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KRISLAI
Politkalinių Balsas 
Doleris Viską Gali?

Padoriau Negu Skloka 
“Pilsuda” ar Vilnius?

Rašo S. Brooklynietis.

Nesiųst darbininkų delegatų 
į visuotiną lietuvių išeivijos 
kongresą Kaune,—agitavo 
Prūseika Clevelande, Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Suva
žiavime :—vely tuos pinigus 
atiduot politiniams Lietuvių 
kaliniams,—jis ten išvedžiojo.

Bet “Laisvėje” įtalpintas tų 
politkalinių pareiškimas su
muša Prūseikos filosofiją. Jie 
prašo gyvos Amerikos darbi
ninkų pagelbos, šaukiasi juos 
užtarti laike kauniškio išeivi
jos suvažiavimo.

Prūseikai atrodo, kad dole
riu galima atsipirkt nuo dar
bininkiškos pareigos bei prin
cipo. Dar pirm sklokos laikų 
jis, būdamas Chicagoje, manė, 
kad galima būtų atsipirkt ne
grus, idant jie neitų į lietuviš
ką valgyklą...

New York “Times” praneša, 
kad drg. W. 7. Foster, senas 
Amerikos komunistų vadas, 
jau Maskvoj ir dalyvaus Sep
tintame Komunistų Internacio
nalo Kongrese. Taipgi pažy- 
rfii, kad žuma’e “Komunistų 
Internacionalas” yra išspaus
dinta drg. Fosterio straipsnis 
apie būtiną reikalą sukurt 
Amerikoj masinę darbo parti
ją, kuri apimtų visus pramo
nės darbininkus ir farmerius, 
nusivylusius senomis republi- 
konų ir demokratų partijomis.

Drg. Foster sako, kad ū. 
partija nebus komunistų kon-; 
trolėj organizuojama; bet jei-; 
gu komunistai energingai veiks 
toj partijoj, tai savo darbu ga
lės joje įgyt vadovaujančios 
įtakos.

Ne kitaip komunistai įgyja 
įtaką ir darbo unijose,, strei
kuose ir bedarbių judėjime.

Lietuvių Rymo Katalikų Su
sivienijimo organas “Garsas” 
paduoda iš “Laisvės” sąrašą 
delegatų, siunčiamų į lietuvių 
išeivijos kongresą Kaune, ir 
nuo savęs priduria:

“Komunistinė spauda agi
tuoja, kad Pasaulio Lietuvių 
Kongresas pasisakytų už pa- 
liuosavimą visų revoliucinių 
Lietuvos politinių kalinių ir 
bendrai už suteikimą 
bendraminčiams laisvo 
kimo.”
Truputį iškreipta. Nes

pilietinių
tik savo kė tą lokalą iš unijos, 
bet visai ___________
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Islaimėsite 

Pasaulį!

Hitleris Šimtais Kalina , 
Komunistus, Socialistus

BERLYNAS. — Skelb- 
darni karą prieš katalikus 
ir žydus, hitlerininkai juo 
pasiučiau terorizuoja Ko
munistų ir Socalistų Par
tijų narius. Pati Hitle
rio valdžia pripažįsta, kad 
komunistiniai ir socialis
tiniai darbininkai pas
markino savo veiklą, ypač 
kaipo vadai augančių 
streikų prieš badiškas al
gas ir nepakeliamas sąly
gas. Nužiūrimi komunis
tai ir socialistai šimtais 
areštuojami Berlyne, Ha
mburge, Saksonijoj ir 
Rheino upės srityje^

Naziai Paskelbė Karą
Prieš Katalikus; Vėl

lt* Py 1 mminkai įsi bBudeliuo j a Žydus
Slaptos Policijos Galvai Goering Įsakė Visur (riušinti Bet 

Kokį Katalikų Nepritarimų Hitlerininkų Politikai
BERLYNAS. — Vokie- Su paskelbimu kampani- 

tijos slaptosios policijos.gal- jos prieš katalikus tuo pa- 
va Hermann Goering išlei- čiu laiku lieka pasmarkintos 
do įsakymą visai policijai atakos prieš žydus.

Su paskelbimu kampani- 
ri va 1/in t'l t ri 4-* -v-v

kuo griežčiausia sekioti ir 
be pasig/iilėjimo bausti ka
talikų dvasiškius, kurie

Nauji Pogromai
Liepos 18 d. išnaujo šėlo

bent kuom parodys, kad jie!nazių smogikai prieš žydų 
nesutinka su Hitlerio politi-j užeigas ir krautuves ir bu
ka. Pagal tą įsakymą bus deliškai mušė ne tik žydus, 
naikinama visos katalikų bet ir vokiečius, kurie tenp i •] m* L T • naiKinama visos Karaimų oer ir voKiecius, Kurie ren

1 ardflVIKHS llgne llirijjaunimo organizacijos. Ku- ėjo valgyti, gerti bei ką 

Skaitytis su Eiliniais 
Metalo Darbininkais
CLEVELAND, Ohio.—

M. Tighe, fabrikantams tar
naujantis prezidentas Gele
žies, Plieno ir . Cinos Darbi-

ta įninku Unijos, buvo išbrau- 
. (kęs didžiumą organizacijos 

lokalų; ir tai buvo svarbiau
si lokalai. Tighe buvo iš
metęs juos iš unijos todėl, 
kad jie reikalavo organi
zuot dar neorganizuotus tos 
pramonės darbininkus ir 
vest kovą už visų bendrus 
reikalus.

