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“Vis tiek Apleis”.
Taikai Pavojus.
Spauda Apie Japoniją.

Rašo D. M. Šolomskas

žė žydų Sionistų Namus 
Kuršėnų Miestelyj

BOLOGNA. —Užbaigiant jie to viešai nepasako, o 
karo manevrus, Italijos fa-1 mulkina minias taikos ir nu* 
šistinis diktatorius Mussoli-(Siginklavimo konferencijo1 
ni rugpjūčio 24 d. pareiškė: imis.
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PHILADELPHIA, Pa. — tais. Ir tą komitetas išpil- 
Tai dar bus pirmu kartu dys.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien,
Sekmadienių

Darbininkai Vu4 Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesne, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite

Japonijos imperialistai ant 
žūt-būt sumanė išprovokuot 
karą prieš Sovietij Sąjungą. 
Jų bjaurūs žygiai Mandžuri
joje ir ant Sovietų Sąjungos - 
rubežių aiškiai tą rodo. Jie 
ir jų padaras Manchukuo yra! 
areštavę virš 100 Sovieti] Są-j 
jungos piliečių ir juos kanki
na. Prie to, ant Rytinio Chi
nų Gelžkelio, kuris priklauso j 

a raškymo! jp"el?rno ir mdymo i Lietuvių Vaikėzų išdau- Per Garsiakalbį Bus Girdimos Visos Dainos, Prakalbos ir 
darba.

Tik Sovietų Sąjunga, siek
dama išvengti karo, vis dar 
pakent> Jokia kita valstybė 
nebūtų toleravusi Japonijos 
karo provokacijų.

Lietuvoje Pogromai “LAISVĖS” PHILA. PIKNIKAS BUS ' 
ĮDOMIAUSIAS, PUIKIAI ĮRENGTAS

KURŠĖNAI. — 'Paskuti-' 
niais laikais ^padaryta eilė .“Laisvės” piknike Vytauto! Praeitais metais buvo sto- . 

j gengsterįškų žygių prieš žy-j£jar^e įtaisyta garsiakalbis, ka darbininkų, nebuvo gali- 
Japonijos padaras Manchu- ^US’. saY° darbus^tautiš- - kuris duos balsą plačiai, taip ' ma suteikti tinkamo patar-

t padaužos apjRad visam darže bus galima' navimo svečiams.
— girdėti programą, ne

Govėda 60 jaunų nenaU" j kalbėtojus, bet ir dainas. • vengta.

To trū-1 
tik' kūmo šiais metais bus iš- i 

,_____ u„_, __  __ _____ „o_„. Gėrimams pati!
Bet Sovietų Sąjunga ne- dėlių tą dieną įsiveržė į žy-(rpaį naujienybė mūsų pikni-' įstaiga pagerinta, padidin- 

gales amžinai to pakęsti. Kan- dų sionistų namus, išdaužė j knnqp J 1 D . • n . \ 1
.-v. baldus ir daugelį žydų ap- pihecius ir muse. Negana to. Dar po

licija areštavo vieną žydą; siakalbį “Laisvės” piknikui 
ant So-, sako, tai tu išprovokavai tas Yra Pats radio taisytojas; i 
ų nėra'riaušes! į jis duoda savo patarnavimą j

kilo provakacijose lošia pirma J . . .
rolę. Jis. kurstomas Japoni- vainikavo tai rugpjūčio 231 
jos, atlieka bjauriausius dar-id.
| ) U S T? /'vl’i ntn C? o 1 11 YY m* O YY fY_ ’ J/

trybė išsisems ir bus privers
ta apginti savo 
nuosavybę.

Areštai ir puolimai : 
vietų Sąjungos piliečių 
netikėtas dalykas. Japonijos 
imperialistų laikraštis “Koku- 
min” dar 1 d. rugpjūčio rašė:

“Vienaip ar kitaip, bet So- 
vietų Sąjunga turės apleisti 
Rytinį Chinų Gelžkelį.” O ki
tas laikraštis “Niči-Niči”, 4 d. 
rugp., rašė: “Japonijos karo 
ministerija ruošia aštresnę
politiką prieš Sovietų Sąjun
gą”; gi “Asagi” pridėjo:
“Manchukuo valdžia ruošia 
eilę priespaudos priemonių 
Rytinio Chimi Gelžkelio klau- ~ i - -
simu." !serlfusj. ’spardavinejancius!se, programa bus puiki, apie

iš to visko aišku, kaip tie valstiečių .gyvulius už nemo-;^į netenka kalbėti. Kas 
imperialistai iš kalno 1
provokacijas.

Revoliuciniai Airių 
Ūkininkų Veiksmai

kuose. j ta, ir jų daugiau bus pada-
Draugas, kuris duos gar- i taip kad. tas trūku

mas bus prašalintas.
’! Visi ir visos ruoškimės į 

i “Laisvės” pikniką. j
1Darbininkų Narių Į

Susirinkimas
; visiems, kas tik jį šaukia. į 
Tai D. Lichter, 529 S. 60th ] 
St., Phila, Pa. i Rugpj. 30 d., 7:30 vai. va-

Draugai iš kolonijų, kurie kare, 995 N. 5th St., bus vi- 
i tik rengiatės dalyvauti, dar su pikniko darbininkų ir na- 
! smarkiau pasidarbuokite, rių susirinkimas.

Ardo Gelžkelius, Karpo Te- • kad piknikas būtų pasek- rinkimas 
legrafus, Protestuodami

Prieš Mokesčius

Net Anglijos laikraštis “New 
Chronicle” rašo: “Visiškai aiš-

Vokietijos ambasado
rius Washingtone Hans 
Luther. Per darbinin
kų protestus - demonst
racijas prieš Lutherio- 
Hitlerio atstovybę buvo 
areštuota ir įkalinta de- 
sėtkai darbininkų. “De
mokratine” Roosevelto 
valdžia saugoja šį nazių 
agentą, kaip savo akies 
lėliukę.

KARAS GALI IŠSIVERŽTI BĮ MINUTĘ 
-ĮSPĖJA DIKTATORIUS MUSSOLINI

Ragina Italijos Gyvenimą Paremti Karo Reikalais; Vos tik 
Neprasidėjo Karas Liepos Mėnesį; Karo Pavojus Sovietam

' “Ne rytoj reikia būt pri-1 Savo kalboje Mussolini 
įsiruošus karui, bet šian- patvirtino ir tą tiesą, kurią 
dien... mes turime tapti komunistai visuomet rodo 
karinga šalim. Politinis, darbininkams, 
ekonominis ir dvasinis šios viešpataus kapitalizmas, tol 

| šalies gyvenimas turi būt bus neišvengiamos tarptau- 
lparemtas karo reikalais..? tinės skerdynės.
j Nežiūrint ‘geros valios’ kon
ferencijų ir sutarčių, karas 
per amžius lydės šalių liki- i 
mą... Liepos mėnesio gale; Sovietų Sąjunga paskuti- 
susidarė netikėta padėtis niame savo perspėjime Ja- 
(Austrijos hitlerininkų su- ponijai užreiškė, kad toliau 
kilimas)... Jeigu mes nebū-' nepakęs Japonų daromų 
tume pasiuntę savo armijos areštų ir provokacijų prieš 
divizijas, būtų galėję pasie- Sovietų šalį ir jos piliečius t 
nio dalykai taip susipainio- ant Rytinio Chinų Gelžkelio. 
ti, kad klausimą išspręsti j Šiuos žodžius rašant, Japo- 
būtų buvę galima tiktai ka-;nijos imperialistai dar nėra 
nuolių balsais.” 'davę Sovietams atsakymo,

Dar nesenai pirmiau Mus- Į Bet pagal ateinančias žinias, 
Japonija užbaigtinai prireti-, 
gia savo karo laivyną prieš 
Sovietus.

Darbininkai, smarkinki- ’ 
me judėjimą prieš imperia
listinį karą ir už Sovietų 
Sąjungos apgynimą!

— jog kol ■ ; ’

Japonija Daro Visus Prisi 
rengimus Prieš Sovietus

•i ’

Šis susi- 
bus paskutinis 

mingas ir kad kuo daugiau- prieš pikniką. Jame turėsi- 
sia atvyktų iš jūsų koloni- me sutvarkyti visa, kas tik 
jos. Į reikalinga prie pikniko, ir

' prie darbų pasiskirstyti, ku
rie kur dirbsime. Šiame su
sirinkime turėtų dalyvauti 
visi komitetai busų ir visų 
kolonijų. Turėsime sutvar
kyti busų reikalą. Tad dar 
kartą visi ir visos būtinai 
dalyvaukite.

Komitetas.

DUBLIN. — Kovoje prieš į Kaip matote garsinimuo-

ruošė; kejimą valdžiai mokesnių užįmetaj darbininkai, kurie tik. 
| žemę, ūkininkai ardo gelž-; atsilankė, nebuvo apvilti; 
kelius, kapoja telegrafų vie-! buvo pilnai patenkinti. Šiais 
las ir kertamais medžiais,metais komitetas deda pa

ku, kad dabartiniu laiku Sovie- užverčia kelius.. Sustabdy- j stangas duoti programą dar 
tų Sąjunga labiausiai nori tai-j tas buvo traukinių judėji-; geresnę, negu praeitais nie

pavojus karo, 1 
abejonių, kad ne Sovietij Sąjun
ga tą iššaukė... Jau patsai 
Japonijos derybų vedimo pobū- ; 
dis rodė nesąžiniškumą. Sunku i 
tikėti, kad nuolatiniai įvykiai > 
ant Rytinio Chinų Gelžkelio nė
ra aiški provokacija, del kurios 
kenčia minimo gelžkelio darbi
ninkai. Tie įsišokimai būtų 
traukti, jeigu tik to norėtų 
ponija.”

. Jeigu Mandžurijoje yrajmas tarp Waterford ir Ros-' 
. .' tai negall bQtl slare. Bijodami kaimiečių, 

daugelis šerifų atsistatydi
na. IŠ LIETUVOS

‘ y®

nu-
Ja-

Francijos laikraštis 
pulaire,” aprašydamas tuos 
įvykius, sako:

“Piktadarysčių, įvykusių ant 
Rytinio Chinų Gležkelio, su
trauka yra baisi... Jau senai 
Japonijos valdžia linkui Sovietų 
Sąjungos politikos taiko viso
kias provokacijas^ kurios nieko 
negali apgauti ir sudaro pavo
jingą žaislą. Sovietų Sąjunga 
daro viską, kad išvengus karo, 
bet neteks nusistebėti del drą
saus pasimojimo. . . Japonijos 
tikslai yra didesni, kaip Ryti
nis Chinų Gelžkelis. Japonija, 
apsvaigusi pasisekimais Man- 
džurijoje, siekia tolimesnių plo
tų užkariavimo. Tanaka mi- 
nisterio sumanyta programa vy
kinama... Japonijos valdžia 
gerai žino, kad Sovietų Sąjunga 
nori taikos, kaip Vakaruose, 
taip ir Rytuose. Per eilę metų 
SSSR siūlė Japonijai pasirašyti 
nepuolimo sutartį. Bet Japoni
ja ne tik nenori tos sutarties, 
bet visais būdais stengiasi pa
kenkti ir Rytinėje Europoje ne
puolimo sutarties pasirašymui.”

Taip net kapitalistinių kraš
tų spauda apibūdina Japonijos 

<4ėšikišką politiką. Sovietų Są
junga nori taikos, vengia karo, 
bet tas nereiškia, kad ji su pą- 
gelba pasaulio proletariato ne
galės atremti Japonijos plėši-

Po-

LenkŲ-Vokiečiy Slapta 
Kariška Sutartis

PARYŽIUS. — “Echo de 
Paris” išspausdino rugpj. 24 
d. žinią iš Berlyno, kad Vo
kietija jau beveik užbaigė 
karišką sutartį su Lenkija. 
Daugelis sutarties punktų 
yra laikoma slaptybėje. Bet 
vienas dalykas žinomas: jei
gu Vokietija su kuom ka
riaus, tai Lenkija pristatys 
jai valgių ir kitų ūkio pro
duktų. Vokietija gi suteiks 
Lenkams chemikalų ir įvai
rių karo medžiagų prieš ki
tus priešus.

Naziu Vedybų Prisakymai
BERLYNAS. — Hitlerio 

sveikatos komisija išleido 
“dešimts apsivedimo prisa
kymų.” Liepia kiekvienam 
vokiečiui apsivesti, jeigu tik 
sveikas bei sveika; nesi
tuokti su žydais ir kitais 
“nenordiškos” veislės žmo
nėmis; gimdyti kievienai po
rai po 3-4 vaikus, kad tauta 
galėtų. išsilaikyti; visuomet 
atsiminti, kad esi vokietys ir 
išlaikyti “gryno kraujo” vei
slę. Yra dar keli kvaili įsa
kymai.

kus. Japonijos imperialistai 
nudegs nagus, puldami Darbi
ninkų Tėvynę.

knygų, dar gausiai paplitę 
kantičkos, šaltiniai ir peklos 
knygos. Laikraščių skaityto
jų yra 1%. Inteligentij ir 
“švietėjų” yra nemažai, bet 
jie laukia mėnesio paskutinės 
dienos ir tada patys “apsišvie- 
čia.”

žinomi vokiečitj lai
vei smarkiai puola 
“Lokalanzeiger” ra- 

sutikti su Kauno val-

Vėl Vokiečių Fašistai 
Grąsina Lietuvai

Berlynas, VIII. 7. Elta.— 
Kai kurių vokiškų laikraščių 
uždraudimas Lietuvoje iš nau
jo sujudino vokiečii] spaudą. 
Sužinoję apie tą įvykį, prieš 
Lietuvą 
kraščiai 
Lietuvą, 
šo, kad
džios pamatavimais negalima. 
Laikraštis dar šneka apie Liet, 
smurtą “grynai vokiškame” 
Klaipėdos krašte. “Deutsche 
Allgemeine Zeitung” sako, 
Europos padėtis yra per daug 
rimta, kad maža Lietuvos val
stybė ir toliau turėtų laisvas 
rankas “smurto politikai” va
ryti, kas prieštarauja jos pa
jėgumui ir gali, laikraštis pri
mena, privesti prie nenumato
mų pasėkų.

Durpyne Dirba po 18 Vai.
Rekyvos durpyno, priklau

sančio Šiaulių miesto savival
dybei, darbininkai dirba po 18 
ir daugiau valandų į parą, 
akordiniai uždirbdami 4—5 
litus. Darbo inspektoriaus pa
rėdymas dirbti tik po 12 vai. 
maksimum čia nebojamas.

Šerifas Užmušė Tris

Klumpe Užmušė Moterį
Lauksodis,. (Žarėnų v.). Rug

pjūčio 4 d Lauksodžio bažnyt
kaimy] Stasė Česnauskienė 60 

' m. amž. klumpe užmušė Ve
roniką Jucienę, apie 70 m.

Česnauskienė aiškinasi pa
leidusi klumpę į susipešusių 
vyrų 
kiusi

būrį ir j Jucienę patai- 
netyčia.

Tamsus Kampas
Rugp. m. 2 teko susipažinti 

su Beržuonių ir Uvainių dide
liais kaimais, kurie yra Pan
dėlio valsčiuje, Rokiškio apsk. 
Jaunimo gražaus ir daug, bet 
visi gyvena primityvišku 'gy

venimu. Vietoje naudingų

MORRILLTON, Ark. — 
Išgirdęs rūsčius ginčus 
May’ų šeimynos name, šeri* 
fas Atkinson įsilaužė vidun, 
nušovė du vyriškiu ir vieną 
motelį; ketvirtą žmogų pa
vojingai -peršovė, šerifas 
aiškinasi, būk jie užpuolę jį 
peiliais.

Niekšai Nušovė Negrą
BIRMINGHAM, Alai — 

Baltųjų govėda įsivijo į už
kampį ir nušovė nežinomą 
negrą. Piktadariai sako, 
būk jis užpuolęs tris baltas 
merginas parke, žmogžu
džiai už savo darbą gavo 
viešą policijos pagyrimą.

