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New York. — Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni
mas paduoda, kiek nuo šių 
metų pradžioj buvo užmuš
tą darbininkų streikuose ir Į 
kitose kovose, būtent:

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Darbininkai Vitj šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o (šlaimėsite 
Pasaulį!

Birminghamę, Ala., nužu
dyta 5 darbininkai; Cleve- 
lande, Ohio, 3; po du darbi
ninku nužudyta šiuose mies- 
tuose: New Orleans, La.; ■ Kovą Bedarbių Naudai 
San Francisco, Cal.; San 
Pedro,<£al.;Galveston, Tex.;

No. 190

{kaltino 11 Veikėjų už IŠ LIETUVOS i

Kubos Kompartija Ragina 
Bedarbius Imt Ko Reikia

, Hillsboro, III. — Prisai-1 
Toledo, Ohio; Kohler,’ Wis.; į kintųjų teismas įkaitino vie- 
Minneapolis, Minn. i nuoliką kovotojų už bedar-

Po vieną darbininką nu-I pašalpą. Jų vadoyybė- 
žudyta sekančiuose miestuo- je ^uvo iškovota bėdai bianis

BR1DGEPORTE SUSTREIKAVO 2,000 
PAŠALPINIŲ DARBU DARBININKUdaugiau kaip 8,000 lietuvių ir j Kubos prez. Mendieto val

tie ten esą pagarboj laikomi. I džia uždraudė bet kokius 
; Lietuvius išgarsino ypač dikta- (sugirinkimus metinėse su- 

‘Jis dažnai! kaktuvėse po Machado vy- 
įriausybės nuvertimui. Bi- 

kaip lenkai'jojo darbininkų išstojimų

Ar Galima Lietuvoj be 
Bažnyčios Apsivesti?

KAUNAS. — Tariamas “Jais- torius Pilsudskis.
Dr. J. šliupas, pabara lenkus ir tą darydamas! 

w V • pabrėžia, kad jis lietuvis ir Lie-; 
tuvoje taip nedarą, ] 
netikusiai darą.”

Pats C. Petrauskas, žinoma, tijos.
i—,   j— ------------------- . v. , ... , , ''1”; savo tautV’ kuri yra i atsišaukimus, kad bedarbiai I nrakalba
“sumoksią nuverst dabartį- yra pnpazmtos civilės vedybos;taip “mylima” net pas “prie-. oa„A VQ„Vao !TdKdW<i
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pagerinimų. Jie buvo areš
tuoti pora mėnesių atgal. 

Berkley' Nerandant kitokio primeti- 
’ | mo, ponai juos kaltino už

se: Henry Clay, Ky.; Latro
be, Pa.; Milwaukee, Wis.; 
Seattle, Wash.;
Cal., ir Lakeland, Fla.

Policija, kompanijų geng-i v .. 1V. „ 
storiai ir milicija tuo būdu sahes valdz1^, 
nužudė 28 kovojančius dar-, 
bininkus, jų tarpe devynis į 
negrus ir devyniolika baltų- I 
jų. j

Drg. A. Bimba savo pra-I 
kalboj Philadelphijoj, ką tik 
pradėjus Rooseveltui prezi
dentauti, sakė, kad jo val
džia bus kruviniausią. Nu- 
galabint 28 darbininkus per 
vieną šį pusmetį po NRA 
globa yra ne menkas kruvi
namo rekordas. t

vamanių tėvas” ' 
kaip žinoma, apsivedė bažnyčio
je. Taip daro daugelis “laisvų
jų” minkštuolių. Tačiaus Lie
tuvos įstatuose, tiesa, pavelde-' 
tuose nuo carų, ir konstitucijoj , “kelia savo

Reikalauja bent $12 j Savaitę; Socialistas Miesto Galva 
McLevy Nieko Nežada; Jo Gižai Kaltina Komunistus >'

Bridgeport, Conn. — Su-

“BARŠKUČIO” NUODAI 
NE VISADOS MIRTINI
New York. — Žalčių žino

vas Dr. R. L. Ditmars sako, 
kad žalčio barškučio įgyla
mas yra mirtinas tik 15-je 

, atsitikimų iš šimto. Jeigu 
žmogaus kraujas stiprus, jis 
nugali barškučio nuodus.. 
Beje, nors telegramos iš! 
pradžios pranešė, kad pa
mokslininkas Teester, Sylvi- 
joj, N. C., mirė nuo to žal
čio įgylimo, dabar atėjo ži- ■ 
nia, kad jis dar tebėra gy-1 
vas.

Puskarininkas Otto 
Planetta, kuris buvo pa
kartas už Austrijos dik
tatoriaus Dollfusso nušo
vimą, v

LIETUVA KAIPO VOKIE
TIJOS DALIS

nius čekius apmokėt , ujr 
kambarius, elektrą ir gasą. , • 
Darbininkai turi dirbti už 
maisto krepšį.

Majoras melavosi darbi
ninkams, būk jis nieko ne
galįs pagelbėti; sako, reikė
jo išbalsuot daugiau socia
listų į valdybą, tai kitaip 
būtu.

šeštadienį buvo šaukiama 
bedarbių ir dirbančiųjų de
monstracija W a s h i n gton j 
Parke. -“HS

Edgar Leake, pirmininkas 
socialistų kontroliuojamos 
Relief Workers Lygos, pa
darė streiklaužišką pareiš- <■ 
kimą, smerkdamas komunis- . 
tus; sako, tai jie vieni SU

vadovybėje Komunistų Par-; sti-eikavo 2,000 pašalpinių 
Komunistai išleido, darbininkų, atsiliepdami į 

...j - .. Redmen’s Hali,
imtų į savo rankas turčių kuria pasakė Herbert Ben- 
namus ir laukus. Sykiu šau-; jamiį nacionalis Bedarbių 
kia kubiečius nuverst Ame- Tarybų organizatorius, 
rikos Wall Stryto viešpata-! streikieriai rugp. 10 d. 
vimą Kuboje.

taipgi teisėtomis. Tokią teisę šus.” Jam vienas lenkas pąsa- 
patvirtino ir Vyriausias Teis-;kė, kad pirmiau Varšavoj dau- 
mas 1929 m. Julijos ir Juozo giausia buvo branginamos ma- 
Lukošiūnų i 
kaip paduoda “Lietuvos žinios 
liepos 25 d. š.m.

Julijai Lukošiūnaitei-Skablau- siskaitę Adomo 
skienei mirus, josios broliai i poezijos, daugelis Lenkų inteli- 
kreipėsi į Šiaulių apygardos tei- gentų, sako, labai norėtų atva- 
smą, kuris jiems ir pripažino, žinot ir pamatyt jo apdainuoja- 
Skablauskienės palikimą, dalį'mas vietas Lietuvoj.
trobų ir žemės sklypą. Kuom Į Pora metų atgal Varšavoj įsi- 
apygardos teismas vadavosi? į steigė “Lietuvos bičiulių drau- 
Tuom, kad Lukošiūnaitė paėmė j gija”, kurios tiklas yra suartin- 
civilį šliūbą su Jonu Skabliaus- j ti tas dvi tautas: 
ku valsčiaus įstaigoje. Tad sa
ko, neteisėtos buvo vedybos ir 

‘neteisėta jųdviejų duktė.
Galų gale, byla atsidūrė Vy

riausiame Teisme Kaune, šis 
teismas panaikino apygardos 
teismo nuosprendį, pripažinda
mas, kad valsčiuje imtas šliū- 
bas yra teisėtas. Byla buvo su
grąžinta Šiaulių apygardos tei
smui, kuris išnaujo taip pat nu
sprendė, kad civiliai ištekėju
sios Julijos Lukošiūnaitės-Skab- 
lauskienės palikimas' priklauso 
jos našliui vyrui ir dukteriai.

Kaimietis Skablauskas, peV 
j teismus eidamas, vadinasi, 'pa- 
į darė gėdą “laisvamaniams” in- 
' teligentams, kurie lengviausiu 
| keliu traukia apsivesti—į baž
nytėlę.

apeliacijos byloje, ■ rjOs, o dabar “atsirado nauja 
mada—augštinimas ir brangini
mas Lietuvos ir lietuvių.” Pri- 

Mickevičiaus

i PADEK1M ATEIVIU
GYNIMO KOMITETUI L“k" S,“"1“”

New York. — Ateivių Gy
nimo Komitetas išleido tūk- 

Roma. — Laike hitlerinių- Įstančius atviručių su protes- 
kų sukilimo Austrijoj buvo; tais prieš ateivių darbinin- 
plačiai paskleista “Naujo- kų persekiojimus ir depor- 
sios Vokietijos” žemlapis tavimus. Lie tuvių organi- 
ten ir Jugoslavijoj. Jamczacijos taipgi privalo įsigy- 
piešiama, kad 1935 metais ti atviručių ir siųsti jąsias 
Vokietijai jau priklausys \ darbo ministerei Frances 
Lietuva, dalis Lenkijos, Perkins, Washington, D. C. 
Šveicarija, Holandija, Če- Jos kaštuoja dolerį už šim- 
choslovakija, Austrija, da- tą; yra gaunamos šiuo ad- 
lis Belgijos ir dabartinės; resu: Committee for Pro- 
Italijos. Tuom Hitleris no-itection of Foreign Born, 80

C. Petrauskas “Lietuvos ži
niose” rašo, jog Varšavoj yra

rėjo priduot “dvasios” savo 
šalininkams.

430,

MAŽINA SKAIČIŲ NRA 
TARNAUTOJŲ

Washington. — NRA ge
nerolas Johnson žada suma
žini skaičių tos įstaigos tar
nautojų. Mažins, supranta
ma, žemesniuosius tarnau
tojus, išmesdamas juos į be
darbių eiles.

kad
nuo-

East 11th St,., Room 
New York Čity.

Komitetas kovoja, 
valdžia panaikintų 
sprendį, pagal kurį žada iš-
deportuot iš Amerikos Ed- 
ithą Berkman, Wm. Zazu- 
liaką, Jack Schneiderį ir ki
tus darbininkų vadus. Taip 
pat veda kovą, kad būtų su
grąžinta' pilietystė Emiliui 
Gardos’ui.

Užtvirtinta Mokytojam 
Ištikimybės Prisieka

Albany, N. Y. — Guber
natorius Lehman pasirašė 
valstijos seimo priimtą įves 
bilių, kuriųom reikalauja
ma, kad visi mokytojai ir 
profesoriai viešose ir priva
čiose mokyklose prisiektų 
ištikimybę šalies ir valstijos 
konstitucijoms. Tai yra ka
pitalistų žingsnis prieš mo
kytojų ir profesorių kairė
jimą, prieš stipriai augančią 
tarp jų komunistinę sriovę. 
Mes gi suprantame, kad jo- 

| kiomis prisieitomis ponai 
nepanaikins revoliucinio ju
dėjimo tarp mokytojų 
studentų.

ir

TIK PUSĖ DERLIAUS
New York. — Pagal pra

nešimus, ateinančius spau
dai, karščiai nudegino visą 
pusę šiemetinio grūdų der
liaus Jungtinėse Valstijose.

Laurel, Miss. — Iš Ovett 
pašalpinių darbų stovyklos 
tapo pavaryti 35 darbinin
kai, kurie vadovavo streikui 
už maisto pagerinimą.

DAR NE TUOJAUS KAI
ZERIS AUSTRAMS

NUSUKO TARNAITEI
, VISUS SUTAUPYMUS

White Plains, N. Y.—Tur
tingas Dr. Ed. Rolfe buvo

Viena. — Fašistų valdžios j dar pasiskolinęs $10,000 iš 
vice-kancleris kunigaikštis savo tarnaitės Jennies An- 
Starhemberger bijo naujo 
hitlerininkų sukilimo. Kai 
del karaliaus valdžios su
grąžinimo, jis sako, dar rei
kėsią pirma numalšint visus 
priešus; tuomet jau kalbėsi
me apie kaizerio sosto at- 
steigimą.

dersoniūtės, kuri jam ištar
navo 30 metų. Bet Rolfe’o 
našlė nesutinka grąžint pa
skolą tarnaitei, kurią ir iš 
darbo atleido. .Tarnaitė 
kreipiasi į teismą, kad at
griebt tuos viso savo am
žiaus sutaupymus.

Toji draugija sužinojus, kad 
tuo laiku Varšuvoje iš Lietuvos 
vieši dail. Galdikas, komp. Ba
cevičius, vald. Kasakaitis, lai- 
rašt. Petrėnas, Kaplanas, aš,— 
mus pakvietė Į arbatėlę, kuri 
buvo paruošta karininkų Jacht 
kliube. Toje arbatėlėje dalyva
vo ir Vid. reik; m-ris Z. Kos- 
cialkovskis ir susirinkusių tarpe 
buvo daug augšto rango kariš
kių, J. Pilsudskio pusbrolis p. 
Vircinskis, ponia Krasovska-Na- 
rutavičiūte, kurios tėvas perei
tais metais nusišovė Lietuvoje, 
o jos dėde buvo Lenkijos prezi
dentu ir tapo nušautas. Teko 
per tą arbatėlę išsikalbėti visais 
klausimais su tais žmonėmis.”

Vadinamas didysis Au
strijos kunigaikštis Otto 
Hapsburg, 21 metų am-i 
žiaus, tikisi tapt tos ša

lies kaizeriu.

Streikieriai rugp. 10 d. 
įnumaršavo į City Hali pas 
j “socialistą” majorą Jasper 
j McLevy. Pareikalavo mo
kėti bent po $12 savaitei už 
pašalpinius darbus.

Pirmiaus p a š a 1 p iniams 
i darbininkams duodavo $5.60 
ir maisto krepšį už 24 va
landų darbo savaitę. Pas
kui miesto valdyba su “soci
alistu” McLevy priekyje pa
darė permainą, kad pinigų 
neduoda, bet išrašo mėnesi- kurstę šį streiką.

15,000 Alumino Darbininky Streikas

Bet iš to matome, kad ir sme- nDAniTiz ‘TA1 THDD AM 
toniškiems Lietuvos inteligep- įKUlJUMAI I AdKAIN“

Patys tokie Petrauskai G0 21-28 NU0S1MC.tams yra smagu su Lenkijos po
nais. '
dvasiniai taiso kelią suliejimui 
Lietuvos su Lenkija. Tas gi 
sustiprintų Lenkų imperialistų 
poziciją prieš Sovietų Sąjungą.

Alabamoj Lapeliai yra 
“Didelis Prasikaltimas’’

Birmingham, Ala.—Rug
pjūčio 9 d. buvo nuteistas 
šešiems mėnesiams kalėjimo 
prie sunkių darbų Israel 
Berlin ir dar užsimokėt 
$100 pabaudos. Jo “nusi
kaltimas” tai skleidimas la
pelių prieš karą ir fašizmą. 
Jis dabar paleistas ant pa
rankos, bet trečiadienį bus 
antru atveju teisiamas už 
literatūrą, esą, “agituojan
čią nuverst šalies valdžią.” 
Čia jam gręsia dar metai 
kalėjimo, kurio kaliniai re
težiais surakinti turi dirbti 
prie kelių taisymo. Panaši 
bausmė grūmoja ir kitam 
kovojančiam d a r b i n inkui 
Fred Keithui, kuris tuom 
pat kaltinamas.

LOWELLY IŠPLĖŠTA
15,800 DOLERIŲ

Lowell, Mass. Rugp. 10 
d. trys’ginkluoti plėšikai, at
važiavę dviem automobi
liais, išplėšė $15,800 iš šar

vuoto automobilio, kuris bu
vo sustojęs prie Union Old 
Lowell National Banko. Tai 
buvo pinigai, skiriami dar-, 
bininkų “pėdėms”. Plėšikai 
pabėgo.

Washington. — Nuo per
eitų metų kovo mėn. iki šiol Massena, 
valgiai pabrango 21 nuo

šimčiu, o drabužiai, namų 
baldai ir kt. reikmenys — 
28 nuoš. Roosevelto valdžia 
ketina išleist bilionus dole
rių daugiau popierinių pini
gų, pasiremiant dabar supir
kinėjamu sidabru. Dolerio

Pittsburgh, Pa.—Paskelb-, kai siūlė, kad kompanija irf • j 
tas alumino darbininkų darbininkai p a s i d u o t jį 
streikas, kuriam skirta pra- sprendimui Roosevelto 
sidėt rugpj. 11 d. Streikan skirtų agentų. Bet kompaV" 
išeisią 15,000 darbininkų nija atsisakė ir nuo tokių 
prieš Amerikos Alumino . derybų. r -iŲ
Kompaniją. V y r i a u s ias j Darbo Federacijos prezį- « 
kompanijos bosas yra And-dentas Wm. Green ir kiti 
rew Mellon, buvęs preziden- i vadai suprato, jog darbinin- 
to Hooverio finansų minis-1 kai patys gali išeiti į “netei- 
ris. Streikas paliečia šiuos sėtą” streiką, vadovybėje eL

New! linių narių komitetų. Todėl 
Arnold, j tie vadai paskelbė streiką v 

savo vardu. Bet jie nieko ]
daugiau nereikalauja, tik /
priverst kompaniją pasiduot 
rooseveltinei tarpininkystei. ‘

Darbininkai turi kovot už 
savo reikalus, atmesdami 
tokias tarpininkystes, su ku
rių pagalba vadai nori vėl 
parduot darbininkus.

