Control Law at 520 
Flushing Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ESTHER WEINBERGER
520 Flushing Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
C-107I has 
to sell beer 
erage Control 
City of Brooklyn 
consumed off the 

BEE and BEE 
1123 Myrtle Ave.,

under section 75 of 
Control Law at 2202 
Brooklyn, County of 
off the premises.
TAMKIN

Brooklyn, N. Y.

ISA DORE
4920 New Utrecht Ave.,

NOTICE is 
A 630 has I 
to sell beer 
lhe Alcoholic 
So. 2nd. Street, < 
Kings, to 'be /consumed off the promises, 

WlaDaslaw BANASZEWSKI 
and ANTONI SCZESNY

67 So. 2nd. St. Brooklyn, b

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

Alcoholic ■ Beverage Control Law at 
Rogers Ave., City of Brooklyn, County 

Kings, to be consumed off the premises, 
ANTONIO MANERI

Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

given that License No. 
issued to the undersigned 

retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

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

BORIS POLSKY
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
A 3958 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
Nostrand Ave., City of 
Kings, to be consumed 

JUSTUS TH.
758 Nostrand Ave.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail, under Sect 
Beverage Control 
City of Brooklyn,

hereby given that Incense No_ 
been issued 
wholesale of the Alcoholic Bev-

Law at 1123 Myrtle Ave., 
County of Kings, to be 

premises.
BEV. DEALERS, INC.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
B 2132 has been i 
to sell beer 
the Alcoholic 
Union Ave., 
Kings, to be

NOTICE is hereby 
A-6191 has been 
to sell beer r 
the Alcoholic 
233—5th Ave., 
King

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

at retail, under Section 7E 
: Beverage Control Law at 

City of Brooklyn, County 
consumed off the premises.

WILLIAM PONGE
252 Fulton St.. Brooklyn, N

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

t retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

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

I. IL BERTOLACCI
H, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

t retail, under Section 75 of
Beverage Control Law al 

City of Brooklyn, County of 
j consumed off the premises. 
ELIZABETH GROSS
I, Brooklyn, N. Y.

it retail under section 75 
Beverage Control Law at 
City of Brooklyn, County

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

retail, under" Section 75 of 
Beverage Control Law at 

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

MAX CHOSACK
659 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-539 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 207— 
6 Ave City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

JOHN BEHRENS
207—6 Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7051 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
fiS7—5th Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

TUOS GERNDT
5.37—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is I 
A 5863 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Ralph Ave., 
Kings, to be consumed off the premises 

SAMUEL SCHLAFF
168 Ralph Ave. Brooklyn, F

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1307 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 65 
Lee Ave.. City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MORRIS LUBAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE' is hereby given that License No. 
B 3190 has been issued to the undersigned 

under section 76 of 
Control Law at 1601 

Brooklyn, County of 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6863 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 165 
Bedford Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

DAVID GREENFIELD
165 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

at • retail 
Beverage 
City of 

to be consumed 
HILLEL

NOTICE
A_5915 has been issued tp the undersigned 
to sell beer, at retail under section 7 b of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1318 
Avenue H., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

H. SCHLOBOHM
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

under section 75 of 
Control Law at 1888 
Brooklyn, County of 
off the premises.
BERK IN

Brooklyn, N. Y.

under section 76 of 
Control Law at 364 

Brooklyn, County of 
on the premises.

DeLUCA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2207 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 90 
Bushwick Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

CONSTANTINE D. PAPPAS
90 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail^under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 868 
Bergen St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

LEONARDO GIRARDO
868 Bergen St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2658 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1188 Neck Road, City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ROCCO SANTORO
1188 Neck Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A8120 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 7J5 
Church Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL DIAMOND
715 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7228 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8614—18th Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

EMANUEL PAPAGEORGE 
8614-—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 

retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

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

SAMUEL VOLPER
St., ■ <• . • Brooklyn, N. Y.

HENRY FITSCHEN
4209 Farragut Rd., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2615 lies been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 Ave. O. City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

SALLY BATZAR
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law nt 

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

JACOB LEIBOWITZ
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-61.38 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
• 716-—7th Ave.. City of Brooklyn, County of' 
Kings, to be consumed off the premises.

MARTIN RASCH ER AND 
HERMAN DETHLEFF 

Ave., Brooklyn

NOTICE
A-8201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 109—•

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

CARL HOPCKE
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5835 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Rogers Ave., 
Kings, to be consumed off the premises 

GEORGE J. JOYCE
141 Rogers Ave. Brooklyn, J

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 33 
De Kalb Ave., City of/ Brooklyn, County of 
Kings,’’to be consumed on the premises?

ALBEE SQUARE RECREATION INC. 
33 De Kalb' Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A-8111 has 
to sell heel', 
the Alcoholic

hereby girfln that, License No. 
been issuep to the undersigned 
at retail under section 75 of 
Beverage Control Law at. 3401 

City of Brooklyn, County of 
consumed off the premises.

SAM TOFSKY
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A5848 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
7116 Fort Hamilton Parkway, 
Brooklyn, County of Kings, to be 
off the premises.

