
GERB. DRAUGE 
SKAITYTOJAU!

Jums yra pasiunčiama 
blanka: Reikalavimai Lie
tuvos Prezidentui p. An
tanui Smetonai ir Pasiū
lymas Pirmajam Pasau
lio Lietuvių Kongresui 
Kaune. Nieko .nelaukda
mas, patsai pasirašyk ant 
tos blankos, jeigu ^ar ne
si ant tokių blankų pasi
rašęs, pereik stuba nuo 
stubos pas Lietuvos išei
vius, gauk jų parašus ir 
greitai, ne vėliau 15 d. 
liepos (July), sugrąžink 
tą blanką ant jos pažymė
tu antrašu.

Padaryk tą be atidė
liojimo. Lietuvos darbi
ninkai, valstiečiai ir re
voliuciniai politiniai kali 
niai laukia nuo jūsų šios 
pagelbos, kurią galite 
lengvai atlikti.

J. Siurba.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit© 

Pasaulį!

No. 159 Telephone STagg 2-3878

Amerikos Jaunuolių 
Kongrese Dalyvauja 

1,100 Delegatų

-------  ------------------ j--BE

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Austrų Žandaras Nušo
vė Du Komunistus

GRATZ, Austrija. — Vie
nas fašistų žandaras pasto
jo kelią dviem komunistam 
važiuojantiem d v i r a č iais. 
Jis bandė juos areštuot; tie 
gynėsi, ir kovoj krito negy
vi abudu komunistai ir pats 
žandaras. Bet Austrijos vy
riausybė štai kaip nupasa
koja: komunistai, girdi, nu
šovė žandrą; paskui vienas 
komunistas nušovė antrą 
ir pats nusižudė; taip, esą, 
padarė, bijodami arešto. 
Tokiomis i 
mis _ 
do pridengti savo žmogžu-! 
dystes.

' DETROIT, MICH. — Į 
Antrą Amerikos Jaunuolių 
Kongresą suvažiavo 1,100 
delegatų, iš darbo unijų, 
nuo Socialistų ir Komunis
tų Jaunuolių Sąjungų ir 
nuo įvairių kitų organiza
cijų.

Įvedamoj savo kalboj 
Waldo McNutt, nacionalis 
pirmininkas, atsišaukė į 
jaunus darbininkus 
glaust savo jėgas 
prieš algų kapojimą, 
unijų persekiojimą, 
streikų kriušinimą,
pilietiškų laisvių naikinimą 
ir prieš gręsiantį imperia
listinį karą.

su- 
kovai 
prieš 
prieš 
prieš

Prigėrė 104 Japonai
OSAKA, Japonija. — Su

sikūlė keleivinis laivas “Mi
dori Maru” į vieną ta^ori- 
hį laivą. Prigėrė 104 japo
nai.

okiomis in dar keistesnė- Sugrąžinsią Karališkąja 
is pasakomis fašistai ban-1 ĮĮaps|,urgŲ Veislę

VIENA, Austrija. — Fa
šistinė Austrų valdžia bai- 
įgia apdirbinėt sumanymą 
| “įstatymo,” pagal kurį ga
lėtų sugrįžt iš užsienių 
Hapsburgai, buvusio Aust
rijos karaliaus giminės. Sy
kiu žada sugrąžint jiems ir

Malūnų Byla prieš 
Taksu Mokėjimą 
už Permalimą

WASHINGTON. —- Ketu- buvusius Hapsburgų šeimy-1 
rios didelės malūnų ir grū- nos turtus. Sąmoningi dar-' 
dų apdirbimo kompanijos bininkai prieš tai protestuo- 
atsisako valdžiai mokėti ja< 
$400,000 užvilktų taksų. Tie Į Pranešama, kad jeigu 
taksai turėjo būt sumokėti Hapsburgų šeimynos narys 
už grudų perdirbimą pagal būtų sodinamas ant Austri- 
Ž e m dirbystės Sutvarkymo jos sosto, prieš tai galėtų su 

ginklais įsikišt Čechoslova- 
kija, Rumunija ir Franci- 
ja.

Ž e m dirbystės Sutvarkymo 
Įstatymą (AAA). Taip iš
renkamais taksais Roosevel- 
tas apmokėdavo buožėms už 
laukų neužsėjimą arba ūkio 
produktų naikinimą.

Dabar minimos kompani
jos kreipiasi į federalį New 
Yorkd apskričio teismą, 
reikalaudamos paskelbt, 
kad minimas įstatymas esąs 
priešingas šalies konstituci
jai, ir todėl turi būt panai
kintas.r' l ’

Slapta Chinijos Sutartis 
del Japonijos Lėktuvų
SHANGHAI. — Japoni- 

jos pasiuntinybe Chinijai 
per savo generolą Ren. Iso- 
gai paskelbė, jog dar 1933 
metais buvo padaryta slap
ta sutartis tarp Japonijos ir 
Chinijos. Ta sutartis leido 
Japonijai “įsteigt savo ‘cb 
vilę’ orlaivininkystę Chini- 
joj.” Fašistinis Chinijos dik
tatorius Chiang Kai-shek 
būtų ir toliau slėpęs šią su
tartį; bet patys japonai da
bar ją išvilko aikštėn.

Suspendavo Studentus, Kurie 
Neklausė Hitlerio Radio

Heidelbergo Universiteto 
du studentai, Vokietijoj, ta
po dviem metam suspenduo
ti už tai, kad nesiklausė 
Hitlerio kalbų per radio, bet 
tuo laiku maukė alų, trukš- 
mavo ir juokaudami “disku- 
savo,” kaip Hitleris 
daržoves. Visa tai 
“didelis įžeidimas” 
riui.

valgo 
buvę 

Hitle-

6 Bilion. Dolerių Naujų 
Bumaškų Prispausdinta
WASHINGTON. — Per 

p a s k u t i n i us 12 mėnesių 
Jungtinių Valstijų valdžia 
prispausdino $6,379,202,000 
“vertės” popierinių pinigų 
be tinkamo aukso daugio 
padidinimo jiems užtikrin
ti. Taip ir smunka perkan
čioj! popierinio dolerio ver
tė. z

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Liepos (July) 8, 1935

Grupė Kansas valstijos kalinių, ku rie buvo sustreikavę kasyklos gel
mėje, reikalaudami pagerint valgį ir apsiėjimą su jais. Kaliniai mai- 
nieriai buvo laukan iš kasyklos išvyti tik dūmais, kuriuos sargybi
niai varė elektriniais “fenais’’’ (vėdyklėmis) į kasyklą.

Prez. Roosevelt Atme
tė Ethiopijos Prašymą 
Padėt Išvengt Karo

Jisai Veidmainiškai Nusiplovė Rankas, Palikdamas Tautų 
Lygai “Suturėt” Italiją nuo Karo prieš Eihiopiją

WASHINGTON.— Ethio- 
pijos karalius Haile Selassie 
liepos 4 d., kaipo Jungtinių 
Valstijų nepriklausomybės 
dienoj, atsikreipė į prezi
dentą Rooseveltą, kad pa
tarpininkautų, idant sutu
rėt Italiją nuo karo prieš 
Ethiopiją. Karalius nurodė, 
kad Amerika tatai galėtų 
padaryt pagal Kelloggo-

Bryano nekariavimo sutar
tį.

Bet Roose veltas ant ryto
jaus atsakė, kad tegul sau 
derybas veda Ethiopijos .ir 
Italijos tarpininkai, kurie 
jau paskirti Tautų Lygos 
žinyboje. Taip nusiplauda- . 
mas rankas, Rooseveltas, 
tačiaus, vėl pasigyrė, kad 
jis esąs “taikos šalininkas.”

Roosevelt Pasirašė Streiklaužišką Bilių

16 “MAKSIM GURKIU” 
SOVIETŲ SĄJUNGAI
MASKVA. — Vietoj žu

vusio milžiniško “Maksim 
Gorki” lėktuvo Sovietai sta
to 16 tokių naujų milžinų. 
Iš pradžios Sovietų vyriau
sybė ketino statyt tris tos 
rūšies orlaivius. Bet darbo 
žmonės ėmė urmu siųsti au
kas, reikalaudami daugiau. 
Iki šiol naujiems didžio- 
kams' orlaiviams darbinin
kai ir valstiečiai suaukojo 
14,000,000 rublių auksu 
68,000,000 bumaškomis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
4,047 Paminklai

KAUNAS. — “Lietuvos Ai
das’’ priskaito 4,047 nekilno
jamus paminklus visame krai
te. “Juos , sudaro piliakalniai, 
priešistorines sodybos, alkos 
kalnai, pilkapiai, !
brastos, sijų liekanos, istorines 
statybos griuvėsiai ir k t.’’

ir

Lenino Našlė Nurodo
Dvi Pareigas Moteriai
MASKVA. — ^uvažiavi- 

me visos Sovietų Sąjungos 
Jaunųjų Komunisčių, N. 
Krupskaja, Lenino našlė, 
kalbėjo, kad sovietinės mo
terys privalo turėt dvigubą 
tikslą gyvenime: būti gero
mis motinomis ir veikliai 
dalyvauti pramoniniame ir 
politiniame šalies gyvenime 
lygiomis teisėmis su vyrais. 
Ji ragino nepasivergt vien 
tiktai vyrui bei vaikams, 
bet sykiu žiūrėt ir visuome
ninių reikalų.

WASHINGTON.— Prezi- 
izinin nri n/tiiYT'^en^as Roosevelt pasirašė KARAS DEL JAPONŲ kongreso priimtą sen. Wag- 

CARO “JŽEIDIMO” neri0 <<Darbo Ginčųkuris todėl lieka, įstatymu.
SHANGHAI. - Japoni- Pasirašydamas, Roosevel- 

ja surado nauja priekabę l^s įek "°’ k*d ku*
- -- o U “darbininkų naudai.” Bet

Čhinų' žurnale bu- užtylėjo kad tas bilius
karui prieš Chinija. Ogi 
viename < 
vo padaryta pastabų “įžei
džiančių” Japonijos kara- .....

senkapiai, Chinijos fašistinis i^nrbmmkų teisę oigamzuo-
isi-minPR diktatorius Chiang Kai-shek kokias jie nori unijas, 

atsiprašė ir prižadėjo 
naikint visus žurnalo eg
zempliorius. Bet dabar Ja
ponų valdžia sako, kad tuos 
įžeidimus buvo išanksto ma
tęs ir praleidęs Chinijos 
cenzorius; taigi atsiprašy
mo neužtenką. Todėl dabar 
Japonija, toliau priekabiau
dama, ir siunčia vis dau
giau savo karo laivų ir ar
mijos pulkų į Chinija.

niekur nekliudo kompanio
nų unijų. Nors šneka apie

su-

šiol 
ves-

tačiaus, stiprina kompaniš-
kas unijėles.

Pagal minimą bilių, bus 
sudaryta Nacionalė Darbo j tojų.”

Santikių Komisija iš trijų 
asmenų, kuriuos skirs pats 
prezidentas. Komisija svar
stys, ir spręs “ginčus” tarp ; 
darbininkų ir samdytojų ir 
neva žiūrės, kad teisingai 
būtų išrinkti darbininkų at
stovai į bendras derybas su 
bosais.

Tai bus- streikų laužymo 
įrankis, ką stengėsi pri
dengti Rooseveltas, nukal
bėdamas, kad “vyriausias 
šio įstatymo tikslas bus įs- 
teigti geresnius santikius 
tarp darbininkų ir samdy-Žiaurūs Papročiai

Viešnių apylinkėje iki 
užsilikęs paprotys daryti 
tuvninkams visokių “šposų."

Per sekmines buvo toks atsi
tikimas. Vienas Maigų kaimo 
ūkininkas kėlė vestuves. Vaka
re, vykstant svečiams'į vaišes, 
“šposininkai” viduryje kelio 
sukūrė laužą,. Kai važiuojan
tieji norėjo išsilenkti ugnies ir 
pasuko iš kelio (kelias ėjo per 
mišką), arkliai staiga išgąstin
gai pašoko, nes kojoms ir pir-
šimis atsimušė j “šposininkų” I Cliinų Upė Pakilo 54 Pėdas; 
išrazgytas abiem pusėm kelio 
akstinuotas vielas. Arkliams. 
žiauriai subraižytos piršys, ko
jos ir kaklai.

Kiek anksčiau viename kai-1 v.
me, išvykstant vestuvninkams smalkių, llgų^ llūcių pakilo 
j jaunojo gyvenimą, “gudriai” 54 pėdas augščiau paprasto 
užtiesta skersai kelio viela savo lygmens. Gręsia dide- 
jaunajam buvo nupjauta nosis. Jis potvinis, nuo kurio gali

I nukentėti desėtkai tūkstan
čių gyventojų.

Didis Pavojus Gyventojam
HANKOW, Chinija. — 

Yangtse upė iš priežasties

NAZ1AI KIRS GALVA 
TRECIAM OFICIERIUI
BERLYNAS. — Hitlerio 

vadinamas “liaudies teis
mas” nuteisė nukirst galvą 
vienam augštam oficieriui 
kariško orlaivyno kaipo sve
timos šalies šnipui. Keletas 
dienų atgal buvo nukirsta 
galvos laivyno technikui E. 
Breszui ir armijos oficie-* 
riui B. Lindenaui, kaipo

$19 UŽ 140 VALANDŲ 
PAŠALPOS DARBUOSE

WASHINGTON.—Roose- 
velto viešųjų pašalpinių 
darbų administracija nusta
tė 140 darbo valandų per 
mėnesį, už ką mokės išviso 
$19 iki $92 mėnesiui algos. 
Bet $92 bus mokama tik 
saujelei inžinierių, architek
tų ir kitų augštų specialia

Vokietys Išdaužė Hitlerio At- 
z stovybės Langą 
KAUNAS. — B. K. A. Ma-

thiąnsen akmeniu išdaužė Vo- HALLE, Vokietijoj, pagal
Rpęvenčiant lianos 4 Dipna ^!ec.lų atstovybes langą (Ge- fašistinio teismo nuospren- 
DuSVcIlLldlll LWpOb *1 i/lvlių dimmo gatvėje). Tuojau buvo r i • +- i i k• •
Žuvo 214 Žmonių Amerikoj

WASHINGTON. — Šie- 
metiniame “Fourth Džula- 
juje” žuvo 214 žmonių Jung
tinėse Valstijose nuo spro
gimų, automobilių, plauki
mų ir kitų neatsargių links
minimusi, bešvenčiant tą pa
triotinę dieną.

Nušovė 3 Nusmelktuosius
Lagos Moreno, Meksikoj, 

trys plėšikai užmušė kuni
gą; už tai buvo nusmerkti 
'sušaudymui. Bevedant juos
■ant kapinių sušaudyt, plėši- įsiveržimus į sovietinį-Sibi- 
kai buvo ištrūkę bėgti. Tad rą, Japonų valdžia atsaky- 
sargybiniai juos bebėgan- davo, kad nesą tikrai nus- 
čius nušovė.

r a/t“ 4-u- " i • dį, nukirsta galva darbinin-arestuotas. Mathiensen yra ki- ° v . .
lęs iš Estijos, vokiečių tauty-1 Kai lui Jaenicke uz tai, 
bes, evangelikas, naturalizuo-.kad būk jis nužudęs nazį 
tas Lietuvos pilietis. | smogiką.smogiką.

SIBIRO SIENAI “IŠLYGINI” KOMISIJA
TOKIO. — Pranešama, 

kad Sovietų Sąjunga priė
mė Japonijos pasiūlymą su
daryt rubežiaus komisiją iš 
Sovietų, Japonijos ir Man- 
chukuo atstovų.

Į Sovietų Sąjungos protes
tus prieš Japonijos kareivių

Naziu Lakūnas Šnipas
STRASBOURG, Francija. 

Vokietijos armijos lakūnas
H. Bongratz buvo suimtas 
už skraidymą virš Franci jos 
pasienio tvirtovių. Jis po
I, 000 frankų užstato buvo 
paleistas iki teismo ir par
grįžo į Vokietiją; bet pa
skirtą dieną neatvyko Fran- 
cijon į teismą. Vengdamas 
teismo, jis dar labiau įtiki
no Francūzų vyriausybę, 
kad buvo sužinus kariškas 
Hitlerio šnipas.

_________________
• f Japonai-Ponai ant Chinijos

Valdininkų Šalies Šiaurėje
NANKING. — Japonija 

neva leidžia, kad Chinijos 
fašistų Chiang Kai-sheko 
valdžia skirtų savo valdinin- *' “ 
kus šiaurinei Chinijai, kurią 
faktinai užvaldė Japonų ar- 
mija. Tačiaus, nepriimamai * 
nei vienas toks Chinijos val
dininkas, kurio neužgiria 
įsiveržėlių armijos vadai. .

uz 
tai- 
J a-

Hitleris Išvijo 12,000 
Nesaviškių Paštininkų

BERLYNAS. — Nuo 
laiko, kai Hitleris pasičiupo
Vokietijoj valdžią, iki šiol iš 
pašto tarnybos liko pavary-

to

tatytos sienos tarp Sibiro ir

Japonijos valdomo Manchu- 
kuo krašto.

'Sovietų vyriausybė, 
vis labiausia norėdama 
kos, sutinka ir su šiuo
ponijos pasiūlymu. Tačiaus 
Japonijos imperialistai ne
gaus Sovietų Sąjungai pri
klausančių Amūro upės sa-.r^o^, 
lų, kurias jie nori pasisa-'ta 12,000 ne jo partijos na- 
vint ir įrengt ten tvirtoves' rių. Jų vietos užpildytos na- 
prieš Sovietų Sibirą. Izjais.