Detroit Mėsos Streikas
Dalinai Laimėtas '

pramonės centrus: 
Kensington, Pa.;
Pa., Logan’s Fe:

, N. Y.; Alcoa, 
Tenn.; East St. Louis, Ill., ir 
Baden, N. C.

Jau keli mėnesiai kaip 
alumino darbininkai bruzdė
jo, reikalaudami pridėt algų 
ir sutrumpint valandas. 
Darbo Federacijos viršinin-

w JXXT bMinneapolyj
sunkiau suvesti galą su ga
lu.

Roosevelto valdžia sunai
kino bent trečdalį grūdų ir 
kitų valgio produktų, norė
dama pakelti kainas ant li
kusių produktų. O čia dar 
sausra gamtiniai vykdo Ro
osevelto naikinimo ; progra
mą. Del to, kaip sako pa
tys jo politikieriai, gyveni
mas turės dar nepalygina
mai labiau pabrangti.

Prieš Kom. Partiją
Minneapolis, Minn. — Fe- 

deralis teismas svarsto rei
kalavimus nuimt nuo miesto 
karo stovį, kurį įvedė gu- 

Ibernatorius Fl. Olson. O 
g u b e r n a torius įrodinėja, 
kad būtinai reikia karišką 
tvarką palaikyti prieš ko
munistus. Į teismą jis atsi
nešė glėbį provokatoriškų 
popierių prieš komunistus. 
Tai esą “dokumentai”, kad 
pagal Kom. Partijos patvar
kymą streikuojantieji troki- 
ninkai darė “užpuolimus”;

750,000 DOLERIŲ Už 
APŠMEIŽIMĄ

London.
wyn-Mayer judamųjų pa
veikslų kompanija sutiko iš-in . .v, .
mokėt rusei “kunigaikštei” 2
Irinai Jusupovai $750,000. Ji 
buvo apskundus kompaniją 
už apšmeižimą judžiuose 
apie Rasputiną. Sakė, kad 
tuose judžiuose “visi supra
to”, jog “Kunigaikštė Na- 
taša” tai yra Irina Jusupo- 
va.

Metro-Gold- be to’ komunistai nori Srei" 
tu laiku padaryt revoliuciją 

Tie “dokumentai”
4 

kad net klaidingai paduota 
juose adresai ir vardai Kom. 
Partijos ir kitų kovojančių 
^darbininkų organizacijų.

“Daily Worker” turi būt 
skleidžiamas miniose, kad 
darbininkai galėtų geriau 
laimėti kovas.

pasiduot

Detroit, Mich. — Užsibai- ' 
gė streikas prieš ' Detroito 
Packing Kompanijos sker
dyklas. Kai kuriems dar
bininkams iškovota daugiau 
algos. Vadovavo* Dešrų 
Darbininkų Unija, kuri pri
klauso Darbo Unijų Vieųy? 
bės Lygai. Toj vadovybėj 
pirmiau buvo išgauta darbi
ninkams pagerinimų iš 13- 
kompanijų. Sugrįžę dirbti 
darbininkai buriasi tolesnei 
kovai ir didesniems laimėji
mams.

SUMAŽĖJO CHICAGOJ 
GYVENTOJŲ SKAIČIUS

C h i c a go, Ill. — Miesto 
Cenzo Komisija atranda, 
jog nuo 1930 metų iki da-•J* 1 bar gyventojų skaičius su
mažėjo 117,920 žmonių. Da- 
bar miestas turi 3,258,518
gyventojų.

S

ft
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Į Antrąjį Prieškarini Kongresą!
Pasiliko tiktai pusantro mėnesio iki 

AntrojjO visos Amerikos Prieš-Karinio ir 
Prieš-Fašistinio Kongreso. Jis įvyks 
rugsėjo mėnesio 28-29-30 dd., 1934, Chi
cago j e*

Pereitais metais Pirmajam Kongrese, 
įvykusiam New Yorko mieste, buvo at
stovauta apie 800,000 organizuotų darbi
ninkų ir intelektualų.

Šiemet, Antrajam Kongrese, yra pasi- 
rįžima$ turėti ne mažiau 5,000 delegatų, 
atstovaujančių suvirs milioną organizuo
tų darbininkų, farmerių ir intelektualų.

Sąjunga Kovai Prieš Karą ir Fašizmą, 
kurią pirmasis kongresas buvo įsteigęs, 
reikia ^pripažinti, neatliko prideramai vi
sų tų uždavinių, kurie turėjo būti atlikti. 

’Jinai perdaug ribavo savo darbą tiktai 
propaganda. Mažai kreipė domesio į va
dovavimą praktiškoms kovoms prieš pa
sireiškusį karo pavojų, prieš pasirodan
čias fašistines govėdas. ;

Be to, šiuo tarpu Jungtinėse Valstijo
se randasi visa eilė įvairių anti-fašistinių 
organizacijų, kurios nebendrino savo 
darbo-vienoj krūvoj, bet veikė perdaug 
atskirai, perdaug kas sau.

Šiti^du trūkumai būtinai teks patai
syti sekamam, antrajam kongrese, Chi- 
cagoja Reikalinga, todėl, kreipti kuo-

juo pasekmingesnis ne tiktai dele
gatų Skaičiumi, bet ir kūrybiniu darbu.

Delegatai į Antrąjį Kongresą renkasi 
sekančiais pagrindais: vienas delegatas 
nuo kiekvienos organizuotos draugijos, 
kliubo, bei kuopos, nepaisant kiek narių 
ji turi ir po vieną delegatą nuo kiekvieno 

j Šimto narių, arba didesnės jo dalies.
Apie tai, kad šiandien gyvas reikalas 

I kovoti prieš karą ir fašizmą, kad pavo
jus fašizmo, pavojus karo su kiekviena 
diena darosi didesnis, čia aiškinti nepri- • 
sieina.

Lietuviai darbininkai, kurie pereitais 
metais Pirmajam Kongrese taip skait
lingai dalyvavo, raginami šiemet dėti di- 
deliausių pastangų dalyvauti dar skait- 
lingiau. Ypačiai mūsų jaunimas priva
lo būti atstovaujamas šimtu nuošimčių.

Kiekvienas mūsų organizacijų bei drau
gijų susirinkimas šiuo tarpu privalo pa
imti savo dienotvarkėn Antrąjį Prieška
rinį ir Prieš-Fašistinį Kongresą.

nos pradėjo kilti ant visų daiktų, supran
tama, pirmiausiai sandėliuose, bet greitu 
laiku matysime ir vartotojų krautuvėse.

Į ' Jau ir. taip Amerikos doleris buvo nu
smukęs, palyginti jį su svetimų kraštų 
valiuta. Dabartinis žygis dar labiau jo 
vertę nupuldys, užmesdamas gyvenimo 
naštos sunkumą ant sprando varguome 
nės.

Bet šis faktas yra tiktai dalis to viso 
chaoso, kurį atnešė kapitalistinė sistema.

Pažiūrėkim į vakarines valstijas, į f ar
mėnus. Sausra sunaikino daugybę ja
vų, daržovių, gyvulių. Milionai farmerių 
jau dabar randasi baisioj padėtyj. Val
džios pasamdyti žmonės žudo alkanus 
farmerių gyvulius arba atiduoda juos 
pusdykiai mėsos karaliams. Kiti šimtai 
tūkstančių galvijų žūsta patys del bado. 
Jeigu Roosevelto politika pavasarį buvo 
kiek galint mažiau sėti ir sodinti, kad tuo 
būdu pakėlus javų ir gyvulių kainas, tai 
xtą jo nežmonišką programą gražiai da- 
baigė gamta. •

Javų spekuliantai, tuo būdu, jau dabar j 
džiaugiasi, kad javų kainos smarkiai ky
la. Mėsos kainos taipgi pakils, žodžiu, j 
matysime, kad sekančią žiemą visokių 
gyvenimo reikmenų kainos paaugs ne
svietišku greitumu.

O kaip su darbininkų padėtimi? •
Tie patys milionai bedarbių kaip buvo, 

taip ir pasiliko. Dirbančiųjų algos nu
mažintos iki minimumo. Roosevelto N- 
RA savo vaidmenį suvaidino: pasakiškai 
pakėlė kapitalistų pelnus ir numažino 
darbininkų gyvenimo lygmalą.

Taigi žiema žada būti labai sunki.
Jei darbininkai nesiorganizuos ir ne- 

pasiruoš didelėm kovom, tai jų padėtis 
bus sunkiausia šito krizio istorijoj.

Jau dabar reikalinga tuo susirūpinti.
Bedarbiai privalo susiorganizuoti.
Dirbą darbininkai turi visur reikalauti 

pakėlimo algų, sutrumpinimo darbo va
landų ir pripažinimo jų unijos, kur ji nė
ra pripažinta. '

Tiktai organizuotai, vieningai, tiktai 
koVingais savo žygiais jie galės.išgautaiiši Į 
kapitalistų klasės‘ir josios valdžios ge
resnio gyvenimo užtikrinimą.

Italijos orlaivynas paruoštas karui. Kitos imperialistinės valstybės tūli 
panašius orlaivynus naikinimui darbininkų gyvybių ir turto. Todėl rei
kalinga stiprinti prieš-karinis ir prieš-fašistinis darbas; ruoškimės prie 
Antrojo prieš-karą ir fašizmą Kongreso! x

’ Bet rūšiavimaą yra he* 
vien mechanišką^, kurį pa-D 
daro sietinės mašinos. Rei
kia dar surūšiuoti pagal 
chemiškas savybes: skonį, 
spalvą, kvapą. Tam yra rei
kalinga dar nemaža proce
dūra: užvirinta arbata pils
toma į laibastiklius ir suly
ginama su štandartinėmis 
spalvomis; toliau ragauna- 
ma, uostoma, ir tik^tada ga
lutinai nustatoma arbatos 
rūšis ir daromas įpakavi
mas ir ekspedijavimas.

Iš arbatos liekanų — ne
vykėlių lapų, dulkių ir k.—- 
daroma vadinamoji plytinė 

i arbata, kuri išeina iš po 
preso.

Tai taip maždaug daroma 
arbata.

Rusijoj prieš karą 1913 
m. arbatos krūmais buvo 
užsodinta 892 ha. žemės, 
1925 m.—1250 ha. ir 1934 

į m.—34,000 ha. Fabrikas ties 
I'Batumu turi 800 ha. arbatos

Kas Bus Sekančią Žiemą?
Gal būt ne visi pagalvojo apie tai, kas 

bus sekančią žiemą. O ji bus sunki, kie
ta, skaudi milionams darbo žmonių 
Jungtinėse Valstijose.

Šta}; p. Rooseveltas7 paskelbė sidabro 
nacionalizaciją. Ką tai reiškia? Ogi 
tai, kad bits išleista daugiau popierinių 
pinigų; tai reiškia atpiginimą tų pinigų, 
tai reikia infliaciją ir, žinoma, to pasė
koj kyjimą kainų ant visų gyvenimo pro
duktų.? Net tokis administraciją remias 
laikralŠtis, kaip New York “Times”, skel
bia, jog “švelnios ir neužgaunančios rū
šies infliacija bus galima pasiekti” šituo 
Roosevelto dekretu.

Tučtuojau biržoje serai pakilo. Kai- 
t*-----------------------

“Juodas Akies” Paminklas
Sanįds Point, L. I. — Per

nai vietiniame Bath Kliube 
keli vyrai apkūlė kiaulišką 
scnatliHų. Huey P. Longą iš

mas džiovinimas atliekamas
atviroj elektra šildomo j ir I plantaciją. Iš 1 ha. gauna- 
varomoj krosnyj, kur arba- ma apie 1500 kilo arbatos, 
ta džiovinama 16—18 mi- Įsivyraujant autarkiškumui, 
nučių prie 82 laipsnių Cel. SSSR mano pasigaminti pa- 
šilumos.

Antras džiovinimas daro-fkčtų importuoti. Todėl ties 
mas įmūrytoj mašinoj —| Batumu ir Kaukazo pama- 
krosnyj—12 minučių prie iiau daugybė laukų apsodin- 
78 laip. C., šilumos. tų arbatos krūmeliais. Tie

Išdžiovinta, tamsiai rus- laukai, visi lygiai pakirpti, 
va ar juosva arbata sorti-! ^ai’o gražų įspūdį, 
ruojama, rūšiuojama. i

Rūšiavimas (m ę c h a niš-
kas) taipgi darbinas retine- Francijos politikieriai sa- 
mis, sietinėmis mašinomis: Į ko, jog Roosevelto supirki- 
pirmas rūšiavimas stambus j nė j imas, sidabro reiškia 
ir antras smulkesnis. To- greitą naują dolerio infliaci- 
kiu būdu arbatkrūmio. pro- ją, 
,duktaš ir yra arbata. <

---------------- ------ =——..— į tuojau perrenkami ir išbar- 

ĮDOMUMAI ĮX! dr“'”'s lcntyn“ 
-------------—------------------- I Lapų vytinimas paprastoj 
Kaip Sovietuose Auginama į temperatūroj

Arbata? ; (|g valandų, kol lapeliai ne- 
“Liet. žin.” atstovas, ne-|tenka 30 nuoš. vandens (iš 

| senai apsilankęs Sovietų Są- 1 kvadrat. metro apie 600 
jungoj, sekančiai rašo apie gramų vandens).
Sovietų arbatos auginimą:I Apvytinti lapai eina į ma- 

Apie . arbatos gaminimą i ginų skyrių, kur jie leidžia- 
Lietuvoj yra įsigalėjusios I mį pirmiausia į sudėtingą 
tiesiog pasakiškos nuomo- j vyniojimo mašiną, kuri pri- 
nės. Arbatos tėvynėj—Chi- ■ mena malūno girnas. Lapai 
nijoj esą arbatą chinai min-, sudedami į priimtuvą, po 
ką kojomis, esą labai nešva-į puriuo nuolat sukasi aps- 
riai elgiasįs ir tt. Apie tą ]<rįtas, kaip girna, prietai- 
gaminimą yra net anekdotų! 
visokiu.

• i ■ ' •
Tuo tarpu. arbatos gami-;m: v> _

himaįs yrą riųiįą pramonės' slenkančius iš priimtuvo la- 
šaka^ ! Pūs mašina vynioja.

Jei, gal kada chinai ga-! Todėl mes matom, kad ar
mine primityviškai, tai da- ,bata paprastai esti ne palai- 
bar ^arbatai pagaminti, ap- ’dtj lapų, bet suvyniotų į ne
dirbti yra vartojama visa' didelius rutulėlius, kurie tik 
eilė ‘sudėtingų mašinų, ku-' užvirinus karštu vandeniu 
rių komplektas kainuoja! kartais išsileidžia ir tada 
šimtus tūkstančių litų. Ar-. pamatome, kad arbata pa- 
batai gaminti yra įsteigti (daryta iš lapų.
fabrikai. : Suvytintus ir jau suvy-

Vieną tokį arbatos fabri-j niotus lapus tuojau sijoja, 
ką Lietuvos žurnalistų eks-' kad atskirtų suvyniotus la- 
kursija apžiūrėjo ties Batu-' pus nuo nesuvyniotų, kad 
mu. Čia trumpai papasa- ’ atskirtų sudužusius, perne- 
kosiu, kaip iš tikrųjų gami- jyg susmulkėjusius lapus ir 
narna arbata. i kad padarius pirmą surū-

Arbata yra tam tikru bū-' šiavimą.
du apdirbti, pritaisyti ar-' Sijojimui yra specialės 
batkrūmio lapai. i mašinos, turinčios kelių re-

Krumokšnis, nuo kurio ' tumų sietus. Tie sietai turi 
raškomi arbatai daryti la-' apie tris metrus bendro il- 
peliai, paprastai pradeda- gio, apie 1 metr. pločio; vie- 
mas naudoti tik po 8 metų,1 nas jų galas, kur padedami 
kai pasodinamas. Ąrbatkrū-' suvynioti lapai, pakeltas 
miai išauginami ligi 25—35 
centimetrų aukščio, aukštes
ni neleidžiami auginti, ap- » 
karpomi.

Arbata raškoma (rariko- 
iųis)i 3-4, kartus per metus. 
Paprastai, nuraškomos Jau
nos stiebelių viršūnėlės su 
2—4 lapeliais, kurie yra pa- 

I ilgi, lygiakraščiai, 0,5—3 
kvadratinių centimetrų dy
džio’. Nuraškyti arbatkrū- 
mio lapai tuojau vežami 
fabrikan.

Parodytasis mums ties 
Batumu arbatos fabrikas 
yra didžiulis 4 aukštų rū- 

I mas, 
I Čia vienoje apatinio aukš- 

Mmneapolyj, Minn., troc-po salėje ^rbatlapiai pa
kistai vežikų streiko vadai i (^U0(^arĮ1\ i vąjnzdį, kur .