N. Thomas Išsisukinėja 
Nuo Suvienyto Fronto
NEW YORK. — Jau buvo 

rašyta, kad Socialistų Par
tijos vadas Norman Tho
mas, kalbėdamas jaunimo 
suvažiavime, pasisakė už 
bendrą frontą su komunis
tais kovoj prieš karą ir fa
šizmą. Komunistų Partijos 
sekretorius E. Browder del 
to parašė jam laišką, kvies
damas paskirt nuo Socialis
tų Partijos įgaliotinius vesti 
derybas del suvienyto fron
to su komunistais. I

Dabar laišku iš rugpj. 21 į 3UOS i ^auj°s rūšies karą 
d. Norman Thomas o.,
Browderiui atsako, kad jis. YPa^ nusigandęs,_ kaip ko- 
ten išreiškęs tik savo asme-; munistų vadovybė įsivyrau- 
niškus jausmus. Norman |ja streikuose ir unijose va- 
Thomas išmetinėja, kad jei- j karinėse šalies valstijose, 
gu Komunistų Partija žiū- j "
rėš į bendrą frontą, kaip į i 9,000,000 Išreiškė 

zv z-. « i Iri +• C? nni n I i ’ *

solini ramino, būk niekur 
nesą pavojaus greito karo. 
Dabar jis paleido katę iš 
maišo, jog karas gali užsi
žiebti bile minutę. Kiti im
perialistai galvoja lygiai 
taip kaip ir Mussolini, bet

Siundo Fašistus Karan 
prieš Raudonuosius
STAMFORD, Conn. — 

Valstijos gubernat orius 
Cross rugpj. 24 d. atėjo į 
fašistinių Amerikos Legio- 

I nierių suvažiavimą ir ragino

'drg.'karą prieš komunistus. Jis

priemonę sunaikint Socialis
tų Partiją, tai negalima bū
sią sueiti į tokį frontą.

Drg. Browder laišku rug
pjūčio 24 d. atsako, jog

Priešingumą Hitleriui
NEW YORK. — Johan- 

(nes Steel rašo vietiniame re- 
įpublikonų dienraštyje “Pos- 

‘ kad jam iš Berlyno yra 
privatiškai telegrafuota, jog 
balsavimuose pereitą sekma
dienį 9 milionai Vokietijos 
piliečių parodė priešingumą 
Hitleriui: vieni prieš jį bal
savo, kiti atidavė balsus už 
komunistą Thaelmanną, tre
ti susilaikė nuo balsavimo.

Kom. Partija žiūri į bend-'£,e 
rą frontą pirmiausia, kaipo j 
į priemonę apginti darbo 
žmonių reikalus, kovoti už 
bedarbių apdraudą šią žie
mą. O suėjus į bendrą fron
tą tam tikrais, aiškiai nu
statytais reikalais, komuni
stai iš savo pusės apribotų 
kritiką prieš prisidėjusią or
ganizaciją, ko) būtų tie veik- f __ .. v. .
smai išvieno daromi ir kiek Užmušti KOTCJlCCiai 
ta organizacija vykdytų su
tartį delei bendro fronto.

Pati per 60 Metų nei Sykj 
Nepabučiavo Savo Vyro?

ATHENS, Tenn.—Per 60 
metų ženoto gyvenimo Nan
cy Trammellienė nei sykio 
nesibučiavo su savo vyru, 
kaip ji dabar per spaudą gi
riasi. ■

r'Til
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Būsianti ir Piniginė 
Pašalpa Bedarbiams
WASHINGTON. — Be- 

darbių šelpimo administra
torius H. L. Hopkins sugrį-. 
žo iš Europos, kur tyrinėjo, 
kaip ten bedarbiai šelpiami. 
Jam ypač patinka, kad Mus
solini vienu plunksnos pa
braukimu panaikino bedar
bių šelpimo įstatymą Itali
joj.
Amerikos laikraščių repor

terių užklaustas, Hopkins, 
atsakė, kad šioj šalyj vei
kiausia bus įvesta įstatymai 
ir del piniginės bedarbiams 
pašalpos. Jis pritaria strei*u 
klaužiškam senato r iaus 
Wagnerio biliui. Tuo bi-" 
lium Wagneris perša, kad 
atskirose valstijose kapita
listai įsteigtų apdraudos: 
fondus savo darbininkams. 
Pašalpa būtų duodama tik- 
kelioliką savaičių per metus, 
ir tai “pastoviems, ištiki
miems” darbininkams.

Bedarbiai ir dirbantieji 
turi pasmarkint kovą už tik-* 
rą bedarbių šelpimo įstatyt 

;mą sulig biliaus H. R. 7598.
TOKIO. — 33 ateiviai 

Korėjos buvo banditų už
mušti ties Hsiaochengtze 
kaimu, palei sieną tarp Man- ryta užpuolimas-krata vieti-

iš
Užpuldinėja Komunistus

BOSTON, Mass. — Pada

■a;

•K

w

i

:{V.

£

džurijos ir Sovietinio Sibiro.
Gyvuliška Eisena

WATERTOWN, Ont. — 
Gaudoma koks tai didžiokas 
pamišėlis, kuris ant visų ke
turių (repečkas) vaikščioja 
ir bėgioja.

niame Komunistų Partijos 
centre ir areštuota penki 
draugai. 'U

ANN ARBOR, Mich. — 
Policija žandariškai išvaikė 
komunistų rinkimų vajaus 
mitingą po plynu dangum.

■ ■ • ,W - .’ 4 .>:4i
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Delei Lozoraičio Vizitos Maskvoje
Kaip jau žinoma, nesenai SSSR užsie

nio reikalų liaudies komisaras Litvinovas 
pasikvietė Lietuvos užsienio reikalų mi
nisters Lozoraitį į Sovietų Sąjungą. Vy
riausias Lozoraičio misijos tikslas buvo j 
>—visapusis pasitarimas su Litvinovu de
lei sudarymo Rytų Lokarno pakto.

Sugrįžęs iš Maskvos Kaunan, Lozorai- I 
tis, be kitko, pareiškė spaudos atsto- ;
vams:

I
Aš mielu noru konstatuoju, kad visais už- • 

sienių politikos klausimais, kurie sudarė mū
sų pasikalbėjimų objektą, abiejų vyriausyb. j 
nuomonės visiškai sutampa. Tai nenuosta- į 
bu, nes Lietuvą jau nuo seniau jungia su 1 
SSSR draugingi ryšiai, ir joks ginčas mū- ' 
su neskiria. j

Suprantamas dalykas, kad pasikalbėjimų 
centre stovėjo projektas vadinamo rytų re- i 
gijonalinio savitarpės pagalbos pakto, kuris Į 
kilo iš Sovietą Sąjungos ir Prancūzijos ini- I 

, ciatyvos ir kuriame turėtų dalyvauti Lietu- 
'•'va, kitos Pabaltijo valstybės, So v. Sąjunga, 

, Vokietija, čechoslovakija ir Lenkija, šitoks 
paktds turėtų apsunkinti bet kuri taikos su
laužymą jo dalyvių tarpe ir uždėti jiems pa- ; 
reigą, užpultajai valstybei prašant, teikti jai i 
pagalbą.

Tokio pakto, jei jis įvyktų, svarbumas ir 
reikšmė yra neabejotini. Juo turėtų būti 
lygiai suinteresuotos tiek mažos valstybės, 
tiek didžiosios. Jisai turėtu pagerinti at
mosferą šitoj Europos dalyje ir atimti pa
grindą visoms deklamacijoms apie “rytų 
erdvę”, “veržimąsi į rytus” ir t. t. Toks j 
paktas nebūtų nukreiptas prieš jokią taikin
ga valstybę, jisai tegalėtų būti nukreiptas 
prieš užpuoliką. Aiškus dalykas, kad toks 
taikos instrumentas negalėtų būti pavarto
tas bet kuriems teisės pažeidimams konse
kruoti. Lietuva yra davusi savo sutikimą 
dalyvauti tokiame pakte. Suprantamas da
lykas, kad mes dalyvausime derybose del ■ 
paruošimo teksto, kurio ligšiol dar nėra. 
Šiuo tarpu tekalbama apie dėsnius, kuriais 
turėtų būti pagrįstas toks projektas. Rei
kia tikėtis, kad ir tos valstybės, kurios Ilg
ši})! dar nėra pareiškusios savo teigiamo nu
sistatymo del kalbamo sumanymo, pagaliau, 
prisidės prie akcijos taikai patikrinti.

9

Mes jau ne kartą nurodėme, kad So
vietų Sąjunga šiuo tarpu pasirengusi eiti 
toliausiai, kad tiktai palaikius pasaulyje 
tail$ą, kadangi, iš vienos pusės, taika jai 
yra' labai reikalinga, nes visa šalis pa
skendusi kūrime socialistinio gyvenimo, 
o, iš kitos pusės, imperialistinis karas yra 
didžiausia nelaimė darbininkų klasei. Pa
staraisiais keliais metais, todėl, Sovietų i 
vyriausybės užsieninė politika buvo at
kreipta darbui už taikos palaikymą.

Antra, kaip jau mes ne kartą aiškino
me, yra ir kapitalistinių kraštų, kurie 
dabar karo nebenori, kadangi jie nesitiki 
nieko daugiau laimėti, ką laimėjo perei
tam kare, o pralaimėti gali daug. Vienu 
tokių kraštų yra Francija. Del to So
vietai ir dirba su Francija bendrai ant 
tiek, ant kiek pastaroji kovoja už taiką.

Trečia, mažosios tautelės, kaip Lietu
va, priverstos karo bijotis taipjau, ypa
čiai turėdamos tokius kaimynus, kaip fa
šistinė Vokietija, kuri mojasi pasigrobti 
visą Pabaltį ir net Ukrainą. Mažosios 
valstybėlės gali Imti visiškai nušluotos 
sekančiam kare.

Tuo būdu, Sovietai, kaip matome, ir . 
bando sudaryti t. v. “Rytų Lokarną,” 
sutartį, kurion įeitų visa Rytų Europa, ir 
kuri garantuotų dabartinį sienų nepalie- 
čiamuma.

Šituo tikslu Lozoraitis buvo pasikvies
tas i Maskvą. Jis buvo gražiai priimtas 
ir išvažiuodamas, nuo pasienio, pasiuntė 
Litvinovui telegramą, padėkavodamas už ’

malonų ir draugišką Sovietų vyriausybėj ; 
atsinešimą linkui jo misijos.

Be: minėtos, sutarties, Lozoraitis kalbė
josi su Sovietų vyriausybe ir delei pre
kybos. Reikia atsiminti, kad Sovietai 
šiuo tarpu Lietuvoj parduoda nemažai 
pramoninių išdirbinių—žemdirbystės ma
šinų, anglies ir kitokių dalykų. Per ke
lis metus Sovietai Lietuvoj pardavė savo 
produktų už daugiau, negu jie iš jos pir
ko. Todėl Kauno vyriausybė susirūpinu
si ir mano kaip nors įkalbėti Sovietams, 
kad jie pirktų ir Lietuvos bent agrarinių 
produktų. Pramoninių gaminių, kaip 
mašinų ir kitų, kas reikalinga Sovietams, 
Lietuva neturi.

Kalbėtasi, pasak Lozoraičio, ir “apie 
kultūrinius ryšius tarp Lietuvos ir SSSR 
(parodos, pasikeitimai artistais ir pąna- 
šiai).”

Bus žmonių, kurie del to visko sakys: 
i “Ana, žiūrėkit, kaip bolševikai sugyvena 
i su fašistais; Smetonos bičiulį net į Mask- 
I va kviečiasi, etc. etc.” Mes jiem galime 
j (ir privalome) atsakyti, kad bolševikai 

bile su kuo gali tartis ir kalbėtis, jei iš to 
; yra naudos darbininkų klasei, naudos 
i darbininkų pergalei, naudos pasaulinei 

taikai. Sovietų Sąjunga priversta gyven- 
į ti ir palaikyti ryšius su kapitalistinėmis 
j valstybėmis. Ne nuo vienos Sov.Sąjungos 

priklauso ir taikos išlaikymas. O taika So
vietams reikalinga. Todėl josios valdžia 
ir deda dideliausių pastangų prieiti prie 

' kiekvienos valstybės ir valstybėlės, suda- 
! ryti sutartis, kad prašalinti imperialisti

nio karo pavojų.
Net tokiai plėšikiškai imperialistų val- 

stybei, kaip Japonija, Sovietai keliais at- 
) vėjais siūlė sudaryti nepuolimo sutartį.

Kiek tai liečia vidujines buržuazinių ir 
! fašistinių kraštų tvarkas, tai Sovietai pa

lieka patiems tų kraštų gyventojams— 
patiems darbininkams ir visiems darbo 
žmonėms. Jų reikalas ir pareiga apsi
dirbti su savo buržuazijomis. Sovietų 
valdžia nesikiša į vidujinius kitų kraštų 
reikalus, kadangi proletarinė revoliucija 
tokiu būdu nesidaro.

Gyvavimas ir stiprėjimas Sovietų Są
jungos, pasekmingas kūrimas socializmo 
šiuo tarpu savaime yra milžiniška pajėga 
—moralė pajėga — kuri revoliucionizuo- 
ja buržuazinių kraštų mases. Todėl iš
laikymas Sovietų Sąjungos, neprile.idimas 

i kapitalistinių kraštų ginkluotai ją pulti, 
yra pareiga visų sąmoningų darbininkų, 
viso proletariato.

Tas pats galima pasakyti delei kultūri
nių ryšių užmezgimo su fašistinėm šalim. 
Nūnai jau kiekvienam aišku, kuri kultū
ra kurią griauna: buržuazinė proletari
nę, ar pastaroji buržuazinę. Buržuazinė 
kultūra, kuri remiasi išnaudojimu, savo 
dienas atgyveno ir jinai įra, smunka, 
kuomet proletarinė kultūra kyla nepap
rastais tempais, atkreipdama viso pasau
lio akis į save.

Todėl Sovietų Sąjungai ir visam pro
letariatui tokis apsimainymas kultūro- 

į mis tegali išeiti didžiausion naudom .Pa
imkim konkrečiai Lietuvą. Ten per il
gus metus apie Sovietų Sąjungą viduti
nis pilie tis darbo žmogus žinojo labai ma- 

■ žai ką, arba nieko. Kunigai per “pamok
slus”, spaudą ir kitokiais būdais, be 
šmeižtų ir melų nięko gero apie Sovietų 
Sąjungos milžiniškus pasiekimus nepasa
kė. Komunistinė spauda slapta ir silpna, 
pasiekti daug žmonių1 nebegali, o iš So
vietų Sąjungos spaudos, tik, berods, vie-, 
nas ar du laikraščiai įleidžiama, ir tuos 
negalima laisvai gauti; be to, jie rusų 
kalboj, retai kam teįskaitomi. Ir taip 
Lietuvos masės žmonių, net ir inteligen
tija, tūnojo nežinystėje, kiek tai lietė tei
singas žinias apie Sovietus.

Bet štai pereitais metais nuvyksta So
vietų Sąjungon, berods, vienas pianistas 
gastroliuoti, ir su juo žurnalistas. Par
važiavę atgal, kad ir nedaug, tačiaųs vis- 
tik jie buvo priversti pasakyti tiesos apie 
Sovietus. Arba štai šiemet į Sovietų Są
jungą nuvyko keletas Lietuvos žurnalis
tų. Sugrįžę, kad ir labai nenoromis, tūli 
jų turėjo parašyti apie tuos milžiniškus 
pasiekimus statyboje, kuriuos- Sovietai

cUro. Net ir lietuviški Kauno lakūnai, 
nuskridę Maskvon, sugrįžę, paskelbė 
visą eilę neužginčijamų Sovietų pasieki
mų, kaip aviacijoje, taip ir bendrame 
žmonių būvio gyvenimo pakilime.

Vadinasi, tas viskas rodo, jog Sovietam 
tokis susirišimas kultūriniais ryšiais yra 
labai naudingas, kadangi doresni artistai 
(o tokių, be abejo,.buržuaziniuose kraš
tuose yra nemažai), pedagogai ir kt., at
silankę Sovietų žemėję, ir sugrįžę na
mon, dažnai, prieš buržuazijos norą sklei
džia propagandą už Sovietus, dažnai ne
sąmoningai, aiškindami jiems matytus 
socialistinės kūrybos, socialistinio meno, 
socialistinio švietimo pasiekimus.

Tas viskas parodo, kodėl Sovietai ta
riasi su buržuazinių kraštų atstovais, 
kviečiasi juos, mandagiai priima juos ir

kodėl jie, beje, kviečiasi buržuazinių kra
štų menininkus ir kt. buržuazinės kul
tūros atstovus.

• Buržuazinių kraštų darbininkams gi, 
iš kitos pusės, reikalinga stiprinti savo 
kovos prieš išnaudotojus, spiestis aplink 
komunistines partijas, vado,vau jaučias 
tom kovom, kad juo greičiau nuvertus 
savo' buržuaziją ir įsteigus darbininkų 
valdžią.