Bet Tighe pamatė, kad 
išmesti lokalai susijungę ga
li taip sustiprėti desėtkais 
tūkstančių naujų narių, kad 
pats Tighe paskui menkai 
tereikštų; todėl jis dabar ir 
sutiko derėtis su išmestai
siais apie jų 
atgal į uniją.

Clevelando 
kalas nesenai 
federaliame

ją 
vei-

ko-

Hitleriečiai Išbjauriojo, 
Padegė Katalikų Bažnyčią

BERLYNAS. — Kelios 
dienos atgal Hitlerio štur- 
mininkai įsibriovė į kata- 

, Borken mie
stelyj; gyvuliškai pribjau- 
riojo ir uždegė jos alto
rių. Bet nazių valdžia 
bando pridengti saviškius, 
ir vietoj nubausti prasi
žengėlius, tai ' pasakoja, 
buk patys katalikai iš- 
bjaurioję savo šventyklą.

Pranešama apie dide
lius katalikų subruzdimus 
prieš Hitlerio smogikų 
gaujas, ypač pietinėj Vo
kietijoj.

Ethiopijos Karalius
Šaukia iš Paskutinių

Gintis nuo Italijos
Francija ir Anglija Remia Mussolinj; Atidėlioja Tautę Lygos 

Tarybos Susirhikimą; Varinėja Slaptus Sumokslus
ITALIJA DEKLAMUOJA APIE VERGIJOS PANAI
KINIMĄ ETHIOPIJOJ, BET PATI PALAIKO VERGI
JĄ SAVO KOLONIJOSE LIBIJOJ IR ERITRĖJOJ

nigai religijos mokytojai vi- pirkti. Pirkinius naziai gro- 
sose mokyklose bus verčia- bė žmonėms iš rankų ir 
mi varyt propagandą už trankė jais pirkikams atgal 
Hitlerį; neužteks, kad jie į veidus. J. Steicherio gau- 
nieko nesakytų prieš hitle-ljos aplipdė šimtus apart- 
rininkus: tie kunigai bus'mentinių namų tokiu obal- 
spiriami žodžiais ir darbais siu: “Kas perka,iš žydų, yta 
veikliai remti Hitlerio poli- , šalies išdavikas.” Tuom 
tiką. Politiniai jiems bus'obalsiu yra pravedama boi- 
leidžiama tik vieną idėją kotas ne tik prieš žydų 
skelbti apie valstybę—tai krautuves, bet ir prieš jų 
'hitlerišką idėją. Ikitiem parsamdomus' na-

Savo patvarkyme Goering mus*
dėsto, kaip katalikų bažny-< Hitleriškiai vardininkai 
čia per savo pamokslus, vėl leidžia neuniformuo- 
šventes ir procesijas^ vis. va- Į tiems smogikams šėlti prieš 
re propagandą prieš Hitle- į žydus. O kadangi užsienių 
rį; ir religinėse eisepose ka-, laikraščiuose yra teisingiau 
talikai šaukė: “Valio mūsų aprašoma tie nazių daromi 
dangiškam . vadui . J. Kris- pogromai, tai hitlerininkų 
tui!” vietoj šaukti: “Valio partijos spaudos centras rei- 
vadui Hitleriui!” , kalauja, kad kitos šalys da- 

•Ptanešama, kad nuo siolj.rytų spaudos 'sutartis su? 
prieš katalikų dvasiškius ir i Vokietija, taip kad tų šalių 
svietiškus veikėjus bus pa-1 laikraščiuose negalėtų pasi- 

!statyta tokia jau griežta.! rodyt tikresnių žinių apie

Senieji Vadai prieš 
30 vai. Darbo Savaitę 
Mezgyklų Darbininkam

vadui Hitleriui!”

sugrąžinimą .šnipijada, kaip ir prieš ne- tokius nazių pasiutėlių žy- 
šutinkančius su Hitleriu gius. Panaši sutartis jau

Riverside lo- 
laimėjo bylą 

teisme prieš 
Tighe. Teismas pripažino, 
kad Tighe neteisėtai išbrau-munistai reikalauja 

laisvių Lietuvoj ne 
“bendraminčiams,” 
darbo liaudžiai.

O vis dėlto katalikų laikraš
tis “Garsas” padoriau atsiliepė 
apie mūsų delegatų siuntimą 
į Kauną, negu sklokos* “Nau
joji Gadynė,” kuri del to vis 
dar plūstasi ir priekabiauja.

Boikotuodama Lietuvos dar
bo žmonių reikalus, sklokos 
gazieta dangstosi trockinio 
“kairumo” skraiste.

TDA Iškovojo Atidėt 
Saderquist Deportaciją

protestonų kunigus ir pa- padaryta tarp Lenkijos fa- 
sauliečius tikybinius vadus, šistų valdžios ir Hitlerio.

Chini jos Upė Pasisuko 7 Žuvo Susikirtimuose

PEIPING, Chinija.—Per 
ilgas smarkias liūtis, Gelto
nosios Upės (Hwang Ho) 

j vanduo pakilo 52 pėdas aug-

Varijotiški Lenkijos fašisti
niai patriotai reikalauja net 
patį Vilniaus vardą panaikint, 
o perkrikštyt jį į Pilsudą. Bet 
jokiomis “Pilsudomis” jie ne- 

* užtrins tą faktą, kad Vilnius 
yra neteisėtai jų užgrobtas.