*. " į specialiai įtaisytu, -elektra. vo kvapą,
sustabdė pikietavimus, pil- varomu, pūtikliu — smar- i 

kaus pro srove,' lapai nūpu- VZ • • ' ■ 4 a’ L ••

Vienijasi
Po to, kaip pereitam SLA seime san- 

dariečiai ir tautininkai gavo “juodą akį,” 
tai atsirado juose noras suvienyti savo 
pajėgas. Andai Brooklyno sandariečiai 
su fašistais laikė konferenciją, kurioje, 
kaip dabar paaiški, buvo nutarta,

kad laikraštis “Vienybė” laikytųsi griež
tos tautinės linijos. “Vienybės” leidėjai su
tiko, ir pavedė laikraščio dvasinę kryptį 
tautininkams, jeigu tik bus visų bendradar
biaujama. (Tikiu matėte “Vienybėje” pa
skelbtas rezoliucijas, kurias susirinkimas 
priėmė.) Be to, buvo pakelta klausimas 
prašyti ir kitų tautinės krypties laikraščių 
kad liautųsi tarpusavines peštynes ir mė
gintų pravesti mintį vienyti vidurinės sro
vės tautininkus ir tautininkus sandariečius.

Pažabotas Tysliava dabar bando tai
kytis, prisilaižinėti prie tų, kuriuos pir
miau neigė, o iš kitos pusės, “Dirvos” 
Karpiukas taipgi sušvelnino savo “notas.” 

Kad sudarius naują partiją, fašistai ir 
sandariečiai nusitarė sušaukti Clevelan- 
de sandariečių ir tautininkų suvažiavi
mą, kuriame bandyš subendrinti savo pa
jėgas. ;

Padėję socialistams užkariauti’ SLA, 
tiek sandariečiai, tiek fašistai • dabar 
kremtasi nagus. Juk SLA kada tai buvo 
tom ėdžiom, iš kurių kaip vieni taip kiti 
sėmėsi abraką. , \

Fašistų su sandariečiais vienijimasis, 
žinoma, reiškia nieką daugiau, kaip vie
nijimą reakcinių pajėgų, vienijimą revo
liucinio darbininkų judėjimo priešų. Vi
sa jų nelaimė, kad jie nebeturi masinės 
bazės, neturi armijos, pasilikę tiktai ge
nerolai, pralaimėję mūšius.

|dą akį.” Dabar pagaminta 
varinė lentelė su senato
riaus paveikslu. Ji bus pri
kalta prie sienos, kaipo pa
minklas to smagaus kliubie-

Louisianos ir davė jam “juo-čiams įvykio.

dydąmi gubernatoriaus va 

lią.

ĮDOMUMAI

Apvytinti lapai eina į ma-

tas; sukasi ne aplink.cent
rą, o ašis jo yra kiek įšo- 
hiai. Tokiu būdu, pamažu

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

Telephone: Humboldt 2-7964

ti savo arbatos, kad nerei-

tai yra jo vertės numu- 
šima.

DARBININKU 
SVEIKATA

POLYPAI NOSYSE

ir 
jei 

Laisvę”,

Drauge gydytojau, gal 
man galite ką pagelbėti, 
jūsų malonė, per 
kurią aš skaitau kas diena.

Aš esu mergina 23 metų, ir 
nuosenai, gal jau kokių de
šimts metų, daktarai pjausto

tyti, išlupinėti tie polypai. Bet 
tai tik vieno pažymio, vieno 
simptomo pašalinimas: pati 
liga, pats polypų pamatas pa
silieka vis ten pat. Todėl po
lypai ir vėl atauga. Pjaus
tymas jų pastoviai neprašali
na, neišnaikina, čia jau rei
kia pamatingesnio gydymo,

auga. Daktarai vadina 
lyps” ir sako, kad nėra kaip 
gydyti, kad neataugtų, 
labai užima nosį, kaip 
ga, ir labai nesmagu.

vMan daug žmonių 
kad nereikia ‘duot taip 
tyt, ale gi kad man taip sun
ku dusuot, kad aš nenorėdama 

paleidus, sietai kratomi, tai;duo(Ju vgl išpjauti. Už kelių 
suvynioti lapai svorio dėka onėnesių ir vėl atsiranda, 
slenka per sietų rūšis ir su
byrą, pagal dydį, į apačioj Į 
mašinos i padėtas dėžes. Ne-' 
suvynioti lapai vėl eina į vy- bai dėkinga.
niojimo mašinas, o suvynio-, I ATSAKYMAS 
ti siunčiami fermentuotis. ;

Fermentacija—rūginimas: p?.lyp.ai yra . saV0v
yra atliekamas specialeje ■ ngs nosų p|gvgs ■

aukščiau. Kadangi mašina

ir pjausto man nosis ir vis at- kad sutaisius pačias nosų plė-
po- ves ir net kaulukus.

Labai dažnai tokia, kaip 
Jūsų, nosyse būklė susidaro 
nuo tam tikrų trūkumų orga
nizme. Pradėkiete, Drauge, 
nuo pradžios. Maistą pasirin
kite vis daugiausia žalią, ne
virtą, nefabrikuotą, nešlifuo
tą. Viso ko valgykite, bet 

! ypač daug vaisių, daržovių, 
! žalių lapų, kad kalkių ir kitų 
gamtinių dėsnių gavus pakan- 

• 1

Be to, įnikite pieno kalkių, 
i “Calcium lactate, grs. 10, tab- < 
lets No. 100”, po dvi tabletes 
po valgymo. ; Sutrinkite ir 
nugerkite stiklu vandens arba, 

rūšies' pieno. Imkite keletą mėnesių 
gleivi-'paeiliui. Paskui porą savai- 1

Man 
priau-

sako, 
pjaus

Gal jūs man kokį patari
mą duotumėt apie tą dalyką, fcamaį 

| ir ką, jūs mislinat apie tą pri-! 
augimą—“polyps”?. Būsiu la-|

m , paeiliui. i danui pvią sdvdi-
i--------- -r ------- Polypai nie- čių staptelėkite, o tada ir vėl

Salėje, kur-nuolat palaikoma ! kac| neatsiranda sveikose no-'imkite.
24 laipsnių (Celsijaus) tem- * syse, kur plėvės yra sveikos,

Bet, kada nosyse žuvų aliejaus, 
įsisenėjusi, bent po šaukštą kas

lapų turimų medžiagų che- į c"~a Arba “Haliver oil 250 D, cap-
miškas nakitimas nededant pleVeS nU° t0 °S S g°S C °" sules” po vieną ‘kapsU1? p0 miškas pal< Imas, eclc . i mškai išpursta, perauga, ir k a- valgio, žinoma, ir iodo tink- 
jokių priemaišų) trunka dvi '|da net patys kaulukai, kriauk-! tūros, po lašą dukart ka.s sa-

peratūra ir 95 nuoš. drėgnu-' normalios.
mo. Fermentacija (pačių į įsibmgeja kokia

- ' chroniška sloga; kada

miškas pakitimas, nededanti

Tuo patim tarpu imkite ir 
cod liver oil”, 

diena.

su puse—tris SU puse (2,5—j lėlės suraitytos nosyse, pasida-! 
3,5) valandų. Besifermen-1 ro nebesveikos, įdegimo per- 

jtuodama arbata įgauna sa-^mtos: tada tokių nesveikų retų pašvįtinti Rentgeno spin- 
! plėvių kartais ir naujikai—I dūliais arba radijum, kad iš- 
! polypai pradeda augti. | naikius nebetikusius ten audi- 

žiųoma, nieko nepadarysi,-! nius. Kad būtų liuosiau kvė- 
juk nesmagu, kai visai tau už-Į puoti, lašinkite į nosis “Ephe- i 

.ir atsikvėpti1 d ri n e Inhalant 66, Swan Me-j. 
neleidžia. Prisieina išpjaus-* yer”, po keletą lašų.

vaite.
Pačias nosis gydytojas tu-

Po to arbata džiovinama. | 
Arbatos džiovinimas da-

įčiąpii • net. į ketvirtą aukš- romas speciališkose mašino- sikemša nosis i
tą. Ten jie krinta ir ten se ir pereina dvi fazes. Pir-
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SALDUS ŽODELIAI -JUODI DARBELIAI
Jau teko kiek anksčiau.ti keliolika asmenų, kurie dą) kartu jis nėra parsida- 

rašyti “Laisvėj” apie besi-! vietoj nuskirtu laiku pil-^vęs buržuazijai. Bet argi 
*• 'džius valstybės pavestas yra ir tokių revoliucionie- 

pareigas, užsiėmė girtuok-i riaus simbolių, kurie, revo- 
liavimu. Sovietų spauda tai Į liucionieriais būdami, kartu' 
specialiai paskelbė savo skil- lįp buržuazijai parsidavę? | 
tyse. Pruseikiniai nučiupo|Kam tada pastarasis tvirti-; 
dar “karštą” žinią ir paki- nimas? Matyt pruseikiniai į 
šo savo skaitytojams pūs- į jaučia ant savo galvos ke-, 

i jg tieSų gi’pUrę degant. I
Bet kas gi tas “pilietis be 

tėvynės”?
Nu gi—mister Trockis. 

Nieko sau—‘“kontrastų” as-

dangstančių šimtaprocenti- 
niais leniniečiais, o tikru
moj—lig ausų pagrimzdusių 
kontr-revoliucinėse, antiso- 
vietinėse sutrose pruseiki- 
nių renegatų saldžius žode
lius ir juodus darbelius. 
Praėjusiam straipsnyj teko'darni burbulą, 
pabrėžti, darant išvadą pa-! tas faktas rodo, kaip Sovie- 
siremiant gausiai privesta iš tų valdžia kovoja su socia- 
“N. Gadynės” lapo medžią- |listinės disciplinos laužyto- 
ga, kad pruseikiniai renega-. jais, su biurokratizmu ir iš- 
tai visai nuosakiai atidar- -tižimu, vienur-kitur pasi- < __mvlėkitė st ad ela-
dėio iš nekaltu “sklokų” kė-: reiškiančiais tarpe, kad in y • a ,guejo ib neganų vau ai . , r i monekites su tuom “rrrevo-
hmo, nuo darbininkų eilių | nežymios, senosios, caro lap iliucionierium „ besikaostan- 
skaldvmo nuo Komnarti-:ku inteligentijos dalies ir t. . , ’sKaiuymo, nuo i\umpai u , ? s j , v. ciu kontr-revoliucijos mėšly- 

4 jos ir Kommterno smeizi-ivieno-kito, pasiduodančio
Ponai pruseikiniai, kada 

jus į šventuosius pakelsit 
Kerenskį, MacDonaldą ir j 
Pilsudskį su Mussoliniu— į 

[ juk ir jie kada tai skaitėsi 
“socialistais” ir dabar dargi! 
perdaug savo “socialistiš- • 
kos” praeities nesibaido?

mo ir koneveikimo—į aršių (svetimoms įtakoms, Sovietų! 
Sovietų šalies priešų eiles, įIpiliečio. Sovietų . Sąjunga' 
bjauriu ios šmeižėjų lizdą, neslepia, o kelia aikštėn pa-

Dabar po ranka pas mane s i r e i š kiančius trūkumus, > 
du vėlesnieji “N. Gadynės”i baidas, atskirų jos įstaigų 
numeriai (num. 16 ir num.! darbininkų^ nedateklius ir 
17) už balandžio mėnesį. Jie patėmytą ištyžimą, kad už- 
pilniausiai patvirtina anks- tam kelią ir ant tokių 
čiau padarytas išvadas.

Štai “N.‘G.” num. 16 už 
balandžio 19 d. Šiam nume
ryj renegatų lapo redakto
riai vedamajam “Redakci
nės pastabos” paduoda to
kią žinią: “Iš tolimos Gru
zijos pribuvo į Maskvą įvai
rius užpirkimus padaryti ir 
šiaip visokiais biznio reika
lais didokas skaičius “rau
donųjų biznierių....” Jų 
tarpe buvo... labai stambūs 
pramonės ir prekybos įmo- į 
nių vedėjai.” Matyt, šias ei-1 ......
lutes rašė “N. G.” redakto- mi 10^ ~a lžu Įsvadą. 
riai arba nusigėrę, arba ke- i • 
lias naktis nemiegoję: gir-' 

w^ejo, kur tai kas skambino, 
kas tai apie ką tai rašė,'na 
ir drožia. Ir užtat pas juos :. 
'Sovietų Sąjungos “stam-,Ja- 
būs pramonės ir prekybos ! 
įmonių vedėjai” maišosi su> 
biznieriais, tikrumoj stam
bios socialistinės įmonės 
maišosi su kaž-kokiais pru- 
seikinių išgalvotais “stam
biais vedėjais” (ir gaunasi 
visai lygiai, kaip kapitalis
tinėse šalyse). Ypač pru
seikiniai pakartotinai pabrė
žia “raudonuosius biznie
rius,” išgalvotus savo nesu
gebančia galų su galais su
vesti renegatiška fantazija. 
Tikrumoj gi Sovietų Sąjun
goj biznieriai, kaip priva
tūs prekybininkai, speku
liantai, ne tik išstumti iš 
stambiosios pramonės, au
gant socialistinei statybai, 
bet jie baigiami išstumti ir 
iš smulkiosios prekybos. Bet 
kas gi galvon del to kliedin-

* tiems renegatams.
Tokiu būdu, apart raudo-

/' nųjų bosų, apie ką teko pra- kairus! Pasirodo,
ėjusį kartą rašyti, prūsei-. pasaulyj esama.). Ten pat mes renegatai, kada mes Le-

i pavyzdžių auklėt milionus 
atsidavusių savo šaliai, savo 
socialistinei tėvynei piliečių. 

; Tam pat “N. G.”
ryj randam dar viena “an
tį”—apie štandarinių namų 
būdavojimo o r g anizacijose 
iškeltus savanaudžius ir 
vagilius. Ir toliau tas lapas 
rašo: “Gerai, kad juos tei
sia. Bet iš kur tų vagių,

Tam pat “N. G.” numeryj; 
nume- (17) E. Butkus nesigailėda-' 

-mas vietos pila šalto van
dens kibirą “Laisvei” ir 
“Priekalui.” 
va! Girdi
“kaip tik Lietuvių darbinin
kų draugijos CK (pruseiki- 
nių) paskelbė išleisiąs mini- į 

grafterių ir uliavotojų tiek.mą Lenino veikalą, tuojausĮ 
daug atsiranda?” Kiek i Maskvoj “Priekalas” (oi tos ! 
daug? Pruseikiniai du f ak-1 Maskvos ausis—tuo j aus ėmė | 
telius pačiupo ir daro 170 ,ir nugirdo!) pasigarsino ir-j 

: “tiek gi Įeisiąs keletą Lenino ku- 
Greitai pruseikiniai ■ rinių, tarp jų ir knygą apie 

eidami jėzuitų kairiųjų, anot paties Lėni-! 
Darbininko” pė- no, durnių ligą.”

Kada ir kur “Priekalas”

“Laisvei”
Nu, ir kliū-
(klausykit!): I

1 renegatai, 
“Ryto” ir “ 
domis, paskelbs visą Sovietų i 

.šalį ‘vagių ir grafterių gau- buvo paskelbęs apie leidimą 
Lenino knygos' “Kairioji” 
kūdikystės liga komuniz

17 (26-IV me”? Ponas E. Butkau: ko- 
34 m.) “Apžvalgoj” randam nenurodei to Priekalo 
žinia: “Pilietis be tėvynės.” , numeri°, kur Priekalas

Kas tai per pilietis? Tai ap.ie tai.ra®§ * s,avo pa!,adų 
pilietis, su kuriuo, sakosi, 
pruseikiniai ‘iš esmės” nesu- ’ 
tinką, bet del savo renega-! 
tiško mandagumo ir šiau-' 
dadūšiško lipšnumo prusei
kiniai jį į padanges kelia: 
jie, girdi, nesutinką tik su 
jo “smarkiai persūdyta So
vietų kritika.” Neimponuo
ją prūseikinių ir to “piliečio 
be tėvynės” “ 
rūs žodžiai”

” num.
i”

numerio, kur “Priekalas”

Tai bjauri demagogija. 
Minėtoji Lenino knygutė, 
pagrinde, jau daug anksčiau 
išėjus lietuvių kalboj “Leni
no raštų” rinkinyj. “Prie
kalas” todėl niekad neskel
bė ir nebuvo įtraukęs pla- 
nan artimiausiu laiku leisti 
šią knygutę antru kartu. 
“Priekalas” užsibrėžęs leist 
vieną-kitą Lenino, Stalino ir 
kitų marksizmo, leninizmo 
teoretikų tų knygų, .kurios 
nėra išėjusios lietuvių kal
ba, tame skaičiuj (jau išėję) 
Lenino “I m p e r i a lizmas,” 
Stalino — “Apie leninizmo 
pamatus ir del leniniz-1 
mo klausimų,” ruošia “Ko
munistų manifestą,” “VKP 
(b) istoriją” ir dar vieną 
kita.