Indžionkšinas prieš Audėjus
Doveryft New Hampshire S 

valstijoj, augštesniojo teis
mo teisėjas O. L. Young iš
davė indžionkšiną prieš 
Jungtinę Audėjų Uniją, už
draus d amas streikuojan
tiems audėjams pikietuoti 
Cochecho Kompanijos dirb
tuves arba atkalbinėti ei
nančius darban streiklau
žius.

i .vilkau ■»..' s



Antras Puslapis
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Po Visuotino Suvažiavimo
Visuotinas Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Suvažiavimas pasibaigė. Tai bu
vo istorinis suvažiavimas ir jis suvaidino 
didelę rolę konsolidavime visų darbo 
žmonių vienam ir tam pačiam tikslui: 
kovai prieš fašizmą, kovai prieš reakci
ją, kovai prieš karą, kovai už socialę ap
draudą. *

Suvažiavime dalyvavo, kaip jau dd. 
skaitytojai matė iš pranešimų, arti 250 
delegatų, atstovaujančių 55,000 organi
zuotų lietuvių darbininkų. Tai didelė 
masė žmonių, palyginti su lietuvių dar
bininkų skaičiumi Jungtinėse Valstijose. 
Bet argi visi organizuoti lietuviai darbi
ninkai, kurie yra nusistatę prieš karą ir 
fašizmą, čia buvo atstovaujami? Toli 
įgražu ne! Daugybė ištisų lietuvių kolo
nijų čionai neturėjo savo delegatų, nors 
jose ir randasi pjitešfašistiniai nusista
čiusių darbini ų. Daugelis įvairių 
draugijų netufejo savo delegatų, nors 
Suvažiavimo darbus rėmė ir rems. Sa
kysim,/ tokia Brooklyno švento Jurgio 
Draugyste, su 1,100 narių—prisiuntė Su
važiavimui karštą telegramą, užgirančią 
jo darbus, tačiaus savo atstovų čia netu
rėjo ir ji nebuvo įskaityta į tą 55,000 or
ganizuotų lietuvių darbininkų. Tokių 
draugijų ir kliubų buvo labai daug.

Kyla klausimas, kodėl gi tos draugijos 
ir net ištisos kolonijos nedalyvavo šia
me Suvažiavime? Jeigu jos remia ir pa
žada remti ateityje suvažiavimo darbus, 
tai kodėl negalėjo prisidėti su delega
tais? Tam yra dvi priežastys ir mes čia 
ja‘s galime dabar pasakyti; atvirai: * p

1. Bedarbė, biednatvė. Daugelis mūsų 
draugijų — savišalpos ir kultūrinių bei 
meniškų—randasi dideliam ekonominiam 
trūkume. Iždai tušti arba tuštėja. Na
riai aukoti nebegali, nes neturi pinigų, 
patys dažniausiai bedarbiai.

2. Nemokėjome (komunistai ir mūsų 
prijautėjai draugai) prieiti prie daugelio 
organizacijų ir jas užkviesti, išaiškinant 
jų nariams reikalingumą tokio suvažiavi
mo. Daugelyj vietų buvo prieita per
daug mediniai, perdaug šabloniškai, ne- 
išąikinome nariams reikalingumo daly
vauti tokiuos suvažiavimuos; neįrodėme 
užtenkamai svarbos tokio suvažiavimo. 
Daugelyj draugijų pasitenkinta tiktai 
pasiuntimu laiškelio-formalio užkvieti- 
mo. Nežiūrint, koki gali būti geri drau
gijos narių norai dalyvauti tokiam su
važiavime, dažnai užtenka vieno-kito bal
so, kad sulaikyti nuo dalyvavimo, ypa
čiai jei nėra užtenkamai prasilavinusių 
ir drąsių -narių, kurie galėtų įvairius pri
metimus atmušti.

Atsižiūrint į šitas dvi priežastis, ir at
sižiūrint, kad prieš šį Suvažiavimą ko
vojo klerikalai, socialistai, tautininkai ir 
sklokininkų lyderiai, reikia skaityti Su
važiavimą pilnai pavykusiu.

Suvažiavime išsiaiškinta ir suderinta 
mūsų ideologiniai -ir organizaciniai daly
kai, kurių šviesoje bus vedamas ateities 
dąrbas. Išrinktais pastovus Nacionalis 
Lietuvių Veikimo' Komitetas iš 20 narių, 
kuris veiks bendrai šu Amerikine Lyga 
Prieš Karą ir Fašizmą. Įsteigtas Lietu
vos Draugų Komitetas, kuris rūpinsis 
tiktai, Lietuvos reikalais.

Išrinkta delegacija į Kauno Kongresą 
—tai kitas labai svarbus žingsnis mūsų 
gyvenime.

Kąd šis Siu važiavimas ir jo darbai ras

liet.uviuos darbininkuos gerą atbalsį ir 
pritarimą, tai rodo gyvi faktai: ten pat, 
Clevelande, paskutinėj sesijoj, susirinkę 
vietiniai darbinipkai (kiek tik tilpo į 
Lietuvių Svetainę) sumetė $261 aukų
siuntimui delegacijos Kaunan. O su pa
sveikinimais draugijos ir pavieniai as
menys prisiuntė apie pusketvirto šimto 
dolerių.

Tai vis dalykai, kurie parodo, kaip rei
kalingas ir laiku šis Suvažiavimas buvo 
šaukiamas. Tai, pagaliaus, įrodymas 
mūsų priešams, kad masės lietuvių dar
bininkų yra pasirengusios “"kovoti prieš 
fašizmą, karą ir už .socialę apdraudą.

Apie šį Suvažiavimą ir jo nutarimus 
mums teks dar ne kartą sugrįžti ir pa
kalbėti. Dabar norime pasakyti tiktai 
sekamą: lietuviai darbininkai, su Visuo
tino Suvažiavimo užsibaigimu mūsų dar
bai neužsibaigia, o tiktai prasideda.

Voldemarininkai Kelia Galvą ir 
/anglinėse Valstijose

Kaip Lietuvos, taip ir Jungtinių Vals
tijų lietuviuos tautininkuos veikia volde
marininkai. Lietuvoj jie aiškesni, o čia 
ne taip lengva juos pažinti. Kol kas čio
nai jie dar nėra aiškiai pasidalinę. Mums 
išrodo, kad su pasirodymu laikraščio 
(kurį žada leisti Brooklyno fašistai-tau- 
tininkai greta “Vienybės”) tasai pasida
linimas tarpe smetonininkų ir voldema- 
rininkų pasidarys kur kas ryškesnis ir 
gilesnis.

Voldemarininkai rodo savo iltis kai 
kur beveik atvirai. “Dirvoje” vienas jų 
(tūlas D. J.) rašo apie tai, iš kur Lietu
vai dabar pavojus grūmoja. Ten jis nu
piešia sekančiai: “Lietuvai pavojus iš 
Vokietijos galimas, bet iš Rusijos pusės 
neišvengtinas.” Reikia pripažinti, kad ši
taip kalba ir Lietuvos voldemarininkai, 
nes jiems rūpi Lietuvą atiduoti Vokieti
jai ir tuč tuojau skelbti Sovietų Sąjun
gai karą.

Tiktai Hitlerio agentai tegali skelbti 
tokias nesąmones. Juk visiems puikiai 
žinoma, kad * Sovietų Sąjunga yra di
džiausia globotoja Lietuvos ir kitų ma
žųjų tautų. Be to, Sovietų Sąjunga uo
liai kovoja už taiką, ji karo nenori. Tai 
iš kur tas voldemarininko razumo išgal
votas Lietuvai pavojus iš SŠSR pusės?!

Žmogus Kilo į Orą
ū; /Sovietų Sąjungoje orlai

viu buvo išvežtas lakūnas A' * *
Ąnodhinas ant 600 metrų ir 

iššoko žemyn šu parašiū- 
Bet kaip nustebo, kad

Meis}<leidus parašiutui vie- 
;ton povaliai leistis žemyn,

t

mažas,

būnant darbe.
1930 metais vieno trakto

riaus pagaminimas atsieida
vo 7,173 rublius, o 1935 me
tais jau tik 3,190 rublių. 
Kodėl tokis nupiginimas, 
juk darbininkų algos pakel
tos? Todėl, kad darbininkai 
priprato, išmoko daug grei
čiau ir geriau pagaminti, 
kad sugadinimų mažai yra.

nusidėjimu ir nors ant salos 
yra nemažai kiaulių, bet jas 
vadina “daiktais”. Žuvinin
kas grįš namo, jeigu jis ke
lyje susitiks kreivomis aki
mis vyrą ar moterį, nes tas 
skaitoma blogu apsireiški
mu.”

Atrodo, kad ta sala dar 
yra panaši į biblišką “rojų”, 
dar žmonių civilizacija ją 
nesugadino: p

Patinas Gimdo Vaikus
Jūrose yra gyvūnėliai, ku

riuos moksle vadina “Phy- 
lopteryx” arba “Hippocam
pus”, o paprastai jie dau
giausiai žinomi vardu: “jū
rų arkliukai”. Šie “jūrų ar
kliukai” yra tik kelių colių 
ilgio, kaip ir kokis vabaliu
kas, patsai kūnelis
ūodegute apsisuka aplinkui 
žolę ir taip laikosi, bet sto
ras jo kakliukas, ir galvukė, 
ir akys, ir pakaklė, ir kar
čiai—visa tai pilniausiai 
našu į arklio galvą ir 
kaklę.

Tyrinėjimas parodė 
kad “jūrų arkliukų” vaikus 
veda patinas. Po susituoki
mo, kada pas patelę kiauši
nėliai pribręsta, tai ji pa
deda juos į patino kūne 
esančią skyliukę, kuris ir 
peri tuos kiaušinėlius per 40 
dienų laiko. Kada išperi, 
tai mažyčiai “jūrų arkliu
kai” patys maitinasi. “Jūrų

pa- 
pa-

Orląivių Nelaimės
Jungtinėse Valstijose tiek 

daug yra orlaivių nelaimių, 
kad į tai mažai kas kreipia 
ir domę. Sovietų Sąjungoje 
jų mažai atsitinka, bet kada 
pasitaiko, tai apie tai rašo

Siutams neatsidajrius jie už
simušė. • ’

Franci jos didžiausias jū
rinis lėktuvas “Leitenąnto 
de Vėso Paris” lydėdamas 
garlaivį “Normandie”, jam 
grįžtant iš Amerikos, užsi
kabino už žvejų laivo. Žvejų 
laivas nuskendo, o didžiulis 
lėktuvas 
sparnuę.

Anglijos 
Singaporo 
krito į jūras ir nuskendo,. 
Žuvo ir lakūnas.

š-kąs.

karo lėktuvas 
prieplaukoje nų-

Suvalgė Mirusio žmogaus 
Širdį

Rumunijoje buvo teismas, 
kur kelis žmones nuteisė į 
kalėjimą. Dalykas yra ta
me: sodžiuje Šoka prasidė- visame sviete, 
jo tarpe žmonių ligos. Tam
sūs žmoneliai nuėjo pas spė- talistiniame pasaulyje dar 
jikę senę Mariją Paskų, kad yra daug, štai tik 15 d. bir- 
ji atspėtų, kame ligų prie-iželio pranešama šie nelai- 
žastis. Senė pareiškė, kad 
visame kame yra kaltas val
stietis Jurgis Garu, kuris 
kiek laiko pirmiau mirė,

Or.laivinių nelaimių kapi-

mių įvykiai:
Japonijos vienas karinis 

lėktuvas susikūlė netoli Os
aka, lakūnas sužeistas. Ki-

būk jis turėjo piktą širdį ir tas ]gktuvas išskridęs iš Sa-
arkliuko” patele ‘ padeda iki keršma visiems, ant ko jis sep0 ^aro laivyno prieplau-

tik buvo supykęs. Ji patarė kos nupuolg į jūras ir 
tiems vyrams iškasti Jurgį si<en(j0 
Garų ir išpjovus jo širdį at-‘ 
nešti jai.

Valstiečiai“ nakties metu 
nuėjo ant kapų, atkasė Jur
gio Garu kapą, išpjovė pu
siau apipuvusią jo širdį ir 
atnešė tai senei. Senė įvai
rias žoleles ir tą širdį išvi
rė, pagamino iš gėralą ir 

atgal, pradėjo visus ligonius “gy- 
Kiekvieną metą Sovietai de- jyt” girdant tomis sutro- 
šimtis laivų su reikmenimis mis> To pasekmėje apsi- 
pasiunčia iš vakarų ir pytų juodijo daug žmonių ir į 
pusės į Sibiro prieplaukas, trumpą laiką net 40 asmenų

200 kiaušinėlių ir pati nuo 
savo patino tūlam 
prasišalina.

laikui

Iš Vladivostoko į 
. Murmanską

Sovietų Sąjunga vis dau
giau dirba, kad tiesiai ati
darius vandens kelią aplin
kui visą Sibirą iš Europos 
į Tolimus Rytus ir

“Sibjriakovas” atliko kelio-, 
nę iš Archangelsko į Vladi
vostoką, o pereitais metais 
“Litke” laivas iš Vladivos
toko į Murmanską. “Čelius- 
kinas” buvo ledų sutrėkštas 
baigiant kelionę.

Dabar, iš Vladivostoko 20 
d. birželio išplaukė garlai
vis “Anadyr”, o 22 d. birž. 
“Stalingrad”. Jie abu plau
kia į Kolymą prieplauką, 
veždami po 2,000 tonų reik
menų. Paskui laivai plauks 
į prieplaukas Tiski ir Ikar- 
ką, o iš ten į Murmanską. 
Taigi pirmu kartu du gar
laiviai plaukia iš rytų į va
karus aplinkui visą Sibirą. 
Tuom pat kartu šiąurių le
dynuos veikia keli Sovietų 
ledlaužiai, kurie galės su
teikti laivams pagelbą, Jei
gu ji bus reikalinga.

Tai vis tamsybės au- 
į visokius

nu-

Rumunijoje karo orlaivių 
bazėje, netoli Bucharesto, 
2 kariniai lėktuvai ore susi
kūlė. Abu užsidegė ir sude
gė. Lakūnai bandė nusileis
ti su parašiutais, bet para-

ŠYPSENOS

sugadino savo

Neatspėjo
Mergaitė: “Mama, dabar, 

tur būt, mūsų namuose atsi
rado skunke, kad taip visur 
smirda?”

Motina: “ššššš! Ne taip 
garsiai. Tai ne skunke, ale 
vakar atsikraustė pas mu- 
mįs naujas ‘švarus’ burdin 
gierius.”

Vaikas ir Motina
Vaikas: “Mama, ąš noriu 

aiskrimo, girdi?”
Motina: “Vaikeli, negali

ma, nes tu dabar turi šaltį, 
o kaip užvalgysi šalto dąik- ” 
to, kas tada bus?”

Vaikas: “Graborįus žino, 
kas tada bus.”

Kuršėnų g.

4.

Demokratija Kuboje
15-ka Jungtinių Valstijų asmenų — 

rašytojų, visuomenės veikėjų ir meninin
kų, atstovaujančiųjų apie 20 įvairių or
ganizacijų sudarė delegaciją ir nuvyko į 
Kubą ištirti dalykų padėtį. Pasiekus tos 
salos uostą, delegacija brutališkai buvo 
užpulta, suareštuota ir įkalinta. Palai
kyta ji ten tūlą laiką, pagaliaus, tapo iš- 
deportuota tuo pačiu laivu, kuriuo at
vyko.

Kodėl gi Mendietos-Batistos valdžia ši
taip su Jungtinių Valstijų delegacija pa
sielgė? Todęl, kad toji valdžia bijosi 
parodyti pasauliui tą, kas dedasi Kubo
je. Režimas ten tokis žiaurus, padėtis 
tokia baisi, kad valdytojai bijosi ją pa
rodyti tiems žmonėms, kurie pasirengę 
tą padėtį iškelti aikštėn, parodyti pasau
liui.

Delegaciją vadovavo jaunas, bet jau 
spėjęs pagarsėti amerikietis dramatur
gas, Clifford Odets, kurio šiuo tarpu trys 
veikalai vaidinami New Yorko miesto 
centre ir turi nepaprastai didelio pasi
sekimo. Kubos spauda, teisindama šį 
bjaurų Mendietos ir Batistos žygį, skel
bia Kubos žmonėms, būk, girdi, Odets 
yra tokis kairus, kad parašęs tris vei
kalus ir nei vienas iš jų neleidžiama ro
dyti New Yorke del jų radikališkumo! 
Visokių provokacijų griebiamasi.

Aišku, šis J. V. delegacijos neįsileidi- pagamino į 21 mėnesį'laiko, 
mas į Kubą ištirti dalykus, yra padary
tas ne vienos Kubos valdžios. Tai dar
bas atliktas su įkvėpimu ir pagelba Jung
tinių Valstijų imperialistų, tikrų Kubos 
šeimininkų! Todėl smerkiant Mendietos 
valdžią, reikalinga būtinai pasmerkti ir 
tuos, kurie stovi už jo pečių!

Stąlingrado Traktoriai
Stalingrado mieste trak

torių gaminimo fabrikas 
minėjo 5 metų sukaktuves. 
Jis jau davė apie 150,000 
naujų traktorių darbininkų 
tėvynei.

Pirmus 25,000 traktorių

DR. J. J. KAŠKIĄUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

į Kalėjimą
Franci joje,

mirė, 
kos, kurioą tiki 
burtus.
Samdo žmones

Strasburge,
vienos valgyklos savininkas 
buvo nuteistas 5 dienas į ka
lėjimą. Bet jis nėjo sėdėti, 
o savo vieton pasamdė be
darbį darbininką ir pasiun
tė kalėti. Bedarbis kalėji
me už valgyklos savininką 
atsėdėjo.