PHILADELPHIA, Pa.— 
Emil Rieve, Socialistų Par
tijos narys, prezidentas 
Amerikos Mezgėjų Unijos 
Federacijos, kiek tik pajėg
damas kovojo prieš eilinių 
narių reikalavimą įvesti 30 
valandų darbo savaitę, laike 
tos organizacijos suvažiavi
mo. Su juom išvien prieš 
tą reikalavimą išstojo ir ki
ti geltonieji vadai. Jie taip
gi dėjo visas pastangas, kad 
atmesti eilinių narių rezo
liuciją, reikalaujančią vi
suotino streiko. Šį reikalavi
mą senieji vadai stengiasi 
užgniaužti, sakydami, kad 
dėl to 'reikėsią dar. atsiklau
sti visų unijos lokalų.

ROMA. — Francija siūlo, rikos pusės dar nematyt del 
kad Italijai būtų duota pro
tektoratas (“globa”) ant 
visos Ethiopijos ir kad Ita
lija turėtų tokią “priežiū
ros” galią ant Ethiopijos, 
kaip Anglija turi ant Aigip- 
to.

Mussolinio užsienio 
kalų organas “Affari

rei-
Es- 
kad

taikos tarp tų dviejų šalių.
Ethiopijos Imperatorius Iš
reiškia Pasiryžimą Apsigint 

Nuo Italijos
ADDIS ABABA.—Haile J 

Selassie, Ethiopijos impe- 6 ‘ 
ratorius, liepos 18 d. kalbė- J 
damas seime atsišaukė į vi
sus savo šalies gyventojus 
apgint . Ethiopijos neprf-

Italijos tikslas yra visiškai jklausomybę. Jis pasižadėjo 
kontroliuoti Ethiopijos ka-jir pats savo kraujo nesigai- 
riškas jėgas ir gaut teisę lėti tam reikalui.

Mahometoniškų ir pa- r: 
goniškų Ethiopijos plotų va
dai, atsakydami į impera- 
riaus kalbą, pareiškė, kad 
jų žmonės petys petin iš- , 
vien su savo broliais krikš- . ■ 
čioniais kovos už Ethiopijos - 
nepriklausomybę.

Savo .kalboj imperatorius | 
išdėstė, kaip per 40 metų 
Italija tykojo užgrobt Et- 
hiopiją; sykį įsiveržę Italų 
imperialistai jau buvo * su- v 
pliekti ties Adowa. Bet nuo 
pernai metų jie išnaujo pra
dėjo kariškus provokacijos 
žingsnius prieš Ethiopiją.

riškas jėgas ir gaut teisę 
italams daugmeniškai, lais
vai apsigyventi toj šalyj. 
Sako, Italija turi gauti vi
sas galimybes kolonizuoti ir 
“civilizuot” Ethiopiją, kaip 
kad Francija ir Anglija da
ro kitose kolonijose.

LONDON.—Anglijos mi- 
nisterių kabinetas ragina, 
kad Francija, Anglija ir Ita
lija padarytų savo atstovų 
konferenciją-• pirmiau, negu 
Ethiopijos-Italijos ginčas 
bus pavestas svarstyti Tau
tų Lygos Tarybai.

ROMA.—Italijos fašistų 
politikai sako, kad nieku bū- 
du negalės įvykti Tautų Ly- FaTijoTLrinfnkar^^i ■

ROMA.—Trys Italijos ka- ..susl,1!n <1'.nasikelis kruvinus įsiveržimus į ;
iniai lakūnai vienu hydro- lĮalŲOs-EtĮnoP1!08 klaus'mWEthiopija ties Gondaru, U-

- ----- gale, kaip kad ir kt Negana> kad
žudė Ethiopijos kareivius,. / 
bet paskui dar pareikalavo,

atlygintų Italijai.
Jau 6,000 metų kaip Eth

iopija yra nepriklausoma 
šalis bet dabar Italija pa- 
simojo sunaikinti ethiopie- J. 
čių nepriklausomybe. Itali
jos imnerialistai sako, kad >

Rekordinis Kariškas 
Italy Skridimas

r
planu (vanden-lčktuvu) nu- šio menesio

n * -jr |»| skrido 3,086 mylias iš Itali- Tautų Lygos sekieta-
ProtCStOIlŲ’KatahkŲi jos į “anglišką” Somali- ,.ąs’ gn i, u.11 į per pasKui uar pareinaiavo, 

Airi I landą Afrikoj, niekur nenu-1 Ita lįa’ ^ra1nc.1Ia lr ^ngllja kad Ethiopiia atsiprašytų ir Beliaste, Siaurmeie Ain-I .. . , . v r Jnad. įleisdami žemyn nei antjoje, ketvirtadienį vėl pasi
kartojo kruvini susikirtimai 
tarp protestonų ir katalikų.

BOSTON, Mass. -— Per|ščiau paprasto jos lygmens. yįenį kitus gatvėse užpuldi-
Tarptautinio Darbininkų Išsiliejusi upė pasuko savo 
Apsigynimo pastangas ir vagą 120 mylių linkui Wei- 
per masinius protestus vėl 
tapo atidėtas deportavimas 
Gusto Saderouisto iš Ame
rikos į Švediją. Iškovota, 
kad jo nedeportuos bent iki 
rugpjūčio 6 d.

Saderquist yra granito 
darbininkas iš Clark Island, 
Me., smarkus unijistas ko
votojas už dirbančiųjų ir 
bedarbių reikalus.

Darbininkų organizacijos 
privalo mušti telegramas: 
Frances Perkins, Secretary 

I of Labor, Wash., D. C.,

nėjo, kruvino, šaudė. Dar 
vienas mirtinai pašautas; oshan ežero. Bet tai senoji 

vaga, kuria upė plaukė pirm jau septyni pirmiau mirė. 
83 metų. Nes laike 1852 
metų potvinių upė > buvo

Govėdos degino “priešų” 
namus arba vilko iš jų ra-

prasirausus sau naują va- kandug ir vert§;ant užkur.
gą kuria ir tekėjo iki. pat j atvgsk Ratalik 
dabartinių potvimų. .