Del pastarojo pruseiki- 
nių “išradimo” reikia pasa
kyti, kad čia pruseikiniai, 
būdami anapus barikadų ir I 
sąmoningai vesdami revo
liucinių eilių skaldymo dar
bą, panaudojo klasišką Lie
tuvos žvalgybos nešimo į 
komunistų eiles demorali
zacijos priemonę. Užtenka 
čia prisiminti 1926 m. prieš 
rinkimus išleistą Šiauliuos 
“k o m u n i stišką” laikraštį 
“Pagelbos Žodis”: juk žval
gyba dargi iš komunistų 
spaudos ten persispausdino 
atskirus straipsnius ir pati 
“komunistiškai” sustatė lai
kraštį, kad paskui jo pagel- 
ba žvejot komunistus ir juos 
kalėjiman tūpdyt. Kodėl gi 
tad nepamėgyt šio bjauraus 
amato pruseikiniams rene
gatams su Lenino vardu, j 
Ne, ponai pruseikiniai, ne-Į 
pavyko ši provokacija Lie-j 
tuvos žvalgybai, nepavyks ji 
ir jums. Dori, klaniniai są
moningi darbininkai mato 
jūsų falšyvą veidą. Jie I 
sprendžia apie jus ne sulig 
jūsų demagogijos, o sulig 
jūsų kontr-revoliucinių dar
bų.

P. Užkalnis.

Ar Pametimas Pilietystės 
Liečia Visą šeimyną?

KLAUSIMAS : Tapau Ameri-' 
kos piliečiu per naturalizavimą 1 
mano tėvo. Jis . apleido Su v. 
Valstijas kiek laiko atgal ir taip j 
padarydamas pametė Amerikos ; 
pilietys.tę, ar tai tas liečia ir j 
mano pilietystę?

ATSAKYMAS: Teismai ta • *• 
klausimą dar galutinai neišrišo. 
Viename atsitikime, Su v. Vals. 
Circuit Court of Appeals laikė, 
jog panaikinimas pilietystės ly
giai liečia asmenius, kurie įgi
jo pilietystę per naturalizavi
mą kito. Šitas klausimas yra 
vienas iš daugybės tautystės i 
klausimų, kuriuos svarsto spe- 
cialis komitetas, kurį preziden
tas paskyrė.

Pilietystė Pasisavintų 
Vaikų

KLAUSIMAS: Jeigu Ameri
kos pilietis priima į išsūnius at
eivių tėvų vaiką, gimusį užsie
nyje, ar tas teikia Amerikos pi-

V1SOK1AS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems Įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdekite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York. N. Y.

BROOKLYN LABOR: LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.

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

lietystę tokiam vaikui?
ATSAKYMAS: Ne. Tokis 

vaikas turi pats per savo natu- 
ralizavima įgyti pilietystę.

FLJS.

Lietuvis Batiį Siuvėjas
Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

atlieku patenkinančiai.
Jei čeverykai maži, spaudžia koją, 
nekentėkite skausmo, ateikite pas 

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- *• 
lūs ir krajavus , 
sudarau su ► 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Gleninore 5-6191

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
579 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. PUlaski 5-0727

kiniai surado dar vieną So
vietų paslaptį — raudonuo
sius biznierius. Ir “N. G.” 
redaktoriai, kaip tikri raga
niai, kurie viską užmerktom 
akim gali įspėti, daro toli
mesnes “išvadas”: esą, “try
lika tos rūšies komunistų 
traukiama teisman už dide
snius prasikaltimus. Mato
mai, apsivogė.”

Tai ot, mieli skaitytojai, 
kokie tie Rusijos komunis
tai, tai o t koks tas Rusijos 
rojus! Tikrai, reikia raga
niaus drąsos, kad dasiklie- 
dėti ligi to.

Iš tiesų, Maskvoj šių me
tų pavasaryj buvo sulaiky-

neišpildė? Gal teiksies vėliau 
tai nurodyt? Tu to nenuro- 

i dysi, nes tokio skelbimo 
! “Priekale” nebuvo—jis su- 
lipytas tavo paties kur nors 
aludėj. Tai tik dar kartų 
parodo, kad jūsų visi dave- 
džiojimai paremti pletkais 
ir šmeižtais.

Apie pastarąjį faktą pra- 
, , . vartų tarti bendrai keletąpernelyg kai- 

(Och, kokių
kontrastų žmogus: ir su, Pruseikiniai išleido Leni- 
persudyta Sovietų kritika no knygutę “Kairioji” kū- 
(kurią, nuo savęs pridedam,' dikystės liga komunizme.” 

Jie jau arti metai laiko kaip 
visuos skersgatviuos šau
kia: bimbininkai išsigando 
Lenino, bimbininkai. slepia 
Leniną; žiūrėkit, jie mus 

ir tokių ^vadina renegatais — koki

maitinas visa antisovietinė, 
juodašimtiška, kontr-revo- 
liucine spauda ir moka tam 
“piliečiui be tėvynės” dide
lius honorarus) ir pernelyg

apie tą “pilietį be tėvynės” nino raštus leidžiam ir gar- 
randam tokių perlų: prūsei- sinam. Dar daugiau, pru- 
kinių nuomone tas pilietis seikimai dasikliedėjo, kad 
be tėvynės “nėra parsida- bendrai Kominternui ir 
vęs buržuazijai”; na, o ben-,“bimbininkams” svetimas 
drai? Bendrai... “bendrai.Lenino mokslas, išdėstytas 
jo asmenybė yra revoliu-'pastarojoj knygutėj. Paš- 
cionieriaus simbolis.” Kokia' kutiniu laiku prie to prisiu- 
košeliena! Reikia iš tiesų'vo ir “Priekalą.” O kad 
turėti Saliamono galvą, kad patikimiau būtų—Prus^ikos 
nupiešti tokių kontrastų as- adjutantas E. Butkus pridė- 
mens, kaipo “revoliucionie- jo: girdi “Priekalas” dar
naus simbolio,” paveikslą: gi paskelbęs buvo išleisiąs 
jis—r e v o liucionierius, bet | tą knygutę, bet paskui į ka- 
kartu—Sovietų priešas; jispiošą sėdo (matyt, ar ne Ko- 
—revoliucionieriaus simbo-'minternas tik koją pakišęs 
lis, ir kartu... (ot, paskuti- bus!) Ot, tik jie, prusėiki- 
nis prūseikinių dadėčkas ir niai, nebiją Lenino palaikų 
parodo visą jų falšyvą vei- garsinimo.

Imigrantų Problemos
Naturalizavimas Mtoterų, ! 
Ištekėjusių už Amerikos | 

Piliečių
I

KLAUSIMAS: Esu natūrali-j 
zuotas Amerikos pilietis. Ma-1 
no žmona atvažiavo Amerikon 
pradžioje pereitų metų; kitais1 
žodžiais, ji čionais gyvena tiki 
suvirs vienus metus. Ar teisy
bė, kaip man vienas draugas i 
pranešė, kad ji'gali prašyti pil
nos pilietystės visai neišsiimda- 
ma “pirmų popierų”?

ATSAKYMAS: Gegužės 24 
dieną naujas įstatymas įėjo ga
llon, kuris atima nuo moters, 
ištekėjusios už Amerikos pilie
čio, teisę prašyti pilietystės po 
vieno meto rezidencijos šioje ša
lyje. Kaip įstatymas dabar sto
vi, tai tavo žmona turės išgy
venti nuolatai Suv. Valstijose, 
Hawaii, Alaskoje arba Puerto 
Rico je, mažiausia tris metus, 
jeigu nori paduoti natūralizaci
jos peticiją.

Bet vistiek jai nereikės pra-
šyti “pirmų popierų.”

Tas įstatymas liečia ir ateivį, 
kurio moteris yra Amerikos 
pilietė.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuvifikai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ftniaa ir chroniikaa ryrq tr 

moterų ligas kraujo ir odos ■
Padarau iltyrimue kraujo ir ilapume

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

New York, N. Y.
Valandoa PriSmimot

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

Telephonas MEdallion 3*1328

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

i

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

• ■—••—■I —■ — ė 1

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

.LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Prašome

Telefonuokite: Evergreen 7-1661
arba užeikite pasikalbėti i ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios
~ rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
'J tonas, tai legališkas svoris.

tome greit į jūsų namus.
įsitėmyti adresą ir telefoną.

485 Grand St.,

Notary Public

Prista-

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST.,

I

BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.



Ketvirtas Puslapis

LEDAI PRALAUŽTA

Gardner, Mass

PIKNIKAS

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Pacific Jonas Bagočius

(190-191)

Skaitytojų Balsai

Painters and Carpenters

Phone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

berną White, kuris 
pasiuntė Nacionalę

Ką Veikia ALDU) II Apskri 
čio Komitetas Spaudos 

Pikniko Reikalais?

asmenys, kurie šiek

leidžia 
žaibo 

milionai 
milionų

Amerikos fašizmas

Liepos 15 d. Lietuvių Kliu- 
bas turėjo surengęs pikniką. A. 
Račienė buvo paaukavus paduš- 
ką ir mano motina pardavinėjo 
tikietus del išlaimėjimo. Pa
daryta $3 pelno. Pinigai pa
siųsti pasiuntimui jaunuolių de
legatų į Paryžiaus kongresą.

Pirmu kartu savo gyvavi
mo laike ALDLD turės 
pikniką, šį pikniką ren
gia pats ALDLD Centro 
Komitetas. Piknikas įvyks 

subatoje

“Laisvės” administracijai: Ar 
jūs, draugai, gavote laišką, 
prašant padaryti plakatus del 
pikniko, kuris įvyko liepos 15, 
d.? Prašau atsakyti per dien
raštį.

kad “Laisvė

Jis turi 300,000 gy- 
yra Luc£s apskričio 
miestas savo dycžiu

Maspeth & Betts Avės 
Maspeth, L. I., N. Y.

Hitlerinį ir Jo Kruviniems Įstatymams 
Turi Būt Galas Vokietijoje!

SAN FRANCISCO, Calif.- 
Rugpjūčio 4 d.—Dabar va 
žinėja po Californiją Vokieti 
jos ex-ministeris 
Rosenfeld 
mento narys Aneurin Bevan, 
tikslu rinkimo aukų nukentė
jusioms nuo Vokietijos nazių- 
fašizmo. Patariu lietuviams, 
kur ir kada girdėsite šitų kal
bėtojų vardus, aplankykite 
apsčiai susirinkimus, ypatin
gai tie, kurie suprantate anglų 
ir vokiečių kalbas.

Gardnerio finų komunistų ly
ga laikė demonstraciją prie Ci
ty Hali rugpjūčio 1 d. Kalbėjo 
Eva Hoffman iš Dorchesterio ir 
Paul Skers iš Worcester)©. Pa
sakė geras prakalbas. Kalbėjo 
temoje “Pausaulio Fašizmas ir 
Kapitalizmas.” Tik su apgai
lestavimu reikia pasakyti, kad 
mažai žmonių tesusirinko pra
kalbų pasiklausyti. Tas paro
do, kad Gardnerio darbininkai 
dar nesusirūpinę savo reikalais.

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

Jis supažindi- 
su gyvenimo

Svarbu mums susipažinti su kai ku
riais garsių Toledo darbininkų kovų as
menimis. Apie valstijos gubernatorių 
White nėra kas rašyti. Laike rinkimų 
buvo aprašyta ne vien jo biografija, bet 
ir apsiavų dydis—tokia jau Jungtinėse 
Valstijose demokratijos mada. Čia lai
ke rinkimų buržuazijos kandidatus la
biausiai išgarbina kapitalistinė spauda. 
Apie generolą Henderson, kuris vedė 
prieš streikierius net aštuonioliką kuopų 
(rotų> Nacionalės Gvardijos ir netenka 
kalbėt

vančiuose namuose, kiti jieškojo nakvy
nei vietos traukinių vagonuose. Bet vė
liau, komunistams vadovaujant, organi
zavosi Bedarbių Tarybos ir pradėjo veik
ti — laikyti susirinkimus, leisti lapelius 
ir ruošti demonstracijas už bedarbių rei
kalus. Valdžios lėšomis užlaikoma neva 
bedarbiams prieglauda Welfare House 
buvo religinių asmenų rankose ir bjau
rioje padėtyje: maistas'prastas, daugy
bė visokių vabalų lovose, nešvara. Be
darbių Tarybų vadovaujami, bedarbiai 
sukilo ir pasiuntė komisiją pas sveikatos 
prižiūrėtojus. “Varnas varnui į akį ne
kerta”,—sako svieto patarlė, taip ir čio
nai. Ponai greitai susiuostė ir viskas po 
senovei pasiliko.

Bet darbininkai nesiliovė kovoti ir spa
lių mėnesį, 1933 metais, jie valdžią pri

auga 
šiandien del pačių darbininkų 
nesubrendimo - frakcijonizmo, 
sektantizmo ir kitų izmų. Ka
pitalistų klasė ta proga nau
dojasi ir fašizuojasi į grupes. 
Šiandien fašistai drąsiai kal
ba, ką jie darys, ir daro su 
mumis San Francisco ir ki-

Toledo miestas, 
ventojų. Toledo 
centras ir antras 
Ohio valstijoje. Toledo miestas yra ant 
Maumee užlajos, didelio Erie ežero ir to
dėl turi didelę prieplauką. Patsai mies
tas 8 mylios nuo Erie ežero, bet jis su
jungtas 21 pėdos gylio kanalu. Toledo 
panašus daugeliui kitų Jungtinių Valsti
jų didmiesčių.

Toledo prieplauka garsiausia Jungtinė
se Valstijose anglies pergabenime ir už
ima pirmą vietą visoje šalyje. 1927 me
tais per ją buvo pergabenta 127,000,000 
tonų anglies. Dulkių, dulkių debesiai! 
Užsienio prekyba tais pat metais viršijo 
2,000,000 tonų. Prieplauka turi 14,000 
pėdų ilgio ir po 200 pločio cementinius 
kraštus, iškrovimo mašinas, didelius gur
bus, daugybę susikryžiavojusių gelžkelio 
bėgių. Pprtas sujungtas su Erie ežeru, 
kuris yra dalis didžiausios pasaulyje eže
rų sistemos, kuri į šiaurės jungiasi su ga
lingu Huron ežeru, paskui su Michigan ir 
Superior, o į rytus sujungtas kanalu su 
Ontario ežeru ir iš ten Šv. Laurino upe 
pasiekia jūras.

Toledo miestas industriniai taipgi pir
mas prie Cleveland©, Ohio valstijoje. 
Svarbiausią vietą užima automobilių ga
minimo industrija—Electric Auto-Lite 
Co., Logan Gear Co., Bingham Stamping 
Co. ir kiti galingi fabrikai. Po to seka 
kita pramonė, gaminanti automobilių da
lis—stiklus ir t. t. Toliaus yra elevato
rių gamyba, pirštinių, elektrikinių prie
taisų, siuva moterims drabužius, gamina 
vežimėlius (“kerečiukus”) ir riciną, tar
tųjų šio miesto gyventojai daugiausiai 
kęstų nuo vidurių nedirbimo.

Toledo miestui vardą davė ispanai, ku
rie ir Naujame Sviete norėjo prisiminti 
savo šalies Toledo miestą, kuris, sakoma, 
garsus dar nuo Romos laikų išdirbimu 
aštrių kardų ir pavadintas pagerbimui 
romiečio Toleum.

LITERATŪROS 
DRAUGIJOS 

CENTRO

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
WeIding-Straightening>Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

Apart geros sporto progra
mos bus dailės programa: 
dainuos Brooklyno Aido Cho

ras ir Newarko Sietyno 
Choras

rankas. Išnyko “šventi” valdytojai, tuo- 
jaus buvo išnaikinta ir utėlės, purvas ir 
nešvara. Nuo sienų numėtyta popie
žiaus ir kitų “šventųjų” atvaizdos. Jos 
išbaltytos ir užkabinti darbininkų vadų 
paveikslai. Įvesta tvarka. “Ka‘s nedir
ba, tas nevalgo!” Girtuokliams ir apsi
leidėliams vietos nėra. Vietoj poterių ir 
maldų, prasidėjo literatūros skaitymas, 
pamokos ir prelekcijos, diskusijos ir re
voliuciniai pasikalbėjimai. Pirmiau ta
me name buvo 60 bedarbių, gi darbinin
kams paėmus valdyti, jų buvo 600 ir įves
ta geriausia tvarka. Pagerintas valgis 
ir panaikintos diskriminacijos.

Žinoma, kapitalistinė valdžia, perleis- 
dama namą į bedarbių rankas, to nelau
kė. Pamačius tą, kad bedarbiai komu
nistų vadovybėje puikiai tvarkosi, pra
dėjo jieškoti priekabių ir namą atėmė.' 
Bet užtat Baltimorėjer išsiauklėjo kovin
gi batalionai laivakrovių darbininkų, ku
rie energingai kovėsi streiko metu ir 125 
iš jų tarpo stojo į Komunistų Partijos 
eiles.

resas. Kaip kada tenka pa 
duoti kam nors vienas pus 
lapis pasiskaityti ir gal žmo
gus užsirašytų, bet nesti adre
so ir taip pasilieka.

būti į parką laiku, nes pikni- 
I ką pradėsime 12 vai. dieną. 
' Pribuvę į parką, kreipkitės 
■ prie apskričio komiteto, kuris 
' paskirs jums tinkamą darbą.
' Šitas piknikas bus nepap- 
I rastas tuomi, kad jis įvyks su- 
i batoje. Dar pirmas piknikas 
; rengiamas šioje dienoje. To
dėl visi dirbkime, kad būtų

I geros pasekmės.
i Geo. A. Jamison.