Jeigu Lozoraičiai arba kiti jiems pana
šūs tariasi su Sovietais, tai tik todėl, kad 
juos verčia tam tikros aplinkybės. Bet 
del to Lietuvos dabartinė tvarka nenusto
ja būti fašistinė. Ji smaugia revoliucinį 
judėjimą, persekioja komunistus ir visus 
revoliucinius darbininkus, saugodama 
fabrikantų, .pirklių ir dvarponių intere
sus.

ĮDOMUMAI

Senovėje?

Buvo laikas, kada žmo
nės dar nemokėjo apdirbti 
laukus ir maitinosi daugiau
siai mėsa ir šaknimis. Val
gė ne tik visokius gyvūnus, 
bet kartais net kitu tautu 
žmones. Sako, kad Afriko
je tarpe laukinių tautelių 
buvo žmonių, kurię kitos 
tautelės pamatę žmogų pul
davo ant jo šaukdami: “Mė
sa!”, “Mėsa!”

Šiaurinėje Amerikoje in
di jonai labai nustebo, pama
tę javais apsėtus baltųjų 
laukus. Vienas iš jų vadų 
pasakė indijonams kalbą:

“Baltieji tvirtesni už mus,

tokią, kokia ji yra. Tampių.
daug laiko prabėgo. Ilgai tojas užrašė grafo pietus: 
žmonės nemokėjo įrauginti 
ir kepti duoną.

Paimsime bulves, kurios apsiavais.

PirmadieAUj Sugpj. 2^ 1934

meškos suėsta į’ketvirtadalį 
valandos. Paskui sekė kiau
liena su specialiais priesko
niais, briediena, vištiena ir 

i įvairios žuvys. (
“Kalnas kaulų išaugo 

Į prie kiekvieno ant stalo už- 
; dangalo. Po stalu šunys 
I urzgia prie kaulų, kuriuos 
i jiems meta nuo stalo. Jie 
į valgo ilgai. Valgo ir geria, 
! nes tai svarbiausias jų pa- 
! silinksminimas. Po pirmes
nių valgių seka nauji—py- 
; ragai, obuoliai, riešutai ir 
| kiti lengvesni valgiai. Mi- 
|daus ir degtinės išgėrė bač- 
: kūtes. Nestebėtina, kad pa- 
| baigoj valgio kaip kurie iš 

Štai kaip vienas rašy-i pietautojų jau buvo girti ir 
miegojo.”

“Atėjo tarnai, žaliai apsi- į Pirmos šakutSs Anglijoj• 
rengę, su ilgais raudonais'

Jie sustatė sta-' 1608 metais į Angliją tu-
dabar sudaro didesnę pusę Lis, užtiesė juos uždangalu Thomas Koriot parvežė 

vvuuu’u luawuu su išsiuvinėtais briedžiais, Į pirmąsias šakutes. Laike 
7«9 metais, laike Didžio- šunimis ir medžiotojais. Pa- sav° keliones po Europą jisEuropos gyventojų maisto 

O T, __________
sios Francijoj, Revoliucijos, 
bulvės dar buvo tik naujie
na. Bulvės parvežta į Eu
ropą iš Pietų Amerikos, Pe- S'^1- 
ru ir Chilės šešioliktame. vlfto 
šimtmetyje, bet jos prasi-

dėjo ant stalo duonines 
“lėkštes,” patraukė sunkias 

i kėdės ir pašaukė ponus val-

buvo

Ponai ir svečiai su- 
į valgomąjį. Visi jie 
dikti, raudonais žan-

platino tik viduryj devynio- ^ais. Kartu įbėgo du dide- 
likto šimtmečio. Ilgai į jas L gvafo šunys. Susėdo už
prastai žiūrėjo.

Kaip Valgė žmonės
Pas turčius nestokavo 

auksinių ir sidabrinių daly
kų, o vis tik pas juos ant 
stalo nebuvo paprastų val
gomų šakučių. Mėsą imda
vo iš bendro indo visais pen-! 
kiais pirštais. O: ir peilis

state. Tarnai atnešė pir
miausiai keptą meškieną. 
Ponai sudraskė ją į šmotus 
ir valgė imdami penkiais

vedė savo užrašus ir tarpe 
kitko jo dienyne buvo už
rašyta: “Kada italai valgo 
mėsą, tai jie naudojasi ne
didelėmis šakėmis, padary
tomis iš geležies arba plie
no.” Koriot, pirm negu grį
žo į Angliją, nusipirko to
kias “šakes”. Jos labai ma
žai buvo panašios į dabarti
nes šakutes, tai buvo ant

' (Tąsa 5 pusi.)

BOB

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA
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ųž tai, kad jie valgo .grūdus, nebuvo prie kiekvieno žmo- 
,o mes mėsą. Mėsa retai pa- gaus, bet tik kokis vienas 
kliūva, jos išaugimui ima, ant ■ stalo< ■ Lėkštės taipgi 
kelis metus, o grudai, ' ku-! vėlai‘ atsirado. ' Paprasti 
riuos baltieji meta į žemę, Į ^moneš jokių lėkščių neturė-' 
išauga į kelis mėnesius lai- j-^ Į<aįp jų neturi daugelis! 
ko.. Prie to, mėsa turi ke-jir dabar valstiečių, o tur- Į

čiam lėkštes padarydavo iš ga^ nepaprastą klausimą. Aš, Robic, Wm. J. Robinson, Au- 
apvalu duonos rytuliu. Po !’ašau a^lišika> li"-igust Forel ir t. p. Per “Lais- 
vateio turčiai tas duonines'1™1 nelabai kaip gallU’ ir bu’;Vės” redakciją (d. J. Barkų)• d rdLvn,Č,aU abai dgkill8’as’ jei -iūs,Jūs irgi galėtute tokių knygų 
leksteS aiba atiduodavo man išverstumėt lietuvių kai-j įsigyti 

ubagams, arba išmesdavo bon ir patalpintumėt “Lais-, moi<site 
šunims. , ve j”. į

Šakutės ir lėkštės atsira-! Esu jaunikaitis 18 metu am-.i * i ...
do tik apie 300 metų atgal džiaus, sveiko sudėjimo, sveriu < nnjjmų.
ir tai tik pas turčius. Vai-!180 sv- Kai ma» suėjo 15 me-""J 

sta-a® nustebau, t patėraijęs,
■kad man nakčia išsilieja kokia

. ; tai balsva medžiaga, per sap-jros sveikatos būtenybė.
Paskui pradėjo net kas jūs. esate jaunas, sveikas, 

Buvau pas gydytoją, visai normalus vaikinas. Gam-

turias kojas, o mes tik dvi, j 
kad ją pasivyti. Grūdai ten į 
auga, kur juos pasėja. Žie
mos metu mes šalame ir 
kenčiame alkį, o balti gyve
na ant vietos1 ir valgo grū
dus. Aš jums sakau, kad 
žmonės, kurie valgo grūdus, 
nugalės tuos, kas valgome 
mėsą.”

LYTINIS SLĖGIMAS ne ar taip kur gauti knygų 
. v . lyties klausimais, tokių auto- Drauge gydytojau. As turiu į . . . ,T . „...v■ rių kaip Havelock Ellis, W. F.

Ir daug daug ko iš- 
ir sutaupysite sau 

i daug sveikatos ir energijos.
čia tik keletą duosiu patė- 

Sakote, gal negerai, 
i kad vartojate gerą, sveiką 
! maistą. Gerai, taip ir reikia, 
j Atatinkamas maistas yra gę

I
gomuose kambariuose

Pirmiausiai žmonės vai- lūs tarnai tik prieš valgį su-1 
gydavo grūdus, o paskui iš taisydavo, užtiesdavo baltai, j na> 
jų išmoko kepti duoną ir I tada suvirsdavo ponai ir po-1 nakt.

Duona neis- nios medžioję. Greta SU Jis davė vaistų, bet nieko ne-jįa Jus gausiai apdovanojo 
. Ir aš patėmijau, kad skania sveikata. Mokėkite tik 

mano veidas buvo švarus, bal- ją išlaikyti. Ir žinokite, 
tas, o pradėjo jį mėtyti ko- Drauge: Jums liaukos ir orga- 
kiais tai raudonais šlakais, nai duota ne tam, kad juo su- 
Ii’ man per naktį esti subrin-' džiovintus, 
kęs, nors ir stengiuos nieko kyti. 
nemąstyti. Aš vartoju gerą, savo pareigas, turi eiti. Lyti- 
sveiką maistą—gal tas nege- nio gyvenimo plotme mes svei- 
rai? Aš da nieko' neturėjau katą sugadinam ne dėl kokio 
su moterim, bet patėmijau, tai lytinio išgvėrimo, ne dėl . 
kad susijaudinus ir besibu- lytinių perdėjimų, bet, atbu
čiuojant, man išbėgo. Gal tai i lai, dėl perdidelio susivalęly- 

j reiškia kokį nusilpimą ir kaiplmo, represijų. • ‘
i to visko išvengti? Būčiau la- 
j bai 
; nes 
i bą.

virti sriubą.
moko iš karto pasigaminti jais subėgdavo ir ruja šu- gelbėjo.

Scena iš oniesto Constantine, Algerijos (kurią 
valdo Francijos imperialistai), tuojau po anti-se- 
niitinių pogromu įvykusių* keletas savaičių atgal

sumarinuotus lai- 
Liaukos ir organai eina

j

dėkingas už patarimus, 
man daug kliudo dar-tai

ATSAKYMAS
klausimas, Drauge, nė- 

pa-

Kaip Jums‘dabar yra, visai 
natūralu, Jūsų aplinkybėse. 
Ir tai nėra jokis nusilpimas. 
Ne. Jūsų nuotikyj yra didelis, 
visai normalus lytinis slėgi
mas. Ilgai laikyt toks slėg- 
mas, žinoma, nesveika.

Vaistų? Čia, Draugesne • 
vaistų reikia. Gamta daro 
savo griežtus reikalavimus. .

Jūsų
i ra nepaprastas. Jis labai 
1 prastas ir daugženklingas 
I Jūsų laišką aš gerokai sušvel
ninau, kad tiktų spaudai, nes, Jeigu jų neklausai ilgą laiką,- 

į mat, visokio yra svieto, ir mes gamta visaip nubaudžia. Jei 
■ da negalime viso ko pilnai ir aplinkybes leistų, Jums reikė- 
aiškiai pasakyti, žlibi neži-

I nyste, prietarai, melaginga do- 
I rove, dievašnikiškumas da vis 
i tebelaiko klaikiomis miglomis 
i užklotą visą lytinį gyvenimą, 
j Ir tokia kvaila būkle gadinte 
i gadina tūkstančių tūkstan- 
' čiafns sveikatą, taip vyrų, taip 
! moterų. Trumpu straipsneliu 
čia daug ko nepasakysi. Ban
dykite, Drauge, miesto knygy-

tų vesti.

Nervams kiek apraminti, 
vartokite bromo: “Triple bro- ‘ 
mides, grs. 15, tablets' No. • 
100.” Į stiklą vandens įtarpin- 
kite po 2 (arba ir po 3) tab
letes ir išgerkite kas vakaras, 
prieš gult eisiant. Nekenkia. 
Gamtos įstatymų, žinoma, ne-' 
pakeičia.
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KARO PROVOKACIJOS PRIEŠ 
SOVIETU SĄJUNGĄ

Vokietijos Fašistai Kaukia numo ir apsaugojo pasėlius

LAISVE

| kolchozninkai'’išvknet Mano Įspūdiai iš Lawrence liaudies Chofinį badą” Sovietų Ukraino
je, taip Japonijos ir Man^ so pasaulio revoliuciniu pro 
chukuo plėšikai skelbia apie letariatu atrems imperi 
tai, kad būk Sovietų Sąjun- tų puolimus.
gos karo orlaiviai skrajoja, D. M. šolomskas.

Japonijos ir Vokietijos dabar yra geras derlius. • virš Manchukuo teritorijos, |
fašistai užsiima bjauriausio-! “Aš buvau Kijevo, Char-1 kad būk SSSR parubežio

TtoHm Puslapi®

iaiit ro Pikniko ir Prisirengimas prie Rugs. 9

Wilkes Barre, Pa

kolonijų darbo.
Ko mums reikia ir ko mes 

draugiškai prašome iš tolimes
nių kolonijų, tai skaitlingos pa
ramos išbandymui to mūsų 
pasiryžusio darbo. ’Mes kvie
čiame visus ir iš visur draugus 
darbininkus ir artimus simpa- 
tikus, bei pritarėjus dalyvauti 
mūsų bendroj iškilmėj. Mes 
kreipiame ypatingą domę į; 
draugus, turinčius mašinas. Va-

i Maple parkas yra graži kos organizacijos), bet gi Liau- 
i vieta. Ten draugai lawren- dies Choro piknikas buvo dide- 
’ ciškiai padėjo be galo daugi lis—skaitlingas publika ir jame 
darbo, rūpesčio ir energijos,' nuotaika buvo pavyzdingai ge- 
pakąl jį išdirbo ir privedė prie ra.

'tokio puikaus vaizdo, 
ijis dabar atrodo. Tiesa, 
I nėra ežero—maudynių,

rais karo provokacijomis. Jie, kovo ir taipgi važinėjau! sargai ant Amūro upės ap- 
viską daro, kad sukūrus ka- Kaukazijos kraštuos ir nie-l šaudo Manchukuo laivus ir 
ra prieš darbininkų tėvynę!kur nemačiau to ‘katastro-i tt., kas yra jų grynas iš- 

jfiško bado.’ Pavolgėje der-1 misiąs.
- Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijos organas 
“Pravda” sako, kad SSSR'- 
norėjo gelžkelį parduoti, I jungtinių" Vaktij.

__________ _ i kad pagerinus santikius SU Partijos, kuri atstovauja ir gi-, karštų saulės spindulių, suda-Įdovystėje draugės 
įbadą” nustebino profesorių, Japonija. ' 1 1 „ 
j kuris tik atvyko iš Sovietų ponijos imperialistai turi 
~ ‘ . Vokietijos fašis- pasigaminę karui planus ir

■tai su “bado” blofu taip už-i nuo jų nenori atsitraukti,

kas yra jų grynas iš-
—Sovietų Sąjungą.

Dabartiniu laiku Vokieti
jos fašistų spauda pradėjo, 
pasiutusią melų kampaniją 
prieš Sovietų Sąjungą. Fa
šistinė spauda užpildyta me
lais, būk Sovietų Ukrainoje 
ir kitur žmonės badauja,'.^ 
būk ten jau mirė 1,500,0001 
iš bado, kad Kijeve ir kitur j ai su 
pilnos gatvės mirštančių nuo I 
bado. Žinoma, kad tai yra 
bjaurus melas. Bet fašistai, 
neva gelbėjimui “badaujan
čių”, net sudarė komitetus, i 
Viena, jie Vokietijoje, tokiu 
būdu šmeiždami Sovietų Sąj 
jungą, mano užduoti smūgį Sąjunga pasiūlė Japonijos ir 
komunistams, kurių įtaka jos padaro Manchukuo vai

liūs numatomas neprastes- 
jnis už Ukrainos ir Kauka- 
!zijos.”

Reiškia, fašistų išmislyti 
melai apie “katastrofiška

Tas reiškia, kad darbinin- 
kaip kai pradeda daugiau susiprasti 
ten ir daugiau linksta prie jų pačių žuodami į šį pikniką, jeigu dar 
kur)klasės reikalų. Tai yra sveikas vietos mašinoj yra, pasiimkite- 

G kj|-us draugus, neturinčius 
graži Progų važiuoti, ir atvažiuokite 

patiko pilnomis mašinomis. Jūs žino- 
;Worcėsterio choro dainos ir jų te? Aš noriu pasakyti trumpai 

jų Komunistų ; piai ąžuolai, pridengdami nuo harmoningas sudainavimas va- ir storai: nevažiuokite tuŠčio- 
; mokytojos I niis mašinomis. O už jūsų to- 

Meškienės. Dainavo keletą gra- kią draugišką talką mes reng_ 
žiu dainų; jos visos maloniai!Di būsime labai dėkinJS’ir jūsų 
žavėjo klausytojus, bet viena:' patarnavimą didžiai įvertinsim. 

I “Raudonoji Armija čia pat, ” j §1 sykį irgi apie programa, 
tai giliai palietė darbininkų re-Į žaislus ir t. p. dalykus nekalbė- 
voliucinius jausmus. Ir už tai j sime, nors jų bus, nes tikslas 
publika ilgais ir karštais aplo-įyra ne užbovyti kuomi nors, 
dismentais ačiavo visam chorui i bet rimtai kalbėti į susipratu- 
ir mokytojai. Gardnerio cho-! sius darbininkus ir priminti jų 
ras irgi gerai sudainavo keletą 
dainų. Matyt, choras dar jau
nas, bet jo drąsus išėjimas rodo 
jo gyvumą ir lemia jam pir- 
mynžangą—progresą dainavime 
ir organizatyviame augime. Mo
kytoja jauna ir, matyt, energin- 

| ga draugė. Jos vardą nenu- 
Lawrence girdau.