'prieit prie kokio susitarimo JL X;mvn uui emu i • . • -i-i. . , (tarp savęs, nes kitaip galėtųsausumos nei ant vandens, Lx__
Tuom sumušė pasaulinį re
kordą lėkimo tokiais orlai
viais, kurie gali ir ant van
dens nusileisti ir nuo jo pa
kilti.

Tas lėkimas nebuvo pada
rytas tik parodyt italų lėk-

I išsivystyti perdideli vaidai 
i pačioj Tautų Lygos Tary
boj.

Visi šie pranešimai liudi
ja, kad Anglijos ir Franci-
jos imperialistai daro slap- .je nori Danaikinti EtįiopiJ 
tus sumokslus su Mussoh- į . h. jveRti ,<civiU.

, , . , , imu ir remia Italiją pries ' ,rrM
tuvų gerumą bei lakūnų ga- Ethiopija.
bumą, kaipo tokių. Šio lėki
mo tikslas buvo Mussolinio ROMA. — Mussolinio val-

zaciją”. Bet pati Italija pa
laiko vergiją savo kolonijo- V 
se Libijoj ir Eritrėjoj. Del

vadai protestuoja Šiaurinės orlaivyno miklumą pabrėžt '^;^.n^Ur®^“a,?aaVOn 
Airijos -ministeriui pirmi
ninkui, kad jis nedarė ir ne
daro reikalingų žingsnių dė
lei katalikų apsaugojimo.

delei gręsiančio karo prieš va^inių karišką ūpą prieš |kaltinimai prieš Italiją Tati- 
Ethiopija. Tuom Italijos pradėjo skleisti tų Lygoj, ir Italija niekada
. . . . _. ’nasakps fJYIlP pfninniPPlll n m S rr i n r\ LnUittt.imperialistai norėjo papras
tiems savo gyventojams pa
rodyt, kad Italams sumušt 
Ethiopija esą nesunkus da
lykas...

Rabinai įieško Roosevelto 
Užtarimo prieš Nazius

WASHINGTON. — Senti- 
kių Žydų Sąjunga prašo, 
kad prezidentas Rooseveltas 
priimtų jų atstovus pasi
kalbėjimui apie hitlerininkų 
pogromus prieš žydus. Ro
oseveltas dar nieko neatsa
ko. \

KONGRESAS PRIEŠ BO
NŲ ATMOKĖJIMĄ 

AUKSU
WASHINGTON.-Jungti-

nių Valstijų kongreso atsto-^ Mary H. Ward. Commis- 
vų rūmas 258 balsais prieš ^ioner of Immigration, East 
88 priėmė prezid. Roosevel- .Boston, Mass., reikalauiąpt 
to sumanymą, kad būtų už
drausta bet kam reikalauti, 
idant valdžia atmokėtų auk
su arba aukso verte už bo
nus, kuriuos išleisdama vai- 000 žmonių, pabėgusių nuo 
džia žadėjo auksu atsiteisti'upių potvinių, išsiveržė cho- bus žuvę bent 10,000 žmo- 
jų pirkikams. * jleros epidemija.

palikti Saderquist šioj šaly.

HANKOW. — Tarp 300,- SHANGHALvPaStaruo- 
siuose potviniuose Chini jo j

i

mų.

Plačiau Skleidžiama Slapta 
Literatūra prieš Nazius

BERLYNAS. — Slaptoji 
Hitlerio policija pripažino, 
jog komunistai ir kiti kai
rieji paskleidžia vis daugiau 
prieš-fašistinės literatūros 
tarp darbininkų, šnipams 
įsakyta akyliau sekioti kiek
vieną žingsnį nužiūrimų 
“raudonųjų”. pii.

Paleidžia 5,000 Buvusių 
NRA Raštinių Tarnautojų
WASHINGTON.—Jau pa- 

leista 1,000 NRA raštinių 
tarnautojų. Bus paleista dar 
4,000. Tarnyboje palieka tik 
parinktinus, vadinamus 
“gabiausius”, bet ir . tiems 
nukerta 20 nuošimčių algos.

pasakas apie ethiopiečių net nemėgino tuos kaltini- 
“žiaurumus,” kur, girdi, jie 
“įsiverždami” į pasienines 
Italijos kolonijas, grobę ita
lų vaikus, kankinę ir pjaus- 
tę jiems sąnarius. Skaity
tojas supras, jog tai yra tik 
šlykštus Italijos kraugerių i. 
išmislas.

WASHINGTON.—Jung- kaip kad jų bočiai ją apgy- 
tinių Valstijų užsienių rei
kalų ministeris Hull vėl iš
reiškė pageidavimą, kad Ita
lija per Tautų. Lygą susi
tartų su Ethiqpija; bet jo
kio tikro veiksmo iš Ame-

mus užginčyti.
Haile Selassie primini, 

jog Italija turi gausybę 
naujausių moksliškų žudy
mo įrankių, bet jis išreiškė 
viltį, kad vieningai kovoda
mi ethiopiečiai pajėgs ap
gint savo nepriklausomybę,

nė, paguldydarni už ją savo 
galvas. Ethiopija, sako, 
niekada nesutiks pasiduoti 
jokiam Italijos protektora- 
tui-globai, kas reiktų visiš
ką ethiopięčių pavergimą.
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kaip įpus mokino LENINAS ir mokina 
STALINAS, pateisinti milžinišką darbinin
kų klasės, kolchozninkų, visos Sovietų ša
lies darbo žmonių pasitikėjimą.