! Rosenfeld sako: Vokietijoj; žavime bankų 
| nėra laisvės, nė įstatymų, po 
i Hitlerio letena nuogas sumiši
mas. Bet kaip darbininkam 

į nereikia nusiminti. Teismai 
I yra tik del pačių nazių, nes 
visi teisėjai yra fašistai. Del 
darbininkų yra įsteigta Liau
dies Teismai, susidedanti iš 
penkių nazių (“Laisvė 
laiku plačiai apie tai rašė n 
aiškino). Darbininkai už ma

. žiausį pasipriešinimą, ar tai' knygas 
nukrypimą prieš 
liaudies teismo teisiami, kaipo 
šalies išdavikai. Kad ir ne
kalčiausias tas darbininkas 
būtų, patekęs į tą teismą yra 
išdavikas. O kaipo išdaviko, 
jo likimas tankiai yra—mir
tis ! Savo gyvybės apgynėjo 
negali gatiti, kas ne nazė, tas 
neturi tiesos, o nazė su tiesa 
nesiskaito. Thaelmannas yra 
laikomas atsakomingu savo 
gyvasčia absoliutiškai už nie
ką. Mes reikalaujame ir tu
rime Thaelmanną su 6 tūks
tančiais kitų paliuosuoti! Be 
tiesos yra visi žydai, socialis
tai, komunistai ir kiti sąmo
ningi darbininkai. Jei Ameri
kos žydai suprastų, ką Vokie
tijos žydai ir visi kiti kenčia! 
Visi, be skirtumo, turime su
vienyti savo spėkas prieš Hit- 

, lerį! Sumušti-sunaikinti hitle- 
'rižmą! O jo vieton įsteigti 
i sovietus! Socialistai, komunis- 
! tai, pacifistai turi eiti ir eiti 
Į greitai į suvienytą frontą! 
i Kas atsitiko Vokietijoj prie

Mant atrodo 
tūrėtų rastis kiekvienam name. 
Daugelis pasako: prasti laikai, 
nėra pinigų užsirašyti. Bet vi
sai netaip. Mes daug pralei
džiame centų ant negerų reika
lų, kaip ant gėrimo nuodų, ant 
nenaudingų teatrų, kurie mum 
tik nuostolius neša. Bet mes 
prie to esamę pripratę. Nau
dingų reikalų nematome.

. Mes turime nepamiršti užra
šinėti “Laisvę” darbininkams. 
Joje randame daug gerų pata
rimų apie sveikatą, apie viso
kius darbininkų reikalus.

Mano supratimu, būtų'gerai, 
kad ant kiekvieno “Laisvės’’ 
puslapio būtų uždėtas jos ad-

Lietuvys Kraustytojas 
(Moving)

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

PETER BANES
449 Grand Street
Skersai Republic Teatro

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

Rugpjūč. 18 August 
KLAŠČIAUS CLINTON 

PARKE

Mary ^liekienė.
Nuo Administracijos: Neran

dame rekordų, kad būtumėme 
gavę užsakymą padaryti plaka
tus del liepos 15 dienos pikni
ko. Turime rekordus tik dvie
jų parengimų gauta užsaky
mas per d. Metzel, liepos 13 d. 
ir per Vaitiekų, gegužės 17 d. 
Abeji plakatai buvo padaryti ir 
pasiųsti. x

8831 76th Street, Woodhaven, N. Y
Tėl.: Foxcroft 9-6901

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 
A? BALČIŪNAS

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

Jau tik trys savaitės liko, 
i šiuos žodžius rašant, iki mūsų! 
; spaudos pikniko, kuris įvyks' 
rugpjūčio 25 d. ant garsaus1 
kalno Eagle Rock, West Oran-j 
ge, N. J. Bet ką veikia šiuo; 

i reikalu Literatūros Draugijos! 
-apskričio komitetas, kad nie-i 
I ko nematyti spaudoje apie šį i 
itaip svarbų metinį pikniką, | 
I kuris rengiamas parėmimui: 
j komunistinės spaudos—“Lais
vės”, “Daily Workerio” ir 

’“Vilnies”?
I Draugai ir draugės, tylėji- 
1 mu nieko neatsieksime, žmo
nių nesutrauksime ir spaudai 
naudos nepadarysime. Prisi
minkime, kad mes esame prie
šakyje šio milžiniško darbo.

| Judėkime, krutėkime, platin
kime tikietus, plakatus, gar
sinkime spaudoje, nesnauski-l 
me ir nelaukime, kad kas ki
tas atliks už mus darbą. Kiek
vienos ir kiekvieno pareiga 
dirbti ir dirbti neatlaidžiai, 
kad padarius geras pasekmes, 
nes darbas pats savaime nepa
sidarys.

Savo apskrityje turime ko- 
imitetą iš 9 asmenų ir prade- 
i dant organizatorium ir bai
giant alternatais, visiems turi 
rūpėti • pasidarbavimas del 
spaudos pikniko. II apskričio 
•kruopos, Jūs irgi turite laikyti 

j už į pareigą 4 ^darbuotis delei 
I {įikhiko. Visų pareiga mobili- 
; zuotį žmones į pikniką, sklei- 
| džiaht garsinimus, pardavinė
jant tikietus ir tt. Arčiausios 
kuopds išrinkite darbininkus 
šiam piknikui. O draugai ap
siėmę dirbti piknike, turi pri-

Nieko negalima pasakyti ir apie šerifų 
galvą Kriegerį arba Nacionalės Gvardi
jos Hendersono pagelbininką L. Conelly. 
Kapitalisto Miniger gyventas, kol kas, 
dar nežinomas, nes jis nei j vieną val
džios vietą nestatė savo kandidatūrą. 
Jungtinės Valstijos, Amerikoj, tokia jau 
šalis: čia patys valdininkai—Rockefelle- 
riai, Morganai, Fordai ir kiti prie val
džios lovio nestovi. Jie ten padeda savo 
ištikimus. Apie socialistus vadus ir mus- 
tiečius kalbėsime vėliau. Apie komunis
tus vadus Williamson, Eggert, Stein ir 
I. O. Fordą netenka kalbėti, gal tik tiek, 
.kad d. Fordas kandidatavo į Ohio guber
natorių, bet darbininkai savo balsus ati
davė už kapitalistų 
vėliaus prieš juos 
Gvardiją.

Bet štai yra keli 
tiek žinomi ir jie vaidino roles. Komunis
tas Daržas, žinoma, kad jis nėra Daržas, 
jis nei patsai nesigina to. Jis jau ilgą 
virtinę turi persekiojimų: metimų iš dar
bo, per savaites vargo ir skurdo, neturi 
nei darbo, nei pinigų, kaip ir milionai ki
tų darbininkų.

Daržas atvyko į Toledo tik prieš svar
biuosius įvykius. Jis pasakojo apie Bal- 
timorės laivakrovius darbininkus. Ma
tyti, jam nemažai teko sunkų darbą dirb
ti. Tai galingas, petingas, kiek lėtokas 
vyras. Gerai vartojąs kelias kalbąs ir jų 
tarpe lenkų, o Toledo miestas yra skait
lingai lenkais apgyventas. Lenkai prole
tarai ir sudaro didžiumą darbininkų dau
gelyje sunkių darbo šakų, čionai susi
sukus lenkų buržuazija savo lizdą, turi 
bažnyčias, mokyklas, užeigas ir laikraštį 
“Ameryka Echo”. Daržas suvaidino 
klasių kovoj svarbią rolę tarp lenkų dar
bininkų. Bet grįžkime prie Baltimorės. 
Jis sako, kad ten laivakroviai darbinin
kai labai vargingai gyveno. Daugelis 
maitinosi išmaldomis, rinkdami “maistą” 
iš “garbičkenų”, gulėjo kur papuolė. Dau-

Hitlerio, tas gali atsitikti šian
dien Amerikoje. Vokietijos 
darbininkai dirba virš žemės 

Kurt' ir po žeme. Mes tukime tarp- 
Anglijos parla- tautiniai susivienyti ir kovoti 

prieš fašizmą! Nelaukti, kol 
jis užaugs visur. Jeigu mes 
nepajėgiame šalies vairą pa
taisyti, tai turime jį panaikin
ti, o jo vieton naują pastatyti!

Sako Bevan: Ką jūs šiandie 
vykdinate gyveniman Naują 
Dalybą, kodeksus aprubežia- 
vimui produkcijos, perorgani- 

pakėlime ar 
pažeminime pinigų vertės, 
Europoje mes tą viską išban
dėme be jokių pasekmių. 
Anglija, esą, kol kas nuošali 
ar priešinga fašizmui, nes ji 
gerai žino, kas dedasi viduj 
Vokietijoje. Hitleris prirengė 
revoliuciją Vokietijoj. Ilitle- 

savo'rio krauju sulaistytų įstatymų 
galas artinasi. Vokietijos 
darbininkai slaptai 

laikraščius.
Hitlerį yra'smarkumu sukils 65 

ir susivienys su 160 
Sovietų Rusija. Tada eis Lie
tuva, Latvija, Estija, Lenkija, 
Franci j a, Italija ir Anglija. 
Sako Bevan: Aš. žinau, kad 
dabartiniu laiku San Francis
co mieste komunistų vardas 
nėra populiarus, gal kam iš 
jūsų revoliucija nepatinka. 
Hitleris Vokietijoj revoliuciją 
prirengė! Mes padarysime 
Hitleriui galą! Mes sudemora- 
lizuosime reakciją per visą 
pasaulį! Ką mes atsiekėm del 
Dimitrovo, tą mes turime at
siekti del Thaelmanno!

SVARBIOS RISTYNĖS
J. J. Bakšys iš Worcester, 
Mass., risis su J. Bagočium iš 

Philadelphijos
Taipgi bus pora gerų 

kumštininkų
WM. NORRIS ORKESTRĄ 

Grieš šokiams lietuviškus ir 
amerikoniškus kavalkus, tai 

visi smagiai pasišaksite

Paraše
VALSTIEČIO SŪNUS

WORCESTER, MASS.
I Moterių ALDLD 155 kp. susirin- 
( kimas įvyks 14 rugpjūčio (Augušt),

8 vai. vakare, 29 Endicott St. svetai- 
I nėję. Visos narės dalyvaukite, nes 
yra daug svarbių reikalų apkalbėti.

Fin. Sekr. I). Lukienė.
(189-190)

Šaltą vasario menesį Toledo mieste su
žaibavo klasių kovos ugnis. Darbininkai, 
besisukanti anglių dulkėse, sunkiai alsuo
dami, juodai spjaudydami, piktai ranka 
numojo ant Roosevelto visokių pasakų 
apie “gerbūvį” prie mėlyno erelio. Ko
va... Streikas... Maža revoliucija. Bet 
ji dar daugiau padidėjo, kada automobi
lių industrijos darbininkai, vergai, \urie 
gamina keturių ratų plieninius arklius ir 
jų dalis, pareikalavo pakelti algas ant 
penkių nuošimčių, nes kitaip negali pra
gyventi. Žiema... šalta... O čia dar 
streikas.

—Raudoni kalės vaikai,—piktai metė 
miesto šerifas Krieger.

—Raudonieji,—pridėjo it Miniger, au
tomobilių gaminimo ponas.

Bet dantis sukando ir prižadėjo dar
bininkų reikalavimus išpildyti iki 1 die
nos balandžio. Jungtinėse Valstijose jau 
nuo- senai ta diena yra “apgavysčių die
na.” Balandžio pirmą lengvatikiai ir 
taip žmonės, neturinti ką rimtesnio veik
ti, vieni kitus apgavinėja, suvedžioja, ir 
kada šposas pavyksta, gardžiai juokiasi. 
Ar Krieger ir Miniger tą turėjo iš anks
to mintyje, o gal tą turėjo socialistai va
dai Ramsey ir Oliver Myers, sunku pasa
kyti. Bet “April fool” išsipildė.

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterių kuopa rengia 

“Lawn Party” trečiadienį, rugpjūčio 
(August) 15, Olympia parke, 7:30 
vai. vakare.

Draugai ir draugės, jau nuo senai 
visiems žinoma, kad moterių kuopos 
parengimai visuomet būna planingi, 
ir linksmi, ir patenkinanti, tad visus 
kviečiam dalyvaut ant šio parengi
mo.

LOS ANGELES, CALIF. 
:GERB. REDAKTORIAU: — 
| šiame laiške prisiunčia $11 
!atmokėjimui už užsilikusią pre- 
inumeratą ir už ateinančius me
tus. Ir skiriu $1.50 naujos ma
šinos pašmeravimui, .kad jinai 

'smarkiau spausdintų laikraštį.
Ačiuoju draugams, kad nesulai
kėte laikraštį per tą laikotarpį. 

(Būtų buvę labai nelinksmą be 
“Laisvės”. Aš daug gero ran
du dienraštyje, 
na darbininkus 
sunkumais.

Piknikas prasidės 2-rą vai 
po piety ir tęsis iki 2-rai 

valandai nakčia
ĮŽANGA TIK 40c. YPATAI
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Penktas Puslapi!

Lawrence, Mass
License No.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEfcH WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL
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NOTICE is 
B 4474 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Skillman 
Kings,

of
44 
of

4414—5th

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

of
323

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8755 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Hoyt St., 
Kings, to

’Xi 
of

CHORO VAJUS IR 
PAMOKOS

Brooklyn, County 
on the premises.

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

under Section 
Control Law 
Brooklyn, County 
off the premises.

Darbininkai ir darbininkes

of
83 
of

under Section 76

d liquor at retail, under 
the Alcoholic Beverage 
Wyckoff Ave., City of 
Kings, to be consumed

under Section 76 of 
Control Law at 417 
Brooklyn, County of 
on the premises.

CONROY
Brooklyn, N. Y.

under Section 76 
Control Law at 
Brooklyn, County 
on the premises.

of
449 
of

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

under Section 75 of 
Control Law at

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

NOTICE is 
B 4462 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
Powell 
Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8759 has been issued to the undersigned

I to sell beer at retail, under Section 75 
! the Alcoholic Beverage Control Law at 
' S. 4th 
j.Kings,

NOTICE is 
A 6312 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
3rd Avenue. 
Kings, to

under Section 75 of 
Control Law at 3854 
Brooklyn, County 
off the premises.

4th Ave., 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
B-113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic 
Carroll St., 
Kings, to Ire

is hereby- given that License No.
A 6140 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
3rd Avenue, 
Kings, to

Beverage' Control Law at 1198 
City of Brooklyn, County of 
consumed on the premises.

SAM SPATZ
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Lafayette Ave., City of 
Kings, to bo consumed 

BENEDICT 
133 Lafayette Ave.

6751 -5th

City of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

HERMAN ROGGE
St., Brooklyn, N.

silpnoka 
jaunimo

under Section 75 of 
Control Law at 666 
Brooklyn, County of 
off the .premises.
MEIER

Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic Beverage Control Law at 1050 
Nostrand Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

WILFRED BEHRENS
1050 Nostrdnd Ave., Brooklyn, N.

HYMAN EPSTEIN
Hamilton r’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3889 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 142 
Conover St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

FRANK J. LANGTON

NOTICE 
B 4145 has been 
to sell beer 
the Alcoholic 
Pitkin Ave..
Kings, to be

under Section 75 'Of 
Control Law at 133 
Brooklyn, County 
off the premises.
GRESKY

Brooklyn, N.

under Section 76 
Control Law at 
Brooklyn, County 
on the premises.

KEENAN 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3276 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, undel- Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1811 
Flatbush Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises,

GEORGE KYLAFES
1811 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

of
80 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8203 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6219 
Ft. Hamilton Parkway, City of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PENNY PROFIT FOOD STORE 
6219 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

under Section 76 of 
Control Law at 221 
Brooklyn, County 
on the premises.
PORTZ

Brooklyn, N.

232 
of

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

PETER FIBELKORN
4th St., Brooklyn, N.

to sell beer at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Waverly Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

FELEEIZINO MAZZARILLEO
62 Waverly Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 2356 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 790 Glenmore Ave., City of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3950 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 295 
Union Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ORAZIO SPARACINO
295 Union Ave., 1 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License .No. 
A 308 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 637-A 
Vanderbilt Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

JOHN H. PLATE
637-A Vanderbilt Ave., Brooklyn, N.

483 Court

SOLOMON
658 Rockaway Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3787 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 383 
Broadway, City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

C and H DELICATESSEN. Inc.
Broadway, Brooklyn, N. Y.

under Section 76 of 
Control Law at 1298 
Brooklyn, County of 
on the premises.
------- CO., INC.

Brooklyn, N. Y.

be consumed on the premises.
MAX SCHNEIDER

Lots Ave. Brooklyn, N.

NOTICE 
RL-9085 
to sell 
Section 
Control 
Brooklyn, County 
off the premises.

NICK 
229 Smith St.,

under Section 7 6 
Control Law at 
Brooklyn, County 
on the premises.

SZEMETO 
Brooklyn, N.

NOTICE
B-3784 hlik .been , issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of ' 
the Alcoholic Beverage Control Law at 380 
Hamilton Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

SODUS GULLOTTO
380 Hamilton Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7528 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of . 
the Alcoholic Beverage Control Law at 402 
Nostrand Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ISADORE SOHBIL
402 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

Pinigų.
“dabar

NOTICE is 
B. 4122 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage 
Naussau Ave., City of 
Kings, to be consumed

ARTHUR 
Ave.

under Section 76 of 
Control Law at 3523 
Brooklyn. County 
on the premises.