Tik vėliau tas dalykąs iš
kilo ir jie buvo pašaukti pas 
teisėją. Bedarbis darbinin
kas pareiškė, kad valgyklos 
savininkas jam duodavo 
kaip kada pavalgyti ir jis 
už jį jau ir pirmiau yra sė
dėjęs kalėjime. Kapitalisti
nis teismas išteisino valgyk
los savininką. Laikraštis 
“Journal” apie tai rašė, kad 
dabar bedarbiai darbininkai 
susiras sau darbo, nes visi 
turinti pinigų galės savo vie
ton juos samdyti ir siųsti į 
kalėjimą.

jis pradėjo kilti dar augš- 
čiaū į orą. Pasirodo, kad 
tvirta vėjo sriovė pagriebė 
jį ir dar iškėlė 100 metrų 
augščiau, kaip jis buvo iš 
orlavio iššokęs. Orlaivis 
tųom laiku jau ir ant žemės 
nusileido, o jis vis ore kabo-

antrus 25,000 'traktorių į 11 
mėnesių laiko, o dabar 25,- 
000 traktorių padaro į 7 mė
nesius laiko.

1930 metais buvo paga
minta tik 1,006 traktoriai; 
'1931—17,536; 1932—29,599; 

__ f ____ __^„1933—39,914 ir 1934 metais 
jį nešti linkui Maskvos upės.' 40,301 naujas trakto-
Tada Anochinas pradėjo už 
virvukių glausti parašiutą,1 
mažinti jo dydį ir povaliai 
slinko žemyn. Jis tik keli

jo. Pagaliau, vėjas pradėjo

rjus. Prie to daug gamina
ma dalių pakėitimui tų, ku
rios susidėvėja traktoriams

chinas ore išbuvo 17 minu- 
metrai nuo Maskvos upės čįų laiko. Pirmas dąr tokis 
sėkmingai nusileido. Ano- ’ atsitikimas.

“šventa” Sala
Prie Anglijos pakraščio 

yra nedidelė sala, kuri pa
siliko dar tokia, kaip “die
vas sutvėrė”. Ant tos salos 
gyvena apie 300 žmonių. 
Kada yra jūrų vandens nu
puolimas, tai prie jos gali
ma ir pėsčiam prieiti. An
glijos laikraštis “Sunday 
Cronicle” rašo:

“Ant salos nėra nei ju- 
džių, nei elektros. Ten mo.- 
terys vandenį dar vis atsi
neša iš šulinio arbūzo lukš
te. Net nėra nei vieno dak
taro, nei policininko... Pat
sai senoviškiausis gyveni
mas. Ištarimas žodžio “kiau
lė”, yra skaitomas dideliu

KAIP PAILGINTI JAU
NATVĘ?

Neužilgo po atradimui Ame
rikos, ispanas Ponce de Leon 
ilgai klaidžiojo po Floridos 
raistus, ieškodamas jaunatvės 
šaltinio. Kad išsimaudžius ja
me, pašoktum jaunas ir mik
lus, lyg tas briedis. Nesurado 
—ir jaunatvės neatgavo.

Moderninis mokslas tokių, 
stebuklų neieškojo, o vis tiek 
jau surado ką tai stebėtino. 
Vitaminai yra stebėtini. Imki
me kad ir vitaminą G. Jei jo 
visai mažai ir retai kada te
gausi maiste, tai tau išsivystys 
pellagra. Oda pradės gesti, 
opomis, skauduliais bus išvers
ta, ir visas organizmas bus tau 
sumenkęs, sunykęs.

Jei to vitamino G gausi po 
truputį, po tiek, kąd tau pel- 

, lagra į viršų, į odą neišeitų, 
j tai vis dėlto tavo organizmas 

nebus sveikas: jame bus pel
lagros diegų. Akurat taip ir 
yra su daugeliu mūsų vaikų ir 
jaunuolių. Kad taip nebūtų, 
reikia gausiai vartoti vitamino 

—po daug daugiąu, negu 
kad reikia pellagrai vengti.

Panašiai ir su kitais vitami
nais. Ir jų reikia po daug var
toti—su paprastu gamtiniu 
maistAi. Daugybė vaikų sirgu
liuoja dėl stokos vitamino C: 
jie po truputėlį jo gauna, po 
tiek, kad jiems cingą arba 
škorbutas aiškiai nepasireiškia, 
bet ne po tiek, kiek \reikėtų 
skaniai, gražiai sveikatai pa
laikyti.

Stoka vitamino B, irgi pana
šiai, sukelia daugybę sukliuri- 
mų, nervingumų, neurasteniją. 
O visiška to vitamino stoka pa
daro nervų gedimą, nervų įde
gimą (polyneuritis, beri-beri).

Jaunatvė ir bendrai jėgų 
miklumas galima žymiai pa
laikyti ir pailginti, vartojant 
daug vitaminų, ypač daug vi
tamino G. Stoka to vitamino G,

ir inkstai, k i a u- 
šviežia mėsa rouj»d ‘

jei pellagros d a ir neiššaukia, 
tai sugadina, sudžiovina skil
vio plėves, ir pasėkoje to pasi
reiškia piktasis j»ažakr^ujpi
gumas (pernicious anemia). O 
jūs jau girdėjot, kad ąuę to
kio mažakraujingumo gerai 
yra vartoti Jkepenę. Mąt, ke
penys, tarp kitokių gerumų, 
turi daug ir vitamino G.

O da kur yra to gaivingojo 
vitamino G? Kaip minėjom, 
jo daug turi suaugusio galvijo 
kepenys ir džiovintos mielės. 
Maželiau jo turi jaučio bei 
karvės širdis, inkstai, teliuko 
jaknos 
šiniai,
steak), džiovinti žirniai, špi
natas, čėrukai (watercress), 
morkvų lapai, batviniai (būro- 
kų lapai), ridikų it griežčių 
(gručkų, sietinių) lapai, selyk- 
linis pienas (malted milk), sa
lotos, žali kopūstai, pienas, 
nugriebtas pienas, konservuo
tas pienas, išgaruotas pienas, 
šaldinys, pasukos, grietinė.

Tai, kad pailginus jaunat
vę, kad atitolinus senatvę arba 
bent ją palengvinus, vartokite 
tokių valgių, kame yra vita
mino G. Ir bendrai, žiūrėkite, < 
kad ir kitų visų vitaminų būtų 
Jums užtikrintas kiekis, su na
tūraliniu maistu.

O da ko reikia? O gi iodo, 
iodo tinktūros, paprastos 
Tincture of Iodine, po lažą, į 
stiklą vandens, kas dvi ar trys 
dienos, per visą gyvenimą. 
Tatai sutvirtina skydinę liau
ką (thyroid gland), ir tadą 
visas organizmas pasūfarp 
sveikesnis, jaunesnis.

Ii’ da ko reikia? O gi jude
sių, pasimankštinimo, gimnas
tikos. Labai naudingą ir kūliu, 
ra^očium pasivartalioti, žagrė 
pastatyti. Prašalina tą sustin
gimą, sulepšėjimą ir priduo
da vikrumo, jaunumo.

Be to,t geras > oras, saulė, 
darbas, nuotaika, bejitfrąi hy 
gi jena.
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pie Visuotiną Suvažiavimą

didžiausia

Tel. Locust 6100,

tote

leidžiama 
metus. Tai 
kontroliuo-

kuriųos mes

Raportas Prirengiamojo Komiteto 
Sekretoriaus J. Siurbos Visuotinam 

Suvažiavimui

Tai teisingas liberalo vyskupo pasakymas. 
Jį turėtų įsitėmyti kiekvienas darbininkas, 
nepaisant kokių įsitikinimų jis nebūtų. „

Visi. reakciniai įstatymai, kuriuos dabar 
sumano valdančioji klasė, jie atkreipti prieš 
visą darbininkų klasę ir/griežtai priešinasi 
tom demokratinėms buržuazinėms šios šalies 
tradicijoms, priešinasi net šalies konstituci
jai, kuri aiškiai pasako, jog kongresas netu
ri teisės leisti įstatymų panaikinimui arba su
varžymui žodžio, spaudos ir susirinkimų lai
svės.

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę i sekančią 

vieta:
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324*30 Lincoln*Liberty

ženklą prislėgti juos 
absoliutišku despotizmu, tai

Na, o kad “taiką užtikrinti”, tai reikia bi- 
lionus ir bilionus dolerių, išleisti apsiginkla
vimui. ‘ t

Kapitalistų laikraščiai, senatoriai ir kon- 
gresmanai kartais gana atvirai pasako, ko
kiu tikslu Amerika ginkluojasi.

Kapitalistų laikraštis N. Y. Post (geg. 31, 
1935), rašydamas apie Amerikos ginklavi
mąsi “apsigynimui”, štai ką sako:

“Mes prisirengę karui, o ne taikai.”
Atstovų buto pinigų paskyrimo komiteto 

pirmininkas Parks, rekomenduodamas už- 
girti didelę sumą pinigų armijos ir laivyno 
tikslams, pareiškė:

“Mes sėdime ant vulkano namie ir svetur. 
Mes negalime užsimerkti prieš radikalizmo 
pavojų savo šalyje ir prieš besirengimus prie 
karo užsienyje.”

Iš to pono pareiškimo mes matome, kad 
milžiniška karo mašina budavojama ne vien 
tik karui su kitomis šalimis, bet taipgi slopi
nimui darbininkų klasės.

Štai paklausykime, ką sako apie Amerikos 
rengimąsi prie karo tokis kapitalistų didla- 
pis, kaip N. Y. Times (kovo 29, 1935) :

(Daugiau bus)

(Tąsa)
Kokiam tikslui jis siūlo tokį demagogišką 

planą? Gelbėjimui kapitalistų interesų. Kal
bėdamas apie savo “Share the Wealth” ju
dėjimą, jis pareiškė:

“Tas planas yra vienatinis apsigynimas, 
kokį šis kraštas turi prieš komunizmą ir turi 
jį įvykinti galion bėgyje sekamų šešių me
tų, arba komunizmas mus užklups. ”( New 
York Times, kovo 9, 1935).

Panašiai kalbėjo ir Hitleris, žadėdamas iš- 
Wdalinti stambių kapitalistų turtus, kad tuo 

būdu išsigelbėti nuo komunizmo.
Huey Long ir kunigas Coughlin nemažai 

iš -Hitlerio pasimokino ir dabar begėdiškai 
mulkina nubiednėjusias Amerikos darbo ma
ses, dirbdami fašistinį darbą stambaus kapi
talo naudai.

Jau septyni metai, kaip Huey Long yra 
Louisiana valstijoj diktatorium. Jis savo poli
tinį. aparatą išbudavojo stambiųjų kapitalistų 
pinigais ir pinigais iš prpstitucijos. Jo politi
nė mašina kontroliuoja
jo sėbrų pasidarbavimu tapo atmestas bi- 
liu įvedimui aštuonių valandų darbo dienos 
del moterų; jo kontroliuojamas seimelis at
metė vaikų darbo panaikinimą; bedarbių rei
kalais seimelis nedarė jokio žingsnio. Loui
siana valstijoj darbininkai verčiami dirbti 

tdvyliką valandų į dieną už 65 centus. Jeigu 
biednas žmogus nori pasiskolinti mažą sumą 
pinigų, tai pinigų skolintojams 
lupti iki 42 nuošimčių palukų į 
tokis turto “padalinimas” eina jo 
jamoj valstijoj.

Fašizmo propagandos srityje 
rolę lošia William Randolph Hearst. Jis turi 
29 laikraščius septyniolikoj didžiųjų miestų. 
Viso jo.laikraščiai skaitytojų turi 10,078,554. 
Gi tų miestų visi kiti laikraščiai kartu skai
tytojų turi 15,033,320. Prie to Hearstas turi 
kelias žinių agentūras, leidžia eilę žurnalų, 
taip kad jo kontroliuojama spauda pasiekia 
apie 20 milionų Amerikos gyventojų.

Hearstas su savo propagandos mašina sto
vi reakcijos priešakyje. Jis veda melų kam
paniją ne tik prieš Sovietų Sąjungą ir komu
nistus; ne tik reikalauja išleisti fašistinius 
įstatymus uždraudimui Komunistų Partijos, 
v>et taipgi jis veda šlykščią kampaniją prieš 
kiekvieną progresyviškesnę mintį; jis stovi 
priešakyje reakcinio judėjimo vyti lauk iš 
augštesnių mokyklų, kolegijų ir universitetų 
pažangesnius mokytojus ir profesorius; jis 
veda kampaniją už deportavimą sveturgi- 
mių darbininkų, už fašizmą ir rengimąsi prie 
karo.

Dar prie to Hearstas demagogiškai šau
kia, būk radikalai skelbia dorovinį ištvirki
mą ir del to prieš juos reikia kovoti. Kokiu 
moralybės čampionu .yra pats Hearstas, tai 
parodo šis gana įdomus faktas:

Kiek laiko atgal garsioji krutamu paveiks
lų žvaigždė Marion Davies susilaukė dvynu
kus. Jų tėvu yra William Randolph Hearst, 
73 metU xSenis. Ųž tai jis tai aktorei suteikė 
gražų palečių netoli Hollywood, Santa Moni
ca Eastate, kuris kainuoja $1,000,000. Metro- 
Goldwyn-Meyer krutamu paveikslų studijoj, 
kur Marion .Davies lošia, Hearstas įtaisė jai 
* ambarį ųž $75,000.

Hearstas gali taip švaistyti pinigus del to, 
kad į metus padaro apie $80,000,000. Jis 
multi-milionierius. Jis gyvena ištvirkusį para
zitišką gyvenimą. Kuomet ekonominių krizis 
sukrėtė Amerikos kapitalizmą, kuomet dar
bininkų ’ kovingumas pradėjo didėti, tai 
Hearstas paleido darban visą savo propagan
dos mašiną už reakciją; už fašizmą, kad gel
bėti savo ir kitų kapitalistų pelnus. Apie 
Hearatą šiandien tenka daugiau kalbėti, ne
gu apie kitus kapitalistus, del to; kad jis, tu
rėdamas tokią galingą spaudą, lošia svarbią 
rolę fašizmo spėkų mobilizavime.

Hearstas ima lekcijas iš Vokietijos fašiz
mo palaiko artimus ryšius su Hitleriu ir su 
kitais nąziu vadais. Vokietijos fašistų laik
raščiai naudoja Hearsto agentūros žinias ir 
už tai sumoka 1,000,000 markių į metus.

Jis tariasi su Hitlerio propagandos vedė
jais įvairiais klausimais; Hearstas atvirai sto
ja už fašizmą. Pereitą lapkričio mėnesį štai 
kaip jis rašė savo spaudoj už fašizmą ir 
bjauriai niekino darbininkų klasę:

, “Fašizmas aiškiai yra judėjimas priešintis 
komunizmui ir jį atmušti ir tuo būdu neda- 
leisti mažiausiai sugebenčiai ir mažiausiai 
galimai pasitikėti klasei paimti valdžios kon
trolę.' Proletariatas yra tokis piliečių kūnas, 
kuris mažiausiai pajėgiantis vesti šalies rei
kalus. Valdžia turi rūpintis ir prižiūrėti tą 
klasę, bet nieku būdu ta klasė negali rūpin
tis vAldžia.1’

J|l atvirai pasako, kad darbininkai nėra 
niekam Jtitam tikę, kaip tik vergauti ir

krauti turtus Hearstui ir kitiems kapitalis
tams.

Ir su tuo atviru fašistu, atviru darbininkų 
priešu labai artimus ryšius palaiko kunigas 
Coughlin, kuris skelbiasi save biednųjų ma
sių užtarėju. Coughlin dažnas Hearsto sve
čias. Nekartą jis svečiavosi Hearsto palociu- 
je Californijoj. Kuomet atvyksta į New 
Yorką, jis dažnai apsistoja Hearsto apart- 
mente, Warwick hotelyje. Greta Hearsto 
apartment© turi apartmentą ir Marion Da
vies. Kuomet pereitais metais Coughlin atvy
ko į New Yorką sakyti prakalbą, tai laikraš
čių reporteriai jį užklupo tos Hearsto mei
lužės apartmente.

Hearsto spauda duoda labai daug publi
kacijos kunigui Coughlin. Ant pirmo pusla
pio talpina jo prakalbas.

Jau vien tik artimų ryšių palaikymas su 
multi-milionierium fašistu Hearstu parodo, 
kieno reikalus kunigas Coughlin atstovauja.

Taigi, mes matome, kaip įvairiomis kryp
timis smarkiai vystosi fašizmas Amerikoje.

Ne vien tik vystosi naujos fašistinės orga
nizacijos, bet linkui fašizmo vedamos tokios 
patriotų organizacijos, kaip Amerikos Legio
nas, Amerikos Revoliucijos Dukterys ir net 
tūlos fraternalės organizacijos.

Visos tos kontr-revoliucinės jėgos, vadovy- 
| bėję Hearsto spaudos, daro spaudimą į kon

gresą ir valstijų seimelius, kad būtų išleisti 
reakciniai, fašistiniai įstatymai susiaurinimui 
darbo masėms teisių, uždraudimui streikuoti, 
uždraudimui Komunistų Partijos, deportavi
mui ateivių.

Šiomis dienomis fašistinis kongresmanas 
Dies atvirai pasisakė už įstatymą, pagal kurį 
būtų galima deportuoti iš Jungtinių Valstijų 
6,000,000 nepiliečių sveturgimių. Jis sako 
jau turįs 50,000 laiškų ir telegramų nuo 155 
organizacijų, kurios remia tokį įstatymą. Tai 
vis reakcinės, fašistinės organizacijos. Jų 
spaudimas, kaip ponas Dies pripažįsta, jau 
užsuko apie 150 kongresmanų remti tokį su
manymą.