Enukidzė—tai išsigimęs supuvęs žmogus, 
nuslinkęs į obivatelščiznos pelkes, vienas iš 
tų “didžiūnų, kurie,—kaip draugas STALI
NAS sakė,—skaito, kad partiniai ir sovietų 
įstatymai rašyti ne jiems, o kvailiams,” ku
rie nemato skirtumo tarp valstybės ir savo 
asmeniškų pinigų.

— $3.00

Entered ag second class matter March 11, 1924, at 
tte Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Aet 

erf March 8, 1879

Jūsų Tėvynė Yra Taipgi ir 
Mano Tėvynė”

Šitaip pasakė garsusis Francijos ra
šytojas Romain Rolland, kuris su savo 
žmona nesenai lankėsi Sovietuose. Savo 
tėvyne šis garsusis plunksnos artistas 
skaito Sovietų Sąjungą.

Nuo pat pradžios Lapkričio revoliuci
jos Rolland griežtai stovėjo ir tebestovi 
su Sovietų Sąjunga. Nesvyruodamas jis 
keliais atvejais pareiškė, kad vienintelė 
darbo žmonių viltis šiandien yra Sovietų 
Sąjunga.

Kartą Rolland pasakė: Jei imperialis
tai pradėtų karą prieš Sovietus, tai aš, 
nors ir nesveikas (jis yra paralyžiuotas), 

gilčiau ginklą ir ginčiau SSRS.
Labai norėjo Sovietų Sąjungos darbo 

žmonės Romain Rolland matyti, todėl 
keliais lygiai atvejais jis buvo kviestas 

> atsilankyti į SSRS, bet rašytojas vis ne
galėjo. Tik šiemet jis surado progos pa
matyti pasaulio darbo žmonių tėvynę — 
Sovietų Sąjungą.

Rolland turėjo ilgą pasikalbėjimą su d. 
Stalinu. Kuomet mes gausime tą pasi
kalbėjimą, tai jo dalis arba ištisą įtal
pinsime “Laisvėje.”

Tokis buvo Enukidzė. Ar Partija ge
rai padarė išmesdama jį iš savo eilių? 
Aišku, kad gerai! Darbininkų masės ir 
masės komunistų (visam pasaulyj) di
džiuojasi, kad Lenino-Stalino partija taip’ 
budriai stovi sargyboje darbo žmonių 
reikalų ir šluoja laukan visus, kurie iš- 
sigema, visus, kurie stato savo asmeniš
kus reikalus virš visuomeniškų reikalų. 
Jau tiktai tas vienas faktas, kad “Lietu
vos žinios,” Prūseika ir kiti komunistų 
priešai dabar garbina Enukidzę ir puola 
Komunistų Partijos Centro Komitetą ir 
Staliną, rodo, jog Enukidzė netikęs būti 
Partijos nariu! Ar jūs matėte, draugai, 
kad Prūseika ir buržuazijos spauda bū
tų kada nors garbinusi ištikimus prole
tariatui komunistus? Ne! Jie- tuomet 
garbina asmenis, kuomet jie patampa 
komunistų išmatomis! Tuomet buržuazi
jai (ir Prūseikai, o 'taipgi ir kitiems jo 
bičiuliams) toki asmenys patampa “di
deliais revoliucionieriais,” “gerais kovo
tojais” ir kitokiais didvyriais.

“Sklokos” nariai darbininkai turėtų 
tai įsitėmyti!

. už
sugaištis ir keliones, kurios tiek prįe Ge
gužio, tiek prie Bagočiaus, siekia labai 
aukštų Šurnų. Tie netikslūs investmen- 
tai, tos nepaprastos išlaidos, tos pernelyg 
didelės viršininkų algos stato SLA į pa
vojų. Jeigu tas pavojus padid'ės, tai kas 
tuomet bus kaltas? Ar tie SLA nariai, 
kurie stęnglasi neprileisti minėtam pavo
jui įvykti? Jeigu Vitaitis mano, kad 
taip, tai jis ne savo vietoj sėdi! Jis tu
rėtų užleisti savo vietą sąžiniškesniam 
žmogui.

epaprastos išlaidos, tos pernelyg

Delei Prūseikos Pliurptelėjimą
Pastarajam savo laikraščio numery j 

Prūseika šitaip “šviečia” savo pasekėjus:

Clcydando priešfašistiniame seime
S i urbos ir Mizaros užfiksavo dokumentaliai, 
kad “Tėvynė,” “Naujienos,” “Vienybė,” 
“Draugas” ir tų laikraščių redaktoriai yra

arba fašistai arba jų pagelbininkai.
Bet dabar aš skaitau “Laisvėje,” kad 

Bimba su Mizara siūlo Vitačiui, šimučiui ir 
Augustinavičiui (kurie dalyvaus pasauli
niam kongrese Kaune) sudaryti bendrą 
frontą su Abeku ir Abekiene.
Kas buvo Clevelando Suvažiavime, tai 

žino, kad ten nieko panašaus nebuvo. 
Mizara net nesuminėjo nei vieno iš Prū- 
seikos suminėtų (Vitaičio, Šimučio, Au- 
gustinavičiaus) vardų. Jis kalbėjo, ra
gindamas Suvažiavimo delegatus ir d. 
Siurbą padaryti lietuviškos padėties ana- 
lizą, pravesti skirtumą tarpe fašistų ir 
nefašistų, tarpe voldemarininkų ir sme-' 
tonininkų, tarpe tų, kurie prieš fašizmą 
kovoja ir kurie jam (sąmoningai ar ne) 
padeda.