NOTICE is hereby given that. License No. 
B 4511 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under .Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4521 
DeKalb Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to bo consumed on the premises.

ERNEST KNUTH
452 DeKalb Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 2128 
Caton Ave., City, of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

KINGS 3100 CLUB, Inc.
2128 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
C-787 has been issued to the undersigned 
to sell beer wholesale of the Alcoholic Bev
erage Control Law at 22 Carroll St., City 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JOHN DeMAIRO
22 Carroll • St., Brooklyn, N. Y.

St., CitS> of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.

MICHAEL BARLY
27th St.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3179 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76' of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2268a 
Bedford Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

IRVING BLANK
2268a Bedford Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6.316 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Bedford Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

VERONICA HARAGSIN 
118 Bedford Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
A 8841 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage 
Nostrand Ave. City of 
Kings, to be consumed 

MICHAEL 
1432 Nostrand Ave.laivakor- 

ir pastos 
Vietiniai

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3713 has been issued to the „undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1001 
60th St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

NICHOLAS GROTTOLA 
1001--60111 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2484 has been issuctį to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 765 
New Lots Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to

HENRY PLATE
St. Brooklyn, N.

at retail. 
Beverage 
City of 
consumed

NOTICE
A-8861 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 369 
Nostrand Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Ave.. Brooklyn, N.

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

Liepos 21 ir 22 dienomis 
įvykęs bendras chorų piknikas

Avenue D, City of Brooklyn, County 
Kings, to he consumed off the premises.

WILLIAM F. ARNOLD
4106 Avenue I)., Brooklyn, N

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

STEPHEN PERNA
388 Court St., Brooklyn, N.

to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Avenue N, City of 
Kings, to be consumed 

CORNELIUS
2923 Avenue N,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8196 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Court Street, 
Kings, to be

NOTICE is hereby given that License 
B-3880 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 532 
Atlantic Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MAX MULSTEIN
532 Atlantic Ave., Brooklyn,’ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 185 
Throop Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JAMES CLEMENZA «.
185 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-822 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 350............. _ Qf j

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

FRANK MARKIEWICZ
705 Blake Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8246 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4120 
10th Ave., City of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed off the premises,

PHILIP BR1NEN
4210 -10th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 8095 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 584 
Lafayette Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

VICTOR SQUERI 
584 Lafayette Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9328 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Bedford Ave., City of 
Kings, to be consumed

2nd St., City of
to be consumed

JOHff SHRUPSKI
St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8809 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
5th Avenue, 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3939 has been issued to the undersigned 
to selF, beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 484 
Broadway, City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL CAPETONOKIS
484 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8852 has been issued to the tmdersignetl 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Schenck Ave., City of 
Kings? to be consumed 

JEANNE 
715 Schenck Ave.

5th Ave., 
Kings, to i

I

NOTICE is 
A 8199 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
7th Avenue, 
Kings, to

at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 1520 
City of Brooklyn, County 
consumed on the premises. 

AUGUST PLOGER
1520 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

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 
Ft. Hamilton Parkway, City of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5928 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 136 
Evergreen Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

VINCENT CARDIA and 
SALVATR1CE CARDIA

136 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8115 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 330 
Clifton Place, City of Brooklyn, County 
".ings, to be consumed off the premises.

. WM. JOHENNING
30 Clifton Place Brooklyn, N.

t)C 
HERMAN
Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4568 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 206 
Wyckoff Ave., City of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed on the premises.
JOSEPH BILELO and CARL BREHM 

206 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8875 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Central Ave., 
Kings, to be

NOTICE is 
A 8097 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Hancock St.. 
Kings, to be

hereby given that 
been issued to the 
at let ail,
Beverage
City of
consumed

NOTICE 
C-76 has 
to sell beer wholesale of the Alcoholic Bev
erage Control Law at 118 Cook St., City 
of Brooklyn, County of* Kings, to be con
sumed off the premises.
LINDENBAUM DISTRIBUTING CORP. 

118 Cook St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7631 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Smith St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

IRVING KRAMER
233 Smith St., Brooklyn, N.

NOTICE . _ .
A 8781 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail, under Section 75 -of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Nevins St., City of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS GREEN
67 Nevins St., Brooklyn, N.

is hereby given that License No. 
A 7544 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Franklin Ave., City of 
Kings, to be consumed 

GEORGE 
66G Franklin Ave.,

VISOKIOS NAUJIENOS Iš 
ŠIO MIESTO

NOTICE is 
B 3980 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 562 
Van Sielon Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

EDEL - EISENBERG 
562 Van Siclen Ave. Brooklyn, N.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3440 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Sectiop 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 388 

of

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4007 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 280 

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

PHILIP J. GILLESPIE
5th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Smith St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH E. DOLAN
270 Smith St. Brooklyn,. N.

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 1834 
City of Brooklyn, County 
consumed on the premises. 
LOUIS MORAN 

Ave. Brooklyn. N.

that License No. 
the undersigned 

Be
st..

be

NOTICE
A 8001 has b’een issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
3rd Avenue, 
Kings, to

No. Į 
A-6139 has been issued to the undersigned' 
to sell beei' at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Reid Ave., 
Kings, to

under Section 75 of 
Control Law at 1094 
Brooklyn, County 
off the premises.
I) EEG

Brooklyn, N.

nors po 
tau de- 
pasakė,

Gu-

undcr Section 75 of 
Control Law at 1432 
Brooklyn, County 
off the premises.
WILKOR

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
C-313 has been issued to the undersigned 
to sell beer wholesale, of the Alcoholic Bev- 

Street, 
to be

at retail, 
Beverage 
City of 
consumed _  __  .________
SAM ŽOLOTOR

Ave. Brooklyn, N. Y.

City of Brboklyn, County 
be consumed on the premises.

JOHN A. MALLON 
St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License .No. 
B-2680 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2844 
Church Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be con&umed off the premises.

H and VM. CAFETERIA 
2844 Church Ave.,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6855 has been issued to the undersigned 
to sell beer pt rptail,- under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage .Control Law at 757 
Fulton St., City pf Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

ANNIE MIRER
757 Fulton St., » Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. I 
B-1190 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Myrtle Ave., 
Kings, to be

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

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

City of

NOTICE is 
B 2112 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage 
Atlantic Ave., City of 
Kings, to be consumed

AVON CONFECTIONERY 
1298- Atlantic Ave

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8248 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 400 
4th Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

FILOMENA ROSSOMANDO
400—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3209 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Church Ave., 
Kings, to be consumed

FANNIE GREENBERG
3523 Church Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. ! 
B 2440 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3041 
West 27th 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4194 has been issued to the. undersigned 
to sell' beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
South 
Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5543 has been issued to the undersigned 

under Section 75 of 
Control Law at 2923 

Brooklyn, County 
off the premises. 
ROELOFFS 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8851 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
7th Avenue, 
Kings, to be

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2434 has been issued to the undersigned 
to sell beor at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
DeKalb Ave.. 
Kings,

NOTICE is hereby given 
C 692 lias been issued to 
to sell beer wholesale, of the Alcoholic 
verage Control Law at 466 Kosciusko 
City .of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed off the premises.

BERLIN , BEVERAGE SERVICE 
466 Kosciusko St. Brooklyn, N.NOTICE is hereby given that License No. 

B 2436 has been issued to the undersigned 
of 
62 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6202 has been issued to the undersigned 
to sell beer /at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a’t 705 

of

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

GATES CAFETERIA. INC.
765 DeKalb Ave. Brooklyn, N.

WILLIAM KLEIN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2387 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 398 
Avenue P. City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

CONSTANTINOS TZANIDES
398 Ave. P. Bi^ioklyn, N.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8027 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4106 

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7541 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Suydam St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

SAM TREBER
432 Suydam St., Brooklyn, N.

be
RUTH WEINSTOCK

Ave. Brooklyn, N.

is hereby given that License Nd. 
has been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, under 
132-A of .......................
La\y; at

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6140 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7702 
3rd Ave., 
Kings, to

NOTICE is 
B 4348 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage 
Wyckoff Ave., City of 
Kings, to be consumed 

AUGUST 
Ave. .

under Section 75 of 
Control Law at 715 
Brooklyn. County of 
off the premises. 
KATZ

Brooklyn, N. Y. ; 9204—4th "Ave?,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8869 has been issued to the undersigned 
to sell beer sit retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4902 
Avenue L, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

HARRY HELFAND 
L Brooklyn. N.

City of
consumed

JOHN GAPINSKI
Ave. Brooklyn, N.

,7702—3rd

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2420 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage ______ ___
Sumner Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed

HARRY CUTLER 
60 Sumner Avie., Brooklyn, N.

at retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law qt 746 

Ave., City of Brooklyn, County 
be sonHumed off the. premises. 
PETER KAHLKĖ

746 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

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

consumed 
ALBERT

1094 Hancock St.

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

____  . Law at 
St., City of Brooklyn, County 

to be consumed on the premises.
ROSE A. ALBERT 

323 Powell St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7477 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Flatlands Ave., City of 
Kings, to be consumed

FRED PAPENHAUSEN
3854 Flatlands Ave. , Brooklyn, N.

Incense No. 
undersigned 

under Section 75 of 
Control Law nt 7923 
Brooklyn, County 
off the premises.

Beverage Control Law at 1702 
City of Brooklyn, County

NOTICE is hereby given that License No. 
, A-7244 has been issued to the undersigned 

| to sell beer at ’ retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 415 
Tompkins Ave., City of Brooklyn, County of 

I Kings, to be consumed off the premises.
I MORRIS ROZENZWEIG

415 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3714 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1772 
67th St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS GUGLIELMELLI
1772—67th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
A 3947 lias been issued to the 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 417 ; 
Prospect Pl., City of Brooklyn, County of

License No. 
issued to the undersigned 

7 i> of 
at 625 

of

po
StO-

at retail, 
Beverage 
City of 
consumed 

WALTER KRAJEWSKI
449—7th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Bicense . No'. 
B 4460 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 187 
Harrison Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to bo consumed on the premises.

WASLAW MOLONS and 
BRONY DOUNOROIC 

Harrison

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8256 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Clark St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises. 
ST. GEORGE DELICATESSEN SHOPS INC. 
83 Chuk St. Brooklyn, N. Y.

under Section 75 of 
Control Law at 2293 
Brooklyn, County 
off the premises.

SARAH BRAUNSTEIN
2293 Bedford Ave. Brooklyn, N.

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

Ave.

TORTORELLO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. -----------------------------------
A-8850 has been issued to the undersigned I NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer at retail, under Section 75 of I B 3854 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 738 j to sell beer at retail, under Section 76 of

nlzllu A luti v Of fUri A in oro «w» loti) nl

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4468 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Morgan Ave., City of 
Kings, to be consumed 

DOMINICK 
Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7055 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Lewis Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

JACK BASKIN—JACK’S DAIRY 
AND GROCERY

Lewis Ave., Brooklyn, N.

S. 5th 
Kings,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 82-84 

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

LOUIS SISIA
82-84 Skillman St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given tha 
A 3938 has been 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Bushwick Ave., City of 
Kings, to be consumed

FRANK. KONRAD 
625 Bushwick Ave. Brooklyn, N.

NOTICE
A-3956 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7th Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to he consumed off the premises.

HERMAN SCHIERENBECK 
80—-7th Ave., Brooklyn, N.

' NOTICE is
j B 4413 has
' to sell beer ... _____  __ ......... ................. _

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

FRANK BRECHER
Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4384 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2916 
Avenue I. City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

FREI) CORDES
Brooklyn, N.

under Section 75 of 
Control Law at 449 

Brooklyn, County of 
off the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7639 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Fulton St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

BENEDICT GRESKY 
708 Fulton St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5904 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Coney Island 
of Kings, to

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

IDA LIST
417 Prospect Place, , Brooklyn,. N.---—-----------------1

Pasekmės neblogos.
rengiasi prie didelio parengi
mo ant “padėkavonės dienos.”

A. Serbentą.

NOTICE is hereby given that License 
A-8860 has been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail,<under > Section 75. of 
the Alcoholic {leverage Control Law at 639 
Franklin Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

FRANK WYETZNER
639 Franklin Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License No. 
B 2409 has been issued to the .updersigned 
to sell l>eer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Sutter Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed 6n the premises.

ISADORE KASMAN
512 Sutter Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-207 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 576 
92nd St., •
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2638 has been issued to the undersigned 
to sell *beer at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Boerum Place, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

CAROLINE OECHSNER
96 Boerum Place, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3261 ha>K been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1109 
Rutland Road, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

RUTLAND CAFETERIA
1109 Rutland Road, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3767 has been issued to. the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7707 
New Utrecht Ave., City of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTONIO S. LARAIA.
! 7707 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y. 

No. -----------------------------------
:ned I NOTICE is hereby given that License No.

the Alcoholic Beverage Control Law at 2035 
86th St., City of Brooldyn. County of 
Kings, to be consumed onx the promises.

SOPHIE BCCKER
2035—86th St.. Brooklyn, N. Y.

nepamirškime savo pareigų ir 
atminkime, kad Lietuvių La-

City of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

PHILLIP FEHR
Ave., Brooklyn, N.

Uticn Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to'*be consumed on the premises.

ROSELL DELICATESSEN. Inc.
350 Utica Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
lhe Alcoholic Beverage Control Law at 658 
Rockaway Ave., City of Brooklyn, ęounty of 

to be consumed on the premises.---------------- LEVINE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 4489 has 
to sell beer 
the Alcohol 
Broadway, 
Kings, to be consumed on the premises. 
IRVING SCHWARTZ and H. ALTSCHULER 
449 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby- given that License No. 
B 4464 has been issued to the undersigned 
to sell beer ’ ’ ■■ ■ -
the Alcoholic Beverage Control Law at 1 
Glenmore Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

FRANK KOSINSKY 
123 Glenmore Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 2543 has been issuud ’ to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under section 
132 A of the Alcoholic

. Law at 835 Gates Aye., City of Brooklyn, 
i County of Kings, to be consumed on the 
, premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2438 has been issued to the undersigned 
to selL beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Bedford Ave., City of 
Kings, to be consumed 

TERRENCE 
417 Bedford Ave.,

City of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

HENRY DETLEFS
Ave., Brooklyn, N.

NDTICE is hereby given that. License No. 
B-1790 has been issued to the undersigned 
to .sell beer at retail, under Section 76 of 
thd Alcoholic Beverage. Control Law at 6212 
18th Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

MAX MOSKOWITZ
6212—18th Ave., Brooklyn, N.

gal ir 
pinigus
Dabar daug automobilistų ga 
vo laiškų, kad negali važinėti 
nes neapmokėta ir turi grąžin
ti “number plates.”

Tai tau
lis sykius 
“kelkime 
ir pakėlė'

sa.ky-1 
mirš- Į 
gyrė
Tik!

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

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

HENRY N. RIESCH
Franklin Ave., Brooklyn, N.

ir
Choras

NOTICE is hereby given that License No. • 
A-6860 has been issued to the undersigned , 
to sell beer at retail, under Section 75 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4114 

of i

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3410- 
12 Tilden St., City of Brooklyn, County ‘of 
Kings, to be consumed on the premises.

TILDEN INN , 
3410-12 Tilden St.,

NOTICE is hereby given that License No. ■ 
B-3268 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 off 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2972 J 
Fujton St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

SALL SARASKY 
2972 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1781 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ‘ retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control- Law at 511 
Ralph Ave., -City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS FEISTMAN
511 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

ninkai neturi vienybės 
bosams ant naudos.

Taigi, darbininkai, turėtu
mėte organizuotis į uniją, o 
nepasitenkinti tik dejavimu, nes 
tas dejavimas yra veltui ir nie
ko nepagelbės. Tik tada pagel
bės, kada jūs pasiimsite bosus 
už pakarpos.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2663 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 105 
Alabama Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MRS IDA ROSENBERG
105 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
B 4350 has 
to sell beer 
the Alcoholic

, Utica Ave.,
! Kings, to be- consumed

CARROLL E. CROLIUS
, 887 Utica Ave. Brooklyn, N.

Todėl kaip vyrai, taip ir mo
terys pasirodykite, kurie pa
siimsite garbę už gavimą dau
giausiai naujų narių į chorą. 
Taipgi reikia būti punktualiai 
ant pamokų, nes reikia gerai 
prisirengti prie savo 
koncerto, kuris įvyks 
30 d. finų puošnioj ir 
svetainėj. Taip pat 
gerai susipraktikuoti 
dainavimo per radio, 
dainuos per radio rugsėjo 23 d

vinimos Ratelio Choro vajus 
pasibaigia su rugpjūčio 14 d.

under Section 75 of 
Control Law at 9718 
Brooklyn, County 
off the premises.
DU CH

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4196 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Court St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

HOWARD CHATTERTON
544 Court St. Brooklyn, N.

Ir chorai daina-
Aido Choras iš

v a d avaujams 
dainavo gerai. I

Dar mes paėmėme jį 
pakarpos kelias dienas prieš 
areštavimą. Teko gerai disku- 
suot su juomi. Jis rėkė ir 
šmeižė Sovietų Sąjungą, 
damas, kad “tenai žmonės 
ta badu, nieko nėra.” O 
Vokietijos budelį Hitlerį, 
jis razumniausias žmogus, o ki
ti tai durni. Dar pridūrė, 
būk “Sovietų komisarai pini
gus vagią iš valdžios.”