; Dainavo So. Bostono ir Nor- 
Tai ačiū drau- !woodo chorai bendrai. Visai 

Nashua’es,! nestebėtina, kad šitiems cho
rams vyksta gerai dainuoti. 
Jaunas draugas Petrik (Petri- 
kevičius) iš Lawrence, Mass., 
dabartiniu laiku mokytojauja 
So. Bostono Laisvės Chorui. 
Draugas Petrik yra gabus savo 
profesijoj.

Keturių Kuopų Piknikas 
{Ruošiamas Visu Smarkumu

Prieš pat programą turėjome

Darbininkai Įvairių Išdir- 
bysčių ir Tautų!

Laikas susirūpinti, suprasti ir J saros karščiuose. Bet užtai 
pažinti savo spaudą ir darbiniu- į ten yra gražus pušynas, klevų 
kų klasės politiką, vedama' ir kitokių medžių. Plačiala-'

j žmonės galėtų pasimirkyti va- pasireiškimas.
Choro piknike turėta 

programa. Man labai

Bet kadangi Ja- darbininkų reikalus. Reikia | ro taip malonų pavėsį; o svė- 
apleisti rėmus politikoje savo j renantis vėjalis pro medžių 
priešą, kapitalistų klasę. ! šakas, palengva liesdamas, 

šiuo svarbiu klausimu yra , taip vilioja, kad vargiai norė- 
rengiamos masinės prakalbos, j turn tą viską mainyti ant ap- 

. i nuoginto ežero.
I

į Čia tikrai puiki poilsio ir 
Reichstago namą ir paskui' chukuo žygius atsako Jąpo-!So. Grand St. Bus geri iš sve-( sveikatos atgaunanti vieta, 

tur ir vietiniai kalbėtojai. Aiš- Apart gražaus gamtiško vaiz- 
kins politines rinkimų progra-jdo, čia draugės užvedę puikų 
mas ir kandidatų ■ atstovavimą j įvairių gėlių daržą. Tas didžiai 
į valdvietes. pagražina patį parką ir iššaukia

Lietuviai darbininkai ir dar- augštą įvertinimą iš atsilankiu- 
bininkės, pribūkite į laiką. Iš- sios publikos. Nežinau, kaip ki- 
girsite daug naudingų nurody- ti, bet aš Maple parke jaučiuo- 
mų ir-persitikrinsite, kad re-'si gana smagiai. Retai man 
mimas priešų politikos yra di,- tenka ten pabūti.
džiausiąs savęs apvylimas, ne- ■ 
šautis žalą darbininkų klasei. 

Brastietis.

jsiduos sau per nosį, kaip jie!tat jie ir daro tas visas pro- jVyks rugpjūčio 27 d., 7 vai. ya- ( 
” ” “ ’ ’ ’ už visus Man-j kare, ant Market St. ir kampojužsidavė patys sudegindami. vokacijas.

teisdami komunistus.

Japonijos Provokacijos
Pereitais metais Sovietu

nija, nes ji Manchukuo su
darė ir globoja.

Amerikos Imperialistų 
žygis

Japonija ruošiasi karan
smarkiai auga, nepaisant fa-i džioms atpirkti Sovietų Są- prieš Sovietus, tą pripažino 
šistinio teroro, ir 19 d. rug-|jungos Rytinį Chinų Gelž- peieitą sekmadienį .New 
pjūčio daugiau balsų surink-j kelį, kuris eina per Man- York. Times ir vyriausis 
ti už Hitlerį, kurio žvaigždė | džuriją. Kaip tik derybos Jungtinių Valstijų karo lai- 

■ ‘ “ vyno komandierius admiro
las Y. Stirling. Bet tuom pa
čiu kartu, kada karo debe
siai susirinko ir apgulė ry
tuose ir vakaruose, tai ir 
Washingtono ponai dau
giau pasišiaušė prieš Sov. 
Sąjungą. Jie veik ultima
tyviai reikalauja, kad Sovie
tų Sąjunga sutiktų jiems 
išmokėti $600,000,000 už tas 
skolas, kurias jie paskolino 
carui, Kerenskiui ir kitiems

smarkiai leidžiasi. Antra, į prasidėjo, taip greitai Japo- 
jie nori atmesti Sovietų Są-jnijos imperialistai pradėjo 
jungos pasiūlymą sudaryti į bjauriausias karo provoka- 
sutartį, pagal kurią būtųjcijas ir tas derybas suardė, 
gvarantuoti Lietuvos, Latvi- į Dabar vėl eina derybos 
jos, Estonijos dabartiniai! del to gelžkelio pardavimo, 
rubežiai, o Vokietijos f ašis- bet ir vėl prasidėjo Japoni- 
tai to nenori, nes jie ruo-'jos ir Manchukuo bjauriau
sias! Pabaltijos kraštus už- ’ 
grobti. Trečia, jie padeda 
J a p o n ijos imperialistams 
ruošti generalį puolimą ant 
Sovietų Sąjungos, į kurį no
ri įtraukti kiek galima dau-

Philadelphia, Pa

pareigą paremti mūsų bendrą 
darbą ir naudingą darbą, ku
rio pelnas bus sunaudotas su
stiprinimui šių miestų darbinin
kiško judėjimo. Mūsų ALDLD 
kuopos privalo sustiprėti me
džiaginiai ir dvasiniai, idant ga
lima būtų pavaryti daugiau 
klasinės apšvietos tarpe lietuvių 
darbininkų. Šis yra mūsų tik
rasis tikslas pikniko rengimo ir 
tuom i, 
šiem 
Kitą 
Toks

Rugpjūčio 19 d.
i Liaudies Choras turėjo surengęs 
i gerą pikniką.
gams Egeriams iš
kurie važiuodami į pikniką pro 

; Lowell’j ir mane ten nuvežė. Tai 
[buvo mano pirma proga šiemet 
; nuvažiuoti į draugų lawrenciš- < 
’ kių pikniką. Važiuodamas į 
'Liaudies Choro pikniką, turėjau 
du svarbius tikslus, būtent, pa- ; 
remti finansiniai Liaudies Cho
rą, ir sueiti visų keturių kai- . 
myninių miestų draugams ir p 
galutinai prisirengti prie pik-!

• 1 1 • • i — • I

draugai, primenam vi- 
privalumą mus paremti, 
sykį mes remsime kitus, 
bendro plano supratimas.

J. M. Karsonas.
Padėkos žodis

Laike mano sirgimo draugai 
ir draugės ne tik skaitlingai 
mane lankė, bet ir gyvų gėlių 
bukietais apdovanojo. Lyros 
Choras prisiuntė gėlių bukietą, 
jaunuolių mokyklos studentai 
prisiuntė draugišką laišką, 
draugė Urbienė prisiuntė gėlių 
bukietą. Taipgi draugai ir 
draugės, nariai Lyros Choro, 
ALDLD, TDA ir LDS skaitlin- 

. (Toks draugiškumas 
pridavė man daug stiprumo ves
ti kovą su mano priešu—liga ir 
pridavė daugiau energijos dar
buotis organizacijose. Todėl 
tariu didelį ačių visiems. Ir 
kviečiu visus, kurie dar nesate 
minėtų organizacijų nariais, 
jauni ir suaugę, įstoti į jas. 
Svarbu ne tik vesti kovą už ge-

Baltimore, Md.
sios karo provokacijos. Drg. 
Rudyj, to gelžkelio vedėjas 
praneša, kad nuo 1 d. sau
sio, 1934 metų, iki 6 d. rug
pjūčio ant to gelžkelio bu-

16 traukiniu susikulimu k o n tr - revoliucionieriams.
____ _ 1 . -____ , 

luotas užpuolimas, 116 kar- i perduota Kolčakui ir ki-|gai lanke, 
tu areštuota nekaltai gelž-’tiems kontr-revoliucionie- 
kelio darbininkai, 9 tiltai Iriams karui Prieš Sovietus, 
sugadinti, 46 gelžkelio dar- 0 dabar Washingtono im- 
bininkai nužudyta, 102 ir perialistai su Rooseveltu ir 

[tame skaičiuje 83 tikietų:Hull priešakyje, įeikalauja, 
L kad Sovietų Sąjunga atmo- 

. Tas tik parodo, kad 
'Jungtinių Valstijų išnaudo-

vo:11 rxicix gailina uau | VU, 1U LI U1X1111ouoiix Ulini lį .

giau kapitalistinių valsty- del išardymo bėgių, 91 gink- 'Didžiuma tų
Jbių.

Atmuša Fašistų Melus
Sovietų Sąjunga atmetė 

Vokietijos fašistų pagalbą 
“badaujantiems,” nes Sovie-

pinigų buvo

tų Sąjungoje badaujančių pardavėjai sužeista, 42 pa
fašistai pildytos vagystės, 22 kito-! ketų.

pagalba tų komitetų norėjo bįos piktadarystės; 21 gar-j - - -- , ■ u ■ u

ne tik Vokietijoje vesti vežįs ir 207 vagonai suga-|tojai priešakyje su jų vai- resni būvi, bet taip pat laike
. . ------ Nuostoliai viršija' ^zla Urąslna giška, nuoširdų darbininkišką

gai Sovietų Sąjungą bjau- i 300,000 aukso rublių. La- JaPoniJos ir Vokietijos ple- atjautimą bei suraminimą. Taip-

nėra. Vokietijos

ne tik Vokietijoje vesti 
prieš komunistus ir ypatin- dinta.

vežis ir
Nuostoliai viršija i džia tik daugiau drąsina gišką, nuoširdų darbininkišką

rią propagandą, bet per tuos j biausiai prasidėjo tos pik- šikus karui prieš Sovietų 
fašistinius komitetus vesti ’ tadarystės, tai atsinaujinus Sąjungą.
sabotažo ir kontr-revoliuci-jderybomis. Nuo 17 d. bir-j
jos darbą Sovietų Sąjungo- j žeĮio įbi g d. rugpjūčio bu- ninkai privalo daugiau pa-|

• Iva* 19. traukiniu Sllkulimu. didinti nrioaknrini vrm’lrivMnvo: 12 traukinių sukūlimų, didinti prieškarinį veikimą1
Kad apie Sovietų Sąjun- 43 vagių užpuolimai,

gi iš kalno tariu ačiū “Lais
vei” už suteikimą vietos iš- 

TT. . ........ reiškimui mano padėkos žodžio
Visi revoliuciniai darbi- j draugams jr draugėms.

A. E. Petukas.,

ir tvirčiau stoti apgynimui Kenville, N. J. — Per pa-
goję badą yra bjaurus fa- žmogžudystes, 24 gelžkelio Sovietu Sąjungos. Sovietų rako eksplozija Hercules fa
šistų įsmislas, tą patvirtina darbininkai sužeista, 14 va- Sąjungos Raudonoji. Ar- brike vienas darbininkas už.

ryscių ir 20 kitokių piktada- mija, Raudonieji karo jūrų muštas ir 4 sunkiai sužeisti.ir profesorius H. J. Muller, 
vedėjas Texas universiteto. 
Jis atvyko iš Sovietų Sąjun
gos į Berlyną ir nustebo pa
matęs vokiečių fašistų spau
doje raštus apie “badą” So
vietų Sąjungoje. ~ 
rius H. J. Muller sako, kad 
šiemet Sovietų Sąjungoj 
yra geresnis derlius, kaip 
1933 metais buvo. Jis už- 
ginčina apie “badą” Kijeve 
ir kituose Ukrainos mies
tuose, kur jis buvo ir viską 
matė.

ryscių. j
Kodėl tas prasidėjo? To-' 

del, kad Japonijos ir Man- J 
chukuo imperialistai turi I 
karo planus. Rytų Chinų 

Profeso- Gelžkelis privalo būti apsau-
gotas per Manchukuo jėgas, 
bet kada drg. Rudyj to rei
kalauja, tai Manchukuo val
dininkai tik nusišypsoja. 
Manchukuo ir Japonijos im
perialistai, darydami tas 
provokacijas, kenkdami gel-

Profesorius H. J. žinkeliui, mano, kad Sovietų 
Muller važinėjo po Kauka- Sąjunga jį dykai arba pus- 
ziją, Ukrainą ir niekur ne-Įdykiai jiems paliks, 
matė badaujančių 
Jis sako:

“Sausra palietė 
ir kitas Sovietų 
dalis, bet tik dalinai. Der
lius šių metų yra geresnis, 
kaip buvo 1933 metais. Pa
vasarį čionai buvo nusimi
nimo, bet greitai patirta, 
kad pereitų metų lietūs, 
žiemos gilus sniegas per ge
gužio mėnesį ištesėjo dreg-

Antra, 
žmonių. | jie, turėdami karo planus už

grobti 'Sibirą iki Baikalo 
ežero, mano, kad kada tas 
gelžkelis bus parduotas, tai 
netaip lengvai Japonija ir 
Manchukuo gaus priekabį 
prie Sovietų Sąjungos karui - 
ir Sibiro užkariavimui, štai 
svarbiausios priežastys tų 
bjaurių provokacijų. * Tuom 
dar tas nesibaigia; kaip Vo
kietijos fašistai išgalvoja

Ukrainą 
Sąjungos

Pataisymas Klaidos
Mano korespondencijoj, kuri 

niko, kuris rengiamas rugsėjo' vieną pusvalandį pasitarimui, tilpo rugpjūčio 18 d. “Laisvė- • 
9 dieną š. m. Amerikos Lietu- j idant galutinai ir tinkamai pri- 
vių Darbininkų Literatūros sirengus prie pikniko, 
Draugijos keturių kuopų ben- rengiamas 
drai: Lawrence, Lowell, Haver- kuopų rugsėjo 9-tą d., tam pa- 
hill ir Nashua. Reikia pažymė- čiam Maple 
ti, kad Liaudies Choras yra ga- Mass, 
na darbštus ir sumanus paren- atstovai keturių miestų: Law- 
gimuose. Turi gerą būrį gra- ' 
žaus jaunimo. Bet gerai pasi-jshua. Išklausyta raportai, kas 
darbavus, galima būtų dar ge- !jau yra nuveikta pikniko rei- 
rokai jį padidinti. Tuomi, su-faluose ir dapildyta naujais ta- 
prantama, turėtų pasirūpinti,, rimais. Pasidalinta naujais 
šalę jaunuolių, ir senesnieji | darbais, kurie atsirado šiame 
draugai. Šio pikniko surengi- pasitarime ir pasisakyta ener- 
mas ir tiek publikos sutrauki- gingai veikti, kad šį 
mas parodo, kad choras 1 

daug draugų ir pritarėjų. Ne-istoriniai gerą, kokio Maple 
mažiau septynių šimtų publikos į parkas dar nėra matęs. Aš sa- 
buvo (jeigu aš nesumažinu?). 'kai^ kad tokie kelių miestų ko- 
Jaunimas sudarė didžiumą. Kas į lektyviai piknikai rengti labai 
man ir lefdžia manyt, kad Liau- užsimoka. Jūs matytumėt, kaip 
dies Choras, kuris per daug me-{visų tų priklausančių miestų 
tų nuoširdžiai patarnauja vi- draugai rūpestingai tariasi ir 
sam darbininkiškam judėjimui, darbuojasi bendrai, kad darbą 
turi medžiagos ir užsitarnaujan-; atlikti kuogeriausia—kad aplai- j 
čios progos pasidvigubinti. Ypa- kius puikiausių pasekmių iš sa-į 
tingai daugiau jaunimo reikia. :vo truso. Susidaro tarsi vienai

Nors tą pačią dieną ir kitų labai veiklių draugų kolonija, 
sriovių žmonės turėjo surengę Ištobolinta transportacija visai 
piknikus (bet ne darbininkiš- neapsunkina tokio bendro kelių i

kuris
ALDLD keturių

parke, . Methuen, 
Pasikalbėjime dalyvavo

jer” yra įsiskverbus klaida. Ten 
pasakyta: “Įvyks Komunistų 
Partijos konvencija rugsėjo 1-2 
dd.” Gi turėtų būti konvencija 
laivakrovių arba Marine Work
ers. Industrial Union, tik su pa
galba Kompartijos. Tuom reiką-

frence, Lowell, Haverhill ir Na-|]u partijOs nariai ir turėjome

uni- vcmvi, H-čtu »į keturių
turi!miestų pikniką tikrai padaryti j

rugpjūčio 9 d. konferenciją, 
kad apkalbėt klausimą, kaip 
geriau pagelbėti šiai unijai.