Kitas fašistinis kongresmanas J. McCor
mack įnešė Militarinio Nepaklusnumo Bilių, 
kuris nusako dideles bausmes už “kursty
mą ginkluotų spėkų prie nepaklusnumo, ar
ba už spausdinimą laiško bei laikraščio pri
tariant laikytis tokio nusistatymo.” Kiekvie
nas asmuo skaitytųsi prasižengusiu, jeigu 
bandytų kaip nors perkalbėti miliciją nepul
ti streikierių laike streiko. Kiekvienam strei-. 
ke, kur tik' būtų naudojama ginkluotos spė
kos, kiekvienas unijos paryš, kiekvienas dar
bininkas tuojaus paeitų po militarine baus
me, jeigu bandytų laimėti streiką perkalbant 
kareivius neterorizuoti darbininkus.

Michigan valstijoj legislaturoj buvo įneš
tas reakcinis Dunckel bilius. Originaliai bi- 
lius nusakė bausmę nuo 1 iki 14 metų kalė- 
jiman arba užsimokėti $5,000 arba abi baus
mes už “agitavimą nuversti valdžią”, už pri
klausymą arba rėmimą organizacijos, agituo
jančios nuversti valdžią, arba už turėjimą li
teratūros, kurioj pravesta ta mintis, arba už 
atsilankymą į susirinkimą arba išrandavimą 
svetainės mitingams, kur tokios idėjos būtų 
skelbiama. Tas bilius buvo taikomas ne 
vien tik prieš Komunistų Partiją, bet abelnai 
sukaustyti darbininkų judėjimą, atimti dar
bininkams teisę streikuoti, ir panaikinimui 
žodžio, spaudos ir susirinkimų laisvės. Tą 
bilių sumanė Amerikos kontr-revoliucijos 
Dukterys, Amerikos Legiono viršininkai ir 
kitos reakcinės grupės, o Hearsto laikraštis 
Detroit Times vedė už jį smarkią agitaciją.

Bet ačiū tvirtam darbininkų protestui, di
deliam masių spaudimui, to biliaus nugar
kaulis tapo sulaužytas. Nors bilius tapo pri
imtas, bet likosi taip pertaisytas, kad jis da
bar formaliai pakartoja Michigan valstijos 
kriminalio sindikalizmo įstatymą, kuris tapo 
priimtas 1019 metais; jis pareiškia, kad 
skelbimas valdžios nuvertimo spėka yra pra
sižengimas, bet nebeturi tos eilės patvarky
mų, kokie buvo originaliai.

Kuomet fašistiniai įstatymai būna įnešti 
ar tai kongrese, ar tai valstijų legislatūrose, 
tai dažnai sakoma, jog jie atkreipti prieš 
komunistus. Bet nekomunistai darbininkai 
didelę klaidą darytų, kurie manytų, kad to- 

vkie įstatymai jų nepalies.
Kalbėdamas prieš reakcinius bilius, įneš

tus kongrese ir įvairių valstijų seimeliuose, 
vyskupas Francis J. McConnell iš New Yor- 
ko, prezidentas Motodistų Federacijos del 
Socialio Patarnavimo, sekamai pareiškė:

“Jeigu Amerikos piliečiai leis tokius įsta
tymus perleisti, tai kurią dieną atsikėlę su
ras, jog jie prarado visą laisvę, kurią jiems 
konstitucija užtikirino. Jeigu komunistams 
bus atimta konstitucinės teisės, tai mes tuo
jaus matysime tokius pat įvykius, kaip Euro
poj. ’ Pirma komunistai nuslopinti, paskui 
socialistai, paskui darbo unijos, paskui kiti.” 
(N. Y. Post, vasario 15, 1935).

Vardo Pamainymas
KLAUSIMAS: Kaip ateivis, 

kuris tampa Amerikos piliečiu, 
gali pamainyti jo vardą? Ar yra 
kokia specialė užmokestis už to
kią permainą? Kuomet natura- 
lizuota pilietė išteka už vyro ar 
ji gali gauti naują certifikatą 
jos vyro vardu?

ATSAKYMAS: Po įstatymu, 
teismas gali, jo nuožiūroje, kuo
met pilietystės aplikantas to" 
prašo, pamainyti aplikanto var
dą. Paprastai, natūralizacijos 
teismas neturi nieko priešais 
pamainymą sunkiai skambančių 
pravardžių, arba kurias yra la
bai sunku ištarti. Jokios užmo- 
kesties už tą nereikalaujama.

(Tąsa 4-tam pusi.)

Kapitalistų klasė, kad apginti savo/pelnus, 
kad šiaip taip suramstyti griūvantį kapita
lizmą, griebdamosi reakcinių priemonių, de
magogiškai šaukia už amerikonizmą.

Praeities tradicijos, revoliucinės Amerikos 
tradicijos tačiaus kalba ne už kapitalistų 
klasę, bet už tuos, kurie šiandien kovoja už 
geresnį, žmoniškesnį darbo masių gyvenimą. 
159 metai atgal štai ką pasakė Amerikos 
kovotojai už laisvę garsiojoj Nepriklauso
mybės Deklaracijoj:

“Kuomet kada nors bile valdžios forma 
patampa destruktyvė tiems siekiams (gyve
nimui, laisvei ir siekimui džiaugsmo), tai 
žmonės turi teisę pakeisti arba panaikinti ją, 
ir pastatyti naują valdžią, padedant jos pa
grindą ant tokių principų ir suorganizuoti 
jos galią tokioj formoj, kaip kad jiems atro
dytų geriausia įvykinti savo saugumą ir link
smumą.

“Kuomet ilga eilė 
pasiglemžimas, siekiant neatmainomai to pa 
ties tikslo, parodo 
(žmones) 
yra jų (žmonių) teisė, jų užduotis nuversti 
tokią valdžią ir parūpinti naujus sargus del 
savo ateities užtikrinimo.”

Daug vėliau Prezidentas Lincolnas pasakė:
“Šis šalis su jos įstaigomis priklauso žmo

nėms, kurie ją apgyvenę. Kada tik jiems 
būtų nebetinkama esama valdžia, tai jie gali 
panaudoti savo konstitucinę teisę ją patai
syti, arba savo revoliucinę teisę ją išar
dyti ar nuversti.”

Tie prezidento Lincolno žodžiai, tie žo
džiai Nepriklausomybės Dekleracijos kaip 
tik kalba už šių dienų kovotojus už laisvę.

Bet valdančioji klasė atmeta tuos pareiš
kimus. Visas demokratines tradicijas ji pa
deda į muzėjų ir griebiasi atviros diktatūros 
priemonių, fašistinių priemonių, kuomet grę- 
sia pavojus jos pelnams.

Pelnas, pelnas, tai svarbiausias kapitalis
tų klasės tikslas.

Del pelno kapitalistų klasė vėl rengiasi 
prie naujo karo. Karas abelnai žmonijai ne
ša baisius nuostolius. Bet saujalė parazitų 
to nepaiso: jie savo pelno interesus stato 
augščiau visko.

Pereitas pasaulinis karas kainavo viso ,350 
bilionų dolerių. Kainavo $215,000,000 į die
ną, 9 milionus į valandą; kainavo vieno žmo
gaus nužudymas $25,000. Pereitas karas iš
žudė 26 milionus žmonių ; sužeidė 20 milio
nų. Amerikai pereitas karas kainavo 40 bi
lionų dolerių.

Del ko gi Amerika svarbiausiai dalyvavo 
pereitam kare ?

štai ką mes dabar sužinome net iš pačios 
valdžios šaltinių.

Walter Hines Page, Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Anglijoj, kovo 5 d., 1917 me
tais prezidentui Wilsonui prisiuntė slaptą 
kablegramą, kurioj jis štai ką sakė:

“Tyrinėjimai, kuriuos aš padariau apie 
finansinę padėtį, parodo tarptautinę padėtį, 
kuri yra labai pavojinga finansiniai ir pra
moniniai Jungtinių Valstijų išžiūrai. Angli
ja ne tik turi mokėti pati savo išlaidas, bet 
taipgi turi finansuoti savo sąjungininkus. Iki 
šio laiko tas užduotis atliko savo kapitalu. 
Bet ji negali tęsti savo dabartinius pirkimus 
Jungtinėse Valstijose, nesiunčiant aukso kai
po užmokestį už pirkinius, ir yra dvi prie
žastys, del ko ji negali daug aukso pasiųsti.

“Pirmoj vietoj, Anglija ir Franci ja turi 
laikytis didelę dalį aukso, kad išlaikyti savo 
^popierinių pinigų vertę; o«antrą, Vokietijos 
submarinai aukso gabenimą padarė pavojin
ga procedūra, net jeigu jos ir turėtų auksą 

^siųsti. Tokiu būdu yra pavojus, kad Fran-. 
cijos-Amerikos prekybos maina bus labai su
trukdyta; neišvengiamos to pasekmės bus 
tokios, kad sąjungininkų valdžių užsakymai 
bus sumažinti iki žemiausiai galimos sumos 
ir kad per Atlantiką prekyba veik visai su
stos.

“Pasekmė tokio sustojimo bus panika 
Jungtinėse Valstijose. Pasaulis bus pada
lintas į dvi dalis, viena iš jų, mes, turės auk
so, ir tavorų; kita, Anglija ir Europa, reika
laus tų tavorų, bet neturės pinigų su kuriais 
užmokėti už juos... Finansinė ir prekybi
nė pasekmė bus tiek pat bloga Jungtinėms 
Valstijoms, kaip ir Europai. Mes greitai 
pasieksime tą padėtį, nebent greitai darysi
me žingsnį to išvengti. Anglija ir Franci j a 
turi gauti kredito Jungtinėse Valstijose.

“Jeigu Jungtinės Valstijos paskelbtų karą

Amerikos Piliečių Vyrų 
Imigracijos Teises

KLAUSIMAS: Kuomet natu- 
ralizuota moteris išteka už vyro 
užsienyje, ar ji gali jį sykiu su 
savim parsivežti į šitą šalį?

ATSAKYMAS: Vyras Ame
rikos pilietės, gali atvažiuoti 
kaipo nekvotinis imigrantas tik 
jeigu apsivedimas įvyko prieš 
liepos 1 d., 1932 m. Kuomet ap
sivedimas įvyko po ta diena, tai 
vyras gali gauti tik parinktinės 
kvotos stovį vizos reikale.

Apart to imigracijos stovio, 
vyras turi darodyti, kad jis 
kuomet atvažiuos turės iš ko 
save užsilaikyti ir kad jis ne
taps visuomeniška sunkenybe. 
Tas reiškia, kad nuo savo pusės 
tokis vyras privalo turėti kiek 
nors pinigų ir taipgi jo žmona 
turi pristatyti reikalingų paliū- 
dijimų, kad ir ji turi pinigų ir 
kad turi užtikrintas įeigas.

Vokietijai, tai didžiausia pagelba, kokią mes 
galėtume duoti Anglijai ir jos sąjunginin
kams, būtų tokis kreditas. Jeigu mes pri
imtume tą politiką, tai būtų puikus planas 
mūsų valdžiai padaryti didelius investmcn- 
tus Francijos-Anglijos paskolon. Kitas pla
nas būtų, tai užtikrinti tokią paskolą. Didelė 
nauda būtų, tai kad visi tie pinigai būtų 
laikomi Jungtinėse Valstijose.

“Mes galėtume palaikyti savo prekybą ir 
padidinti ją, iki karas pasibaigtų, o po ka
ro Europa pirktų maisto ir didelį daug me
džiagų atstatymui savo taikos pramonių. Mes 
tokiu būdu galėtume pasinaudoti nepertrau
kiama ir gal būt padidinta prekyba per eilę 
metų...”

Tai štai del ko svarbiausia Amerika stojo 
į karą. Del prekybos, del biznio, del pelno.

Na, o už mėnesio laiko, 2 d. balandžio, 
1917 metais, savo karo prakalboj į kongre
są, prezidentas Wilsonas štai ką pasakė, del 
ko Amerika turi stoti į karą:

“Pasauls turi būt padarytas saugiu demo
kratijai. Jo taika turi būt pasėta ant išban
dytų politinės laisvės pagrindų. Mes neturim 
siekių atlikti. Mes netrokštam užkariavi
mų, viešpatyščių. Mes nejieškom apsaugo
jimo patys sau, nejieškome jokio materialio 
atlyginimo už pasiaukojimus 
liuosai atliksime. Mes esame vieni'iš kovo
tojų už žmonijos teises.”

Kokia tai demagogija! Kokia tai veidmai
nystė buvo! Tąja demagogija Wilsonas ap
gavo nemažai žmonių.

Šiandien vėl Amerikos kapitalistai visu 
smarkumu rengiasi prie karo, šiandien dau
giau išleidžiama pinigų karo tikslams, negu 
kada nors pirmiau taikos metu. Didinama' 
armija, didinama laivynas.

•Pagal iždo sekretoriaus metinį raportą, 
Amerikos karo biudžetas 1934 metais buvo 
$2,502,539,000. Šių metų karo biudžetas 
siekia arti tris bilionus dolerių.

Pereitam kare buvo iškeltas obalsis “pa
daryti pasaulį saugiu demokratijai.” Dabar 
iškeltas obalsis “atimti pelną iš karo.” Kaip 
anas Wilsono obalsis buvo apgavystė, taip ap
gavystė ir šis obalsis. Bet po šiuo obalsiu 
Amerikos valdančioji klasė ruošia fašistinį 
aparatą karui. f
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Kongrese įneštas Roosevelto administraci
jos remiamas MacSwain bilius H. R. 5529, 
kuris yra vienas iš reakcioniškiausių, fašisti
nių įstatymų. Jis neva užvardintas “neda- 
leidimui pasipelnyti laike karo.” Po prie
danga “panaikinti pesipelnijimą iš karo” jis 
sudarytas pavergimui darbininkų laike karo. 
Atstovų buto diskusijose 4 d. balandžio kon
gresmanas Wm. P. Connery (dem., Mass.) 
pareiškė, kad štai ką darbininkai gautų su
lig to biliaus: “Jeigu darbininkas paprašy
tų 10 centų algos daugiau, tai jis galėtų būt 
nubaustas užsimokėti $100,000 bausmės ar 
gauti vienus metus kalėjimo arba abi baus
mes turėtų atlikti.” 
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Jis suteiktų preziden. galia paimti kariuo
menėn visus vyrus nuo 21 iki 31 metų 'am
žiaus, suteiktu jam galia nustatyti algas ir 
kainas ne tik laike karo, bet taipgi ‘kada tik 
kongresas paskelbtų šalyje nepaprastą padė
tį iš priežasties karo artėjimo.”

Tai tikrai fašistinis sumanymas. . -
Prie to, du biliai įnešti militarizavimui 

CCC kempių.
Tas parodo, kaip Amerikos valdančioji 

klasė labai stropiai rengiasi prie karo. 
~ Tiesa, kad gauti masių paramą ginklavi
muisi, kad apvilti mases, daug kalbama apie 
taiką. Ypač prezidentas. Rooseveltas nema
žai deklamuoja apie taiką. Kalbėdamas 
West Point militarinėj akademijoj 12 d. bir
želio jis pareiškė: “šiandien didžiausias pa
saulio reikalas, tai užtikrinimas pastovios 
taikos.”

' • TreSas Fuelapte'^5

Imigrantų Problemos
Pirmų Popierų Išsi baigimas

KLAUSIMAS: Aš gavau ma
no “pirmas popieras” liepos 6 
d., 1928 m., ar tas reiškia, kad 
aš galiu paduoti aplikaciją del 
“antrų popierų” nevėliaus 6 d., 
1935 m.? Aš pažįstu vyrą, ku
ris pasiuntė jo aplikaciją del 
“antrų popierų” kelioms die
noms prieš laiko išsibaigimą, 
ir jam buvo pasakyta, kad jis 
turi išnaujo prašyti “pirmų 
popierų”, kad jo “pirmos po- 
pieros” išsibaigė, kad jis per- 
vėlai pasiuntė.

ATSAKYMAS : I n t e n ei jos 
Deklaracija turi įstatymišką ga
lią tik ant septynių metų. Bet 
kuomet paduodi prašymą del 
“antrų popierų” ant Form 
A-2214, tai tas reiškia, kad tu 
tik pristatai reikalingas infor
macijas, kurias turi patikrinti 
Natūralizacijos Biuras pirm ne
gu skaitoma, kad oficiališkas 
padavimas peticijos paduotas. 
Toliaus, išegzaminavimas Tam
stos ir liudininkų jau turi būti 
atlikta prieš oficiališką padavi
mą peticijos. Tas viskas ima 
laiko. Tamsta pats matai kiek 
turi būti atlikta prieš oficiališką 
padavimą peticijos. Kartais 
daug mėnesių prabėga tarpe 
pasiuntimo Form-2214 per paš
tą ir oficiališką padavimą peti
cijos. Ir del tos priež'asties žmo
gus netur laukti iki paskutinių 
dienų arba savaičių ’ pasiųsti 
prašymą.

Tavo atsitikime, turi pasiųsti 
Form A-2214 su “pirmoms po- 
pieroms,” dviejoms fotografi
joms, ir piniglaiškiu ant $2.50 
tuojaus, pridėk ir laišką adre
suotą District Director of Natu
ralization ir jam pasakyk, kad 
tavo pirmos popieros neužilgo 
išsibaigia ir ar jis negali pa
greitinti tavo reikalą, ir gal jis 
taip padarys.



Protokolas
ALDLD 10 Apskričio konfe

rencija atsibuvo birželio 16 d., 
1935 metų, Muskegan, Michi
gan. Konferenciją atidarė ap
skričio pirmininkė, drg. Vi- 
drinskienė, 11 vai. ryto.