O dabar, matote, kur pats at
sidūrė. Tai tokie gaivalai šian-

>vd. Gal tie > ... . t , v,
kurie Užrašė, dvyliką chimecių

, NOTICE is hereby given that License No. 
•’ A-5998 has been issued to thte . undersigned 
i to sell beor at retail, under Section 75 of 
, the Alcoholic Beverage Control Law at y204 
' 4th AjVp., City of Brooklyn, County of

Kings, to bė consumed off the pfemises.
! ESTELLE GOLDSTEIN ’ ,

Brooklyn, N. Y.

under Section 75 of 
Control Law at 9404 
Brooklyn, Counts) 
off the premisas.

PETERSEN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 3910 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2916 
Avenue T. City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

FRED W. RELLER
2916 Ave. T Brooklyn. N.

UZrpUU- K 
Hupeh 

provincijos kaimą ir surijo1 
Badas 

iš priežasties sausros varo

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 
Beverage Control Law at 

City of Brooklyn, County

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

WILLIAM TROYANO.
835 Gatos Ave. Brooklyn, N. Y.

' 1 ~ ■ — .V - —-.ė. , ,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9418 has been’ jssupd to the undersigned 
to sell beer, wine an ‘ 
section 132 A of 
Control Law at 1 14 
Brooklyn. County of 
on the premises.

I’. BRAND and 
144 Wyckoff Ave.

kur
Štai 

akis 
burdo. ”

So. Bostono ir 
rų Piknikas Gerai Pavyko

Bolton
Wk^tleidžia darbininkus iš darbo, 
«xjvesdama darbo skubinimą ir 

1 padaugindama mašinų skaičių. 
» Atleista apie 30 darbininkų, o 

jų darbą turi padaryti likusie
ji darbininkai. Vienas darbi- 

* ninkas pasakė bosui, ką gi jis 
dary^ be darbo, neturi 
Tai bosas jam atsakė,

• šilta, tai gali eiti 
medžiu ir gulėti.” 
vintinės, tiesiai į 
paliko “ant dievo 
lėk po medžiu su tuščiu pil
vu, badauk pats ir tegul badau
ja tavo vaikai. O bosams nei 

} šilta, nei šalta, jiems reikalin
ga riebi alga imti.

^Jeigu darbininkai būtų orga
nizuoti ir nepasiduotų bosams, 
tai tokio pasityčiojimo nebūtų. 
Bosai taip elgiasi su darbinin
kais, nes jie mato, kad darbi-

Tas

been issued to the undersigned 
at retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law at 7702 
City of Brooklyn, County 
consumed off the premises.

ZEIT and DAUT
Ave. Brooklyn, N.

ir tėvynainis. 0 ke- 
rėkė ant steičiaus, 

savo tauta.” Na

at retail.
Beverage
City of Brooklyn, County 

consumed 
WILLIAM ARB

St. Brooklyn, N.

GHINIEČIŲ
Vilkai Užpuo 

vieną šiaurinės ”

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

ZEIT and DAUT
Ave., Brooklyn, N. Y.

metinio 
rugsėjo 
švarioj 
turime 

del

J. J. Urpša pastatytas 
$10,000 kaucija. Jis turi 
rą po num. 99 Oak St. ir kam
pas Lawrence St. Taipgi yra 
inšiurinso agentas ir 
"/Čių paradavinėtojas, 

• 12 skyriaus vedėjas, 
laikraščiai pirmutinę 
davė, kad jis neatsilygino paštai 
$150. Bet vėliau pranešė, kad 
neatsilygino $900. Teismas pa- ■ 
likta ant “grand jury.”

Taipgi ir daug kitokių daly
kų Urpša esąs nušmugeliavęs. 
Kūne lietuviai siuntė pinigus1 
Lietuvon, tai negavo, sėdi pas' 
jį kišeniujo. Taipgi daug lie-; 
tu\4ą inšiurino automobilius, 
nes Massachusetts valstijoje ne- 
yili gauti leidimo ir negauna 
‘‘number plate” be inšiurinimo. ' 
Tai tas ponas paėmęs pinigus 

'už kelis mėnesius pamoka, o 
visai nemoka, o kitus 

pasiliekąs kišeniuje.:

dien šmeižia ir niekina darbi- nusisekė, ypatingai iš finansi- 
I nio atžvilgio. Pelno 
! liko virš $200.

FANNY WOODZI
790 Glenmore Ave. Brooklyn, N. Y.

‘NOTICE is hereby given that License No. 
B 4082 has been' issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 873 
liegeman Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

PAUL MILLER
873 Hcgcman Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
B-2203 lias been issued to th<> undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 129 
Jewell St., City of Brooklyn, County of ' 
Kings, to be consumed on the premises. į 

FRANK SZYMANSKI . , . ;
129 Jewel St., Brooklyn, N. Y.'

Programa buvo 
Ta kaltė puolė ant 
kuris pritingėjo pasidarbuoti ir 
žaisti sporte 
vo tik du. 
Worcesterio, 
Meškienės, 
Taip pat Lawrence Liaudies 
Choras, padedamas daugumo
je So. Bostono choristų, sudai
navo gerai. Bet kad Stough- 
tono ir Montello chorai, kaipo 
vietiniai, neįstengė pasirodyti 
programoje, tai jau neatleisti
na.

NOTICE is hereby given that License Nu. į 
A-8753 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of '

NOTICE is hereby given that License _ .. 
A-5918 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 9820 

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

HYMAN PANCER 
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 635 has been issued to the undersigned 
to sell beer tit retail, under Section 75 of 
the Alcoholic 
Himrod St., 
Kings, to be consumed off the premises.ut?XTDV 1>r Annv. '
1702 Himrod

NOTICE is hereby given that License No. i 
A-3963 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 215 
Knickerbocker Avenue, City of Brooklyn, ' 
County of Kings, to be consumed off the 
premises ' < j

GEORGE IMMOOR i
215 Knickerbocker Ave.,. Brooklyn, N. Y. ■

at retail, under Section 76 of
23 
of

Rugpjūčio 5 d. Darbininkų - 
Kliubas laikė susirinkimą. Ka-i 
dangi dar yra visokių priežas-Į 
čių, kaip išvažinėjimas į pa-i 
marį ir kitas vietas, tai susi
rinkimai būna neskaitlingi. Bet, 
visgi kliubas veikia šiek tiek 
ir savo pareigas bando išpildy
ti.

šiame susirinkime nutarė at
naujinti net tris laikraščius— 
“L.”, “V.” ir “K.” Prenumera
tos buvo pasibaigę. “N. G.” j 
prenumerata irgi pasibaigus,1 
bet kadangi kliubiečiai nežino, 
kas ją knygynui užraše, todėl

liko neatnaujinta 
j&i>atys atnaujins, ]

Taipgi kliubas turėjo du pa 
\wngimu—vakarienę ir pikniką, ir miškų žvėris į pasiutimą.1

j erage Control Law at 631 Hicks 
I City of Brooklyn, County of Kings, 
! consumed off the premises.

FRANK GENTILE
i, 631 Hicks St., Brooklyn,
| NOTICE is hereby given that License No. 

B-3881 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 651 
Manhattan Ave., City of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

.NATHAN TEICHMAN
651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

įninku tėvynę.
L. K. Biuras

of

142 Conover St., Brooklyn,- N. Y. > ... X • JOLT'•r

NOTICE is hereby given that License No. t 
B-3747 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 352

•

Hamilton Ave., City of Brooklyn, County of '
Kings, to be consumed on the premise?. 

MICHAEL DURKIN
352 Hamilton Ave., Brooklyn, N.

* * 1 I

Y..

• .. i
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NOTICE is hereby given that License No. ; 
B 4560 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 351 
Park Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

KATE FRIEDRICKS
351 Park Ave. Brooklyn, N.

of

Y.

Kunigai Ragina Vyčius Nestoti 
Prieš Karą ir Fašizmą

NEW YORKAS. — Perei-Į gai kaip vienas sakė, kad tai

Darb. Myli “Daily Workerj”
i Komunistų Partijos Centro i 
| Komiteto organas “Daily į 
Worker” vis daugiau gauna | 
pritarimo darbininkuose. Gru-:

MIRTYS LAIDOTUVĖS

to ketvirtadienio Lietuvos Vy-: galima tas daryti, jei apmoka- pės atskirų industrijų darbi- 
’’ • ------ • - -- ' —- « r --1 1 --’ tyli, nieko ninku rašo “Daily Workeriui”

užmokėji-
čių Organizacijos seimo 
pietinė sesija buvo keliais 
žvilgiais labai interesinga, 
mūsų darbininkiškai nusista
tę jaunuoliai paliko geroką 
žymę dienos nuotikiuose. An
kstesniame straipsnyje jau bu
vo rašyta, kad mūsų Naciona- 
lis LDS Jaunimo Komitetas 
buvo pasiuntęs delegaciją pas 
vyčius ir kad jų prezidiumas 
atsisakė laišką skaityti seimo 
delegatams, nors seimui buvo 
adresuojamas.

Vyčių vadai manė, kad jau 
viskas bus užbaigta, 
sišypsodami žiūrėjo 
delegates, kada jos 
seimą. Bet tai buvo 
džia.

po-i 
at-1 
Iri

todėl nu- 
į mūsų 
apleido 

tik pra-

Paskleista Lapeliai

Pradedant popietinę sesiją, 
mūsų jaunuolės paskleidė la
pelius su LDS Nacionalio Jau
nuolių Komiteto pareiškimu. 
To lapelio antgalvis buvo se
kantis :

Ar Vyčiai Nenori Bendro 
Veikimo?”

žinoma, visi delegatai labai 
interesavosi tuo dokumentu. 
Jie atsinešę seiman vienas nuo 
kito pasidalino jais ir ėmė dis- 
kusuoti. Kadangi buvo tuo 
laiku ir apie dešimts “dva
sios vadų”, tai ir jiems teko 
lapelius pamatyti.

Vyriausias dvasios vadas, 
kun. Valančius, iš Chicagos, 
perskaitė pareiškimą, atsišau
kimą prieš ’ karą ir fašizmą 
kongreso Ir bedarbių . aprau
dos bilių. Paskui susirinkęs; 
apie dešimtį ištikimųjų vyčių 
pasikalbėjo ir sugrįžęs svetai
nėn, pasiprašė balso.

“Aš noriu pakalbėti apie 
dvasiškus dalykus,” sako jis. 
“Čionai į mūsų seimą tūli lai
kraščiai ir organizacijos at
siunčia savo atstovus, kurie 
tėmija, ką mes veikiame ir ką 
darome. Jie tuos dalykus už- 
sirašinėja. Ir dabar paskleis
ta lapeliai apie bendrą veiki
mą, į kurį kviečia ir vyčius. 
Ateityje tokių dalykų mes ne
galime toleruoti 
me susidėti 
kovoja prieš 
Mes nesame 
ja kaip jie. .

“Aš sakau, kad 
kuopa neprivalo i turėti 
bendrų reikalų su tomis 
nizacijomis. Jie kovoja 
karą, tai ir prieš valdžią. Yra;
kuopų, kurios turėjo pasitari
mų ir prašė patarimų nuo to-! raščiai veda šlykščią agitaci-j 
kių organizacijų, bet nuo da- ją prieš ateivius, 
bar nebegalime daugiaus tottinės įstaigos kursto čiagi- 
turėti. Mūsų obalsis yra del mius darbininkus prieš svetur- 
dievo ir- tėvynės^ ir mes turi-' girnius. 27 ..............
me jo laikytis ir neprisidėti, bažnyčios.' 
prie jokio bendro veikimo.”! 
Žinoma> tie jaunuoliai, su ku
riais kabėjo dvasios 
ėmė rankomis ploti 
apie trečiadalis 
sėdėjo

Mes negali- 
su tokiais, kurie 
karą 
tokia

ir fašizmą 
organizaci-

nei viena 
jokių 
orga- 
prieš

Daily Workeriui" 
laiškus,, kuriuose sako, kad tai 
vienatinis anglų kalboje laik-

ma. Bet valdyba 
nesako apie tuos 
mus.

Vienas valdybos narys atsi-j rastis, kuris teisingai ir drą- 
Kas tas papeiki-! šiai gina darbininkų reika- 

Jis nieko nereiškia, aš' lūs.
Dabartiniu laiku yra vajus 

už “Daily Workerio” naujus 
angliškai'skaitytojus. Kiekvieno darbi- 

pareiškė, kad ninko, kuris tik gali anglų 
o valdy- kalboje skaityti arba turi pa

augusius vaikus, yra pareiga 
apie Pitts-, užsiprenumeruoti savo klasės 
kad tenai

stojęs sako, 
mas.
manau, kad valdyba sutiks, 
jei mes juos papeiksime.”

Kitas delegatas 
kalbėdamas 
mes tarimus darome 
ba apsisukus laužo.

Kilo diskusijos 
burgho apielinkę 
kadaise buvo daug vyčių, o da
bar tik viena kuopelė liko.’ 
Bediskusuojant paaiškėjo, kad 
ten vyčiai buvo “sukilę” prieš 
kunigus.

“Laisvės” Reporteris
(Bus daugiau)

dienraštį

Išėjo “Labor Unity”
rugpjūčio mėnesį jau 

išėjo Darbo Unijų Vienybės 
Lygos organas “Labor Unity” 

. ši laida yra labai svarbi, tel- 
i pa drg. Fosterio, Bill Dunne, 

C. Hathaway, A. Lozovski ir 
i unijų reika- 

Aprašoma Minneapolis 
trokų darbininkų streikas, ge- 
neralis San Francisco streikas ko- . z-, , , j

m -• Ci *1 Oi* -• v* ,Mezgėjų Streikas Stiprėja j kitų straipsniai
Jau yra apie 13,000 mezgė-; a*s‘ 

jų streiko lauke. Daugiausiai- 
darbininkų streikuoja po k„- tį Gaunamas ant stend 
vingos Knitgoods Workers! __________
“'.r/ smso uri^s
Industrinė unija pakvietė In
ternational Garment Workers 
ir United Textile Workers 
(reformistines) unijas į bend
rą frontą. Sako, kad refor- 
mistinių unijų vadai sutiko su
daryti bendrą frontą, nes 
kui minimas unijas daug 
žiau darbininkų seka, 
paskui Industrinę uniją, 
kas derybos tarpe minėtų uni
jų dar nedavė pasekmių, nes 
ILGWU. vadas D. Dubins
ky nesutinka su visa eile indus-, 
trinės kovingos darbininkų! 
unijos reikalavimų. Bet tiki-;
masi, kad eiliniai nariai re-'čio (August), 7:30 vai. vAka- 
formistinių unijų privers savo1 re įvyksta Aido Choro Dra- 
vadus sudaryti bendrą frontą mos Grupės nepaprastas susi- 
su Industrine unija.

Komunistų Partijos 6 sekci
ja, kurios teritorijoje' yra 
daug mezgimo industrijos fab-^ 
rikų, ’ energingai dalyvauja! 
pagelboje streikieriams. Pen-- 
ktadienio vakare buvo sušauk
tas masinis susirinkimas tuo 
reikalu.

Daugiau dirbtuvių darbi-j 
ninku stoja streikan. Penkta
dienį policija puolė pikietuo-i 
jančių eiles, devyni darbiniu-; 
kai buvo areštuoti, bet kiti’ 
dar tvirčiau pikietuoja. !

pas
ui a- 

kaip 
Kol

Puola Ateivius Darbininkus iI 
Viešpataujanti klasė , pra-! 

dėjo žiaurų puolimą ant atei
vių darbininkų. Hearsto laik-’

vadas, 
Visgi 

ramiai sau 
žinoma, tie visi jau

nuoliai nesuprato apie ką kun.
kalbėjo ir jie mūsų darbinin
kiškos pusės neišgirdo, nes jie 
neleido mums kalbėti. Vienok 
po jo pamokslo, teko kalbėtis 
su nekuriais vyčiais vėl, ir jie 
sakė, kad nesuprato apie ką 
tas buvo. Jie sutiktų «su 
su pasiūlijimais, 
drįsta išeiti 
dą.

prieš
bet jie
dvasios

mū-
ne-
va-

Apie Sesiją
Kol dar nebuvo 

keli de- 
ir siūlė 
už tai,

lapeliai
pasiekę dvasios vadą, 
legatai’ darė pastabas 
papeikimus valdybai 
kad talpipo ^straipsnius, agi
tuojančius už tam tikrus po
litikierius

Kapitalis-,

Nuo to neatsilieka irj 
- Pereitą sekmadie-' 

nį tūlose bažnyčiose kunigai 
specialiai pamokslus sakė 
prieš ateivius, kad jie yra “ne
nuoramos,” “triukšmadariai” 
ir “atima darbus nuo 
amerikonų.” Remkite 
vių Gynimo Komitetą, 
veda kovą prieš ateivių 
klojimus ir visokias diskrimi
nacijas. i

tikrų
Atei- 
kuris

perse-

John J. Walinch, 39 metų, 
21 Alabama Ave., mirė rugp. 
9 d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Lai
dos rugpjūčio 13 d. 9 v. ryto.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J Garšva.