Taigi šis Prūseikos išstojimas neturi 
nieko bendro su tiesa. Jis parodo jo 
paprastą pliurptelėjimą, kurį Prūseika 
padaro labai dažnai ir delei ko jis vė
liau dažnai net gailisi.

Nacionafe Lietuvių Veikimo Komiteto - 
Protokolas

*
Liepos 12, 1935

Veikiar 
riai atsi!

tčiojo Komiteto na- 
ankė: A. Deikiene, 
alioraitis, L. Joni

kas ir kėliaus—Don Kent. 
Nepribuvo: H. Strumilienė, 
F. šešelgiutė ir, delei sutau-

sypsenos
Dar Nenusprende

“Pirk tamsta tą ūkį. Vi
soj apielinkėj geriausia ta-

“Dar aš'nenusprendžiau- 
augfinti čia cigarus ar ci- 
garetus.”

Ir Prūseika Verkia Enukidzės
Kuomet iš SSSR Centr. Pild. Komite

to sekretoriaus ir iš Komunistų Partijos 
buvo pašalintas sugedęs elementas Enu
kidzė, tąi buržuazinė spauda jį pradėjo 
kelti į padanges, kaipo labai “didelį revo
liucionierių” ir “pasišventusį kovotoją.” 
Iki Enukidzė buvo partijoj, tai, minėtos 
spaudos nuomone, jis buvo niekam neti
kęs, kaip ir visi kiti komunistinių partijų

“Lietuvos Žinios” ypačiai smarkiai 
garbavoja Enukidzę. Iš ten gavo įkvė
pimą ir Prūseika. Pastarajam savo laik
raščio numeryj jis taip pat euloguoja 
(sulyg “Liet. Žiniomis”) Enukidzę ir pa
reiškia, kad jis išmestas “be jokio teis
mo ir teisės pasiaiškinti, nors per visą 
tų laiką, kai Stalinas vadovauja Sovietų 
Rusiją, Enukidzė taip pat buvo Centrali- 
nio Pildančiojo Komiteto sekretorium.” 

j^išku, Prūseika ir čia suranda (lyginai, 
kaip ir visa buržuazinė spauda) didžiau
siu kaltininku d. Staliną...
•Bet tiek “Lietuvos Žinios,” tiek visa 

kita kontr-revoliucinė spauda, tiek Prū
seika meluoja-šjtaip skelbdami ir niekin
dami Sovietų Sąjungos Komunistų Parti
ją ir jos vadą d. Staliną. Enukidzė tu
rėjo progos aiškintis ir turėjo teismą. 
Sovietų Sąjungos Kompartijos pastara
jam plenume buvo paaukota daug laiko 
to klausimo aiškinimui. Enukidzė teisi
nosi, kiek tik jis norėjo, bet faktai pa
rode, kad jis buvo vertas pašalinimo iš 
Koniunistų Partijos. Drg. Gikalo, Bal
tarusijos Kompartijos sekretorius, rapor
tuodamas Minske (birž.' 17 d., 1935) 
apie Enukidzės reikalų tyrinėjimą, jo 
teismą ir išmetimą’ iš partijos, be kitko, 

O j&Bakė: *. -
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“Karšta Košė” ir 150,000 Litų
Vilniaus Vaduoti Sąjungos viršininkai, 

per šešerius metus beleisdami “Mūsų 
Vilnių” žurnaluką, padarė deficito 150,- 
000 litų. Tai milžiniška suma pinigų, su
keltų iš Amerikos lietuvių darbininkų- 
patriotų ir Lietuvos vargdienėlių.

Del to kilo skandalas pačioj Sąjungoj. 
Mykolas Biržiška, pasak “L. Žinių”, pa
jutęs tą “karštą Košę,’ pasitraukė ir pa
bėgo iš Lietuvos į Vilnių.

Ką jūs dabar padarysite, tie, kurie 'au
kojote paskutinius centus Vilniaus Vada
vimo Sąjungai?!

Ką Tuomi Norima Pasakyti?
“Tėvynė” rašo;

Pastaromis dienomis New Yorko valstijos 
apdraudos departmentas uždarė gana skait
lingas nariais ir turtingas kapitalu dvi 
Pennsylvanijos fraternales organizacijas, 
būtent žydų organizaciją iš Philadelphia, 
Pa., ir moterų katalikių organizaciją iš 
Erie, Pa. Žydų organizacija turi virš 20,000 
narių, o moterų katalikių organizacija turi 
virš 100,000 narių. Abi organizacijos turi 
atatinkamą kapitalą ir abiejų organizacijų 
atsakomybės išgalės už pereitus metus bu
vo virš 100 nuošimčių. Tačiau departmen
tas surado šių organizacijų reikalų vedime 
“mismanagement” (blogai vedama tvarka) 
ir jas uždarė. Prie blogai vedamos tvarkos 
priskaitoma apsilenkimai su organizacijos 
konstitucijos patvarkymais, ne visiškas pri
sitaikymas prie apdraudos įstatymų, perdi- 
delis narįų mirtingumas, neuždirbimas įsta
tymų nustatyto palūkanų nuošimčio ant ap
draudos fondo kapitalo ir pan.

Ten pat toliau:

pažymėtus 
ir SLA na- 
departmen- 

To-

Jis To Ir Nori
Idant numalšinti trukš- 

mą, teisėjas tarė: “Kiekvie
nas, kupis išdrįsite pakelti 
balsą šiame teismo ruime, 
būsite išmestas pro duris!”

“Bravo!” balsiai sušuko 
apkaltintasis.

lietuvių draugijų bei kliubų 
apie pabaigą rugsėjo mėne
sio.