Atsiprašau skaitytojų.
K. Mikolaitis.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PUIKAUS ALAUS DARYME
“Niekas negali pavaduot LAIKA

» . i

Kiekviena Jacob Ruppert’o alaus bačka yra sąžiniškai padaryta iš parinktiniausiy 
grūdą ir apynią. Paskui ji būna padėta j didžiuosius Ruppert skiepus, 

alus pilnai “lageriuojasi” — jam duodama išsistovėti pilną laiką — kad 
galėtą jums ateiti sveikas, gardžiai kvepiąs. Kuomet 

užsisakote alaus—nesakykite “Alaus”—sakykite

n tititititi mirt 
JACOB RUPPERT S BEER

MELLOW WITH AGE
'? Jei jūsų verteivis negali jums pristatyti, telefonuokite stačiai mums—

JACOB RUPPERTS BREWERY
BOTTLING DEPARTMENT

ATwater 9-1000

a

prawn

Ten

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Members Brewers Board of Trade, Inc.

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424
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LEDAliPRALAUŽTA Parašė
VALSTIEČIO SŪNUS

Mes Rengiamės į T” Į
Pikniką Philadelphijoj

(Tąsa iš No. 199)
. . i ’

Pasitikiu, kad visi geri piliečiai ir į 
dievą tikinti Toledo darbininkai sutiksi
te su šiuomi pasiūlymu...

—Bo-o-o-o! Bo-o-o-o-o!
—Priimti pasiūlymą!
—Šalin kapitalistų berną!
—Ura ponui Taftui!
—Šalin skebų apsaugotojas!
—Laukan apgaviką Taftą!

Šaukė, trypė, ūžė kelias minutes tūk
stančiai darbininkų. Pono Tafto pasiū
lymas labai atviras skebų ir kapitalistų 
reikalų apgynimu. Pasiprašė balso Dar
žas. Trumpai, bet storai pareiškė:

—Draugai, Taftas yra Roosevelto pa
siuntinys ir, suprantama, kapitalistų kla
sės atstovas. Nuo jo nieko kito negalima 
laukti. Jis atvyko mūsų streiką sulau
žyti. Jis pasiūlė sąlygas, kurios vien 
pono Minigerio ir kitų kapitalistų reika
lams pagamintos. Aš siūlau atmesti jas 
ir tęsti streiką.

—Ura! Ura!
—Atmesti!
—Laukan Taftą ir jo sąlygas!
—Atmesti!
—Lai gyvuoja streikas!
—Ot, gaidžio koja, tai pirtis!- Tai ak

la pelėda drįsta tūkstančius -darbininkų 
apgavinėti. Ir vis jie mano, kad mes ne
suprantame savo reikalų. Juk kiekvie
nas mato, keno reikalus atstovauja Taf
tas. Ot, tai gaidžio koja, gaus nuo To
ledos darbininkų, — džiaugėsi 
Jonas.

—Nesidžiauk, nesidžiauk
anksti. Iš jūsų trukšmo nieko 
bus,—išstūmė Klumpė.

Ramsey nedrįso ginti Tafto
tas sąlygas, nes jis pamatė, kad darbi
ninkus neapgaus. Laike darbininkų su
judimo, slaptai įgabenti, svetainėje buvo 
paskleista Komunistų Partijos lapeliai, 
perspėjanti darbininkus, kad Taftas pa-

Gražusis

perdaug 
gero ne-

pasiūly-

sirengęs juos parduoti. Paskleista ir 
“Daily Workeris.” Ramsey, Myers ir 
Taftas kalbėjosi sujudę, žiūrėdami, kaip 
kiekvienas darbininkas skaitė arba “Dai
ly Workerj” arba lapelį. Paskui Ram
sey pradėjo barškėti ir pasiūlė savo se
kamas sąlygas streiko užbaigimui:

1) Kompanija pakelia darbininkams 
algas ant 5 nuošimčių.

2) Tuojaus atidaro fabriką ir dirbą.
3) Priima prie darbo jai patinkamus 

naujus darbininkus.
4) Priima tiek darbininkų, kiek jai rei

kia iš tų, kurie visas laikas yra streiko 
lauke.

5) Kompanija turi reikalą su unija, tai 
yra, Rainsey ir Myersu ant tų pat sąlygų, 
kaip ir pirmiau.

Ramsey vos spėjo užbaigti, kaip tūks
tančiai darbininkų atsakė griausmingu:

—Bo-o-o-o!
—Priimti sąlygas!
—Laukan kompanijos ir skebų agentą!
—Ką, ar tai mes čia susirinkome skebų 

reikalus ginti?
—Bo-o-o-o!
Ramsey mostelėjo ranka, reiškia, susi

rinkimas uždarytas, bet ir taip jo niekas 
nepaisė. Darbininkai smarkiai kalbėda
mi, rankomis skerečiodamiesi veržėsi 
laukan ir skubinosi į pikietų linijas, kad 
kovos lauke išrišus klausimą už duoną.

16.
Susirinkimas Toledo Edison Co. elek

tros darbininkų. Electric Workers uni
jos organizatorius socialistas Bennet ir 
Oliver Myers sušilę dirba, kad tik ne- 
prileidus šiuos darbininkus prisidėti prie 
generalio streiko, nes jie užgesys visas 
šviesas Toledo mieste ir sulaikys pajėgą. _...... . ..... .

Bennet pasiūlė, kad jiems prideda Iphijoj rugsėjo 2 d. 
kompanija po 10 nuošimčių algos ir todėl 
nėra reikalo dėtis prie streiko. Darbi
ninkai atmetė tas sąlygas.

(Daugiau bus)

Pa.—Iš Fo- 
bent kelios 

j dienraščio 
kuris įvyks

[mokytoja draugė Judžentavi- 
Čienė taip rūpestingai mokina j 
Revoliucines dainas, kad kur tik i 
dainavo, visur -publikai labai i 
patiko. Aš esu tikras, kad ku-! 
rie girdės Lyros Chorą dainuo-! 
jant Philadelphijos piknike,1 

1 • • • 1 — • -• - . _ > . i -

PRANEŠIMAI Iš KITUR

FOREST CITY, 
rest City rengiasi 
mašinos važiuoti 
“Laisvės” pikniką, 
rugsėjo 2 d. Vytauto Parke,
Philadelphia, Pa. Yra pusėti
nai daug išplatinta tikietų del 
minėto pikniko. Drg. A. J. 
K. Navalinskas yra išplatinęs 
už virš $5 ir draugė H. Kun
drotaitė yra pardavus už $1.26. 
Manau, kad ir kiti draugai yra 
pardavę keletą pakečių tikietų. 
Ypač drg. J. Gulbinas yra pa
sidarbavęs ir pats apie tai tu
rėtų parašyti.

Kaip matyt, šitas piknikas 
turėtų būti vienas iš didžiausių 
piknikų. Tai toks piknikas, ko
kio Philadelphijoj dar nėra bu
vę. Mat, iš toli ir arti rengiasi 
važiuoti į tą “Laisvės” iškilmę. 

[Jau mes turime užkvietimą iš 
I Camdeno apie mėnesis atgal at
važiuoti į pikniką. Taipgi d. 
žaldokas per “Laisvės” pikniką 
Brooklyne ypatiškai yra užkvie-

jtęs dalyvauti Philadelphijos ir parduoti, nes jau tik kelios 
[piknike. Todėl duodame žodį, dienos liko iki pikniko ir ko- 
kad tikrai ten būsime. Tik, misijai grąžinkite tikietų galus 

' draugės pikniko gaspadinės, tu- i ne vėliau, kaip trys dienos prieš I 
rėkite pakankamai valgių. j pikniką, tai yra, rugpjūčio 30 d.

i Tariame širdingą ačiū tiems, į Draugai, kurie norėtumėte

FREEHOLD, N. J.
Lietuvių Ūkėsų Neprigulmingas | 

Kliubas rengia paskutinį pikniką, į 
tai nesigailės nei kelionės išlai- i kuris įvyks 2 dieną rugsėjo (Sept.) į 
du nei laiko I Yesukevičiaus farmoje, Englishtown I

%, _ , . . I Road. Kviečiam visus atsilanlankyti,!
Taipgi musų choro nariai ren- Į ne^ graži vieta ir puikus sodas, gale- j 

giasi paremti mūsų brangų I site linksmai dieną praleisti. Turėsi- 
dienraštį “Laisvę” ne tik su I me programą gardžių valgių 
damomis. Jie taip pat parda- ■ i<iai prje geros orkestros.
vinėja gerai ir serijas. Su cho-! PASTABA: Jei tą dieną lytų, tai 
ro rėmėjais bendrai jie yra pa
siryžę išparduoti serijų už 
$180! Šie choro rėmėjai jau yra 
pardavę serijas: O. Ovienienė 
—2 serijas, J. Pauliukonis—1, 
P. Križinauskas—1, V. Rugie
nius—1, Labanauskienė—1, S. į prašome visus, kad tą dieną nieko j 
Reikauskas—1. Gi choro nariai
yra pardavę šiaip: S. Kuzmic- |įuffsy0 (ge a

PASTABA: Jei tą dieną lytų, tai 
piknikas atsibus ant Labor Day 3 
dieną rugsėjo (Sept.).

NEWARK, N. J.
Draugai, rimtai pranešame, kad 

spalio (October) 6 Sietyno Choras 
! rengia nepaprastą koncertą. Todėl
i v 141 11 < l J lIUli vz 1

j j nerengtų, bet padėtute chorui daly-1 
_ Į vaudami .su juo.

- - - i j.** xugseju Įocpi.j oievynO
kas—4 serijas, B. Judzentavi- i choras rengia Tea Party, Liet. Svet. 
čiutė—4, A. žemaitis—3, J. Ku- ! 380 New York Avė. Bus gardžių 

P. Grabauckas—1, “žk±žių ir šokiai prie Relos or’l
JvC »S L* Uo• .

cinskas—1,
Anna Pikuniutė—1, J. Slavits- 
kas—1, ir K. Naravas—1. !

Choro rėmėjai ir choro na-1 
riai, kurie yra dar nepardavę i 
visų tikietukų, tai malonėkite 
pasidarbuoti šitas kelias dienas

Komisija.
(201-203)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau bu 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

kurie perkate laimėjimo tikie-, sykiu važiuoti su choru maši- 
'tukus per draugus Navalinskus, j nomis į pikniką, tai choras iš- 

I irn 4 X Ql-i n n J A n lo irol

DETROIT, MICH.
Aido Choras ir ALDLŪ 52 

bendrai rengia didelį pikniką, kuris 
Įvyks 9 d. rugsėjo (Sept.) Mary 
Grove parke. Bus gera programa, 
sportų, galės kas norės maudytis; 
gardžių valgių ir gėrimų. Kviečiam 
visus atsilankyti ir praleisti linksmai

I dieną. Įžanga tik 15 centų. Pikni
kas prasidės 12 vai. ryto.

E. Butkus, j
(201-202)

kp.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS-
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

Forestietė.

Shenandoah, Pa.

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 11 kp. mėnesinis susi-

! rinkimas įvyks nedėlioj. 26 d. rug- I 
_T v. ,, v. m . j pjjičio 10 vai. ryte, Lietuvių svetai-1Nuvažiavimo Masinu Tvarky-1 n-je> 2f) En(Įicott stl,
mo Komisija. [ Gerbiami nariai malonėkite daly- j
A. Žemaitis ir S. Kuzmickas. ■ nes turim labai daug svarbių

l reikalų apkalbėti, laipgi 
I te dalyvauti laiku, nes tą 
i rėsim pikniką.

Finan. Sekr. J. J.

i važiuos iš Shenandoah 5 vai. ry- į 
te nuo Sweeto svetainės, 
Main ir Lloyd Sts.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVAmalonėki- 
dieną tu-

Bakšys.

CLEVELAND, OHIO.
Lyros Choras rengia didelį dieni-

Rugpjūčio 19 d. Lyros Cho- j 
1 ras turėjo savo pamokas ir 
visi dainininkai pribuvo. Mat, 
mūsų choro nariai žino, kad jau 

(nedaug laiko liko iki to didelio į 
: pikniko, kuris įvyks PhiladeI- | Italijoj, MuSSOlini išmetė iŠ : nį ir naktinį pikniką, kuris įvyks 2

Reikia ge- vietų yįsus nevedusius mies- i £ra™^i2 v^kVyte h-^tęS iki^vė- 
BŪSia laukan j lumos. Kviečiam visus dalyvauti ir > 

- - praleisti linksmai laiką, taipgi bus [
rai prisirengti su dainomis, 
mat, reikės atsistot prieš tūks
tantinę publiką ir prieš tvirtus i

IŠVEJA “SINGELIUS”
ITALŲ VALDININKUS

I
Alessandria provincijoj, i

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

tų majorus.
. • • i • • • • praleisti UliKbiiičli luiną, uuipgi muo iŠluojami ir kiti viengungiai laimėjimai ant įžangos tikietų, taipgi I 

chorus’ E“'dalyvaus'pikniko augštesni valdininkai Itali- 
programoje. Mūsų gi choro joj.

i” ant gražiausio waltz ir | 
i polkos. Įžanga tik 15 centų.

(201-202)

*231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Darbininkiškos Spaudos Naudai Piknikai 3 
3

Philadelphijos Piknikas yra “Laisvės” naudai, New Britain Piknikas yra ‘Laisvės’ ir ‘Vilnies’ 
naudai. Tuojau įsigykite busų tikietus vykimui į šiuos piknikus.

New Britain, Conn., Labor Day September 3 dieną Philadelphia, Pa., Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)
Rengia LDS., ALDLD. ir Lietuvį Jaunuolių, Viso Trys Apskričiai

QUARTETTE CLUB PARK
VYTAUTO PARKE
Hulmville Pike and Galloway Rd.

3
3
3

Barnesdale, New Britain, Conn.
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI

Rengia Philadelphijos darbininkiškos organizacijos ir duoda 5 dovanas prie Įžangos tikie- 
to: 1. Philco Radio $175.00; 2 Kelvinator Refrigerator $149.00; 3. $75 cash; 4. $50 

cash; 5. $25 cash. Kaip matote 3 dovanos grynais pinigais.
Pirma ir antra dovanos yra perkamos pas J. M. Sporas, 5021 Baltimore Ave., Phila. Pa.

H

rr

Dainuos Vilijos Choras iš New Britain, Choras 
Daina iš New H iven, Vilijos Choras iš Water
bury ir Laisvės Choras iš Hartford. Drg. A Bim
ba sakys prakalbą. Programa bus gana įvairi ir 

puiki, skaitlingai susirinkite jos išklausyti.

I Bus sekanti programa: Aido Choras iš Wilkes- 
Barre, Pa.; Lyros Choras iš Shenandoah, Pa.; Sie
tyno Choras iš Newark, N. J.; Aido Choras iš 
Brooklyn, N Y. ir Lyros Choras iš Philadelphia, 

Pa. Drg. R. Mizara sakys prakalbą.

3
C-4

3

jj

Programo išpildyme dalyvauja galiausiai lavintas MA1NIER1U KVARTETAS iš Wilkes- 
Barre, Pa. su naujausiom darbininkų klasės dainom. Jie atkeliaus apie 300 mylių.

Bušai išeis iš šių vietų, ryte, 9:30. 995 N. 5th St.; 658 N. 10th St.; Richmond nuo Lie
tuvių Muzikalūs svetainės, Allegheny Ave.; Frankford, 4547 Melrose St.; So. nuo 1415 S. 
2nd St. ir 143 Pierce St.; W. Phila., 7928 Harley Ave. ir nuo D. Krulskis, 2805 Paller Etreet.

a

Kelrodis: Iš New Britain centro karais reikia važiuoti West Main St. iki Barnesdale arba 
Wooster St. ir ten suktis po kairei į kalnelį ir tuojau rasis parkas. Nuo Pląinville atvykus 
iki Barnesdale suktis po dešinei ir į kalnelį ir rasis parkas. Gatvekarais iš New Britain rei
kia imti Plainville karą ir ten pat išlipti ir eiti apie 4 minutes ir vieta.

š

j/MyWKMIĄIyyIfldmiIAIIAIMMIAiWlilIAIMMIAIMWiinilliHiliiOil

i

DIRECTIONS: Go to Frankford Ave. to Bridge St. Take car No. 66 and go up to the end 
City lines. Take picnic trucks. WITH AUTOMOBILES: follow car No. 66 up to the end 
and go straight one and a half miles and turn to the left and go up No. 513 road. Go two 
miles and watch for the picnic sign. Go- to Roosevelt Blvd up to South Langhorne and 
turn to. Bellevue Ave. to the right and go 4 miles No. 513 road.
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Saules Pajėga Darbams Lietuviai Dailydės (Carpenters)267-—6th Ave.,

Padarau

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

HOENS
Brooklyn, N.