Mandatų komisija liko iš
rinkta iš trijų draugų: F. Žu
kas, Senkus, ir Daukšas. Iki 
komisija peržiūrėjo mandatus, 
buvo pakviesta pakalbėti šie 
draugai: N. Beliunienė ir Kau
pus. Mandatų komisija rapor
tavo, kad delegatai dalyvauja 
nuo sekamų kuopų: 218 kp., 
Scottville, Mich., - 2 delegatai; 
188 kp., Hamtramck, Mich., 1 
delegatas; 83 kp., Muskegan, 
Mich., 2 delegatai; 207 kp., 
Hart, Mich., 1 delegatas; 52 
kp., Detroit, Mich., 1 delega
tas; 66 kp. Grand Rapids, 
Mich., 6 delegatai. Viso 13 de
legatų nuo 6 kuopų. Saginaw 
Mich., neprisiuntė delegatų. 
Mandatų komisijos raportas li
ko priimtas.

Drg. F. Žukas išrinktas pir
mininku. N. Astrauskienė iš
rinkta sekretore.

Į rezoliucijų komisiją liko 
išrinkti šie draugai: Daukšas, 
Mališauskas, ir Varnas.

Protokolas praeitos konfe
rencijos skaitytas ir priimtas.

Sekė apskričio valdybos ra
portas :

Organizatorė raportavo, kad 
buvo surengta du maršrutai: 
N. Beliunienei ir F. Abekui. 
Raportas buvo priimtas.

Sekretorė raportavo, kad 
įplaukų buvo $65.35; išlaidų 
$59.19. Ant konferencijos už
simokėjo viena kuopa duokles. 
Ižde yra $17.51.

Praeitus metus apskrityje 
buvo 285 narių pilnai užsimo
kėjusių :

• Sekė kuopų raportai:
Kuopos nariai

52 103
66 37
83 8

188 41
208 8
218 23

Nebaigtų reikalų nebuvo.
Sekė nauji sumanymai: ūki

ninkų kuopa davė tokį suma
nymą, kad apskritys nerengtų 
maršrutų viduryj žiemos, nes 
yra perdaug sniego ir ūkinin
kai negali suvažiuoti.

Buvo diskusijos kas link iš-, 
leistos knygos “Povilas Jur- 
ka.” Vieni draugai gyrė, kiti 
peikė. Įnešimas duotas, kad 
centrui duoti pastabą, kad 
ateityje tokių knygų neleistų. 
Leista per balsus : už—7 ; prieš 
—4.

Davė įnešimą, kad centras 
išleistų tankiau žurnalą “švie
są.” Leista per balsus, už—2; 
prieš—6. Palikta pagal centro 
nuožiūrą.

Davė įnešimą, kad “švieso

‘LAISVES' PIKNIKAS
Rengia A.L.D.L.D. 17-ta Kuopa /

Nedėlioję, 14 d, Liepos (July), 1935
LAUDEMAN’S GIRAITĖJE

Programą išpildys Shenandorio 
Lyros Choras ir Wilkesbariy Aido 
Choras. Bus geras kalbėtojas 
drg. P. BUKNYS iš Brooklyno.

Zeikų Orkestrą Grieš Šokiams
KELRODIS: Kurie draugai š toliau atvažiuosite, 

e tai važiuokite N. Main St. ir į kalną nauju keliu, kai 
davažiuosite kitą kelią, tai laikykitės po kairei į pa- 

! kalne pavažiavus prie pirmos gasolino stoties pikni
kas. RENGĖJAI.

je” būtų angliškas skyrius. 
Įnešimas vienbalsiai priimtas.

Sekė rezoliucijų skaitymas.
Nutarta pasiųsti rezoliucija 

Lietuvos valdžiai, kad paliuo- 
suotų politinius kalinius.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mo rezoliucija Visuotinam Lie
tuvių Suvažiavimui į Clevelan- 
dą, Ohio.

Nutarta pasiųsti protesto re
zoliucija į Lansing, Mich.

Nutarta pasiųsti Vokietijos 
valdžiai protesto rezoliucija.

Nutarta pasiųsti protesto re
zoliucija Immigration Office, 
Detroit, Mich.

Rezoliucijų komitetas pasiųs 
rezoliucijas į paskirtas vietas.

Įnešta ir vienbalsiai priimta, 
kad paaukauti $2 Visuotinam 
Lietuvių Suvažiavimui.

Įnešta, kad pasiųsti delega
tą į Lietuvių Suvažiavimą. Bu
vo diskusijos ir leista per bal
sus, už—8; prieš ■— 1.

Draugė Rakštienė išrinkta 
delegate. Kelionės lėšoms pa
skirta $7.

Įnešta, kad apskričio valdy
ba būtų išrinkta iš Muskegan. 
Pataisymas buvo, kad iš Grand 
Rapids. Pataisymas ant patai
symo, kad iš Detroito. Leista 
per balsus. Už įnešimą—1; už 
pataisymą—2; už pataisymą 
ant pataisymo—9. Apskričio 
valdybą išrinkti palikta Det
roito 52 kuopai.

Nutarta sekančią konferen
ciją laikyti Grand Rapids, 
Mich.

Nutarta valdybos nariam at
mokėti kelionės lėšas. Dviem 
draugėm atmokėjo po $3.

Nutarta finansų raštininkei 
atmokėti išlaidas—76 centus.

Viso išmokėta ant konfe
rencijos $15.76. Lieka ižde 
$1.75i

Konferenciją uždarė pirmi
ninkas F. Žukas 2:30 vai. pd 
pietų.

N. Astrauskiene,
Sekretorė.

ĮSPŪDŽIAI IŠ ALDLD 15-to 
APSKRIČIO PUSMETINĖS

KONFERENCIJOS
Birželio 9 d. anksti ryte 22 

kp. delegatai susirinkome prie 
Lietuvių Darb. Svetainės, kūr 
buvo parūpinta automobiliai 
transportacijai. Išvažiavę iš 
Clevelando pasijutome riedą 
per žalius laukus ir pievas. 
Atsigerėti negalėjom. Guoz- 
dėm.ies, kaip būt gerai vasa
ros metu išsikelti iš dulkėto ir 
gazų dujom pašvinkusio mies
to gyvenimo į tas plačiasias ra
sotas lankas, gojelius ir kal
nelius... žiemos metu žiauriam 
šiauriui pučiant—sugrišti di
desnėn užvėjon. Vienas dran
gas pastebėjo, “kam save ap
gaudinėti tuščiom svajonėm.” 
Sako: “Juk farmerių gyveni
mas ne iš rožių klotas; juos 

pasiekia tie patys šios išnaudo
jimo sistemos nagai, kurie ne
leidžia gėrėtis gyvenimu.

Nepasijutome, kaip padarė
me virš 40 mylių kelionės ir 
atsidūrėme Middlefield, O. dd. 
Rūbų ukėje. Radome dalį Co- 
linwoodieciu delegatų ir drau- 
gus-ges farmerius besitriusiant. 
Drg. Rūbas ir kiti pikniko da
lykais, o d. Rubienė su kito
mis savo kaiminkomis valgių 
gaminimu delegatų vaišėms. 
Nors d. Rubienė nuo pereitų 
metų automobilio nelaimės be 
lazdų pagelbos negali pavaikš
čioti, bet ji tur būt yra viena 
iš mūsų Apskr. kuopų organi
zatorių, 
giausiai 
tarpe ir visur daugelyj vietų 
yra narių, kurio del menkiau
sių trūkumėlių, skundžiasi, ne
turį laiko del organizacijos la
bo. Net yra, kurie nesuranda 
laiko susirinkimus lankyti ir li
teratūrą atsiimti, čia draugė 
dar. ligonis, koja nesugijus. 
Prie to, namuose be jos yra 

kuri yra gavusi dau- 
naujų narių. Mūsų

dar du kiti: sūnus ir brolis di-Į brolių ir sesučių Lietuvoje, ku- 
desni ligonys. Bet visos sun-iriems prisieina labai sunkiai 
kenybės apgalimos idėjiniu 
pasišventimu. Du metai atgal 
šiai kuopai su d. Nemuros pa- 
gelba susitvėrus, rodosi visi 
farmeriai jon susirašė. Į trum
pą laiką iš 8 narių išaugo į j man pastebėjo, kad du iš jų 
20 narių kuopa. Dabar pa- pirmu kartu buvo konfercnci- 
tyrėme, kad d. Rubienė yra jos delegatais, 
gavusi dar 12 naujų narių. Ir): 
kas pavyzdingiausia su ūkinin
kų kuopa, kad ji jau pasimo- 
kėjus šių metų mokesčius. Ar 
ne gėda mums, miestiečiai, kad 
farmeriai — jauniausia kuopa 
Apskr. mums daro nemažą gė
dą del mūsų nerangumo.

Besišnekučiuojant dd. akro- 
niečiai ir kiti delegatai pribū- 
na. Pasigendame dd. youngs- 
towniečių. Bet tuojaus d. Rū
bas paaiškina, kad pastarieji 
buvę jau pereitą nedėldienį ir 
sakėsi tikrai būsią. Pagaliaus 
susilaukiame ir jų.

Prasideda konferencija su 
visais pribuvusiais delegatais 
pusę valandos pavėlavus. Su 
trim Apskr. komiteto nariais 
konferenciją sudaro 30 daly
vių. Svarbu pažymėti, kad šioj 
konferencijoj didelę atstovybę 
sudarė draugės moterys— jų 
buvo 11. Apskr. organizatorius 
pilnai įvertindamas, pakvietė 
visą eilę draugių pakalbėti. 
Palyginus su metais atgal, 
draugės šiuo kartu drąsiau ir į 
tašką kalbėjo. Visos pasižadė
jo ir kitus ragino organizacijai 
dirbti. Kaip gražu—pamaniau 
sau—kuomet draugės moterys Emergency Relief Administraci- 
kartu dalyvauja organizacijos 
darbe.

Pati konferencijos nuotaika 
graži. Kaip Apskr. valdybos, 
taip ir kuopų raportai buvo 
trumpi, aiškūs. Planuotas dar
bas, paaiški, yra nusekiesnis 
ir daugiaus organizacijai nau
dos nešąs. Apie jį < 
rūpinamasi ir jis vis giliaus lei-, 
džia šaknis-prigyja. 
galima pasakyti ir apie revo
liucines lenktynes. Tiesa, __
lenktynėse ne visos kuopos da- ^ar^ams šiauriuose. Maksimu- 
lyvavo. žymiausiai ]

ja paskyrė 30 centų į valandą 
kaipo minimumo rata pašalpi- 
niams darbams. Darbo valandos 
buvč 35 į savaitę rankų dar
bams ir 40 valandų į savaitę 
klerkiškiems darbams.

Po nauju planu prezidento 
Roosevelto nesenai paskelbtu, 

daugiaus algos bus nuo $19 į mėnesį ne- 
prityrusiems darbininkams ne- 

Tas pat kuriose pietų dalyse, iki $85 į 
.'mėnesį prityrusiems darbiiiin- 

įose kams ir 94 profesionališkiems 
’ . i’ • ---- --VpVJS Uėl“ j Trr' 

pasirodė mo valanc^os ^us 40 valandų į
190 ir 22 kuopos. Tos dvi kuo- sava^§- 
pos lenktyniavo tarpe savęs. 
Manote, kad lenktynėse pavar
go? Išrodo priešingai — daug 
gyvesnės, ūkininkų kuopa su 
d. Rubiene priešakyje be lenk
tynių išpildė 200% savo kvo
tą. Youngstowno ir Coreleto 
po 100%, o Akrono kuopa pa
sižymėjo Bendro Fronto prave- 
dimu gyvenimam Palyginus 
šių praėjusių 6 mėn. darbą su 
pereitų metų tuo patim laiku, 
kuomet pradėjome pirmu kar
tu planuotai veikti, nuveikta 
100% daugiau. Ir tai tik kelių, 
nedidelio skaičiaus veikėjų 
nuopelnas. O kas būtų, jeigu 
mes padvigubintume savo vei
kėjų skaičių?

Be didelių diskusijų priimta 
Apskr. Komiteto 6 mėn. veiki
mo planas. Šis planas yi'a svar
bus tame, kad jis apima pami
nėjimą - apvaikščiojimą mūsų 
organizacijos 20 metų ir orga
no “Laisvės” 25 metų sukaktu-

ves. Užsidėta gauti 100 naujų 
narių organizacijai ir 100 nau
jų skaitytojų mūsų darbininkų 
revoliucinei spaudai. Nema
nau, kad būtų perdidelė skait
linė, kuomet per pereitus 6 m. 
gavome virš 70 naujų narių, o 
kvota buvome .1_____ __ ___  pasiskyrę 47^^^^’ kaip ir su visais pašai- Darbininkai, laikykitės vieny-
Nutarta kuopoms ir Apskr. ko-|P°s prašymais, nepaisant darbo (beje, atmuškite kapitalistų už- 

■ - - ■ ■■ turėti |'nesusipratimų arba . aplinkybių. I puolimus. ’ ‘ '
pabaigoje metų sukaktuvių pa-! >k kur NRA National Labor j darbininkams kovoti iki perga-
mitetui kooperuojant

minėjimo plačius parengimus 
supažindimui lietuvių darbi
ninkų su mūsų organizacija ir 
darbininkiška lietuvių spauda. 
Plačiai kalbėta, kaip 
mūsų jaunimui 
Neaplenkta ir 
nos klausimai 
reikalai.

Pertraukoje
draugės iš ALDLD 51 (farme
rių) kuopos davė delegatams 
labai skanius pietus. Pavalgius 
d. P. Nemura prisiminė apie 
dd. farmerių kuopos susiorga- 
nizavimą. Apskr. org. J. Ma
žeika atsišaukė, kad dalyviai 
neužmirštumo paremti savo ■

padėti 
organizuotis, 

kiti svarbūs die- 
ir darbininkų

konferencijos

i sunkiai 
veikti prie fašistų režimo ir 
statyti savo gyvastį pavojum 
Delegatai ir svečiai sudėjo 
$9.45.

Draugai iš Youngstowno

. Jie gėrėjosi 
svarstytais klausimais. Jie bu
vo kupini entuziazmo del bū
siančio pusmečio darbuotės. 
Būtų labai smagu metinėj kon
ferencijoj girdėti raportus, 
kad visos kuopos dalyvavo re v. 
lenktynėse. Matyti, daug nau
jų veidų 
teris 
gaiš 
be j.

o ypač drauges mo- 
susilyginusias su drau- 

vyrais skaičiumi atstovy-

Imigrantę Problemos
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Naturalizuota pilietė ištekėda
ma už svetimtaučio gali po iš
tekėjimo išsiimti natūralizacijos 
certifikatą nauju vardu, bet tu
ri pristatyti apsivedimo certifi
katą. Reikia mokėti $5.00 už to
kį naują certifikatą. «

Pašalpinių Darbų Algos
’ KLAUSIMAS: Kokios buvo 
pašalpinių darbų algos ir va
landos pirmiaus ir kokios yra 
šiandien?

ATSAKYMAS: Federal

Algos paskirtos pagal vietų 
ir gyventojų skaičius. Augščiau- 
sia alga bus mokama šiaurių 
miestuose, kur gyvena suvirš 
100,000 žmonių, ir mažiausia, 
pietų miestuose su mažiaus 
kaip 5,000 gyventojų. Massa
chusetts, New Jersey, New 
York, Pennsylvania, Illinois, 
Wisconsin, Michigan, Ohio ir 
California ir dar kitose'valsti
jose (net 17) algos neprityru- 
siems darbininkams bus nuo $40 
iki $55 į mėnesį. Prityrusiems 
darbininkams nuo $55 iki $85 
į mėnesį, ir už profesionališkus 
ir techniškus darbus nuo $61 
iki $94 į mėnesį.

Ar Streikuojantieji Gali 
Gauti Pašalpos?

KLAUSIMAS: Ar vedęs žmo
gus, kuris streikuoja ir kurio 
šeimyna neturi iš ko pramisti, 
labai biedna, gali prašyti pa
šalpos? *

ATSAKYMAS: Pašalpos Ad
ministracija nesikiša į nesusi
pratimus ir ginčus tarpe darbi
ninkų ir darbdavių... Pašalpos 
aplikacijos nuo streikuojančių 
priimta, kaip ir nuo visų žmo- įsiems darbininkams. Kompani- 
nių ir su tokiais prašymais pa-Įjos nukapos visiems algas, 

t vieny-

Linkiu draugams

Relations komitetas įanda ir' 
įsako, kad streikas yra neteisin
gas, tada visai kitas dalykas.

Amerikos Piliečiai Negali 
Reikalauti Pirmenybes Savo 

Broliams
KLAUSIMAS: Esu naturali- 

zuotas Amerikos pilietis. Ar ga
liu parsitraukti brolį kaipo ne- 
kvotinį imigrantą iš Europos, 
jis turi 18 metų?

ATSAKYMAS: Nė. Pal mosa
vimai nuo kvotos, kurios teik
tos piliečių giminėms įima tik 
žmonas ir nevedusius vaikus po 

|21 metų ir piliečių žmonų vy- 
ruš, kur apsi vedimas įvyko 
prieš liepos 1 d., 1932 m.

Kvotos pirmenybes kaslink 
Suv. Valstijų piliečių giminių 
įima tevits^ir piliečių vyrus, kur 
apsivedimas įvyko po birželio 
30 d., 1932 m.

Kaip Parsitraukti Gimines
KLAUSIMAS: Kaip natural i- 

zuotas Amerikos pilietis gali 
parsitraukti savo šeimyną arba 
tėvus į Ameriką?

ATSAKYMAS: Parašyk For
eign .Language Information Ser
vice, 222 Fourth Avenue, New 
York City, del jų pagamintos 
knygutės apie tai. Knygutė 
smulkmeniškai nurodo, ką Ame
rikos piliečiai ir ateiviai turi 
daryti, kad parsitraukti gimi
nes.

ir tur- 
drau-

Fra-

Fraternales Draugystės 
Suv. Valstijose

KLAUSIMAS: Ar galima 
gauti informacijų apie 
narystę, skaitlius, kuopas 
tą Amerikos fraternalių 
gysčių?