HENRY BURFEIND
Fort Hamilton Parkway, Brookly

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4424 
Fort. Hamilton P’kway, City of Brooklyn, 
County of Kings, to 'be consumed on the 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under section 75 of 
Beverage Control Law at 2611 
City of Brooklyn, County of 

Kings, to be consumed off the premises.
ANTONIO MISTRETT A

12 St., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 

issued to the undersigned 
retail under section 76 of 

Beverage Control 
City of Brooklyn,

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

Alcoholic Beverage Control Law at ’ 101

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5845 has lx?en issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 402— 
7 Ave 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at* 2303 
65th Street, City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH MENDELOWITZ 
2303—65th St. . Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail 
Beverage 
City of 

consumed 
WILLIAM

2202—86 th St.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-3965 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6018 
—5 Ave., City of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed off the premises.

GEO. BUSE 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
A 6159 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 430 
Franklin Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

JACOB TUCKER
430 Franklin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE
A-8085 has been 
to sell beer, al 
the Alcoholic Beverage Control Law at 362 
7 Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

---------- ESPOSITO
Brooklyn, N.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

NOTICE is hereby given that License No. 
A6364 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Lewis Ave., City of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed off the premises.

H. PETERS and SON
Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

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

: Beverage Control Law at 163
City of Brooklyn, County’ of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-2840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6215 
Ft. Hamilton P’kway. City of Brooklyn, 
County of Kinge, to be consumed off the 
premises.

under section 76 of 
Control Law at 291— 
Brooklyn, County of 
on the premises.

S. SA PEG A
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2924 
Avenue M., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ADELHEID SCHWACKE
Ave. M.. Brooklyn, N. Y.

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

at retail 
Beverage 
City of 
consumed 

WILLIAM 
2202—86 St.

NOTICE
A-6872 has been 
to sell beer t 
the Alcoholic 
887 Harb 
Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 716 
Evergreen Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

DENNIS F. FINNEGAN
716 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law at 5511 

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

MICHAEL J. ARENA
5511 Ave. N. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
B-2115 has been 
to sell beer, at 
the Alcoholic Beverage Control Law 
316—13th St.. City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

SGT. HARRY WM. SYENECK POST 
NO; 601 

316—13th “

under section 76 of 
Control Law at 2369 
Brooklyn, County of 
on the premises. 
MAGNUS

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3401 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
60th Street, City of 
Kings, to be consumed

• BARNETT

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

t retail under section 76 of 
Beverage Control Law at 

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

MARIE CARDONE
St.. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7543 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1410 
Cortelyou Road. City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

- JOHN H. SCHMIDT
1410 Cortelyou Rd. Brooklyn, N. Y.

mobilizavo apie 301 
kuriuos apgyvendino 
klų viduje 
nebuvo galima taip pasekmin
gai operuoti skerdyklas ir gal
vijų priėmimą, kaip lavintais 
darbininkais. Viskas, ka ske-

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6343 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6805 
Fort Hamilton P’kway, City of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

under section 75 of 
Control Law at 2168 

Brooklyn, County of 
off the premises.

San 
toje

that License No. 
to the undersigned 

it retail, under section 76 of 
Beverage Control Law at 954 
City of Brooklyn, County of 

to be consumed on the premises. 
HERMAN S. ATLAS

954 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

nuo 
dar-

puse.
5) Panaikinimas kompanič

d u st r i al 
kimą į 
ninkus 
gelbon 
streiką

NOTICE is hereby given that License No 
8923 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under section 75 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 49 
lantic Ave.. City of Brooklyn, County 
Kings, to bo consumed off the premises.

SAMUEL D. SHAGAN
49 Atlantic Ave., Brooklyn, N.

City of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

MARTIN TOMCZYK
Ave., Brooklyn, N

nos unijos.
6) Įsteigimas visoj Įmonėj 

tinkamos pravėdinimo siste-

Aišku, kad be geros organi
zacijos ir plieninės darbininkų 
vienybės nė šis streikas nebus 
galima laimėti. Revoliucinė 
skerdyklų darbininkų uniją, 
Packing House Workers In
dustrial Union

■ given that License No. 
issued to the undersigned 

at retail under section 76 of 
Beverage Control Law at 108 
City of Brooklyn, County of 
consumed on the premises.

K. RUKSTELIS
108 Union Ave. Brooklyn, N. Y.

sutraukti 
į Valley 

View Parką, rugsėjo 9 d.
x AS Būsiu.

ADVOKATAS
Kalba Lietuviškai

ris 
klausimus, bet 
ninku naudai, 

kompanijom

NOTICE 
A-5924 has been 
to sell beer t 
the Alcoholic 
6206—5th 
Kings, to

Packing House Workers In
Union išleido atsišau- 

vfsus skerdyklų darbi- 
ateiti streikieriam pa- 

iššaukiant generalį 
visoj industrijoj. Svar

biausieji skerdyklų darbinin
kų reikalavimai yra šie:

1) Panaikinimas nežmoniš
kos skubumo sistemos ir grei
tas atleidimas visų "efficiency 
experts.”

2) Pakėlimas algų ant 20%.
3) 35 valandų darbo savai-

jvyko
Tuom tarpu 

spaudoje nė žodeliu neprisi
menama, kad tik laike pasta
rųjų dviejų savaičių Armouro 
canning departmente

Komunistų 
Partija ir Jaunųjų Komunistų 
Lyga šaukia netik skerdyklų 
darbininkus prie vienybės 
kovoj, bet ir darbininkus 
tose industrijose pagelbėti 
mėti kovą.