O’BRIEN
Brooklyn, N. Y.

RAYMOND NULTY 
452, V. F. W.

Brooklyn, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau 6»ia» ir ehranl*k*a vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
iityrimus kraujo ir i lakume

Aye., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

HENRY
1201 Bushwick Ave.,

j. J.
996 Manhattan Avė.

Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off
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(Tąsa iš 2-r.o pusi.)
trumpo kotelio ilgais dviem 
ragais šakutės. Parvykęs 
namo, jis sumanė pasirody
ti savo draugų tarpe ir lai
ke pietų išsitraukė iš aulo 
“šakes” ir pradėjo valgyti.

Visi į jį sužiuro. Paskui 
visi jas čiupinėjo ir stebėjo
si, koki italai yra juokingi, 
kad valgo “šakėmis.” Ko- 
riot pradėjo įrodinėt, kad 
rankomis nešvaru valgyti. 
Tūli už tai supyko ant jo. 
Tada jis norėjo demonstruo
ti jiems, kaip paranku ša
kėmis valgyti, bet pirmas 
šmotas žvakterėjo nuo “ša
kių” ant stalo. Visi pasilei
do juokais ir vargšas Ko- 
riot buvo priverstas kišti 
“šakes” į aulą.

Tūli pradėjo pasakoti, 
kad šakutes išrado tik tam,; 
kad galėtų pavalgyti ti.e, ku- i 
rie senovėje nešiojo dideles 
apykakles, bet tai bus tik> 
pasakos. Vistiek, po pirmo 
Korioto “šakių” parvežimo

yra

į Angliją, dar virš 50 me
tų prabėgo pirm, negu jos 
rado dirvą prasiplėtimui. 
Daugelis sakydavo, kad: už
tenka dešimts dievo duotų 
pirštų ir kad “šakės 
nereikalingos.

Kiekvienas naujas '• daly
kas, progresas, ypatingai 
kunigijos viešpatavimo lai
kais, labai sunkiai prasi
mušdavo kelią, nes tai bu
vo vokuojama nedieviška, 
velniška ir priskaitoma prie 
nuodėmės.

(Pagal M. Iliną).

Pagrobė Amerikoną Pirklį
MUKDEN. — Manoma, 

kad piktadariai pasigrobė 
amerikoną kailių pirklį M. 
T. Zeitliną su tūla ruse, ku- 
riedu buvo atvykę į vieną 
pikniką.

Lietuvis Baty Siuvėjas
Taisau senus ir padarau 

čeverykus. Darbą 
atlieku pafenkinančiai.

Jei čeverykai maži, spaudžia koją» 
nekentėkite skausmo, ateikite 

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

156 W

Ryta nuo

DR. MEER
44th St. Roonf 302

New Verk, N. Y.
Valandos PrUmiaioi 
10:30 iki 1. Po pietų nno 4 

iki 8 valandai vakaro
Telephonas MEdaDion 3-1328

Anglijos Pilietis?
LONDON 

dicinos
Anglų me- 

žurnalas “Lancet” 
apie tūlą žmogų, 
iš burnos
Vieną sykį vakare

praneša 
kuriam 
liepsnos.
jis nuėjo į judamųjų paveik
slų teatrą ir pertraukoj už
simanė parūkyti. Įbrėžus 
degtuką ir prikišus prie pa
piroso, pasigirdo stiprus 
sprogimas; išsiveržė iš bur
nos liepsna ir numetė papi
rosą per kelias eiles į prie
kį; pačiam gi nusvilo lūpos 
ir ūsai.

Paslaptis buvo štai kame. 
Nuo nesuvirškinto maisto 
viduriuose prisirinko dujų, 
kurios eksplodavo. Paskui 
buvo padaryta žmogui ope
racija, pranyko dujų pervir
šis skilvyje, ir jis daugiau 
nebegali rodyti panašių ste
buklu.

vertėsi

Patriotai Bruka Provokato 
rius tarp Darbininkų

NOTICE is hereby given that License No. I NOTICE is hereby given that License No. 
B 5443 has been issued to the undersigned’ 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1437 | 
Nostrand Ave, Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

ANDREW YACUBOVICH
1437 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

.r. v.....  ...... NOTICE is hereby given that License No.
B 5627 lias been issued to the undersigned ■ A-9853 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail, under Section 76 of I to sell beer at retail, under Section 75 of
the Alcoholic Beverage Control Law at 256 the Alcoholic Beverage Control Law ajt 1736
Franklin St., Borough of Brooklyn, County,
of Kings to be consumed on the premises. 

ANTHONY KOSKI !
256 Franklin- St. Brooklyn. N.

Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed ‘off the' premises.

G. EIS - KAMP
1736 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

HvI-0? is,bc,eby Riven that Licerfse No. j NOTICE is hereby given 
hnS bce? ned t9j tho undersigned RW-2631 has been issued

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5648 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 190 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

BRONISLOW JOWROSKI
190 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4650 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 822 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

ANDREW BARBARUOLO / 
822 Fulton St. Brooklyn. N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5063 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 306 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

WILLIAM OSIPAUSKAS
306 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 3193 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Avenue J. 
of Kings to 

JAY 
1409 Ave. J

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 1409 

Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises. 
DELICATESSEN. INC.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5512 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 716 
Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the

! premises.
KUNI TOMITSCH

1
| 716 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y. !1
1 NOTICE is hereby given that License No. :

B 5410 has been issued to the undersigned 
to seiT beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 74 
Rochester Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre- 1

pinigų

HARRY PRIMAVERA
74 Rochester Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5099 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail., under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 345 
Hamilton Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

FRANK A. TOZZI
345 Hamilton Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2390 has been issued to the undersigned , 
to sell beer at retail, under Seclion 76 of, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 774 1 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County1 
of Kings to be consumed on the premises. |

JACOB HERMAN
774 Flatbush Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby gh'en .that License No. 
A 10104 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 378 
95th St., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ABRAHAM GILDENBERG 
378—-95th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under .Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2108 
Cortclyou Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMANN ALBRECHT
2108 Cortclyou Rd., Brooklyn, N. Y.

B-785 has been i __ __  ______ ____
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 850 
Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

SOLOMON LIPSCHITZ
850 Clarkson Ave., Brooklyn, N.Y.!

— —————— — —    ................ ....  . I

NOTICE is hereby given that License No. Į 
B-5301 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5751 
Johnson Ave., Borough of Brooklyn, County j 
of Kings to be.jpnsumed on the premises.

JOHN SCHAEFER
575 Johnson Ave., Brooklyn. N. Y.

that License No. • 
to the undersigned 
retail, under Scrto sell beer and wine at _____  __________

tion 132-A of the Alcoholic Beverage Cont
rol Law at 1280 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OTTO G. MARK
1280 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4370 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1708 
Flatbush ” ____ ;
County of Kings, to be consumed on 
premises.

Ave.. Borough of 'Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7634 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of, 
the Alcoholic Beverage Control Law at -193 j 
De Kalb Ave, Borough of Brooklyn, County! 
of Kings, to be consumed off the premises. ■

MORRIS LIFSCHITZ |
Kalb Ave. Brooklyn, N. ' Y. ,193 De

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

NOTICE 
A 10138 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 346 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

z SAMUEL SILVER
346 Franklin Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9857 has įieen issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at, 1823 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JACOB DOLMATCH
1823 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8001 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
3rd Avenue, 
of Kings, to

been issued to the undersigned 
at retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law at 9404 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed off the premises. 

HERMAN PETERSON and 
MATTHEW SCHAEFER 

9404 -3rd Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3950 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Adam St.. Borough of Brooklyn, County 
Kings, to

been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76

Beverage Control Law at

S6 Adam

NOTICE

be consumed on the premises.
ORAZIO SPARACINO

St, Brooklyn, N.

of
86
of

is hereby given that License No. 
B-4,580 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 180 
Ralph Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

PATRICK FITZIMMONS
180 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given (hat License No. 
B-5261 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 470 
Court St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

THOS. J. CUNNINGHAM
470 Court St., Brooklyn, £L Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
.C-77 has been issued to the undersigned į 
to sell beer wholesale, of the Alcoholic Bev 
erage Control Law at 177 Moore St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

BERLINER & EDELMAN, Inc.
177 Moore St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5203 has been issued to the undersigned 

at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 373 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed on the premises.
SIMON HERO

St., Brooklyn, N. Y.

><( | n-iuva nas i 
to sell beer

i- the Alcoholic
Oakland St., 
of Kings to

373 Oakland

THOMAS
1768 Flirtbush Ave-

J. LACE 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2457 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 106 
De Kalb Ave.. Borough of Brooklyn. County 
of Kings to be consumed on the premises.

GUS PAPPAS
106 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 151 
Court St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

JOHN KEELY
151 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5406 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 'retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 227 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

GEORGE KOUMP
Ave.. Brooklyn, N. Y.227 Myrtle

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

76 of

NOTICE is 
B-3691 has 
to sell beer at retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law at 115 
De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

ANTON STRAND CAFETERIA, Inc. 
115 De Kalb Ave., Brooklyn. N.Y.

NOTICE is hereby given that License .No. 
A-6309 has been issued to the undersigned 
to sell bedr at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at G90 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE WINCKLEF
690 Franklin Ave., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby gi ven that License ___
RW-2444 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Cont
rol Law at 1274-6 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NEW CAFETERIA. Inc. 
1274-6 Fulton St., Brooklyn. N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8053 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5124 
9th < Ave., 
of Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-2518 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer and wine at. retail, under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Cont
rol Law at 314- 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN BLATZ & JACK SKIBO 
314—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

5124- -9th

'Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the premises.

CHARLES WEISS
Ave., Brooklyn, N. Y.

s hereby' given that License No. 
s been issued to the undersigned 

at retail,

NOTICE .
A-8113 ha:
to sell beer at retail, under Section 75 of 

' the Alcoholic Beverage Control Law at 373 
Van Brunt St.. Borough of Brooklyn. County 

i of Kings, to be consumed off the premises.
HENRY PETERS

I 373 Van Brunt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. i 
B-54 27 has been issued to the undersigned 
to sell beer <it retail, under Section 76 of; 
the Alcoholic Beverage Control Law at 437 ! 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn. County ! 
of Kings to be consumed on the premises. '

JOHN GREGORICH |
437 Marcy Ave., ' Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5296 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5725 
18th Ave., Borough of Brooklyn, Courųty 
of Kings to be consumed on the premises.

MICHAEL SCOTTO & 
JOSEPH COSTA

5725- —18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8116 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1933 
Rockaway 
County of 
premises.

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

DAVID SHIFFMAN
1933 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3216 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Harman St., 
of Kings to

381 Harman

at retail, under Section 76 of 
Bpverage Control Law at 384 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed on the premises.
FRED NORELL

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5870 has been issued to .the undersigned 
to sell beer at retail, un<|er Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Troy Ave., 
of Kings,

305 Troy

305
Borough of Brooklyn, County 

to be consumed off the premises, >
JACK HOFFMAN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-2392 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Cont
rol Law at 39 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONIO GONCALVES PINTO 
39 Hamilton Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8052 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4909 
Clarendon Rd.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises, 

JAMES CAPORALE
4909 Clarendon Rd., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4890 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 324 
Devoe St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings to bo consumed on the premises.

MICHAEL LEIPUS
324 Devoe St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is Hereby 
A-9761 has been 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Ave J.

given that License No. 
issued to the undersigned 

under Section 75 of 
Control Law at 4410 

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

RUTH M. KOLLN
4410 Avenue J, Brooklyn, N. Y. ,

CHICAGO. — Kongres-’ 
I manas Weidenlan iš Michi- j 
gano, narys kongresinės ty-j 
rinėjimo komisijos, rugpj. 
24 d. pasakė, kad visokioms 

i organizacijoms kovai prieš' 
koniunistinį judėjimą yra į 

įturčiąi suaukoję daugybę!
Bet už tuos pini-į

i gus jos mažai dar pasidar-! 
i bavo prieš komunizmą. Esą, • 
į ką tie patriotai “daugiausia! 
į daro, tai samdo žmones, ku- j 
■rie turi eit į tas (darbiniu-! 
’kų) organizacijas ir daryt“ 
I ten maišatį -i • io sen ueerresmanas pasako, kaip yra ; tion 132 a1 7 1 u lro| Law f

brukama į darbininkų tarpą

NOTICE is hereby' given that License No. 
B 4203 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 11 
Newell St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

CHESTER SULIGOWSKI
11 Newell St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4227 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 869 
Eastern P’kway, Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

NATHAN SAM I LOWITZ
Brooklyn, N. Y.869 Eastern P'kway

” Šiuom kong- i

{apmokami šnipai ir provo- 
j kateriai.

Nušovė 6-tą Dillinger 
Šaikos Narį V. Meterį
ST. PAUL, Minn. — Poli

cija užklupo vieną iš geriau
sių Dillingerio šaikos šau
lių, Homerį Van Meterį. 
Įsakė pasiduoti; bet jis ėmė 
šaudyti. Paleidęs du šūvius, 
pats liko nudėtas. Tai jau 
šeštas išviso nušautas Dill
ingerio šaikos narys. Jis 
buvo nusidažęs plaukus ir 
per operaciją pasi j atminęs, 
idant negalėtų jo pažinti.

NEW YORK. — Columbi- 
jos Universiteto profesorius 
C. G. Fink įrodinėja, kad 
gal dar e kelios gentkartės|
praeis, ir žmonės su pagelba 
photo-elektrinių celių • iš
moks plačiai naudoti saulės 
šviesą varymui mašinų ir 
kitiem reikalam.
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Iš Brooklyn*) į Philadelphijos
Pikniką $1.75 į Abi Pusi

Tuojaus užsisakykite busuose vie
tas, nes išanksto norime žinoti, 

kiek yra norinčių važiuoti.
Trys Bušai Išeis nuo “Laisvės” Svetainės ir Vienas 

Busas iš Central Brooklyno, 85 Hudson Ave.
Jei bus daugiau norinčių važiuoti, tai im
sime daugiau busų, todėl labai reikalinga 

tai žinoti iš anksto

Bušų Tikietus Galite Gauti “Laisvės” Ofise ir pas. 
J. Jušką, 75 Hudson Ave.

o

o

o

o

o

o

o

O

o
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NOTICE is hereby given that License No. 
B-5053 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 177 
Dwight St.. Borough of Brooklyn. County 
of Kings to be consumed on the premises.

MAX SCHWENDTNER
Dwight St.. Brooklyn, N. Y.177

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2750 has been issued to the undersigned 
to sell beer it retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1304 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

SIMON KEPPEL
1301 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 495 
Grand St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

ANNA M. GINKUS
495 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NO’j’ICE is hereby given that License No. 
B-1655 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 571 
Park 
of Kings

571 Park

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

JERRY CARBONE
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
A-6218 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3329 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off the premises. ) 

WILLIAM HANSEN
3329 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby' given that License No. 
A 8092 has been issued to the undersigned 
to. Sell beer at retail, under Section 75 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 657 , 
Nostrand. Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. '

MORRIS LIPOWAY
657 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. '

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7620 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, poder Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 230 
De Kalb Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM BECKMANN
230 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9927 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 243 
Jackson St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to lx? consumed off the premises.

DAVID COPELAND
243 Jackson St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given 
RW 2326 has been issued 
to sell beer and wine at ___ ____  __

l of the- Alcoholic Beverage Con-
___  ___  at 97 President St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY CAFIERO
97 President St. Brooklyn,

that License No. 
to the undersigned 
retail, under Sec-

N.

NOTICE is hereby given ■ that Licepse No. 
B 5016 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7 
Woodhull St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

EUGENE HEFFRON
St. Brooklyn, N. Y.Woodhull

NOTICE is 
A 8086 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
Hicks St., 
of Kings,

43 Hicks

NOTICE

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

Beverage Control Law at 43 
Borough of Brooklyn, County 

to be consumed off the premises.
DANIEL HANAWAY

St. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
A 10152 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2619 
Atlantic Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GILBERT J. McMAHON
2619 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 106 
President St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN PERCHIACCO
106 President St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3100 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Central Law at 267 
6th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

SWEDISH AMERICAN ATHLETIC 
CLUB

Brooklyn, N. Y.

Areštavo 5 Pikietininkus 
Prieš Hitlerio Ambasadą

WASHINGTON. — Areš
tavo dar penkis pikietinin
kus prieš Vokietijos atsto
vybę. Jie demonstratyviai 
reikalavo paliuosuot Thael- 
manną, Vokietijos komuni
stų vadą. Areštuotus teisė
jas R. Given nubaudė po $25 
kiekvieną, būk tai už para
do darymą be leidimo. Bet 
tikrumoj jis tuom išreiškė 
pritarimą Hitleriui prieš 
darbininkus.