Kas veikiama kitose ko
lonijose dar nėra žinių.

Sekretorius instruktuotas Gera Proga
“Tu taip mažas, o jau rū

kai! Oh, kad aš būčiau tavo 
tėvu!...”

“Tamsta gali juo tapti, 
nes mana motina yra naš
lė.”

Surinko J. šilingas.

Siurbai, o spausdinti “Vil
nies”
drg. Siurbai, kad stengtųsi 
viską taip suglausti kuo- 
trumpiausioj formoj, kad 
brošiūra parsiduotų nedau
giau kaip po 5 centus kopi- 

nepraleidžiant 
ipačių svarbiųjų dalykų).

■- spaustuvėj. Pastebėti įpirkti protokolų ir finan-

pymo lėšų nešauktas drg. b'a (žinoma
A. Bube is iš Kenosha. |Pačių ! _ _ __

Skaitytas protokolas Vi- Jį.? ga"S.. 
suoti.no Suvažiavimo ir su i I, . ...maža pataisa priimtas.

Skaityta laiškai, daugiau
siai kas liečia tuojautinės 
darbuotės, kaip tai: atspau-;

ir išsiuntinėjimas
ime priimto atsi-

is iš Kenosha.

sų knygas ir sutvarkyti ar
chyvą.

Nacionalio Lietuvių Vei
kimo Komiteto pirm.,

A. Deikiene, 
Sekretorius L. Jonikas, 
3116 S. Halsted Str.

Chicago, Ill. McKees Rocks, Pa
| brošiūrą, sekretorius m- 
jstruktuotas šaukti Veikian- 
ičiojd Komiteto posėdį ir ga
lutinai užbaigus tvarkyti 
kuogreičiausiai paduoti bro
šiūrą į spaudą.

Nutarta ir instruktuota
sdinimas 
Suvažiav 
šaukimo 
kymas 
kolo ir 
pasiuntimui delegatų į Kau- spaudą, kad varytų pirmyn I 
ną. Visi laiškai apkalbėjus Suvažiavimo pasibrėžtą pla-

Oregon City, Ore.
Iš Draugės Karosienės 

Prakalbų
Liepos 7 d. Lietuvių Darbi- 

Įninkų Susivienijimo 106 kuopa,vimu-

Delegatų Raportai iš Visuotino 
Lietuvių D.' Suvažiavimo

Kaip kitur, taip ir mūsų ko
lonijoj labai įdomavomės su
važiavimu, siuntimu delegatų ir 
jų sugryžimu ir raportų išda- 

Sugrįžę visi 4 delegatai
gaultinas sutvar- sekretorius padaryti atsi- turėjo surengus pikniką, kuria- labai £erus raportus išdavė, jų 

Suvažiavimo proto- šaukimą į įvairių kolonijų ™ Ulbėjo draugė Karosienė. ra^al prly^ika Tp 
sukėlimas finansų | delegatus laiškais n pei nebūtų sutrukdęs> tai bQtų l.A. 2-ros kuopos delegatas, iš- 
Tiui delegatų į Kau- spaudą, kad varytų pirmyn I - nusisekė* duodamas raportą kuopos susi----------------t ---v- | a t/ , - V - C A- V 

laikai apkalbėjus Suvažiavimo pasibrėžtą pla
ną: šaukti masinius mitin- 

avimo atsišaukimo gus, traukti naujas organi- 
atspausdinti 10,000 zacijas į bendrą frontą Su

kopi jų ir proporcionaliai iš
siuntinėti visiems delega
tam.

Einant sulig Suvažiavimo 
tarimu, nutarta išleisti vi
sus raportus, tarimus, svar
besniąsias rezoliucijas ir ki
tus dokumentus brošiūros 
formoj. Brošiūros sutvarky
mą nutarta pavesti d-gui J. konferenciją visų Chicagos

Suvaži 
nutarta

važiavime priimto progra- 
mo pagrindais.

Sekretorius raportavo, 
kad Chicago j jau yra susi
tveręs Vietos Lietuvių Vei
kimo Komitetas ir rengia 
visą eilę prakalbų ir masi
nių mitingų, šio komiteto 
užduotis bus sušaukti plačią

geriau nusisekęs.
Draugė Karosienė kalbėjo 

dviemis temomis—apie bendrą 
frontą ir apie Sovietų Sąjungą, 
kurioje jinai lankėsi 1932 me
tais. šiame krašte draugė Ka
rosienė pirmu kartu kalbėjo.

Pirmoje temoje d. K. nurodė, 
kaip šioje šalyje kapitalistai 
darbininkus monija su savo vi
sokiais skymais. Ji šaukė vi-1 
sus darbininkus stoti į bendrą! 
frontą ir kovot išvien prieš šią 
supuvusią tvarką, šaukė kovoti 
prieš karą ir fašizmą, kuris jau 
šiandien čionai pas mus prade- 
deda smarkiau augti. Kaipo su
sipratusius darbininkus d. K. 
ragino stoti į Aiųerikinę Lygą solidaringam suvažiavime pir- 
Prieš Karą ir Fašizmą. jmu sykiu buvo ir jei kada nors 

Po 1-os prakalbos padaryta kitą syk panašus suvažiavimas 
pertrauka ir buvo parinkta au-'būtų, tai jis kad ir savo lėšomis 
kų. Surinkta $8.95. Visiems'važiuotų, jei jį draugai siųstų, 
aukotojams tariame ačiū. Taip | Delei pasiuntimo delegatų į 
pat leista ant išlaimėjimo gra- minėtą suvažiavimą reikia di- 
ži paduškaitė, kurią šiam pik- džiausį kreditą atiduoti A.PJL 
nikui paaukojo S. S. del lėšų 
padengimo. Pelno davė virš $8. 