Skerdyklų darbininkai, 
rintieji daugiau informacijų 
apie kovingą uniją, yra ragi
nami kreiptis j tos unijos rašti
nę: 10 West 47th St.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
___ naujus paveiks- 

lūs ir krajavus

arner^on’Skaia 
Reikalui esant 
ir padidinu to- 
kio dydžio, ko- 
kio pageidauja- 
vna. Taipgi 
maliavoju jvai- 
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

Rašant šiuos žodžius Chica
gos skerdyklose streikuoja a- 
pie 1,500 darbininkų pačiuose 
svarbiausiuose indu strijos 
punktuose ir kas minutę gra
sina išsiplėtimas generalio 
streiko visoj industrijoj. Šio 
streiko istorija yra maž daug 
tokia.

Pereita 
sustreikavo 
lers unijos 
kalaudami

nekuriuos 
darbi- 

skerdyk- 
Net ir tuos 

mažus išsprendimus, kurie bū- 
; tų bent kiek prisidėję prie pa- 

būklės, 
Darbi- 

federaliu

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

hereby given that License No. 
1 to the undersigned 
under Section 75 of 
Control Law at 780 

‘Brooklyn, County of

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2645 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 173 
Atlantic Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM SCHARFF
173 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

ga gerai prisirengti prie to 
pikniko, kad būtų vienas iš di
džiausių šidj apielinkėj.

Draugai binghamtoniečiai jau 
rengiasi pasirendavot vieną iš 
didžiausių busų ir pribus į taip 
svarbią iškilmę. Todėl 
visoj šioj apielinkėj reikia im
tis už darbo, kad sutrauktum 
darbininkus ir darbininkes iš 
visos apielinkės ir pripildytum 
pilną Valley View Parką su 
publika. Programa bus labai 
įvairi. Bus Choras iš Bingham
ton, choras iš Shenandoah. Tai
pogi draugai philadelphiečiai iš 
pirmiau yra davę pasižadėjimą, 
kad ir jie dalyvaus. Taipogi 
bus vietinis Aido Choras ir iš 
Wyoming choras. Bus vienas 
iš geriausių kalbėtojų. Todėl 
visi 'pasidarbuokime 
minias darbininkų

racijai.
Streikieriai iš pradžių at

letė tokį viršininkų patvarky- 
lą, bet greitai buvo infor

muoti, kad kompanijos sutin
ka pakelti algas ant 10%. Tas 
suklaidino darbininkus ir jie 
atšaukė streiką. Tačiaus grei
tai paaiškėjo, kad pakėlimas 
algų pasiliko tik prižadu. Vis
kas. ką streikieriai gavo, tai il
gesnes valandas, o tuom pačiu 
tarpu ir kiek daugiau algos, 
skaitant proporcionaliai 
valandų.

Galutinas išrišimas visų kitų 
klausimų pavesta federaliam 
teisėjui Phillip L. Sullivan, ku- 

išsprendė

gerinimo darbininkų 
kompanijos nepildė, 
ninku pasitikėjimas 
teisėju pradėjo atslūgti ir vis 
aiškiau pradėjo iškilti nepasi
tenkinimai. Lokalo sekrėto- 
rius John Sprecher viešai pa
darė pareiškimą, kad : “Mano 
žmonės visiškai nebepasitiki
teisėju Sullivan.”

Tuom tarpu kompanijos su- 
skebų, 

skerdy- 
skebais

trys darbininkės nuo nežmo
niško skubumo, šimtai darbi
ninkų apalpdavo kasdieną 
kuomet siautė karščiai. Apie 
tai buržuazijos spaudoj nė ne- 
jieškok.

Armour skerdykloj visi bo
seliai nešiojasi kišeniuose bon- 
kutes kokių tai pilių. Kaip tik 
darbininkas jau pradeda griū
ti nuo kojų nuo perdidęlio 
skubumo darbe, tokiam duo
da suvalgyti pilių, 
reiškia darbininkui

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

* Brooklyn, N« Y.

Tas tiek 
kaip ir ( 

pailsusiam - arkliui botagas.
zšis streikas gali būti laimė-J 

tas tik tampriausiai darbiniu-: 
kams suglaudus visas spėkas. I 
Streikui vadovauja Amerikos j 
Darbo Federacija, kurioje pri-' 

' I

klauso daugiausiai lavinti dar
bininkai. Kita dalis skerdyk
lų darbininkų priklauso Pack
ing House Workers Industrial 
Union. Dar kita dalis į Stock- 
yards Labor Council. Bet di
džiuma darbininkų toj indus
trijoj nepriklauso jokiai uni-'

bai gali atlikti, tai pašeria ir 
pagirdo galvijus.

Taip dalykams susidėjus, 
kompanijos šokosi prie Darbo 
Federacijos viršininkų ir dis- 
trikto prokuroro Courtney, 
kad sutaikytų streiką. Jom 
pagelbon atsiskubino NRA. ir 
dirba dieną ir naktį, kad kuo- 
greičiausiai užbaigti Livestock 

» Handlers streiką pirma, negu 
* jis išsivystys į generalį streiką.

Ant kiek yra pakilęs senti
mentas generalio streiko, pa
rodo kad ir šis faktas, jog 
prieš unijos viršininkų nusista
tymą sustreikavo bučeriai vie
nam Armour kompanijos de
partmente. Kompanija grei
tai pasišaukė policiją ir įsakė 
areštuoti kovingesnius buče- 
rius. Streikas laikinai tapo 
sulaužytas, bet paslaptom eina 
agitacija už generalį streiką 
visuose departmentuose.