NOTICE is 
B 4561 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

NICK JOSEPHIDES 
Ave. Brooklyn, N.

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

Law at 683

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
328-330 Flatbush Ave., Borough of Brook
lyn, N. Y. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MILTON GRAFAKOS and 
GREGORY KATAVOLOS

328-330 Flatbush Ave. Brooklyn, N.

683 Myrtle

of

NOTICE is 
B 4417 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 118 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARCUS DANCHES 
Ave. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8202 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 713 
Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHOTTLER
713 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

118 Sumner

SUSIRINKIMAI
Central Brooklyn, N. Y

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 13 d. rugpjūčio (Au
gust) ’ pas draugą K. Bender 98 
Taiman Str., Brooklyn, N. Y. kaip 
7:30 vai. vakare.

Draugai ir draugės, malonėkite da
lyvauti visi, nes turim daug labai Į 
svarbių reikalų apkalbėjimui. i

M. R. Sekr.

NOTICE is 
B 4441 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law i ' 
Lorimer St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

JAMES DEPERINO
713 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 4724

A _ , Borough of Brooklyn, I

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

at 713 | 
’ of

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3975 has been issued to the undersigned 
to sell beer- at 
of the Alcoholic 
71 Hubbard St., 
County of Kings, 
premises.

PETER 
71 Hubbard St..

retail, under section 76
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

KERCHER, 
Brooklyn, N. Y.

(06T-68T)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Moderniška barbernė su 6 moder
niškais krėslais, viskas nauja; visi 
įtaisymai nauji ir moderniški. Ga
lite išbandyt vietą pirmiau pirkimo. 
Kreipkitės sekamu antrašu:
800 Manhattan Ave., Brooklyn N. Y.

(190-192)

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

NOTICE is 
B 4601 has 
to sell beer 
th Alcoholic 
New Utrecht Ave., 
County of Kings, to be consumed on the 
premises;

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2147 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
3905—7th 
of Kings,

8905—7th

at retail, under section 76 of 
Beverage Control Law at 

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

DOMENICK PALADINO.
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
A 8100 
signed to

uATinv a-T>r>r*n i 75 of the Alcoholic Beverage Control Law
xT tt* , . at 313 Wilson Ave.. Borough of Brooklyn,

4724 New Utrecht Ave. Brooklyn, N. Y. County of Kings, to be consumed off the 
] premises. 
| MORRIS ATTESLANDER.

313 Wilson Ave., Brooklyn,
• NOTICE is hereby given that License No.
RW 2519 has been 
signed to sell beer,

j under section 132 A 
verage Control Law

issued to the under- 
and wine at retail 

of the Alcoholic Be
at 7117—13th Avenue. 

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

FRANCESCO D’ERRICO, 
7117—13th Ave., Brooklyn, N.

to

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2308 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under section 76 of i 
the Alcoholic Beverage Control Law at 172 j 
Grand St., Borough of Brooklyn, County of I 
Kings, to be consumed on the premises. I

SAM JONAS
172 Grand St., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A. 8844 has been issued to the under- ■ 
signed to sell beer, at retail under section! 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law i 
at 214 Ave. S. Borough of Brooklyn, County I 
of Kings, to be consumed off the premises. I

JOSEPH LAPLACA
Brooklyn, N. Y. j214 Avė. S.,

NOTICE is 
A 8797 has 
to sell beer, at retail under section 75 of 
th Alcoholic Beverage Control Law at 2671 
Coney Island Ave., 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been tissued to the undersigned

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

2671 Coney
PETER PICCIONE

Island AVe., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to lhe under
sell beer, at retail under section

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3981 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3099 
Emmons Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
WILLIAM J. FAY FAY’S BAR and GRILL 
3099 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3984 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail, under section 76 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 1-—3 
42 St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

BARNET ALFRED TASMAN 
St., Brooklyn, N.1—3 E. 12

NOTICE is 
B 3888 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Irving Ave., 
of Kings, to

the
E.
of

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under section 76 of 
Beverage Control Law at 279 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.
KARL HEIECK

279 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

Nesenai buvo viršminėtas 
susirinkimas, kuriame tapo 
nutarta šaukti kitas mitingas, 
kuris įvyks trečiadienį, 15 d. 
rugpjūčio, “Laisvės” patalpo
je, 8 :30 vai. vakare.

Viši gerbiamieji draugijų, 
atstovai būtinai prašomi daly
vauti susirinkime, nes turime 
naujus dalykus aptarti.

Draugiškai, sekr. S. J. B.

No.NOTICE is hereby given that License 
B 2295 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, tinder Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 203 
Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises.

SEPHARDIC REALTY CORP.
203 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1066 
Winthrop Ave., Borough of Brooklyn, County 
of ' Kings, to be consumed on the premises.

SAMUEL HOROWITZ
1066 Winthrop > Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
-B 4559 has been issued to the undersigned 
to spll beer at retail, under Sectiop 76 of 
the Alcoholic Boyerage Control Law at 139 
Evergreen Ave., Borough of Brooklyn,- Coun
ty of Kings, to be consumed on* the premises.

, NICHOLAS BACHERT
(Evęrgrppn Bar and Grill)

• j 13$ Evergreen Ave. > • Brooklyn,, N. Y.
‘ ‘ ‘ that License No. |

Aido Choro Dramos Grupės
Narių Domei!

x» j. toj* ’ NOTICE is heyeby given • that License No. |Šiandien, id dieną rugpju- B 4258 has been issued to- the undersigned !
to sell beeiv at retail, under Section 76 of j 
the Alcoholic Beverage Control Law at 492 
6th Ave., Borough of Brooklyn, County of! 
Kings, to be consumed on the premises.

' LAURETTA McCOLE
492—6th Ave. ■ ■ ■ Brooklyn, N. Y.

rinkimas “Laisvės” svetainėj.
Teikitės visi, kaip griipie- 

čiai, taip ir negrupiečiai, da
lyvauti šiame susirinkime, nes 
bus skaitomas naujas veikalas 
ir jį grupė ims mokintis; taip
gi daugiau svarbių dalykų 
randasi aptarimui.

Dramos Grupės sekr.,
P. Baranauskas.

.NOTICE is hereby given that License No. 
B 4353 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 235 
Utica Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

SOLOMON SHIRK and 
ABRAHAM KERNER

Utica Ave. • Brooklyn,235 N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-1630 has been issued to the undersigned | 
to sell beer retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2123 I 
Regent Pl. Borough of Brooklyn, County of i 
Kings, to be consumed off the premises. Į

C. MARTINI and SON, INC.
2123 Regent1 Pl. ' Brooklyn, N. Y.

Bendras Išvažiavimas
Aido Choras ir East New, 

Yorko kuopos rengia bendrą’ 
išvažiavimą nedėldienį, 
pjūčio (August) 26 d, 
rest Parke. Bus dainų ir žais-! 
lų.

Taipgi meldžiame kitų, 
ganizacijų nerengti jokių 
rengimų tą dieną.

Komisija

hiOTICE is hereby given that License No. 
A 9397’ has been issued to the undersigned 
to sell beer retail, .under, section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2207 
Bath Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

NATHAN FRIEDMAN
2207 Bath Ave. Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby uiven that License No. ! 
A 1180 has been issued to the undersigned j 
to sell beer at retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1180 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, , 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. |

MEYER GINSBERG 
1180 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4492 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail, under section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 558—-7th 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

NAT JACOBS,
558—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
R.W. 2501 has been issued to the un
dersigned to sell beer, and wine at retail 
under section 132 A of the Alcoholic Be
verage Control Law at 2346—86 St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SALLY RUBENSTEIN
< Brooklyn, N. Y.2346—86 St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7779 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 462 
Irving Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

CHRISTIAN KUHNE.
462 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2470 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7901—3 Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN F. O’HARA
7901—3 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9337 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
280—7th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LEAH WEBER,
280—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3983 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 195 Utica 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

HENRY GOTTLIEB (BUCKY’S)
195 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control 
Central Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed 

ANDREW AUGUST 
354 Central Ave.,

Law at 354 
Brooklyn, County 
on the premises. 
LAISTNER

Brooklyn, N. Y.
I NOTICE is hereby given That License No. 
‘ B 4440 has been issued to the undersigned 
| to sell beer at retail, under section 76 of the 
• Alcoholic ”    ‘—1 1 
. Berry St., 
j Kings, to 

I 224 Berry

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed on the premises. 
DANIEL LAMONI CO,
St., Brooklyn, N.

224
of

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4456 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 300 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

RED TOWER SYSTFM INC.
300 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
H 4556 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail, under section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 448-3rd 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANGELO D. CHIAPPERINO, 
448—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8830 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
619 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

' premises.
! JOHN A. KONRAD and ALBERT J.
' KONRAD. KONRAD BROS.

619 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. • 
A 8822 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 of , 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Court St., Borough of Brooklyn, County , 
of Kings, to be consumed off the premises. 
MORRIS TASHMAN and JULIUS HERMAN 
305 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4557 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 140 
Court St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WOODROW ZEROS,
140 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9822 has been issued to the undersigned 
to. sell beer at retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 901 rUg- NOTICE is hereby given that License No. | J-'ranklin Ave., Borough of Brooklyn, County

Fo- i A 9347 has been issued to the undersigned . of Kings, to be consumed off the premises, 
to sell beer retail, under section 75 of i BEN TEITELBAUM ,and SOL W1LLICK 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1218 I 9<>l Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

or- j 
pa-

Informacijų Delei
Kai kurie iš draugų klau-j 

šia, kodėl dedama “beer lic
ense” aplaikymo pranešimai į 
“Laisvę”. Kai kas mano, kad 
tie pranešimai yra dedami 
kaipo žinios. Jie nėra žinios, 
bet yra apmokami skelbimai.

New York valstijoje yra 
toks įstatymas, kad gavusieji 
svaiginančių gėrimų pardavi
nėjimui leidimą “License” tu
ri pasiskelbti du kartu dien
raštyje ir du kartu savaitraš
tyje, tad tie pranešimai yra 
dedami taip, kaip ir kiti skel
bimai. ’ ' ' ' '1

“L.” Administracija.

Atvyko Japonijos Karininkai
Į New Yorką pribuvo spe- 

cialė Japonijos imperialistų 
misija su generolu Saburo 
Morozumi priešakyj. Morozu- 
mi yra 68 metų senis ir buvęs 
trijuose karuose. Viso yra 
devyni japoniečiai. Jie atvy
ko prekybos tikslais, o kokia 
ta “prekyba”, jau yra žinoma. 
Japonijos imperialistai vis 
daugiau perkasi Amerikoje 
karo ginklų, plieno, parako ir ris buvo vienas iš juokdarių

Acme Naujas Judis
Acme teatre, Union Sq. 

■New Yorke, yfa ' vaidinamas 
naujas sovietinis judis “House 
of Greed”. Judis yra paga
mintas pagal rusų satyristo 
Saltykov-ščedriho kūrinį, ku*

Didžiuma delega- kit6š medžiagos, nes rengiasi feljetohistų rašytojų/ Vaiždiio 
tų tam priešinosi, bet kuni- karan prieš Sovietų Sąjungą, ja caristinės Rusijos laikus;

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

HENRY MEYER
1218 Cortelyou Rd. Brooklyn, N.

- ■ - -■ ■ ... I VIIC X1.1VVUVI1V w*»v*xz» *-*<*■ v» c*v am&v

NOTICE is hereby giv.en that License No. | Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, County 
A 1650 has been issued to the undersigned “ *
to sell beer retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6924 
8th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off thb premises. 

CHARLES SWANSON 
6924-r-8th Ave. Brooklyn, N. Y.

of

of
63
of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9341 has been issued to the undersigned 
to sell beer retail, under section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Reid Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH HAUBER'
63 Reid Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4139 has been issued to thet undersigned 
to . sell beer . at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 966 
Coney. Island Avd., ■ Borough Of Brooklyn,- 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. . , ( ,

PATRICK J. McGRATH
966 Coney Is. Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE.'is ,hereby bi ven', that' License No. 
B 3218 has' berin issubd. to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7 6 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 4914 
13th Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

ISRAEL SKILOWITZ 
4914—13th Ave. * Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8278 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 606 
Nostrand Aye., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 
MARTIN F. HUSING J. HUSING and SON 
606 Nostrand Ave., ’ Brooklyn, N. Y 

( —. , , ......«... ..........' ■
NOTICE is hereby given* that License No. 
RL 9414 has been issued to the under
signed. to sell beer, wine and liquor at 
retail under section 13'2 ’A of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 372—12th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premise^.

JOHN CROSBY, Ind
WILLIAM BURKE }

872—12th St,, ’ / Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby- given that License No. 
RW 2563 has been issued to the ’ under_ 
signed to sell befcr, arid wine at' retail under 
section 132 A ’of the Alcoholic Beverage 
Control Lriw at 70 Kingsland Ave., Borqugh 
of Brooklyn, County of I(ingp, to be 6on- 
Siftned on the ?premises,) " '»• <

ANTHONY CIUFFO and HOMESTEAD 
RESTAURAMT • - • -

70 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I A 9347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 of 

I the Alcoholic Beverage Control Law at 1218

’ of Kings, to be consumed off the premises. 
HENRY MEIZER,

1218 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6^34 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 552 1 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN KOPFSTEDT, |
552 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4468 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 191 
Morgan Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bė consumed on the premises.

DOMINICK SZEMETO, 
Ave., Brooklyn, N. Y.191 Morgan

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

NOTICE, is 
B 4439 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 197 
Havemeyer St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PAUL WOLICKI,
197 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3821 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section J6 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 227 
Albany Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to ' be consumed on the premises.

HARRIET RONALDSON,
227 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3776 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 348 
Utica Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SYLVIA HIRCHORN,
348 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3976 has been issued to the undersigned 
.to sell beer at retail, under section 76 of 
’the Alcoholic Beverage Control LatV at 236 
Dahlgren Pl., Borough of Brooklyn, County

■ of Kings, to be consumed on the premises. 
I « PETER LORENZO,

236 Dahlgren Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2444 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage

, 20 Ave., Borough of
■ Kings, to be consumed
•’ - ’ • MICHAEL

7206—20 Ave.,

under section 76 of 
Control Law at 7206 
Brooklyn, County of 
on the premises.
BROWN,

Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
Idem

402

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI
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.

JjOTICE is hereby given that License No. -7 
n 4270 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH J. RIZZO. RELIANCE GRILL 
306—5th Ave., Brooklyn, N. Y. ,

t NOTICE ia hereby given that License No. 
IB 4424 has been issued to the undersigned 
j to sell beer at retail, under section 76 of \ 
■ the Alcoholic Beverage Control Law at * 
I 272 Wythe Ave.. Borough of Brooklyn, 
I County of Kings, to be consumed on the 
I jiremises.

BEATRICE HARDASHEWSKY, 
272 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4117 has been issued to the undersigned 
t<j sell beer at retail, under section 76 of 

! the Alcoholic Beverage Control Law at 
| 2210 -86 St.. Borough of Brooklyn, County 
• of Kings, to be consumed on the premises. | 
I MEMO DELICATESSEN CORP, 
j 2219—86th St., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
i B 4099 has been issued to the undersigned 
i to sell beer at retail, under section 76 of 
! the Alcoholic Beverage Control Law at 77 
Engert Ave., Borough of Brooklyn, County 

, of Kings, to be consumed on the premises.
CHARLES BTNDERT

i 77 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

; NOTICE is hereby given that License No.
B 4195 has been issued to the undersigned 

. to sell beer at retail, under section 76 of 
' the Alcoholic Beverage Control Law at 

51—5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of King-', to be consumed on the premises, 

; XEL FOLKS HENRIKSON ’ ’ ? 
j 51—5th .--.ve., Brooklyn, N. Y.
I ;T< ’ ’ ■ L ■*

i NOTICE is .hereby given that License Nd. 
i B 4257 has been issued to the undersigned 
: to sell beer at retail, under section 76 of the 
Į Alcbholic Beverage Control Law at 428—7Jtb j 
| Ave.. Borough of Brooklyn, County lof Kings, 1 
i to be consumed on the premises.

ALFRED G. HASLAM
1 423—7th Ave.; • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8816 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 735 
Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consulted off the 
premises.

SAM SCHOFFEL
735 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 3602 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2115 

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

I JACK BARBER and NICOLO LINTINI
i 2115 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4442 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1120 
Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH ENKELOWITZ,
1120 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 147 
Humboldt St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

VITO LICAVOLI
147 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4552 has been issued to' the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 550 
Smith St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL J. BEHAN,
550 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2410 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
261 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
GEORGE E. VANCE and ANNA CHTANESE 
261 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. (

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4373 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 df 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6011—4th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ADOLPH JEHLE and THOMAS H. 
GALLAGHER,

6011—4th Ave., 1 Brooklyn, N. Y.

1 NOTICE is hereby given that License No. 
I B 4479 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1855—86th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

EVA SCHIFFER,
1855—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3057 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section_76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4020 Avenue U, Borough of Bixx>klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN PEACEMAN.
4020 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. /. CO/flV
^pecialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

Chroniškos
Sergančiu Vyry ir Motery 

ligos Gydomos
Gydoma Odos 

Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir MSšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

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, Stu 
rūmų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS
no East 16 ST. N. Y.

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

New York
Valandos—• A. M. iki » P. M.; . 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

* ■