CLEMENT V0KETA1T1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST

NEW

Phone
Valandos:

YORK, N. Y.
Bryant 9-7763

nuo 1—6 po pietų
- »

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 589 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

SARAH J. ALBRITTON
589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5428 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 378 
Grand St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

ELIZABETH ---------------
. 378 Grand St.,

PAZERECKAS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RLs94 14 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 871 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings to be consu
med on the premises.

JOSEPH HAIMOWITZ
871 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9343 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 731 •.» 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JAMES E. SAMPSON 
PURE FOOD STORES

731 Fulton St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. , 
B-4692 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under section 76 of | 
the Alcoholic Beverage Coiitrol Law at 337 | 
Gerrittscn 
County of 
premises.

Ave., 
Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

LILLIAN
337 Gerrittscn Ave.,

COAMEY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby; given that License No. 
B-2185 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 860 
New Lots Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings

860 New

NOTICM

to be consumed on the premises.
ISRAEL KAPLAN

Lots Ave., Brooklyn, N. Y

is hereby given that. License No. 
B-5133 has been issued, to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Bergen St., 
of Kings to 

BERGEN GARDENS. INC.
Bergen St., Brooklyn, N. Y.

at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 302 

Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. - 
B-5096 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 167 
Furman St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

FERRY LUNCH. Inc.
167 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5865 has been issued to the undersigned 
to sell b 
the Ale 
Kogers 
of Kin

DA 
325 R

at retail, under Section 75 of 
olic Beverage Control Law at 325 

Ave., Borough of Brooklyn, County 
s, to be consumed off the premises.
E ANDERSON and JOE KOT 
ers Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2096 as been issued to the undersigned 
to sell eer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 13 
Church A Borough of Brooklyn, County 
of Kings t be consumed on the. premises.

MICHAEL PAUL RANDAZZO

13 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License . No. 
B-3039 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail, under Section 76 of; 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3386 
Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

ELIZABETH* LIES
3386 Atlantic Ave., ifl-ooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9745 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 22 
Rochester Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kinfls, to be consumed off the premises.

MAX TOBIAS
22 Rochester 'Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9803 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 272 
Wyckoff Ave.. Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH BLYMAN
272 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5093 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 572 
Livonia Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

MORRIS GREENBLATT & 
LILLIAN TURETZKY

Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.672

NOTICE 'is hereby given that License No. 
RW-2431 has been issued to the __
to sell beer and wine nt retail under Sec- I 
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1469 Liberty Ave., Borough of I 
Brooklyn, County , of} Klngsjt to : be consumed 
on the premisos, j į ■ j : į 'I

DOROTHY FJSCHETTI 1
CITY LINE BAR & GRILL |

1169 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y. ■

undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5575 has been issued #to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 892 
Nostrand Ave., , Borough 
County of Kings, to 
premises.
OTTO SCHULE & 

892 Nostrnnd Ave.,

of; Brooklyn J 
be consumed off the 
WILTJAM DROEGE I 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5205 has been issued to the undersigned 
to sell beer: at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverages Control Law at 172 
Leonard St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

HELEN DOPKINS
172 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2441 has been issued to »the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of) 
the Alcoholic Beverage Control Law at 355' 
Bushwick 
County of 
premises,

NOTICE is hereby given that License No. 
Ą-2809 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 597 
Vanderbilt 'Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the! 
premises.

ERNEST H.
597 Vanderbilt Ave.,

SCHROEDER
Brooklyn, N. Y.

Ave., Borough
Kin"s, to

of 
be consumed on

w at ifot> i 
Brooklyn, I 

the

HARRY
355 Bushwick Ave.,

HINDEN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 636 

Borough 
to

NOTICE is hereby given that License ___ .
B-3638 has been issued to the undersigned j 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 76 ' 
Norman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

JOSEPH SULLIVAN
76 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

Vanderbilt Ave., 
County of Kings, 
premises.
JAN JANSSEN 

636 Vanderbilt Ave.,
&

of Brooklyn, 
be consumed off the

CHARLES KRUER 
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5349 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law_ at 1201 
Bushwick

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3978 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 996 
Manhattan 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2675 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 183 
Richard St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

FRANCIS X. DUNN
183 Richard St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License 
B-3429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 541- 
543 Leonard St., 
Conuty of Kings, 
premises.

CORPORAL T. 
POST NO. 

541-543 Leonard St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9666 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 410 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ERNA PAPE 1
410 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail,, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 419 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County ’ 
of Kings, to be consumed off the premises.’' |

MAX FRIEDMAN
419 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. ■

NOTICE is hereby given that License No. I 
A-9909 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverafte 
Ave. S, Borough of 
Kings, to be consumed

HENRY JOSEPH 
3605 Ave. S, , į Brooklyn, N.

under Section 75 of
Control Law at 3605 1

Brooklyn. County 
off the premises.

of I

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5370 has been issued to the undersl&ned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 128 
No. 10th 
of Kings

128 No.

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

THOMAS QUINN
10th St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
A-7709 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of ' 
the Alcoholic Beverage Control Law at 292 
Brighton Beach Aye., Borough of Brooklyn, 1 
County of Kings, to be consumed off thc^ 
premises. |

HARRY WALDMAN
292 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7636 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of] 
the Alcoholic Beverage Control Law at 420 ! 
New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

420 New
SAM SHIFFMAN

Jersey Ave., Brooklyn, N.Y.

NOTICE
A-7072 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1507 
Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
CpUiity of Kings, to be consumed off the 
premises. • ‘ ;
JOSEPH KORENVAES & CARL OLANS 
1507 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5222 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1257 
Willoughby Ave., „ ____
County of Kings, to be consumed on the ’* 
premises, 

RINĄSCENTE SOCIAL CLUB, 
1257 Willoughby Ave., Brooklyi

Borough of Brooklyn

, Inc. *v 
Brooklyn, N. Y. **

NOTICE is hereby given that License No. -•» 
A-9843 has been issued to the undersigned* •» 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 112*. * 
N. Henry St., Borough of Brooklyn, County^", 
of Kings, to be consumed off the premises.

BERNARD MiMAHON
112 N. Henry St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. s 
A-9539 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 736' 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County* 
of Kings, to be consumed off the premises.

ABRAHAM BASS
786 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y/

NOTICE is hereby given that License No.' 
A-8850 has been issued to the undersigned' 
to sell beer at retail, under Section 75 of, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 738' 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County' 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY N. RUSCH
738 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No.1 
B-5141 has been issued to the undersigned' 
to sell beer 
the Alcoholic 
Myrtle Ave., 
of Kings to

at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 1556 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed on the premises. 
JAMES REIMANN

1556 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417



NOTICE is hereby gi\on Unit license No. Į 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of 

.. . .. ... 8440
Borough of Brooklyn, County 

on the promises. !
STINER, BETTY C STINER

t *■ ** . * 'T rf*-’ • *" 1 ri* ’ *4? 4* ■ ' ■ X ' * ’ ■ /S

Puslapis LAISVE ‘ Pirmadienis, Rugpj. '27,1^34
■O. 
T

Ine W YORKO IR apielinkės žinios
Malioriy Kovingam Lokalui

Atėmė Čarterį ;
Pildydamas Wm. Greeno va

lią—prašalinti iš unijų kovin-' 
gus kairiojo sparno narius—1 
Phillop Zausner, nelegalis ma-j 
liorių unijos fin. sekretorius,; 
atėmė čarterį kovingam ma-iI 
liorių unijos lokalui 499. Pro-i 
testui prieš tokį unijistų tero-1 
rizavimą, per reakcinius vi r-j 
šininkus, AE of L nariai turės 
masinį protesto mitingą tre-! 
čiadienį, 29 d. rugpjūčio,! 
Webster Hall, kampas llthi 
St. ir 3rd Ave., New Yorke. !

Kailiasiuviai Susiinteresavę nas iš 24 to dydžio laivų, ku 
z riuos Karo Departmentas bu

Savo Unija
Pereitą trečiadienį įvyko

Kailiasiuvių Industrinės Unijos 
viršininkų rinkimai. Susidomė- riymą 
jimas buvo didelis ir balsavi
muose dalyvavo 2,093 nariai.

davos 1934-1935 metais.

Siūlo virš $25,000 už nuro- 
l plėšikų, apiplėšusių 

ginkluotą troką Brooklyne,: 
...z., xv.xxcxx. pereitą antradienį ir nusinešti-. 

Tai daugiau negu bile kada. s*0 $427^950. Atlyginimą duos j 
laike tos unijos 
“Biznio” vedėju 
rinktas J. Winogradsky. Dar 
išrinkta 10 organizatorių ir!
Taryba iš 31 nario, taipgi kiti i 
viršininkai. 1

Planuoja Bendrą 
Veikimą

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite:

B-^170 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
18th Ave., 
of Kings to be consumed 
ELIZABETH 
I . & MARGIE 11. STINER
8440—18th Ave., Brooklyn, N. Y. |

NČTICE is hereby
B 5135 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 146 
Franklin St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

JOSEPH A. BUTLER 
146 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given Quit License No. I 
B-5210 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 . of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 66 
No. 7th St., Borough of Brooklyn, County | 
of Kings to be consumed on the premises.

LEON FIGA.T
66 No. 7th St., Brooklyn, N. Y. ’

NOTICE is hereby given that License No. 1 
B-5162 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 55, 
No.: 10th St., Borough of Brooklyn, County, 
of Kings to be consumed on the premises. , 

ILKE SZYJKA
55 No. 10th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. | 
B-5185 has been issued to the undersigned i 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 557 I 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn. Coiinty I 
of Kings to be consumed on the premises. ' 

i STANLEY ADAMOWICZ
557 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. j;

NOTICE is hereby given that License No. I 
B-5254 has been issued to the undersigned . 
to sell beer at I'etail, under Section 76 of j 

__ .................. ...... „ __ __  ______ ____ the Alcoholic Beverage Control Law at 504
to sell beer at retail, under Section 75 of 'Flltbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
x<-- xi—ii-..........- —t r f.x Kings to be consumed on the premises.

of ANTHONY PETROZZA
504 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Y. NOTICE is hereby given that License No. 
...B-5236' has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 

ithe Alcoholic Beverage Control Law at 631-3 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

MARTIN DEACY 
631-3 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

A7161—6123 3rd Ave., Brooklyn, N.Y.
A7162—9519 tth Ave
A7163—6904 8th Ave.

'A7164—7221 3rd Ave.. _________ .____
A7165—706 Rogers Ave., Brooklyn, N.Y.
A7166—1762 ” * *' ~
A7167—855
A7168—2126
A7169—1824
A7170—7409 ^wuiir^u, u/vyniju, XT. x.
A7171 —4521 Avenue I^Bfopklyn/ N." Y.

Brooklyn, N.Y.
Brooklyn, N.Y.

.Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y.
, Brooklyn, N.Y.
:., Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N. Y.

. ..............  Brooklyn, N. Y.
JAMES BUTLER GROCERY CO., 

Nelson Ave., and School St.,»
Long- Island .-City, N. Y.

Brooklyn, N.Y.
Brooklyn, N.Y.

Brooklyn, N.Y.

Nostrand Ave., Brooklyn, N.Y.
Flatbush Ave., Brooklyn, N.Y.
Caton Ave., Brooklyn, N.Y.
Flatbush Avė., Brooklyn, N.Y.
Avenue^U, B/ooklyji, N. Y.

Myrtle Ave., Brooklyn, N.Y.
Myrtle Ave., 
Myrtle Ave., 
De Kalb AVe. 
Bedford Ave., 
Manhattan Ave.,

A7172—180
A7173 370
A7174... 977
A7175—6Ų8
A724H- 446
A7247—860
A7248.—1043 .Manhattan Ave.

(rwavimn I United States Trucking Cor- A7249--183' Norman ^Ave.; gyvavimo. I . 0 . I A9290 -1423 Avenue J, Bi
išnaujo iš-’ poration, apiplėšto troko savi-| 

ninkai. L

MIR T YS—L AI DO TU VĖS

Organizacijoms
Komunistų . Partijai simpa

tingoms organizacijoms žinoti- 
j na, kad pirmu sykiu Komunis-Į 
tų Partijos gyvavimo istorijoj . T

. . . . v I I 1U S J . kr cl rs V cl.įgautas leidimas daryti viesąj____ _________
Į rinkliavą “tag days” rinkimų;

Katrina Urbonienė, 50 mc- 
: tu amžiaus, 57-26 69th PI./ 
' Maspeth, L. I., mirė rugpjū- 
i čio 24 d. Laidos rugpjūčio 28 ( UJ nuil 
i d., šv. Jono kapinėse. Laido-Į pXightcst° 

tuvių apeigom rūpinasi grabo-,---- - -

i NOTICE is hereby given that License No. 
1 B-4691 has been issued to the undersigned 
't<? sell beer at retail, under Section .76' of 
“the Alcoholic Beverage Control Law at 2042 
i J'^ulton St., Borough of Bęqqlflyn, County 
\>f Kings to be consumed ori the premises, 
į į RICHARD 1). HASKELL 
> THOMAS J. CONNOR1
■2042 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE >is hereby given that License No. 
A-5844 has been issued to the undersigned

* * , A. A<<1BA<VVV K V < V \A W J KJ I <<<<VB><< V» «

Neprigulmingų unijų atsto-i karnpanįjaį# šiemet toks leidi-! VISUOMENĖ DARO DIDELĘ
vai turėjo prirengiamąją kon
ferenciją pereitą ketvirtad., 
Irving Plaza svetainėj, New 
Yorke. Tarėsi, kaip bendrai 
pravesti bendrą kovą /prieš 
kompanišką unionizmąį už 
teisę darbininkams organizuo
tis į unijas sulig savo pasirin
kimo ir bendrą unijų pagelbą 
ir koooperaciją kovoje už 
gerinimą sąlygų.

Dalyvavo 75 delegatai, 
stovaujanti 34 unijas ir 
60,000 narių. Nutarė įsteigti 
komitetą iš visų buvusių orga
nizacijų atstovų plėtimui vie
nybės klausimo ir suplanavi-j 
mui di/alės konferencijos, ku-| 
rion būtų sukviestos visos ne-j 
prigulinčios prie AF of L uni-

pa-

at- 
virš

mas gautas ir rinkliavos jau. PIRMYNŽANGĄ ALAUS 
prasidėjo 25 d. šio mėnesio, i PAŽINIME
Baigsis 4 d. rugsėjo. Kadangi į 
rinkliava tęsis virš savaitę lai-1 
ko, tad organizacijoms bus( 
proga pasidarbuoti. Valdybos 
tuojau turėtų užsisakyti dėžu
čių, nelaukti kol įvyks susirin
kimai ir rinkliavoj bus praė
ję. Dėžutes gausite 799 Bro
adway, Room 541, New Yor
ke.

Williamsburgieciam Žinotina
Pradėjimui Komunistų Par-i 

tijos rinkimų kampanijos šeš
toj sekcijoj, Williamsburge, 
visos darbininkų organizacijos 
rengia bankietą, kuris įvyks)

jos, taipgi imtis bendro veiki-! penktadienį, 14 d. rugsėjo.
mo dabar iškilusiais klausi
mais, liečiančiais dalyvavu
sias unijas. Komiteto laiki-j 
nu sekretorium išrinktas R.
Page.

Reporterių Pikietas
iI 

pikietnin-l 
r'n I

Penkios dešimts ] 
kų, narių Laikraštininkų Gil
dijos, pereitą penktadienį pi- 
kietavo Cunard Line prieplau
ką, kuomet S. L Newhouse, 
leidėjas Staten Island Times,; 
išsėdo nuo laivo Aquitania. 
Laikraštininkai nešė iškabas, 
reikalaujančias sugrąžint dar
ban Alexander Crosby, Staten 
Island Advance editorialų ra
šytoją, kuris buvo pravarytas 
už organizacinį veikimą.

Laivą pasitiko delegacija su 
Gildijos pirmininku, Heywood 
Broun, priešakyje, kur taipgi 
radosi James Kirnin iš Times 

• ir Alexander Crosby pravary
tasis iš Advance. Komitetas 
pridavė reikalavimus grąžinti 
Crosby. Tuo pat sykiu virš 
pikietų skraidė orlaivis, 
vojamas Ben Leider’io, 
redakcijos nario, ant 
sparnų blizgėjo žodžiai: 
miam Gildiją.’’, Ponas 
house nieko neatsakė, 
raštininkai pląnuoja eilę mi
tingų po visą Statein Island.