ATSAKYMAS: Pagal 
ternal Monitor,” iš viso Ameri
kos fraternales draugystės na
rių sausio 1 d., 1935 m., turė
jo 7,601,297, tas skaitlius įima 
daugiaus kaip 958,000 jaunųjų 
narių; kuopų yra 98,836 ir tur
to jos turi $1,092,887,000. Žmo
nių apsauga pasiekia net $7,- 
122,500,000. Šitos statistinės in
formacijos įima svarbiausias 
vokiečių, čekų, slovakų, italų, 
lenkų, lietuvių ir kitų tautų pa
šai pi nes draugystes.

Waterbury, Conn.
Iš Streiko Lauko

Watertown Under Garment 
kompanijos darbininkai laiko
si organizuotai. Birželio 27 d. 
paskutiniai vyrai darbininkai 
išėjo į streiką. Liepos 1 d. at
sirado skobų. Bet pirmadienio 
ryte 15 miliutų iki 7 jau buvo 
atėję keli pikietninkai, o ne
matė skebų, nes šie jau buvo 
įvesti į dirbtuvę. Reiškia, pi
kietninkai atėjo pervėlai.

Po pietų, 10 miliutų po 4 iš 
dirbtuvės jardo išvažiavo tre
kas ir važiavo kaip žaibas, pil
nas skebų. Pro draiverio gal
vą matėsi jaunos merginos tro- 
ke, bet trokas buvo aplinkui 
uždarynėtas, kad katras ske- 
bas negautų akmeniu. ■ Trys 
vietos policistai ir vienas dirb
tuvės sargas išlydėjo troką.

Pereitą penktadienį buvau 
nuėjus padėt draugams pikie- 
tuoti. Saulė kaitino be miela
širdystės. Visi darbininkai pa
vargę, sunku vaikščioti be su
stojimo. Dirbtuvės policistas 
aplink vaikščioja ir kaip tik 
katras atsistoja kitoj pusėj 
(ant tuščio žemės loto), tai 
tuojaus varo šalin.

Darbininkai kovoja ir varg
sta už duonos kąsnį. Girdėjau 
darbininkus bei darbininkes 
kalbančius. Kuris uždirbo $14,

Kauniečio Duktė.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopos susi

rinkimas įvyks. 10 <1. liepos, July, 
7:30 vai. vakain, Draugijų Svetainė
je, 4097 Ported St. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes turim daug 
svarbių reikalų apsvarstyt.

Sekr. N. Astrauskienė. (159-160)

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 
, Jersey Valstijose 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669 

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

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street,

Lietuvių Angliy Kompanija
Pirmos klasčs anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Praiomo 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MM

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi 
mae bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

tai gavo tik $7, tai yra, ant 
pusės nukirsta. Tai jau be jo
kios mielaširdystės.

Jeigu šis streikas bus pralai
mėtas, tai pavojus grūmos vi-

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas! įvyks' 

trečiadienį, 10 d. liepos, 7:30 vai. va
kare, J. Siauruko name, 341 W 
Market St.

Visi draugai-ges malonėkite daly- 
vaut, nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstymui, ypatingai vietos rei
kalai del pikniko, nes kuopą yra nu
tarus pirkt žemės ir taip jau pada
ryta, tad dabar bus tas dalykas svar
stomas ir svarbu kiekvienam nariui 
ateit ir išlygyt klausimus.

Kp. Sekr. I. Klevinskas.
(159-160)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. susirinkimas Įvyks 10 

d. liepos, 7:30 vai. vakare, 376 Broad
way. Visi nariai dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių reikalų apsvarstyt, 
taipgi bus išduota raportai delegatų 
sugrįžusių iš Clevelando iš Visuoti
no Lietuvių Suvažiavimo. Visiems 
svarbu išgirst delegatų raportai.

J. Burba. (159-160) 

shenandoah" pa.
ALDLD 17 kp. rengia “LaisvSs” 

naudai pikniką, kuris įvyks 14 d. lie
pos, Laudeman’s giraitėje. Piknikas 
prasidės 10 vai. ryto. Bus graži pro
grama kurią išpildys Lyros Choras 
ir Wilkes Barrio Aido Choras, šo
kiams grieš Zeikų orkestrą. Taipgi 
bus ir kalbėtojas iš “Laisvės” ad
ministracijos drg. P. Buknys. Kvie
čiam visus kaip vietinius taip iš 
apielinkės draugus-ges skaitlingai da- 
lyvaut. Tikimės turėt svečių iš to- 
liaus.

Kelrodis: Kurie draugai iš toliau 
atvažiuosite, tai važiuokite N. Main 
St. ir Į kalną nauju keliu; kai da
važiuosite kitą kelią, tai laikykite po 
kairiai j pakalnę; pavažiavus prie 
pirms gasolino stoties — piknikas.

Kviečia Rengėjai.
(159-161)

BAYONNE, N. J.
Svarbus pranešimas! Iš Am. Lietu

vių Visuotino Suvažiavimo delegatai 
jau sugryžo ir atvežė labai svarbų 
rapoizą, kuris bus išduotas 10 d. lie
pos, LAU Kliubo svetainėje, 7 vai. 
vakare, 10 W. 22nd St.

Kviečiam visus skaitlingai atsilan
kyti, nes išgirsite labai daug svarbių 
ir naujų žinių.

Komisija.
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vusių tame sukilime

pernagrinejime.

vergaujantis karo teismas 
nusmerkė mirtin chinų ka-

i Paleisti 
Dalyvauti

4. Dauedąų darbuotis jauni 
mo organizavimu ir švietimu.

5. Daugiau rūpintis darbi

pasitarimus šaukti bent sykį į 
menesį.

Dabar draugai ir draugės tū

lei veikimo sekami punktai:
1. Darbuotis parėmimui 

darbininku delegacijos i išei-
ra-

dienraščioremti
su-

chinus valdi-

PEIPING Japonijai

Visuotino Suvažiavimo Dele 
g*ftai Išduos Raportą Liepos 8

Pirmadienį, liepos 8, Lietu- 
vįų Darbininkų svetainėj, 1322 
Reedsdale St., N. S., įvyksta 
labai svarbus susirinkimas. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
draugai ir draugės, darbinin
kiškų organizacijų 
kviečiami dalyvauti,
kalbama labai svarbūs klausi
mai. Visuotino Liet. Darb. Su-

SU-

28,

veikėjai, 
Bus ap-

vąžiavimo delegatai išduos 
p ortus.

• Šitą susirinkimą nutarė 
šaukti taipgi labai svarbus 
sirinkimas, įvykęs birželio
kuriame ir dd.A. Bimba ir J. 
Ormanas iš Brooklyno dalyva
vo. Tame susirinkime d. Bimba 
plačiai kalbėjo 
mūsų 
apie 
Buvo 
sijos.

apie abelną 
J. Ormanas 

organizavimą, 
plačios disku-

veikimą.
jaunuolių
pravestos
Po diskusijų priimta de-

vių kongresą Kaunan, ypatin
gai teikti finansinės paramos.

2. Po visuotino liet, suvažia
vimo tuojaus šaukti lokalines 
konferencijas ir sudaryti vei
kimo komitetus, darbuotis už 
sudarymą plataus bendro fron
to.

3. Specialiai kreipti daugiau 
atydos į katalikus darbininkus, 
kad su jais artimiau susidrau
gavus ir įtraukus į bendrą 
frontą.

ninkiškos spaudos platinimu 
ypatingai
“Laisvės” 25 metų sukaktuvių 
apvaikščiojimą.

6. Darbuoti gavimui naujų 
narių į Kompartiją ir kitas 
darbininkų organizacijas.

Kad tuos tarimus pravedus 
gyveniman,nusitarta šaukti su
sirinkimus visose kolonijose. 
Ypatingai daugiau rūpintis 
Lietuvos klausimu parašų rin
kimu. Taipgi nusitarta tokius

rime visi bendrai darbuotis 
pravedimui tų tarimų gyveni
mam Tam tikslui ir šaukia
mas susirinkimas liepos 8. Visi 
dalyvaukime.

K. P. 5 Dist. Liet. 
Biuro Sekr.

kapitonas vadovavo sukilu
siems chinų kareiviams, ku
rie iš šarvuoto traukinio 
bombardavo Peipingo sieną. 
Sukilėliai norėjo išmušt iš 

i Peipingo japonus ir jiems

FRANCISCO, 
Mooney, iki 
įkalintas 
reikalauja bent

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

I NOTICE is hereby given that License No. 
' B-380 has been issued to the undersigned 
/ to sell beer at retail under Section 76 of the 

Alcoholic Beverage Control Law at 802 
Caton Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises. 

ROBERT ANDERSON
Avenue, Brooklyn, N. Y.862 Caton

Wholesale Retails
NOTICE Is hereby given that License No. 
B-3784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcohoiie Beverage Control Law at 64 Gra
ham Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DINABURG’S, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B-1236 has 
to sell beer 
Alcoholic 
Flatlands 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH PATRICK WOODS 
3522 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage
Avenue,

Control Law at 3522 
Borough of Brooklyn,

64 Graham

NOTICE is hereby given that License No. 
B-688 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4928 
New Utrecht - Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, 
premises.

to be consumed on the

PHILIP H. PAVLES
4928 New Utrecht Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
B-2465 has 
to sell beer . ____  __ ,
Alcoholic Beverage Control Law at 
Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

GEORGE VAIVADA 
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at 427 
Avenue, Borough of

427 Wilson

NOTICE la hereby given that License No. 
B-3288 Jiaa been issued to the undersigned 

at under Section 76 of the 
> Control Law 

Brooklyn,

No.

to sell beer t
Alcoholic Beverage Control Law at 943 
Broadway. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FAMOUS MYRTLE. INC.
943 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B-1748 has 
to sell beer 
Alcoholic I 
Avenue I), 
Kings, to be consumed on the premises.

JOHN WELCH 
(AVENUE D BAR and GRILL)

4911 Avenue D, Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail, under Section 76 of the 
leverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, County

4911 
of

NOTICE is hereby given that License No. I NOTICE is hereby given that License No. 

issued to the undersigned 
retail, under Section 76

B-694 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6901 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HASTO RESTAURANT INC., 
6901 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-374 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
4490-12 Avenue H, 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS 
4410-12 Avenue H,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

WYNNE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-573 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1082 Co
ney Island Avenue, Borough of 
County of 
premises.

Brooklyn, 
Kings, to be consuemd on the

FRANK DENICCOLA 
(Foster Bar and Grill)

1082 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2247 has been issued to the undersigned to 
to sell beer at retail under Section 76 ' of 
the Alcoholic 
55 Graham 
County of 
premises.

at retail under Section
: Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

NOTICE is
B-3425 has
to sell beer ... ,_____ .-^r.. ______  .. ...„
Alcoholic Beveyage Control I.aw at 37 Varick 

of

hereby given that License ___
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the

No.

Alcoholic Beverage Co . ___ ___ __ _____
Avenue, ’Borough of Brooklyn, County
Kings, .to be consumed on the premises.

LILLIAN M. STINE
Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-566 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 365 
4th Street, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

PINCUS GREENWALD
365 So. 4th St., Brooklyn

Graham

NOTICE is

N.
•37 Varick

NOTICE is 
B-2172 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage 
Humboldt 
County of Kings, 
premises.

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

Control Law at 147 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the
Street.

Vito
147 Humboldt St.,

LICAVOLI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
B-2187 has 
to sell beer
Alcoholic Beverage Control Law at 49 Ten 
Eyck Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

STEPHEN TUBA
49. Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1578 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 7112 Bay 
Parkway-BgrpuMb of Brooklyn, County 
of Kingėį-At®r>be consumed on the premises.

DELI CO, INC.
(M. gnd Z. DELICATESSEN) 

7112 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2033 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 692 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

to sell beer 
Alcįholte 1 
Flatbush Avenue, 
County of Kings, 
premises.

MAX 
692 Flatbush Ave.,

ARONSON
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1398 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 324 
Utica Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH KRAVITZ
324 Utlea Avenue, Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-637 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under ~
Alcoholic Beverage Control___ ... ______
DeKalb Ąvenue, lihrough of Brooklyn, County 
of Kings* to be cohaumed on the premises.

MAX ISHEVINSKY
685-687 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

Section 76 of- the 
Law at 685-687

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1137 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcohoiie Beverage Control Uw at . 17-19 
Montrose Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

SANTANI8FESE SOCIETY OF B’KLYN, Inc.
17-19 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICJE Js hereby given that . License No. 
B-2038 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 5 Boerum 

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

ANTHONY BISZESKI
5 Boonun. St., Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License No. 
B-?<1»9 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control I*aw at 13 Siegel 
Strict, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.
BENJAMIN BERGER and JOS. BERGER 

F (BERGER and SON)
13 Siegel Street, , Brooklyn N. Y.

N6TJ.CE U hereby given that License No. 
B-206* haa been issued to the undersigned 
to'seM b<ser at retail under Section 76 of the 
Alcohoiy Beverage Control Law at 93 Mon- 

A^rent*e, Borough of Brooklyn, County 
į* to be consumed on theXpremises. 
* GIUSEPPE BIANCO 
KANTROSE BEER GARDEN) 
jroee Avenue, Brooklyn, N. Y.

of Ki

So. 
of

Y.

: NOTICE is hereby given that License No. 
| B-1966 has been issued to the undersigned 
I to sell beer at retail under Section 76 of 
i the Alcoholic Beverage Control Law at 
49-55 Wallabout M’kt, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

, premises.
I JAMES TELEGADAS
, 49-55 Wallabout Market, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
B-1660 has been 
to 
of the Alcoholic 
52 Park Avenue, 

| County of Kings, 
premists.

sell beer at

License No. 
undersigned 
Scotion 76

52 Park

CHARLES COHEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
IB-553 has been issued to the undersigned to 
sell beer al retail under section 76 of the 
Alcoholic 
Tompkins 
of Kings,

Beverage Control Law ’ at 32% 
Ave., Borough of Brooklyn, County 
to be consuemd on the preimscs. 

DORA SLOTNICK
32% Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

Gręsia Sušaudymas Šimtui 
Chinų Sukilėlių Kareiviu

parsidavusius 
ninkus.

kapitono, su- 
teisman pat-

Be minimo 
imta ir karo 
raukta 100 kareivių, dalyva-

Bent Savo Teisine
SAN 

—Tom 
galvos 
vadas,
kinai paliuosuot jį iš 
mo, kad jis galėtų 
savo bylos 
kurį dabar daro
jos valstijos vyriausias 
mas.

given that 
issued to the 
retail, under 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

GUISEPPE SABINI
Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
B2855 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 134 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ROSE SILVER
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

: Beverage Control Law at 985 
___ i Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the 

emises.
i BENJAMIN ABRAMSKI

985 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

134 Sumner

NOTICE is 
1 B-3086 has 
to sell beer 

I Alcoholic E
Metropolitan 

) County 
I premise

B-297 has been 
to sell beer - at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5125—6th Avenue, 
County of 
premises.

5125—6th

Kingė,

JOHN 
Avenue,

Borough of 
to be consumed on

Brooklyn, 
the

WILCYNSKI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2706 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
765 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

retail, under Section 76

the

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7306 has been issued to the undersigned 
to sell beer pt retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage - - -

Avenue, 
Kings, to

765 New
MAX SCHNEIDER

Lots Ave., Brooklyn, N.

the _____
535 Marcy 
County of 
premises.

535 Marcy
MORRIS 

Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be counsumed off the

BAUMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4456 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
119 Montague St., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be counsumed off the

JULIO
119 Montague St.,

GARCIA
Brooklyn, N. Y.

NOTICS is hereby given that License No. 
B-2MI been issued to the undersigned 
to soU-bwr at retail under Section 76 of the 
AleoheUe leverage Control Law at 1556 

‘venue. Bprough of Brooklyn, County 
t to be consumed on the premisdK.

JAMES REIMANN
155« Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICB Is hereby given thar License No. 
B-2031 JIM been Issued to the undersigned 
to sell * beer at retail, under
Aleohoiįė Beverage Control Law at 60 Sum
ner Avenue. Borough of Brooklyn, County 
of Kings* to be consumed on the premises.

MARRY CUTLER
60 Knmper Ąye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
R-OK has been issued to the undersigned 
to tell beer at retail under Section 76 of the 
AlefthoMe Beverage Control Law at 243 
Adan* Street. Borough of Brooklyn. County 
of Kingf. to be consumed on the premises.

T Hyman sabin
248 Adam St’ Brooklyn, N. Y.

Section 76

NOTMXR b hereby given that License No. 
town issued to tbe undersigned 

to Mu nger at retail under Section 76 of the 
Beverage Control I^iw at 56 Co

Bprough of Brooklyn, County 
*e consumed on the premises. 
RARD MOSCOSO 
■R TAVERN) D-B-A.
lace, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C-227 i has been issued to the undersigned 
to self beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Bevęrage Control Law at 
53 Beaver Street.,, Borough of Brooklyn* 
County of Kings, to be counsumed off the 
premises.

MINCK BOTTLING & 
DISTRIBUTING CORP.

53 Beaver St,, Brooklyn N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of the 

Beverage Control Law at 157 
i Street, Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

NOTICE
B-895 
to sell beer
Alcoholic 1
Washington
County of Kings, to 
premises.

is 
has

No. NOTICE

PETER
157 Washington St.,

SAKAL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
B-801 has 
to sell beer
Alcoholic
Prospect Street, Borough of Brooklyn, County
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANK CALANO
240 Prospect St.,% Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at 240

NOTICE is hereby given that License No.
B-997 has been issued to 
to sell beer at retail, under 
Alcoholic Beverage Control 
lantic Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

the undersigned 
Section 76 of the 
Law at 347 At- 
Brooklyn, County 
on the premises. 