Kapitalistinė spauda, neiš
skiriant nė lietuvių buržuazi
jos, šaukia lyg už liežuvių ka
riami apie “kankinimą galvijų 
karštyj.” Ragina valdžią “ne
stovėti nuošaliai’1 
pasikartoti, kas 
Francisco

Wilkes Barre 
darbininkams jau yra žinoma, 
kad 9 dieną rugsėjo yra rengia
ma didelis piknikas del mūsų 
dienraščio “Laisvės”, kuris at
sibus Inkerman, Pa., Valley 
View Parke. Mūsų visų parei-

mos.
7) Lygios teisės darbe ir ly

gus mokestis negram, ateiviam 
ir jaunuoliam darbininkam.

lapkričio mėnesį 
Livestock Hand- 
lokalo nariai 

pakėlimo algų 
35c. iki 75c., 40 valandų 
bo savaitės, pripažinimo 
jos ir tt.
> Streikas neilgai tęsėsi ir 
darbininkai buvo suvilti lokalo 
prezidento John Gorman, Chi
cagos Darbo Federacijos pre
zidento John Fitzpatrick ir 
Roosevelto įsteigtosios Region
ai Labor Board. Sam Lavin, 
narys NRA. ir socialistų parti
jos viršininkas įsakė streikie
riam grįžti atgal darban ir pa
vesti nesutikimu išrišima arbi-

reta.il


of

20 
ol-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

of

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Organizacijų Atstovų Mitingas Sąryšyje

Su Moterų Kongresu
Mūsų delegacija j Pasauli-į Prieškariniam Priešfašistiniam

Prieškarinį-Prieš-

of

1529

BEER WINE LIQUOR
179 Greenpoint Ave.

Wholesale Retails
Riven

of

No.N.572

of 
at

NOTICE
A-8005 1

CYDZIK
Brooklyn, N. Y.

that License

132-A of the Alcoholic
Law at 179 Greenpoint 

Brooklyn, County of 
on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2246 

of

that License No. 
to the undersigned 

under section 76 of 
Control Law at 170 
Brooklyn, County of

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

ANGELO JANNACE
2246 Pacific St.. Brooklyn. N.

tešlas Puslapis

n į Moterų/ 
fašistinį Ko ngresą 
ko ir neužilgo sugrįš.

isvy-
Mū-

sų darbas tarp moterų tuomi 
neužsibaigė, 
rėti. Mes 
puikų masinį 
gatėms, taip 
visose miesto 
mui delegačių raporto 
viskam reikalinga planų ir iii-i 
tensyvio darbo.

bet privalo stip- 
turime ’ suruošti 
pasitikimą dele- 
pat susirinkimus 
dalyse išklausy- 

Tam

Tuom pat sykiu visi Europos 
• įvykiai rodo , į artėjantį karą, 

p fašizmas kasdien aiškiau 
pasireiškia ir šioje šalyje. Vi
są tą paėmus atydon mes ma
tome
eiti tolyn ir stipryn 
tančiame Antrame

kad mūsų darbas turi:
Įvyks- j

Pirmadien., Rugp. 6,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-575, A-2U70 and A-65 > ha.-- been issued to 
the undersigned to sell beer at retail, under 
Section 75 of the Alcoholic Bevcri 
Law at 516 86th St., 7813 5th 
6806- 5th Ave., City of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the p

M. A. DUFPER and CO.
7813—5 Ave., 516-86
6806—5 Ave., * Brooklyn, N.

Ave., and
County of

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Kongrese, Chicagoj, 28. 29 ir 
30 dd.,rugsėjo, mes taip pat 
privalome turėti moteris at
stoves, todėl jau dabar turim 
prie to rengtis.

Amerikos P r i eškarinė-' 
Priešfašistinė Lyga šaukia 
įvairius moterų komitetus, mo
terų ir įvairių New Yorko ir 
priemiesčių organizacijų at-, 
stoves bei atstovus dalyvauti 

! specialiam APPL Moterų Sek
cijos susirinkime šį trečiadie
nį, 8 d. rugpjūčio, 7:30 vai. 
vakaro, Irving Plaza, •' Irving 
Pl. ir E. 15th St., New Yorke. 
Ypač pageidautina, kad mote
rys, kurios dalyvavo liepos 7 
d. konferencijoj ir yra jau su
sipažinę su tuo darbu—būtinai 
dalyvautų. \

I REIKALAVIMAI t
i TURIU 3 kambarius, reikalingas 
Į partnerys, kuris mokėtų tik pusę 
i ramios. Kambariai šviesūs ir vėsūs, i 
, o randa maža. Atsišaukite vakarais . 
nuo 6 valandos arba nedeliomis ry
tais. Johnas, Room 16, 136 
St., kampas Graham Ave., 
N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
A-7623 has been issued to the undersi 
to sell beer al retail, under Section 75 of 
tiie Alcoholic Beverage Control Law at 782 
Manhattan Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

IRVING STEIN BERG
782 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legaliŠkas svoris, 
tome greit į jūsų namus, 

ir telefoną.
tome greit 
įsitėmyti adresą

Telefonuokite: Evergreen

Prista- J 
Prašome

7-1661

McKibben 
Brooklyn, 
(183-185)

NOTICE is hereby given 
B-134 has been issued 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Highlawn Ave., City of 
Kings, to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given 
A-7642 has been issue 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic 
Knickerbocker 
ty of Kings, 
ndses.