Visos tos apielinkės organiza
cijos 
visus 
o kur galima, paskirti iš iždo 
aukų, išrinkti komisijas plati
nimui tikietų ir parinkimui 
maisto pas KP. pritariančius 
krautuvininkus bei šiaip išši- 
galinčius asmenius. Organiza7 
cijų valdybos turėtų turėti tą 
mintyje.

Bankiete jau pasižadėjo, 
kalbėti d. Clarence Hatha-! 
way, “Daily Workerio” re-( 
daktorius ir lietuvių myli-į 
miausias iš kitataučių kalbėto-1 
jų. Prašome visų rengtis en-j 
ergingai prie šio bankietoj 
Įvyks Crystal Palace, 143 
McKibben St., Brooklyne.

Prista- 
Prašome 

ir telefoną.

Evergreen 7-1661

pasikalbėti į ofisąarba užeikite
Kampas Union Ave. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

kėra- 
Post! 

kurio' 
“Re-1 

New-! 
Laik-1

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

the Alcoholic Beverage Control Liitv at 
i .zvv.Ki.v .z... Borough of Brooklyn, County

Kings, to be'c’ortRumėd off the premises.' 
i CARL APPLE

63 Dwight St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that tięenseNo. 
A-9897 has been issued to the undersigned

* to sell beer nt retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1821 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County

. of Kings, to bo consumed off the premises.
, JOHN KETELSEN
I 1821 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9921 has been issued to the undersigned 1 L|lt. 
to sell beer at retail, under Section 75 of Į 57th 

' the Alcoholic Beverage Control Law at 3617
Quentin • Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RICHARD BOHLEN j
3617 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y. '

NOTICE is hereby given that License No. I 
A-9938 has been issued to the undersigned 
to seN beer ■ at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 567 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 1 
of Kings, to be consumed off the premises. '

BENJAMIN NATHANSON & 1
ABRAHAM NASON I

567 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Mažiau metų ir pusės praėjo
1 legališko alaus sugrįžimo šion 
j lin, bet visuomenė padarė didelę

žangą alaus pažinime.
Nors jaunoji gentkartė mažai 

rėjo arba visai neturėjo progos 
tirti skonį gero alaus ir įgyt galu
tiną supratimą apie alaus kokybę,

1 tačiaus jiems neilgai ėmė išmokti at
skirti alų.

Žingeidu pastebėti, kad tų pačių 
rūšių alus, kuris patikdavo pirmes-j 
nėms gentkartėms alaus gėrėjų Am- i is hcrcbv «lv«n License No., “ . . . B-5294 has been issued to the undersigned

nuo 
ša- 
pa-

tu- 
pa-

raginamos mobilizuoti- 
savo narius, parinkti,

erikoje, laimi ir dabar.
Pirmaeilis alus New Yorko mies

te, pavyzdin, yra išdirbamasis per 
Jacob Ruppert. Tuo labai trumpu 
laiku, visuomenė jau spėjo išsireikšti j 
už tikrą šio alaus pirmenybę. Dis- I 
kuSUOjant SĮ nuolat augantį popu- 13.5299 has been issued to the undersigned
liariškumą, pulkininkas Ruppert sa- to sell beer at retail, under Section 76 of

-* the ■ Alcoholic Beverage Control Law at 608
• Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County

of Kings to be consumed on the premises.
G. FREDERICK MULLER 

608 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5917 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 308 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed' off the premises, 

JOHN BEHR
308 Sunmner Ave., ' Brooklyn N. Y.

***** r V*<«<<.<<<<BWK> -VVV^^XzA V

kė, kad jisai vi^xi to neskaito pa
slaptimi.

Alus, kuris visuomet išlaimi ilgo
se lenktynėse yrą^padarytas iš geros 
sudėtinės—vartojant jos pakanka
mai. Žmonės mėgsta alų, kuris turi 
“kūną”—žmonės • atėjo prie pažinimo 
to kūno aluje, kurį" jie tagauja. Ir 
jie nori to tūlo nunokusio, švelnaus
stiprumo, kuris gaunasi ilgbje Alaus 
gyvendinimo eigoje. Mes pasidarėme 
sau tikslu duoti jiems tą alų. Gėrą 
alų padaryti kainuoja pinigai, 
ilgose lenktynėse pasirodo, kad 
vienintelis alus vertas daryti. Ir 
ram alaus gyvendinimui alaus 
bykla turi turėti didelę skiepo 
pą. Mes tą turime. Sėkmė yra ta, 
kad mes galime suteikti žmonėms 
alų, kurį jie mėgsta ir kuris yra 
jiems geras. •

bet 
tai 

tik
ti i r- 
tal-

Apg.

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

; NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 
lowing license numbers have been

i^ued to the undersigned to sell beer at 
tail under Section 75 of the Alcoholic Bev-

fol- 
is- 
re-

NOTICE is hereby given that License No. i 
B-4457 has-.been issued to the undersigned 
to sell beer ’ at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law fit 102 i

Borough of Brooklyn, County of I 
be Consumed on the premises. 
CONSTANTINE GHIALIS
St., Brooklyn, N. Y.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
st.. 

Kings, to

102—57th

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5380 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 121 | 
41st St., ~ ‘
of Kings 

124—41st

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

MARGARET MORCIĄ 
St., Brooklyn. N. V.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

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

to sell beer nt retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 452 
E. New York Ave., Borough Of Brooklyn, 
County o£ Kings, to be 
premises.

DOMENICO
452 E. New York Ave.,

NOTICE is hereby given that License No.

consumed on the

LUPO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that- License No. 
B-4458 has been , issued to ; the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1352 
Greene Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

EDWARD F. LOUD
1 1352 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5201 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under S'ectiori 76 of 
the Alcoholic Bevel-age Control' Law at '802' 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn', County 
of Kings to be consumed on the premises.

MICHAEL J. CORRIGAN
602 Wythe Ave., Brooklyn, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4846 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 103 
Reid Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

ANDREW GALGANO
103 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NEDfiLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.IŠRANDAVOJIMAI

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

is hereby given that License No. 

under Section 76 of

REIKALINGAS kambarys, forni- 
šiuotas ir apšildomas, del jauno 

vaikino; esu švarus ir nei jokio truk- 
šmo nedarau. Rašykite sekamai: 
J. B. 46 Ten Eyck Str. Brooklyn,

NOTICE
B-5283 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail, 
the Alcoholic Beverage Control Law fit 923 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to bo consumed on the premises.

FELIX KU LA SKY 
923 Franklin Ave., Brooklyn, N.Y.

REIKALINGAS vienam vyrui apšil- | 
(lytas kambai-ys su visais pataisy
mais. Rašykite sekamai: P. L., 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(202-204)

(202-204)

(201-208)

Kreipkitės šiuo 
5th Str., sale 

, N. Y. Klaus-

REIKALAVIMAI

PASIRANDAVOJA 5 dideli, šviesūs 
kambariai, su visais vėliausiais 

įtaisymais, steam-heated. Randa $25 
j mėnesį ir daugiau. ] 
antrašu: 436 South 
Hewes Str., Brooklyn, 
kite Superintendant.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

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

tas ir už prieinamą kainą.

PAJ IEŠKOJIMAINOTICE is hereby given that License No 
A-9808 has been- issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7512 
3rd Ave., 
Kings, to 

7512—3rd

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.

1

1

I

1

Telephone: Evergreen 7-UO72

DR. I. COHN
Specialistas 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.

Laimėjo Duonos Streiką
Ilgokai tęsęsis 174th ir 180 erage Control Law on the following pre- 

. . . I mises located in Kings County, N. Y., notth St. apielinkės, Bronxe, duo-; to be consumed on said premises.
, V. , : JAMES BUTLER GROCERY CO.nos streikas baigėsi laimejimUj License No.

I A7090—126 
A7091—576 

r. v 1 A7092—247Dabar yra A7093—22.3 
v i --ini A7094—190uz svarą duonos ir 19 c. A7095—391 

- ■ • -xr J A7096—80 3rd Avė.,
A7097—84 4th Avė., 
A7098—194 
A7099—462 
A7100—413 
A7101—900 
A7102—4221 3rd Avė 
A7103—5002 3rd Avė. 
A7104—5524 4th Avė. 
A7105—168 7th Avė., 
A7106—683 60th St.. 
A7107—388 7th -j...
A7108—1263 Proffnect Ave., Brooklyn, N.Y. 
A7109—637 ' " -- -
A7110—273 9 th Ave. 
A7111—312 7th Ave., 
A7112—78E. 4th St-

A7114—5721 3rd Ave., Brooklyn, 
A7115—208 Prospect Pk. 

N.Y. , .
A7116—555 Coney Island 

N-X. ,
A7117—8709 18th • Ave..
A7118—71 Driggs Ave,,. Brooklyn, N.Y.
A7119—151 Albany Ave., 
A7120—-1602 Fulton , St,, prooniyn, 
A7121—- 695 ■ Gates Avd., Brooklyn, NIY;

A7123—24r, Ralph Ave., Brooklyn, N.Y. A7124t-209 Lewis Ave., Brooklyn, N.Y. 
A7125—1016 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
A7126—404 
A7127—268 
A7128—117

nuprginimo duonos ir bandu
kių vienu centu.
7 c. i
už tuziną bandukių. West 
Bronx, kur iki šiol nebuvo ko
vos, duonos kaina yra 9c.,' 

i<) bandukių—24c. Ką sakote 
į tai, šeimininkės kitų apielin- 
klų, ar neverta kovoti?

Vis Dar nesugavo Plėšiky i
Būriai policijos viešos ir 

slaptos tebezuja po Brooklyną' 
ir apielinkę, jieškodami plėši-’ 
kų, kurie aną dieną nusinešė 
$427,950. Beje, surado, kad 
automobilių leidimo iškabos 
buvo vogtos, o triratis stumia-1 
mas vežimas (pushcart) bu-' 
vęs prieš tai pirktas už $10,’ 

*bet pinigų ir plėšikų nesuran-!
da.

Maisto Kainos Vėl Kyla
Didžiulės A & P Tea kom

panijos viršininkai apskaitlia- 
vo, kad nuo pereito balandžio Į 
mėnesio iki šiol mėsos kainos 
pakilo nuo 13 iki 25 centų. 
Sviestas pakilo 5 ir Į/> centų. 
Kiaušiniai—septyniais centais. 
Paskutiriėmis dienomis naujai 
keliamos kainos ant daugelio 
produktų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS i

Borough of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

PETER CARLINO
Ave., Brooklyn, N.

ot

Bridge St., Brooklyn, N.Y.
Court
Hovt
Smith
Dean

st..
st., 
st., 
st..

Brooklyn, N.Y.
Brooklyn, N.Y.
Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N.Y.

Atlantic Ave., Brooklyn, N.Y.
3rd Ave., Brooklyn, N.Y.

Brooklyn, N.Y.
Hoyt St., Brooklyn, N.Y.
3rd Ave.,t Brooklyn, N.Y.
5th Ave., Brooklyn, N.Y.
4th Ave., Brooklyn, N.Y.

, Brooklyri, N.Y.
, Brooklyn, N.Y.
, Brooklyn, N.Y.- 
Brooklyn, N.Y.

___ Brooklyn, N.Y.
Ave., Brooklyn, N.Y.

3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N.Y.

Brooklyn, N.Y.
fiuii:—inn,. <im oi„ Brooklyn, N.Y.
A711.3—223 7th Ave.,1 Brooklyn, N.Y.

N.Y. i :
Brooklyn, I

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4916 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Oakland St., 
of Kings to

294% Oakland St.,

nt retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 294 '/i 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed on the premises.
JULIA SMITH

Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, kuri būtų apie 30 arba 
35 metų, kad būtų iš apielinkės 
Brooklyn, N. Y., kad galėtum ypa- 
tiškai susitikti 
ko nerašinėti. 
antrašu:

J. B.
136 McKibben

Malonėkite ant juo-
Kreipkitės sekamu

KAIMINAS
St. Brooklyn, N .Y.

Č-g-8 S-g-9 «- ■e- s- a e- <k

<♦>

<f>

<♦>

Painters and Carpenters
<♦>

<♦>

West,

Ave., Brooklyn!

Brooklyn. N.Y.

Brooklyn, N; Y.
.^Brooklyn, > N,Y. j 

i_ v 1 1 1 . v i ' 1 a < izi—-ovo ’ iiares /xve., nrookiyri,- N>Y;de šokdama pro lanprą is de-, 47122—262 Reid Ave., Brooklyn, n.yv i
pančio namo, kuomet dūmai 
ir liepsnos užkirto išėjimą. Ji;
norėjo nušokti ant artimais
esamo stogo, bet koja paspru- Pa^en^ė.8’

j do ir jinai nukrito ant cemen--A7131“140 Sarftt0«ra Ak
tinio tako 
Jos sesutė 
o motina 
ant stogo.
ligoninėn.

Dvylikos metu mergaitėj 
Bernice Simon, 2,930 W. 22nd 
St., Brooklyne, sunkiai, susižeir

Sumner Ąve., Brooklyn, N.Y. 
Grand St., Brooklyn, N.Y,J 
Rocheater Ave., Brooklyn, N.Y.

Brooklyn, N.Y^ 
Brooklyn, N.Y.

_____ ...........   , Brooklyn, N.Y.
I A7132—1938 Fulton St., Brooklyn, N.Y.

TT11/A -Tvrtv'rT q n irctrr * A7133—2739 Atlantic Ave., Brooklyn, N.Y. nuo antro augsio. j A7134_*1B6 Howard Ave., Brooklyn, N.Y.
viaCTTV11 TTT'n rlnvicj A7135—180 Hull St., Brooklyn, N.Y. pasprUKO pro auns,, A'71S6_ul649 Broadway, Brooklyn, N.Y.
laimingai

Mergaitė
nnqoko a?137—1322 Cortelyou Rd., Brooklyn, N.Y.

A7138—1501 Foster Ave., Brooklyn, N.Y.

<♦>

<f>

<♦>

AI1OO—1 rtVu.i IJIUUKiyil, • X •
A7139—1650 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, I 

N.Y. j
A7140—455 Neptune Ave., Brooklyn. N.Y. , 
A7141—300 Gerrittsen Ave., Brooklyn, - N.Y. 
A7142—430 - 7th Ave., Brooklyn, N. Y. 
A7143—713 Fulton St., Brooklyn, N.Y. ' 
A7144—842 Fulton St., Brooklyn, N.Y. i 
A7145—1017 Fulton St., Brooklyn,' N.Y. H 
A7146—647 Classon Ave., Brooklyn, N.Y. 
A7147—585 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N.Y. 
A7148—97 Fifth Ave.. Brooklyn. KY. * 
A7149—823 Fulton St., Brooklyn, N.Y. i 
A7150—479 Bergen St., Brooklyn, N.Y. i 
A7151—71 Lafayette Ąve., Brooklyn. N.Y. » 
A7152—109 Gates ?Ave., Brooklyn. N.Y. 
A7153—258 De Kilb Ave., Brooklyn, N.Y. } 
A7154—4123 IFulton St.i BrobHlyn, N.Y. 
A7155^—1129 Nostrand -Avė., Brooklyn, 
A?156—4324 4th Ave., Br&klyA 7N.Y. 
A7157—4016 7th Ave., Brooklyn, N.Y.

pastatymas . atsieis tarp .IQ ir IJJKSs S Avė;, Brr^k&,Sj:f -T g, 
nmilinnn HPni i lk VIP-1A716O 5406 New Utrecht Ave., Brooklyn, I <imiiojių (loienų, idi uja vic-i n.y. ■ ; , - ■ • 1 Ka

nuvešta

Brooklyne pradėjo 
ant slaptų svaiginančių gėri
mų pardavėjų ir dirbėjų. Esą 
paleista darban 50 tyrinėtojų.

Brooklyno Laivyno dirbtu
vės (NaVy Yard) gaus užsa
kymą padaryti vieną iš šešįa- 
colinių kanuolių laivų, kurio

ablavaV

N.Y.
J v

- '-n.

7th Ave., Brooklyn, N.Y.

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

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

P. BIELIAUSKAS
8831 76th\Street, Wpodhaven, N. Y 

'■ Tel.: Foxcroft 9-6901

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

t Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi-, 
.. . T liūs. Speciąliškai gerai atlieka sekamus darbus.

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-2^4 tteONARD STREET BROOKLYN, N. Y.
Near Manhattan Avenue

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergąnčiu 
Chroniškos

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

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, Inc., Dep. L. 
62 Beacon St., Newark, N. J.

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

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų 11- 
gosj o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ŽINS
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Ave. ir Irving Pl.

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