GEORGE CALOGER
Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-655 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2273 
Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings to be consumed on the pre
mises.

2273 Pitkin
FRED BENDER
Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
B-578 has been issued to the undersigned 

| to sell beer at retail, under Section 76 of the 
• Alcoholic Beverage Control Law at 562 
Van Sicklcn Avenue, Borough of Brooklyn, 

Į County of Kings, to be consumed on the

hereby given that License No.

premises.

562 Van
EDEL EISENBERG

Sicklcn Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given thatNOTICE
A-5890 has been issued to the 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 Dean Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MONROE PRODUCTS, INC. 
487 Dean St., Brooklyn, N.

retail, under

License No. 
undersigned 
Section 75

the

Y.

is hereby given that 
B-860 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
337 Court 
County of 
premises.

issued to the
retail, under

Street, 1
Kings, to

No.License 
undersigned 
Section 76

NOTICE is

337 Court

Borough of Brooklyn,
> be consumed on the

hereby given that License No. 
A-7004 has been issued to the undersigned 

" at retail, under Section 75 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

CHARLES 
St.,

LOPRĘSTO 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
B-283 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3903 Ft. Hamilton ■ Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE SANTORO
3903 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

issued to the
retail, under

No.License 
undersigned 
Section '

to sell beer 
the 
41 Lewis 
County of 
premises.

Avenue 
Kings, to

Control
Borough of 
be counsumcd off

41 Lewis
SARAH 

Ave.,
KOVNAR

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
i A-6520 has been issued to the undersigned
'4~ ____ .1 _ .. r-r- .1-I to sell .beer 
Į the Alcoholic 
625 Bushwick Ave., 
County of Kings, to 
premises.

at retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be counsumed off the

FRANK
625 Bushwick Ave.,

KONRAD
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
B-369 has been 
to sell 
of the 
559—20 
County 
premises.

License No. 
undersigned 
Section 76

issued to. the
retail, under

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn,

beer at
Alcoholic

Street,
of Kings, to be consumed on the

559—20 St.,
ERNEST SONCINI

Brooklyn N. Y.

hereby given that 
been issued to the 

sell beer at 
the Alcoholic

Licensę No. 
undersigned 
Section 76,

NOTICE is hereby given that License No. 
IA-5386 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic 
17 Sumner 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be counsumed off the

17 Sumner
SAMUEL MILLET

Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
B-1157 has 
to 
of 
436 Flushing Avcnpc, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BETTY HOROWITZ
436 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

retail, under 
Beverage Control Law aV

NOTICE is
A-311 has
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4106 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County- of Kings, to be counsumed off the 
premises.

GERTRUDE M. ARNOLD
4106 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned

No.

NOTICE is hereby given that 
B-1555 has been -issued to the 
to sell beer at retail, under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5624—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

License No. 
undersigned 
Section 76

5624—4th

NOTICE

JOHN DOYLE
Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
ĮA-3942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
2923 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be counsumed off 
premises.

CORNELIUS ROELOFFS
2923 Avenue N, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
D-33 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
250 Meserole St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be counsumed off the 
premises.

H1TTLEMAN GOLDENROD BREWERY, 
INC.

250 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
D-66 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
583-587 Johnson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be counsumed off the 
premises.

EMPIRE CITY BREWING CO., INC. 
583-587 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C-76 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Cook Street., Borough of Brooklyn, 
County of. Kings, to be counsumed off the 
premises.

LINDENBAUM DISTRIBUTING CORP. 
118 Cook Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
128 North 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
10th St., Borough of Brooklyn, 
Kings, -to be consumed on the

9

128 North
GEORGE HERAGHTY
10th St.. Brooklyn, N. .Y

NOTICE is hereby given that License No. 
lA-1823 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1084 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be counsumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1965 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the 
409 Kent Ave also 18 Broadway Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con« 
sumed on the premises.

THERESA FEURERSTACK 
409 Kent Ave., also 18 Broadway 

Brooklyn, N. Y.

No.is hereby given that License No.
B-1754 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1837 Coney Island A ‘ ”-------

Kings,

issued to the 
retail, under

undersigned
Section 76

Alcoholic Beverage Control Law
1837 Coney 
County of 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License 
A-1913 has been issued to the undersigned 
to sell ’ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
742 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.No.NOTICE
B-338 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 297 Stagg 

of

is hereby given that License 
has been issued to the

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

SAMUEL STAKER
297 Stagg Street, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
B-20

No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 96 
Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HENRY HECKEL
96 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-157 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1188 
Neck Road, Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B-869 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at N. E. 
Corner 31st St. and 1st Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK KELLY
N. E. Corner 31st St., and 1st Ave., B’klyn. 

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1670 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 168 
Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the promises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB 
168 Marcy Avenue, Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1134 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 13 Moore 

ofStreet, Borough of Brooklyn, County
Kings, to be consuemd on the premises.

LEON BERL
13 Moore St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2870 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
116 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

116 Graham
PHILIP BLOOM
Avenue, FRrooklyn, N. Y.

hereby given "that License No.NOTICE is
B-1695 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic
Tompkins
County of 
premises.

Beverage Control Law at 16 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

SAMUEL
16 Tompkins Ave.,

GILGOFF
Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
B-2897 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRANK MESSINEO 
"PREMIER BAR & GRILL”

29 Wilson Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1450. has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Johnson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HELEN NAEGER 
(GEORGE’S LUNCH)

Ave., Brooklyn, N. Y.253 Johnson

NOTICE is hereby given that License No. 1 
B-1436 has been issued to the undersigned 

to sell beer at 
of the Alcoholic 
868 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

LOUIE
868 Broadway,

retail, under Section 76
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

SOMMERMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
B-1055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
pr.emises, 
g FANNIE
3523 Church Ave.,

GREENBERG
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2586 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage 
Tompkins Avenue 
County of Kings, 
premises.

Control Law at 176 
Borough of Brooklyn, 

to , be consumed on

CHARLES NERZIG 
(PARK BAR and GRILL)

176 Tompkins Ave., Brooklyn, N.

beer at retail, under Section 1837 Coney
TILLIE KOZLIN

Island Ave., Brooklyn, N. Y. (J.
1084 Bergen

MULLERALBERT
H. MULLER and SON) 

Street, Brooklyn, N. Y.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 706 
Flushing Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRED FIORINO 
“FLUSHING REST.”

706 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-834 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2 East 
2nd Street, Borough of Brooklyn, County 
of F

2

Beverage Control Law 
Street, Borough of E—’.------ ---------

Kings, to be consumed on the premises.
ALBERT ULMER 
(ULMER’S INN.) • 

East 2nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3088 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 720 Bed
ford Avenue, Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SAMUEL WE1NGUS
720 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
B-1746 has been issued to the undersigned 
to- sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1122 Avenue J, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ISIDOR BROMBERG and MORRIS 
GORA LICK

1122 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

retail, under Section 76

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

sell beer at
B-3085
to ......
of the Alcoholic Beverage Control Law at

retail, under Section 76

LUDWIG KLIE
742 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1525 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 " ‘ Z ...... F Z...
County of Kings, to be consumed on 
premises.

RAYMOND 
Ave.,

sell beer at retail, under Section 76

Sutter Avenue

562 Sutter

NOTICE is
B-2638 has 

sell beer

Borough of Brooklyn, 
the

REINGOLD
Brooklyn, N.

hereby given , that License 
been issued to the undersigned 

at

No.

retail, under Section 76to
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
701 ‘
County of 
premises.

Blake Avenue, 
Kings, to

Borough of 
be consumed on

Brooklyn, 
the

701 Blake
PHILIP 

Ave.,
BLUME

Brooklyn, N.

NOTICE Is 
B-861 has 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New lx/ts Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

beer at retail, under

No.

Section 76

263 New
ISIDORE EVANSKY

Lots Ave., Brooklyn, N- Y.

is hereby given that License No. 
to the undersigned 

retail, under Section

NOTICE
B-2745 has been issued 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Church 
County of 
premises.

119 Church

76

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

LEO GORELICK
Ave., Brooklyn, N.

459 Stone 
County of 
premises.

459 Stone

Avenue, Borough of Brooklyn 
Kings, to be consumed on

IKE CHESSIN
Avenue, Brooklyn, N.

the

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned 

at

NOTICE is
B-2110 has 
to sell beer 
of the Alcoholic

Avenue, 
Kings, to be consumed on the

4320—14th 
County of 
premises.

HENRY
4320—14th Ave.,

retail, under Section 76 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn,

DARDIS and JAMES ZOLFO 
t Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2023 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5115—Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANKOPA CAFETERIA, INC. 
5115—Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

retail, under Section 76

NOTICE is hereby given that License No. 
B-361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
453—3rd Avenue, _ . .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY V. MUROTTO 
453—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

Section 76retail, under
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-185 has been issued to the undersigned 
to • sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

retail, under Section 76

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

JOSEPH MAGUIRE
166 Flushing Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4501—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 

l the
4501—4th Avenue, Borough of oruuL 
Coupty of Kings, to be consumed on 
premises.

DIANA COFFEE SHOP. ING. 
4501—.4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
B-1912 has been issued to the undersigned 

retail, under Section 76

No.

to sell. beer at ______ _____ _______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2907 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on theCounty of Kings, to be consumed on 
premises.

JEROME ROSENBERG
2907 Mermaid Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is
B-2102 has

i to sell ___ _ ________ _____ _________ _
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
417 New Lots Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

beer at retail, under Section 76

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

417 New

NOTICE

SAMUEL S. 
Lots Ave.,

GORELICK
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
B-1507 has been issued to the undersigned 
to sell beer at

i of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

retail, under Section 76

485 New

NOTICE

MAX DRUCKER
Lots Ave., Brooklyn, N. Y._

is hereby given that License No. 
B-726 has been issued to the undersigned 

retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5102—-6 th Avenue, 
County of Kings, tp be consumed on 
premises./ 

SPYROS

I to sell beer at

Borough of Brooklyn, 
the

STAURAKAS
(FORT GREEN OPEN KITCHEN) 

5102—6th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
B-3011 has 'been issued to the undersigned 
to '___ _ — .F. Z—...... F
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5413 New Utrecht 
County of 
premises.

sell beer at

5413 New

No.

retail, under Section 76

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

SAMUEL DUB
Utrecht Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.NOTICE is
B-220 has been issued to the undersigned 
to sell beer at
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3616—14 .
County of
premises.

retail, , under Section 76

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

3616—14th
JOSEPH VERZIER 
Ave., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
SB-395 has been issued to the undersigned 
to sell. beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1601 Surf ~ ' - - --
County of 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

1601 Surf
WILLIAM C. WOLFE
Av.e., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-725 has been .... •
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Avenue J
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BRISTOL BAR and GRILL, INC.
1218 Avenue J/ Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned

Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
A-5510 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
9423 Foster Avenue, - Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be counsumed off 
premises.

FOSTER AVENUE MARKET 
Avenue Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law at

the

9423 Foster Y.

NOTICE is
A-195 has
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1116—-8 Avenue, Borough of
County of Kings, to 
premises.

INGWERT 
1116—8 Avenue,

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be counsumed off the

C. BRAREN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-276 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ' be counsumed off 
premises.

' OSCAR CARL JOHNSON 
4613-15 Third Avenue, Brooklyn

the

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5274 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
419 Myrtle Avenue, Borough of 
County of .Kings, to be counsumed off 
premises.

419 Myrtle

NOTICE is
ĮA-6145 has 
■ to sell beer

Law 
Brooklyn, 

the

MAX FRIEDMAN
Avenue, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 75 of 

j the Alcoholic Beverage Control Law at 
20 Central Avenue, Borough ' of Brooklyn, 
County of Kings, to be counsumed off 
premises.

PHILIP STEINER and RUDOLF 
STEINER, Jr..

(STEINER BROS.)
20 Central Ave., Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given mat License No. 
A-4136 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
892 Myrtle Avenue, 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be counsumed off the

892 Myrtle
KARL SCHULZE

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
A-5934 has
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 Foster Avenue, Borough of Brooklyn,- 
County of Kings, to' be counsumed off 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

the

1307 Foster
MAC PROPPER
Avenue, Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is 
A-200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic 
5711—3rd 
County of 
premises.

5711—3rd

Beverage Control
Avenue Borough of
Kiųgs, to be counsumed off

PAUL WIESE
Avenue, Brooklyn, N.

Law at 
Brooklyn, 

the

is hereby given that License No.NOTICE
A-309 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic 
5013 Avenue N, 
County of Kings, 
premises.

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

DICK
5013 Avenue N

BROMMER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-1902 has beep issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
155 Harrison Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN 
155 Harrison Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be counsumed off

BOGNER
Brooklyn, N.

the

NOTJCE is hereby given that License 
A-4555 hits been issued to the undersigned 
to sell beer at r,etail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control- Law at 
253—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be counsumed off the 
premises.

No.

HUGO LOHSE
253—7th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
A-5506 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
4209 Farragut Road, 
County of Kings, to 
premises.

HENRY 
4209 Farragut Road,

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be counsumed off

FITSCHEN
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
A-5747 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
22 Rockaway Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BODO
22 Rockaway Avenue,

THIELE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE , is hereby given that License No. 
A-173 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7305—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be counsumed off 
premises.

JENS F. HANSEN and MARTIN 
H. TOPP

7305—5th Avenue, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
A-4400 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1055 Flatbush Ave.,1 Borough .of Brooklyn, 
County of Kings, to be counsumed off 
premises.

WELL-WORTH GROCERIES INC. 
1055 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5710 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retaij* under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
709 Flatbush Ave., 
County of Kings, to 
premises.

FRANK 
Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be counsumed off the

709 Flatbush
LA CAVA

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
A-5935 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1324 Newkirk Ave.,
County of Kings, to be counsumed off the 
premises.

HARRY L. ZALPH
1324 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No, 
A-1863 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, undąr Section 75 of 
the Alcoholic Beverage ~ 
471 Vanderbilt Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS 
471 Vanderbilt Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be counsumed off the

GOLDBERG
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-1983 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
566 Rogers Ave., Borough of 
County of 
premises.

Beverage Control Law 
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be counsumed off the

566 Rogers
JOHN KLENKE

Ave., Brooklyn, N. Y.. >
NOTICE is hereby 'given that License No. 
A-5247 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beyerage Control Law at 
1709 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be counsumed off the 
premises.

EDWARD COHEN
1709 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5881 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
321 Greenwood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be counsumed off the 
premises.

WILLIAM HĄSSENKANT & 
PAUL HASSENKANT

321 Greenwood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4255 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1607 Avenue U., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be counsumed off the 
premises. .

LUDWIG TILP
1607 Avenue Ų., Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No. 
B-852 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
233 Berry 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

233 Berry
HELEN SCHWABAS
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-875 has been issued to the undersigned

Ito sell beer at retail under Section 76 of 
[the Alcoholic Beverage Control Law at 
25 Broadway, Borough of Brooklyn* 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MORDCHA ROSENBAUM 
(BROADWAY COFFEE SHOP)

25 Broadway Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1274 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
4605 Fifth 
County of 

(premises.
THE 

4605 Fifth

Beverage Control Law at 
Avenue., Borough of Brooklyn, 
Kings, to 'be consumed on the

BRIGHTON GRILL INC., 
Ave., Brooklyn, N. Y<

NOTICE is hereby given that tdeense No. 
B-3102 has been issued to the undersigned 
to sell beer at .retail under Section 76 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Broadway, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEV-DAV LUNCH, INC.
282 Brokdway Brooklyn, N. Y.

the
282

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1359 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
76 No. Portland Ave., Borough of Brooklyn* 
County /of Kings, to be consumed on the 
premises.

76 North
FRANK SQUERI

Portland Ave., Brooklyn, N. Y<

NOTICE
B-1717 has been issued to tbe undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Corttrol Law at 
131 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn*- 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

is hereby given that License No.

JOSEPH GOODMAN ’ • ‘<!
131 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1556 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1480 Myrtle Avenue., Borough of Brooklyn* 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LUDWIG STOCKBAUER
1480 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1298 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

BEDFORD PLAZA
’1298 Bedford Ave.,

____ Law at
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

CAFETERIA, INC., 
Brooklyn N. ¥.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
5018 4 th Avenue, _ —r-
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn*

5018 4th
GEORGE ROSeJnSTEIN 
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

įrtt.'

NOTICE _ __ ____
B-2633 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Furman Street, Borough of Brooklyn* 
County of Kings, to be consumed oh the 
premises.

HENRY A. BESTE
(HENRY’S COFFEE SHOPPE) FjWttdi 

329 Furman St., Brooklyn, N. Y.' *• .■ V........... — .....  * Sd 
NOTICE is hereby given that License No. .
B-227 has been issued to the undersigned ’’j
to sell beer at retail under Section 76 of ' 
the Alcoholic 
408 Myrtle 
County of 
premises.

------ _ -------- n 76 ot :■ 
Beverage Control Law at y

Avenue, Borough of Bi'ooklym 
Kings, to be consumed on tha į ’ -

408 Myrtle
MIKE KASIDONTS

Ave., Brooklyn, N.