License No. 
undersigned 

under Section 75 of 
Beverage Control Law at 562 
Ave., City of Brooklyn, Coun- 
to be consumed off the pre-

arba užeikite
Kampas Union

485 Grand St

pasikalbėti t ofisą
Avė. ir Grand St

Brooklyn, N. Y

ROSIN A POLISENO
562 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 ir 7 kambariai 

už labai žemą kainą. i
203 Maujer St., Brooklyn, N. Y. ■

\ (184-186) !

NOTICE is hereby given that License No. 
B-p035 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.
Nostrand Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License Nn. 
been issued to tiie undersigned 
at retail, under Section 75 of 

• Beverage Control Law at 102 
City of Brooklyn, County of

NOTICE is 
A-7697 has I 
to sell beer 
the Alcoholic 
Bushwick Ave., 
Kings, to be consumed off the premises.

RICHARD JACOB1K 
102 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9036 lias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under sec_ 
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 

Ave., City of 
Kings, to be consumed

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

of
NOTICE
A-7531
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
Cooper Street City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

OTTO RUETHE
99 Cooper Street, Brooklyn, N.

of

No. 
undersigned 

nt retail, under Section 75 
Beverage Control Law 

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

HARRY GREENWALD 
JACOB .GLASSER 

Wilson Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that T,icense No. 
B-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 
Kings, to be consumed on the premises.

DAVAL BAR and GRILL, INC. 
6514-Bay Parkway. Brooklyn, N.

NOTICE is
■ A-7332 has 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Bedford Ave., City of 
Kings, to be consumed

ANDREW
232 Bedford Ave.,

under Section 75 
Control Law at 
Brooklyn, County 

off the premises.
CIRRI

Brooklyn, N.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

NOTICE
B-3332 
to sell beer at retail, under section ‘ 
the Acoholic Beverage Control Law at 
15th Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

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

Notary Public Tel. STagg 2-5043
4

under

of MATTHEW P. BALLASNo.
Y.

(BIELIAUSKAS)the

Kings, to

LA1SNUOTAS grabokius
NOTICEI iw i i v, 

I A-7539 h

di-' 660 GRAND ST BROOKLYN, N
of

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
ofSU

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj
of kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrinĮVAIRIOS žinios tas ir už prieinamą kainą

Brooklyn, N.Avėof

Dr. HERMAN MENDLO WITZ
of

252 Berry St
of

Telefonas Evergreen 8-10494

Draugų Atydai of

tris 267 Kent
of FLATBUSH OFISAS

NEDALIOMIS
2220 Avenue J

ryto

IS
of

266 Reid
8509—7th

DR. I. COHN198—21stmis
No.

SUSIRINKIMAI
LDS 13 KP. NARIAMS 148—29 th

nuo

461 Court

No.

5524—7th
Komitetas Telephone Stagg 2-4409of

Y.

Rengia on the- premises,. No.

1200

Nedėlioję I NOTICE
I A-G163 1

9901—3rd

August-12-Rugpjūčio 402
Klaščiaus Clinton Parke 408—5th

No.

of
111 of

No.

of

NOTICE

OR
110 East 16 ST. N. YN.Y. 299 South

PL’of

of

ĮŽANGA 40 CENTŲ (183-188)

City 
con-

of 
at 
of

of 
at 
of

of 
at 
Of

of
19 
of

861 
of

145 
of

of
863
of

of
266

of

of
981

of

457 
of

of
366
of

of
425
of

DOMENIK
Street,

of
539

of

at ifeUiil, under section
Beverage Control Law at

City of Brooklyn, County
consumed on the premises.

Visi draugai ateikite ir

of
33 
of

under section 76 of 
Control Law at 1484 

Brooklyn. County of 
on the premises.

City of Brooklyn, County

29th St..
Kings, to

under section 76

Nuo 10 iki 12 vai. iš

is hereby given that License No

is hereby given that License 
issued to the 

retail, under

retail, 
Beverage 

City of

under 
Beverage 

119-121 Conover St.,

City of

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

MINIE KAPLAN
4th St., ’ Brooklyn, N-

5th Ave., 
Kings, to

City of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

PETER ANDRESEN
Ave., Brooklyn, N.

retail, under Section 75 of

17th Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

CHARGES TEMKIN
5724—17th Ave., Brooklyn, N.

7805—5 (h

of Brooklyn, County

hereby given that License No.

NOTICE is 
B-2157 has 
to sell beer 
the Alcoholic 

St. City

hereby given that License No
City of Brooklyn, County 

be consumed on the premises.
NETTIE CUTANEO

St., Brooklyn, N.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail,

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

under Section

signea > 
76 of I 

111
of I

21«t st..
Kings, to

BYMAN
74 Kingston Ave.,

Kampas E. 23rd St.

retail, under 
Beverage 
City of 

consumed

NOTICE .is hereby given that License No. 
A-7544 has been issued to the undersigned 

of 
666 
of

given 
been issued to

under
Control Law at

Brooklyn, County

under Section 75 of 
Control Law at 4023 
Brooklyn, County 

off the premises.

under section 76 of 
Control Latv at 1200 

of

City of

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

DAVID MELTZER and MORRIS FOX 
114 Sumner

NOTICE is hereby given that License No. 
A-76*24 has been issued to the undersigned 

of

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

1 South 4th 
Kings, to

under section 76 of 
Control Law at 9901 
Brooklyn, County of 
on the premises.

given that License No. 
issued to the undersigned 

of 
74 
of

NOTICE Is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, 
132-A of the Alcoholic 
Taw nt

that License No. 
undersigned 

retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law at 963 

of

INS

License No. 
undersigned 

of 
124 
of

License No. 
issued to the undersigned 

of

given that License No. 
undersigned 

of 
140 
of

that License No. 
e undersigned 
Section 75 of 

461

I NOTICE is hereby given 
been issued to 

at retail,

lelephone: Evergreen 7-0072is hereby given that License. No.

Ave., City of 
be consumed _ _ _________
JOSEPH KURLANDER 
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

HIGHRADE OPEN KITCHEN, 
MICHAEL CHERNIK, INC.

2174 -86th St.. Brooklyn N.

is hereby given that License No. 
A-7613 has been issued to tiie undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5724 

of

No. 
undersigned 

of 
408 
of

NOTICE
B-343R has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 148— 

of

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 198— 

of

to sell beer mmv-.
1 the Alcoholic Beverage Control Law 
j - 7th A\ 
' Kings, to

SCOTTO
Brooklyn. N.

given that License No. 
issued to the undersigned 

under section 76 of 
at

, NOTICE is hereby given that License No. 
i B-3282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 299

; South 4th St., City of Brooklyn, County of

C is hereby given that License 
has been issued to the undersigned- 

76 of. 
. 3925 

of

NOTICE is 
A-8083 has I 
to sell beer 
the Alcoholic 
— I^Jh Ave.,

City of Brooklyn, ’ County 
be consumed on the premises.

LOUIS SPINEL!,I
St., Brooklyn, N.

.NOTICE is hereby given that I,icense No. 
B-3049 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2174 
- -86th St.. City

DYKAI f-?;

NOTICE is hereby given that
A_7597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 

111 
of

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned, 
wine and liquor at 
132-A of the Alcoholic 
Tjiw at 6520—18th Ave.,

City of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

BARNAO BROS.
Ave., Brooklyn, N.

d retail, 
Beverage 

St., City of

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

- ■ • ■ “ of

52-ras

DRAUGYSTĖ ŠV. JURGIO

Pradžia 2:30 valandų dieną

M

Malioriu Demonstracija
Pereitą penktadienį York- 

villės sekcijoj, New Yorke, 
įvyko skaitlinga streikuojan
čių malioriu pikieto demons
tracija, kurioj dalyvavo tūks
tantis streikierių, vadovauja
mų 499 ir 848 lokalų streiko 
komitetų . 1

Demonstracija buvo 
džiausią nuo prasidėjimo 
liorių generalio streiko, 
darni vėliavas ir iškabas 
savo reikalavimais, streikieriai 
paradavo garsiaja Fifth Ave. 
ir kitomis gatvėmis. Paradas 
prasidėjo nuo Labor Temple, 
83rd St., kur streikieriai laiko 

Streikieriai 
nusistatymą

ma-
Neš-

Svarbi Konferencija
Rugpjūčio 8 d. TDA ir 

LSNR šaukia nepaprastą Hern
don-Scottsboro konferenciją ir 
jau -gavo su virš 50 organiza
cijų užgyrimą. Konferencijoj 
dalyvaus nacionalės ir vietos 
organizacijos. Lietuvių orga
nizacijos taipgi privalo paskir
ti atstovus. Įvyks trečiadienį, 
rugpjūčio (Aug.) 8 d., 7:30 
vai. vakare, St. Paul’s Church, 
249 W. 132nd St., New Yorke.

NOTICE is hereby 
A-1202 has been issued to the 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Patchen Ave., City of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed off the premises.

JURGEN HENNINGS
; 140 Patehen Ave., Brooklyn, N.

I NOTICE is hereby given that I,icense No. 
A-6142 has been issued to the undersig

II beer at retail, under Section 75 
Alcoholic Beverage Control Law 

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

JOHN OSSENKOP
Ave., Brooklyn, N.

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

to sell beer at retail, under Section . 75 
4he 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8109 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 890 
Liberty Ave.. City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

JACOB MACHATOVITZ
890 Liberty Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
B-3417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Leonard St., 
Kings, to be consumed 
JACOB A GRESS and 
33% Leonard St.,

under section 76 of 
Control Law at 33% 
Brooklyn, County of 
on the premises.

DAVID GREENBERG 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
B-7767 has been 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Kingston Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises. 

..... ........... SIEG AL
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
JI-2616 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1981 
86th 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. 
A-7616 has been issued to the undersig 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
Smith St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be ebnsumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that. License No. 
A-754 6 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 182 
7th Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

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

savo mitingus, 
paantrino savo 
kovoti iki laimės visus reikala
vimus. Taipgi vienbalsiai nu
tarė neduoti nė cento dabarti
nei Distrikto Tarybos vadovy-' 
bei, kurios finansų sekretorium | 
yra Phillip Zausneris, užsi
rioglinęs ant eilinių narių 
sprando vogtais balsais ir bau
ginimu eilinių narių.