J



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Reikia Veikti Prieš Sulaikymą Rendu

Namų šalpos biuras sulaikė ^ių Tarybos šaukia savo loka- 
išmokėjimą rendų už birželio. Jus ir visus pašalpgavius da- 
mėnesį ir duoda suprasti, kad[ 
tas tęsis ir liepos mėnesį. Į

Jie teisinasi neturėjimu pi- lyse.
nigų, nes jie ir taip nuėję to- evikcijos. Reikalaukite tuojau 
liau sąmatos—budžeto ribų.
Tiesa, kad atėmimas rendapi- 
nigių bedarbiams yra tiesiogi
nė pasėka nukirtimo sąmatos 
visu milionu dolerių už birže
lio mėnesį. Tai yra prisitaiky
mas prie LaGuardijos adminis
tracijos politikos, kuri taiko 
nučiulpti pašalpą iki kaului. 
Tai pavojingas reiškinys, kad 
valdžia nusprendė išrišti są
matos problemas ne taksavi- 
mu turtingųjų, bet atėmimu

• rendų bedarbiams ir atimant 
pašalpą tūkstančiams darbi
ninkų. Tai šitais sumetimais ir 
sukriušinimui šalpos projektuo
se kovų prieš vergiškas algas, 
$19 iki $94 dolerių į mėnesį, 
majoras LaGuardia parsivežė

lyvauti demonstracijose prie 
Į šalpos biurų visose miesto da- 

Neleiskite nei vienos

apmokėti rendas. Visos darbi
ninkų organizacijos raginamos 
pasiųsti telegramas ir rezoliu
cijas LaGuardijai ir šalpos Ko- 
misionieriui Knauth, protes
tuojant sulaikymą rendų ir 
reikalaujant tuojau jas apmo
kėti.

Tuo tikslu yra šaukiama ma
sinė demonstracija-maršavi- 
mas prie City Hali šeštadienį, 
13 liepos, 1 vai. po piet. Ji 
stato sekamus reikalavimus: 
Pilno apmokėjimo rendapini- 
gių ; pakelti pašalpą 25% ; uni
jinių algų šalpos darbuose ir 
kitų.

Dirbantieji ir bedarbiai! Bū
kite dalimi to milžiniško mar- 

streiklaužį Johnsoną ir pasta-išavimo prie City Hali 13 lie
tė šalpos viršininku.

Didžiojo New Yorko Bedar- 12 vai. dieną.
pos. Susirinkite į LTnion Square

Iš Delegatą Raporto Susirinkimo
Pereitą penktadienį, 

Am. Piliečių Kliubo svetainėj, 
Įvyko Am. Lietuvių Darbinin-1 
kų Visuotino Suvažiavimo ra
porto susirinkimas, kuriame to 
suvažiavimo delegatai raporta
vo apie suvažiavimo sudėtį, ei
gą ir jo atliktus darbus. Šia
me susirinkime dalyvavo 6 iš 
devynių konferencijos išrinktų 
delegatų, kurie suvažiavime 
atstovavo 2,511 Brooklyno lie
tuvių, organizuotų į L.A.P. 
Kliubą, ACW of A Lokalą, Ai
do Chorą A. L. D. Litera
tūros Draugiją, Darbininkų 
Susivienijimą ir Augščiausios 
Prieglaudos kuopas.

Įdomu buvo išgirsti raportą. 
Visi delegatai ką nors rapor
tavo iš to didžiojo suvažiavi
mo. Jaunos merginos delega
tės .Helena Mantuškaitė ir Lea 
Kairytė, viena lietuviškai, an- 

i troji angliškai, raportavo iš ■ 
Jaunimo Sesijos. Jiedvi turėjo 
rūpestingai priruoštus rapor
tus. Kiti, Niek Pakalniškis, | 
jaunas delegatas; J. Varaške- 
vičius, A. Balčiūnas ir P. Se- 

“menienė raportavo apie ben
drą suvažiavimo eigą. Visi pil
ni vilties, kad šis suvažiavi
mas padėjo stiprų pamatą 
bendram frontui prieš karą ir 
fašizmą ir už kitus darbinin
kų reikalus.

Delegatė Semėnienė papasa
kojo įspūdžių ir apie patį 
Cleveland© veikimą ir malonų 
priėmimą. “Manėm, netilpsim, 
tiek daug mūsų važiavo, o vi
sus kuogeriausia aprūpino. 
Clevelande jie faktinai jau tu
ri subudavoje bendrą frontą. 
Ten Lyros Chore, kuris labai 
puikiai dainavo, priklauso 80 
jaunuolių ir kiek mažėliau su
augusių. Jaunų Komunistų Ly
goj turi desetkus lietuvių jau
nimo. Kovoje už pašalpą ir ki
tose veikia bendrai komunis
tai, katalikai ir kiti. Suvažia
vime ir jo parengimuose susi
tikau katalikų, kurie sako, 
kad dabar reikia ne vien dū
šia, bet ir kūnu rūpintis.”

Amerikos Lietuvių

Liet, mu to darbo.
Paskutiniu kalbėjo d. J. 

Siurba, to didžiojo suvažiavi
mo šaukimo komiteto sekreto
rius. Jisai irgi pabriežė, kad 
tas suvažiavimas buvo gera 
pradžia bendro fronto, kad ja
me atstovauta visokių pažval- 
gų organizącijos. Jis priminė, 
kad Prūseika ir Butkus tikri
na, jog tas suvažiavimas esąs 
tik komunistų sriovės. Turint 
mintyje, kad suvažiavime at
stovauta 56 tūkstančiai orga
nizuotų lietuvių, būtų labai 
smagu, jei jie visi būtų komu
nistai, pareiškė d. Siurba. Tą 
jo pareiškimą susirinkusieji 
karštai sveikino. Draugas Siur
ba taipgi kalbėjo apie Kana
dos lietuvių darbininkų gyve
nimą ir jų puikų veikimą.

Vakaro programą užbaigė 
Aido Choras skambiomis dar
bininkų dainomis. Mūs jaunieji 
dainininkai, kokiais didžiumo
je yra choristai, dainomis pri
sidėjo prie suvažiavimo darbo, 
o tai buvo nelengva pareiga 
šį sykį, nes turėjo paskutines 
pamokas prieš “Laisvės” pik
niką. Tačiaus jie atliko.

Publikos buvo mažoka, gal 
del to, kad tą pačią dieną įvy
ko Williamsburgo bedarbių 
maršavimas, keli mažesm su
sirinkimai, Aido Choro pamo
kos, ir rekordinė karščiausia 
šio meto diena. Aukų lėšų pa
dengimui surinka $2.55.

Susirinkusieji pasiėmė kelio
lika blankų parinkimui para
šų po reikalavimais Liet, pre
zidentui Smetonai.

Kanadiečių Delegatas
Išvažiavo x

penktadieni 
į Lietuvą

per 
išvykoBrooklyną

Kanados litetuvių darbininkų 
draugijų delegatas į Kauno 
kongresą, Afatas Guoba. Jis 
čia atvyko ketvirtadienį.

Deja, aplinkybės susidėjo 
| taip, kad iš brooklyniečių nie
kas, nepalydėjo d. Guobą nei

Darbi- Į laivą. Tuo laiku (vakare), 
ninku Literatūros Draugijos kuomet 
Apskričio delegatė O. Depsie- Brooklyną,
nė raportavo iš Moterų Sesi-1 draugai turėjo svarbių susirin- 
jos, kurią, del stokos laiko pa-[kimų ir todėl taip išėjo. Aiš- 

. : čiam suvažiavime, draugės de- ku, įei išanksto būtų apie tai 
legatės susišaukė laike paren- pagalvota, galima buvo surasti 
$imo po suvažiavimo. Ten jos 
svarstė, kaip Įtraukti moteris

fc j kovą prieš karą ir fašizmą;
prieš maisto brangumą; kaip 
jas pralavinti ir prirengti tam 
darbui; kaip sudaryti Moterų 
Komitetus, kurie rūpinsis vedi-

d. Guoba apleido 
visi veiklesnieji

išeitis ir sudaryti grupę drau
gų palydėti d. Guobą ant lai
vo, bet čia įėjo elementas ir 
to neatbolnumo ir apsileidimo, 
kuris dažnai pas mus pasireiš
kia. Ateityje turėtum būti ki
tokį ! p—ga.

Šoviniais Sužeisti 1,065 
Žmonės

Apvaikščiojant

Dcpsienė ir M. M. Plepys.
Kuopa jau pradėjo ruoštis 

prie didelio žeminio parongi- 
Nepriklau- mo. Komisija raportavo, kad

.somybės Dieną, 4 liepos, New Labor Lyceum jau paimta ant 
Yorke ir jo priemiesčiuos su-[gruodžio 15 d. 
žeista 1,065 asmenys visokio
mis sprogstančiomis medžiago
mis. Ir tai sakoriia, kad šiemet 
buvo sveikiausia liepos 4, ka
dangi pereitą metą buvo su
žeista 2,600.

Vienas iš to neatsargumo au
kų jau mirė, juomi yra jaunuo
lis Dominik lacovone, 1,045 
College Ave., Bronx. Nelaimė 
atsitiko, kada jisai su vyresniu 
broliu apžiūrinėjo revolverį, 
kuris iššovė.

Sėdėdamas kieme, Paul Al- 
ossi, 439 Forbell Avė., Brook
lyne pajuto keistą karštį pilve. 
Nuvežus ligonbutin paaiškėjo, 
kad jis turi revolverio ar šau
tuvo kulkos -žaizdą. Jo padėtis 
kritiška. Sužinota, kad koki 
tai vaikėzai žaidė šautuvais 
tuščiam lote netoli jo namų.

William II. Hassall, East 
Orange gyventojas, 46 metų 
senis irgi norėjo pažaisti už- 
loduodamas žaislinę kanuolę. 
Sykiu su juo buvo 16 metų jo 
sūnus. Įvyko eksplozija ir tė
vui nunešė 4 dešines rankos 
pirštus ir dalį nosies, o sūnui 
plyšo ausų bubneliai.

Tačiau didžiumoje nuo šau
dymo kvailybės nukentėjo vai
kai. Daugumai jų gręsia pavo
jus netekimo regėjimo. Kiti 
mažiau apsideginę. Bėdžiausia 
su tuo, kad prisieina nuo kitų 
neatsargaus žaidimo nukęsti 
tuo neužsiimantiems vaikams 
ir suaugusiems nuo šovinių mė
tomų gatvėse, taipgi įmestų į 
automobilius ir pro langus į 
stubas.

Taipgi jau ruošiamės prie 
bendro vasarinio parengimo.

Jau sekančios organizacijos 
turi išrinkę komisijas: Aicho 
Choras, ALDLD 1 kp., TDA 
17 k p., East New Yorko LDS 
kp. Draugai J. Gaitis, J. Dab- 
ro ir S. Griškus rūpinasi su
rengimo darbu.

Risis Danno O’Mahonsy su 
Chief Little Wolf

Pirmadienio vakarą, Yankee 
Stadiume bus ristynės tarp 
dviejų žymių ristikų, Danno 
O’Mahoney, airio, pasaulio ris
tikų čampiono, ir Chief Little 
Wolf (Ben Tenerio), Amerikos 
indijono. Mahoney pora savai
čių atgal nugalėjo Bostone ris- 
tiką Jim Londos ir jis tikisi 
pasilaikyti pasaulio čampiona- 
tą. Gi Wolf tikrina, kad jis 
atimsiąs nuo Mahoney čampio- 
natą. Mahoney yra 22 metų; 
sveria 217 svarų. Wolf— 23 
metų; sveria 210 svarų.

Iš IDS 1 Kp. Veikimo

Gengsterių Kautynėse Pa
šautas Vaikas

Penktadienio vakarą nušau
tas gatvėje “Big Jerry” Muga- 
vero, kuris nesenai buvo pa
leistas iš Sing Sing kalėjimo. 
Jiems besišaudant, tapo pa
šautas 12 metų vaikas Julian 
Dargeno. sšovikai suimti, ku
riuos pripazmo^kaipo Alfred 
DiStefano ir Benny Minoe. Su
imtieji nugabenti ligonbutin, 
kadangi suimantis juos policis- 
tas žiauriai “paglamonėjęs.”

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Pirmos Kuopos susirin
kimas įvyko liepos 3 d. šis su
sirinkimas buvo pusmetinis, la
bai svarbus, jame turėjo daly
vauti visi kuopos nariai. Bet 
nežinia del kokios priežasties, 
ar tai del šilto oro ar kitko, 
labai mažai narių atsilankė, 
nors visi buvo raginami per at
virutes atsilankyti.

Draugai, kas rūpinsis mūsų 
kuopos gerove, jei mes patys, 
kuopos nariai, nesirūpinsime?

Daugelis svarbių reikalų rei
kėjo atidėti sekančiam susi
rinkimui, taipgi ir pusmetinis 
raportas iš kuopos veikimo ir 
finansinio stovio atidėtas.

Draugas J. Grubis, kuris be 
paliovos rūpinasi gavimu nau
jų narių, ir šiame susirinkime 
perstatė naują narį, Albiną 
Bepirštį. Negalima praleisti 
nepaminėjus to fakto, kad di- į 
dėlė' didžiuma naujų narių, | 
gautų mūsų kuopai, tai vis 
draugo J. Grubio pastangomis. 
Draugas Grubis beveik kas su
sirinkimą perstato po vieną ki
tą naują narį.

Nutarta paaukoti $5.00 pa
rėmimui Philadelphijos LDS 
5-tos kp., kuri 5 d. gegužės' 
laikė pikniką ir buvo policijos' eilės, 
užpulta ir kuopai padaryta' ----------------------
$550.00 nuostolių. Kadangi [ŠALPOS KOM. KNAUTH 
kuopoj finansų mažai, tai pa
rinkta tarpe narių. Draugas J. 
Gaitis, nors mažai dirbąs, pir
mutinis paaukavo $1.00 (rei
kia priminti, kad mūsų kuopos 
pirmininkas visuomet kiek ga
lint remia finansiniai visokius 
darbininkiškus reikalus) ; J. 
Grubis—50c.; po 25c.: T. Va- 
sikoniutė, M. Maželienė, J. 
Dabro ir J. Visockis; smulkiais 
surinkta 85c.; kuopa iŠ iždo 
pridėjo $1.65, kas sudaro $5.

Į DNYDO Sąryšio konferen
cijų, įvykstančią liepos 21 d., 
išrinkta sekanti delegatai: P. 
Fulton, S. Griškus, J. Gaitis, 
J. Vaitkus, R. Mizara, P. Buk- 
nys, J. Letvinsky, J. Grubis, O?

Visokios Žinios
Karščiausia Diena

Pereitą
Yorke buvo 
metų diena, žmonės
prakaitavo. Karštis 
87.2 gradusių.

penktadienį New 
karščiausia šių 

smarkiai 
pasiekė

Hotelių Darbininkai 
Streiku

Grūmoja

yra nu-
s u griauti Building 

Employees Uniją, ir 
'atleisti iš darbo jos 
Unija grūmoja strei-

Hotelių savininkai 
sprendę 
Service 
pradėjo 
narius.
ku. Streikas apimtų 40,000 ho
telių aptarnautojų y

Liepos 4 Dienos Aukos

New Yorke mieste laike lie
pos 4 dienos šumo buvo sužeis
ta 1,403 žmonės ir reikalavo 
daktaro patarnavimo. Kai ku
rie sužeisti pavojingai.

7,000 Mokinių, Bet Kas Iš To?

. Columbia universitete vasa
riniams kursąms užsiregistra
vo 7,000 . studentų. Bet kokia 
jų ateitis laukia, kuomet pa
baigs mokslą ? Ogi bedarbių

REZIGNAVO

Nesenai LaGuardijos paskir
tas šalpos komisionierium 
New Yorko miestui Oswald

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

W. Knauth rezignavo iš savo 
vietos. Sykiu jisai pranešė re
zignuosiant du jo pagelbinin- 
ku, Frances Boardman ir Ir
ving V. A. Hiiie, taipgi jo pa
skirtus 6 biznio vedėjus. Prie
žastį jis padavė, būk užbaigęs 
jam pavestą darbą ir būk pu
sę jo pareigų užimąs generolas 
Jo h n son as.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 8 d. liepos-July, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Neprigulmingo Kliu- 
bo kambariuose, 2G9 Front St. Visi 
nariai būkite laiku, nes turėsim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui. Taipgi 
atsiveskite ir naujų nariu prirašyt.

Sekretore.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsnmdau automobilius vestuvėm, 

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stag« 2-0783 NOTARY
Night TeJ. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Mariom St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. F.
Tel.: Glenmore 5-6181

S Telefonas: Evergreen 7-7770 g

I PAUL GUSTAS 
| LIETUVIS GRABORIUS 8

Q Bena) dirbąs graborystes pro- « 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- n 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja £ 
8 balsamavimu ir palaidojimu o 
o mirusių. g

I Veltui Chapel Šermenim |
S Parsamdo automobilius Serme- 0 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms g 
Q ir kitokioms parems 8
8 Saukite diena ar naktj g

g 423 Metropolitan Avė. g 
8 Brooklyn, N. Y. g

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen t-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiui 
ant visokių kapinių; parsamdo «u 
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimam?

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku < Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi i PABANDYKITE!

417 Lorimer Street
SAVININKAI

“Laisves” Name 
MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.
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Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetaines

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
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 iki 4 kasdien, Seredomls Ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

ROBERT LIPTON
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2Dviejij Svaru Dėžė 70 
6 Skirtingų Rūšių-’ U c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose parengimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

paragavimui.
Siuskite užsakymus šiuo antrašu:
“Laisvės” Administracija
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
' Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipa
žinkite ir pasidabinkite savo 

\ plaukus ar veidą.
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

PASKOLOS i
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Sus iže įdavi

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Susiaedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir | 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo I N e n ormalumai, 
I Odos Išbėrimai, 
I Nervų Ligos, J Bendras Nusilpi- J mas, Nervų 
į gos išeikvojimai, 
į K a t a r i n lai ir 
' Chroniški Skau

duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir sU patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai^ Laboratoriniai IB- 
bandymai, X-spinduliai, Serumą ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4 th Ave. tr Irving PL, 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. 
O sekm peniais 9 iki S 

KALBAMI