’ Šiandien, pirmadienį, 6 
ną rugpjūčio, “Laisvės 
bus viešai skaitomas kitas 
veikalas, kuris yra prisiųstas 
Meno Sąjungai.

Pereitą trečiadienį jau buvo 
viešai skaitomas vienas naujas 
kūrinys. Kas dalyvavo jo 
skaityme ir viešose diskusijo
se, tas gavo gerą pasimokini- 
mą, kaip reikia suprasti vei
kalo prasmę.

Tokios diskusijos, kas lie
čia proletarinį meną, darbi
ninkų teatrą—yra labai reika
lingos. Tad prašome visus at
silankyti pirmadienio vakare, 
8 valandą. Komisija.

die-' 
name

52-ras'

PIKNIKAS

Maspeth ir Betts Aves 
Maspeth, N. Y.

GRIEŠ DVI
Retik evičiaus

ORKESTROS 
ir Levandausko

Gerbiama Brooklyno ir apielinktls 
Lietuvių Visuomenė!

šv, Jurgio draugystė visuomet su-f 
rengia linksmus ir skaitlingus pikni
kus. Gi šiemet bus dar įdomesnis 
piknikas nes alutis skanesnis ir bus 
kitokių stiprių gėrimų.
* Kviečiame skaitlingai atsilankyti, 
pasimatyti su senais pažįstamais, 
pasišokti ir pasivaišinti. '

Kviečia pikniko komisija:
Pitm. S. Jackus ir Sek. S. Zubavičius

Apielinkės Darbo Tarybos 
vice pirmininkė, ponia Elino- 
re M. Herrick, raportavo, kad 
tai tarybai pavyko sulaikyti 
nuo streiko 19,544 
kus, aštuoniolikoje
įstaigų. Taryba veikia po pa
nelės Perkins priežiūra ir la
bai rūpinasi sulaikyti darbi
ninkus nuo ' streiko. 
Perkins, kaip žinome
prakaitavo sulaužymui 
Francisco ir kitų streikų

NOTICE is hereby given 
A-8094 has been issued to the 
to sell beer at 
the Alcoholic 
Fulton St., 
Kings, to be consumed off .the premises.

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

NOTICE is hereby 
B-3373 has been 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Central Ave., City of Brooklyn, County 
K’ngs, to be consumed on the premises.

BENJAMIN BRUNO 
457 Central Ave. Brooklyn, N.

to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Jamaica Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

JACOB MARTENS
144 Jamaica Ave., Brooklyn, N.

darbinin- 
skirtingų

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 I,aw at 
Pulton St.. City of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed off the premises.

MILTON GREENFIELD 
981 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7506 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under 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.

Panele 
labai 

San

to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Franklin Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE MUIR
666 Franklin Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
B-3240 has been 
to sell beer at retail, under section 76 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
Kent Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

PAULINE BAT.KO
51 Kent Ave. Brooklyn. N.

NOTICE is 
A-7629 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 353 
Flushing Ave., Cįty of Brooklyn, County of 
Kings, td be consumed off the premises.

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

, -------
Muenzenberg aplankė 

darbininkų kempes Nitgedai- 
get, Kinderland ir Unity ir 
surinko jose aukų Vokietijos 
Komunistų Partijai $1,180 
Grupė socialistų atvyko 
Workmen’s Circle kempės 
Kinderland, pasitikti
zenbergą, ir prisidėjo auko

NOTICE is hereby given that License No, 
A-8066 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Church Ave., City of 
Kings, to be consumed

SAUL KAPLAN
4023 Church Ave., Brooklyn, N.

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

: Beverage Control Law at 267 
Ave., City of Brooklyn, County 

be consumed on the premises. 
THOMAS ŽILINSKAS

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby 
B-1378 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Kent 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8126 has been issued to 
to sell beer 
tl\e Alcoholic 
—86th SI., 
Kings, to be 

F.

the undersigned 
nt retail, under Section 75 
Beverage Control Law at 

City of Brooklyn, County 
consumed off the premises, 

and N. GUARNERI, INC.
1723—86th St., Brooklyn, N.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

Brooklyn, N. Y
arti Grand Street

I

Muen-

given that License No. 
issued to the undersigned 

retail, under Section 75 
Beverage Control Law at 

City of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

GUS JUNGELAUS 
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby 
A-8098 has been 
to sell beer at 
the Alcoholic 
Reid Ave.. 
Kings, to

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

Beverage Control I.aw at 
Rock St. City of Brooklyn. County 
Kings, to be consum'-d on the premises.

FRANK ERKER
33 Rock St., Brooklyn, N.

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

• Beverage Control Law at 3824
City of Brooklyn, County of : 

Kings, to be consumed off the premises. ■ 
ORGATE GROCERY and DAIRY CO., INC. 
3824 — 17th Ave., Brooklyn, N. Y.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais

NOTICE ...
A-8090 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Central Ave., Citv of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

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

that License No. 
the undersigned 

ufider Section 75 of 
..... .... v at 8509

Brooklyn, County 
be consumed off the premises. 
JOHANNE ANDERSEN 
Ave., Brooklyn, N.

Šį vakarą įvyks mėnesinis 
LDS 13 kp. susirinkimas Kybu- 
rio svetainėj, 950 Jamaica Ave. 
Draugai,- nepatingėkite atsilan
kyt, nes yra skubių reikalų ap
tarimui.

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.

NOTICE
A-6150 has been issued to the undersigned 
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
19 Stanwix St., Brooklyn. N.

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

DOMEI LDS III 
VALDYBOS

APSKRIČIO 
NARIAMS

NOTICE is 
A-8200 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
5524—7th 
Kings, to

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

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

JOHN TOPP 
Ave., Brooklyn, N.

Posėdis 
valdybos 
’j, 6 d. 
7:30 vai.

LDS, III Apskr. 
narių įvyks panedė- 
rugpjūčio (August), 

“Laisvės”vakare
Yra reikalinga daraštinėje

•yvauti visiems valdybos na
riams ir laiku.

Sekr. P. Baranauskas.

BROOKLYN, N. Y
APLA 22 kuopos 

įvyks pirmadienį, 6 
(August), 8 vai, vakare, “Laisvės 
raštinėje 
atsiveskite naujų narių

susirinkimas 
rugpjūčio

NOTICE . ..
B-3206 has been issued to the undersigned 
t< sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage
Liberty Ave., City of Brooklyn, County
Kings, to be consumed

NATHAN GOLDSCHLAGER,
NA'IHAN ’S DEI TCATESSEN AND 

RESTAURANT
Liberty Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3205 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Gates Ave., 
Kings, to bo

at retail, 
Beverage 
City of 
consumed

ROSE SEGL
1484 Gates Ave., Brooklyn, N. Y

is hereby given that 
issued to the

at retail, under section 76 
Beverage Control Law nt 
City of Brooklyn. County 

to be consumed on the premises. 
JOSEPH GEORGE SAGEVICH

124 No. 6th St., Brooklyn, N

1 NOTICE is hereby given that License 
B-2205 has been issued to the undersigned 
to sell beer .at 
the Alcoholic

I Frpst Ave.,

NOTICE
B-3437 has been 
to sell beer 
the Alcoholic 
No. 6th St..
Kings,

i NOTICE is hereby
i A-7360 has
I to sell boor
I the Alcoholic
•Court

! Kings, to be consumed off the premises.

under section 76 of 
Control Law at 

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

CONO MANZO 
193 Frost Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-80K7 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.

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Specialistas ant Operacijų ir 
gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
Sekmadieniais

84 Union
BROOKLYN, N. Y

dienom i» 
vakarais

NOTICE is 
B.2136 has 
to sell beer ___
the Alcoholic Beverage 
—3rd 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. ' 
B-3068 has been issued to the undersigned ■ 
to sell beer 
the Alcoholic 
Utica Ave., 
Kings, to be

CLINTON PETER ROGERS
Utica Ave., Brooklyn, N.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Grocernė ir Delica- Į 

tessen krautuvė labai pigiai. Del I 
daugiau informacijų kreipkitės prie ■

J. SAKA L,
108 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 

(184-186)

NOTICE
RL-9059
to »I1
Sect ion
Control
Brooklyn. County of Kings, to be 
on the premises.

PEACOCK TAVERN
MATTEO LEUCI

6520—18th Ave., . Brooklyn, N. Y

RL-9056 
to sell 
Section
Control __ __  _ ___
of Brooklyn, County of Kings, to be 
Burned on the premises.

JOSEPH McGUINN 
119-121 Conover St., Brooklyn,

PARSIDUODA restaurant, bar 
■'Grill pigiai. Priežastis 

—senatvė. Atsišaukite,
Ave., Brooklyn, N. Y.

ir 
pardavimo 

351 Kent

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 209 
Nassau Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to. be consumed off the promises.

WILLIAM MULLENBROCK
200 Nassau Ave,, Brooklyn, N. Y,

NOTICE ...
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 consumed on the premises.

SEVERIO LAFICHI
863 Grand Street. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
B-2611 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 295 
South 1st St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
| B-3253 has been issued to the undersigned 
i to sell beer at retail, under' section 76 of 
i the Alcoholic Beverage Control Law at 653 
I Metropolitan Ave., City of Brooklyn, County 
I of Kings, to be consumed on the premises. 
i ANTHONY MARTINELLI
i<653 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby (pven >that , License No. 
B-2121 has been .issued to the uftderslgned 
to'sell beer' at retail, under section 76 i.,, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 212 
Berry St., .City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises., 

ANTHONY SZYMASZEK A
212 Berry Street, Brooklyn,- N5. Y.

I is hereby given that License 
has been issued to the 

to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
—5th Ave., 
Kings, to

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)’
Vedu šermenis ir palaidoji; tin 

karnai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestn 

vėm, 
kiem

Sergančiu 
Chroniškos

Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos

NOTICE
A-2113
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1111 
McDonald Ave City of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7760 has been issued to the undersigned 
to sell beer at
the Alcoholic Beverage Control Law at 7402
— 17th Ave., ‘ ‘ .
Kings, to be consumed off the premises. 

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

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 
Fulton St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

HARRY GOLDBERG
861 Fulton Street, Brooklyn, N.

parim, krikitynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUŠTOKIT VILTIES!

MILLERTONE 
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų 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

Gydoma Odos 
’ Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų 
Chroniški 
d u liai, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

Ligos, 
Skau- 

Skilvio,

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

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Scj 
rūmų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrioaas Veltui

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Ave. ir Irving

New York
Valandos—9 A. M. Iki 8 P. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P