I Paskui drg. Babičius iš 
Los Angeles, Calif., sudainavo 
porą dainų. Dainavo 
matyti, kad d. B. yra gerai pra
silavinęs dainuoti. Jis turi labai 
gražų balsą. Jo dainavimu pub
lika buvo labai patenkinta.

Antru kartu draugė Karosie-

rinkime, pareiškė, kad tas suva- 
žiavirtVas BlKb toks gera^,''toks' 
pamokinantis, kad darbininkai 
delegatai labai, labai daug ja
me pasimokino. Delei solidaru
mo ir pasišventimo prisidėti su 
aukomis prie pasiuntimo kovin
gų delegatų Kauno kongresan, 
jis sakė, mikizrokiečiai, atsi
žvelgdami į kitus deelgatus, pa
sitarė tarpe savęs ir paaukavo 
$5,00 varde A.P.L.A. 2-ros kuo
pos. Kuopa vienbalsiai užgy- 
rė paaukavimą $5.00, kuriuos 
delegatui atmokės.

J. Kvedaras, ALDLD 40 kp. 
delegatas, sakė, kad jis tokiam

gerai ir

antrai kuopai. Tik ačiū APL 
A. 2-ros kuopos storonei ir fi
nansinei pagelbai, męs mikiz
rokiečiai galime džiaugtis ir di
džiuotis.

Rinkimas Parašų
Kaip kitur, taip ir mes, su

sipratę lietuviai darbininkai, 
kiek galėdami rinkom parašus

nė kalbėjo apie Sovietų Sąjun- Lietuvos išeivių, kad pasiųsti 
gą, kurioj jinai išbuvo 4 mė- juos Smetonai ir kongresui 
nesiūs ir plačiai susipažino su Kaune su reikalavimu Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių gyveni- J piliečiam civilių teisių ir t.t. 
friu. Jinai gerai atmušė visus Rinkime parašų darbavosi se- 
melus apie badą, kuriuos čionai kauti draugai ir surinko para- 
leidžia sugrįžę buržuazijos ber- šų: Al. šerbinas 73, Miliaus-

Turint prieš akis augščiau 
faktus, pravartu jais susidomėti 
riams. Juokauti su apdraudos 
tų nuordymais ir įsakymais negalima, 
del SLA nariams reikėtų susilaikyti uuo vi
sokių protestų ir barimų SLA viršininkų, 
kuomet jie stengiasi prisitaikyti prie ap
draudos įstatymų ir valstijų apdraudos de
partamentų reikalavimų ir stengiasi SLA. 
fondų operacijas privesti prie tvarkos, kad 
juose nebūtų metinių deficitų.

* Enukidzė buvo aptūptas partijos ir vy- 
triausybės pasitikėjimo, užėmė atsakomingą 
£ SSRS CVK sekretoriaus vietą.

Enukidzė savo oportunistiniam geraširdiš- 
Lkume daleido į SSRS CVK aptartą pralindi- 

■ mą svetimų žmonių, užkeiktų partijos ir
• darbininkų klasės priešų, ir teikė tiesioginę 

paramą šitiems priešams.
Enukidzė—tai išsigimėlis, kuris ne tiktai 

^nepateisino jam suteikto partijos pasitikė- 
Mjimo, bet iš esmės išdavė partijos ir darbi- 
įhiinkų klasės interesus.

Įr CK plenumas visai teisingai padarė, 
gjivesdamas Enukidzę iš CK ir pašalindamas 
OI iš partijos už politinį ir buitinį supuvi- 

Ir toks partijos CK nutarimas sutiks 
ISpihią visos partijos, vislų pąrtijos narių už- 
^SįlTimą.

Enukidzės dalykas dar kartą parodo, kaip

E

*

i

Vitaitis, matomai, norėjo šituo pasa
kymu užduoti savo oponentams, eiliniams 
SLA nariams, bet jis užsiduoda sau ir 

į iavo kolegoms iš pild. tarybos. Juk jis 
Vpats pripažįsta, kad departmentas užda
rė paminėtas organizacijas “del blogai 
vedąmos tvarkos.” Tai kur čia logika, 
pąsiremiant tuo, prikaišioti SLA nariams 
ir reikalauti jų “susilaikyti nuo visokių 
protestų ir SLA viršininkų barimų...” 
Ar ŠLA nariai kada nors barė SLA vir
šininkus už gerus darbus? Ne! Visuo

met barė ir bara tik už blogus darbus:

■■"'ii |! Ii,., ir.iuįihiiji ri-.' i'.r1":'.■! m,;1) r. h i ! ”"*■’"r ■'i ' ' r-*

Kai kurie iš naujoviškiausių Didžiosios Britanijos 
orlaivių, paruošti karo reikalams. Anglijos impe
rialistai nesitenkina stipriu laivynu, jie būtinai sie
kias! būti pirmieji ir orlaivynu.

nai. Drg. K. nurodė, kad So
vietų Sąjungoje nėra jokio ba
do, kad tie tenai, katrie dirba, 
tie ir valgo. Ten taip sutvar
kyta, kad pagerinti būklę dar
bininkams, o ne buržujams. 
Draugė kalbėtoja Sovietuose 
lankėsi kaip tik tais pačiais me
tais, 1932, ir tose vietose, apie 
kurias šiandien meluoja Hears- 
to laikrašč|aį. Ji labai aiškiai 
nurodė, kad tose vietose jokio 
bado nebuvo ir nėra.
L Draugė Karosienė yra gabi 

mūsų darbininkų judėjimo va
dove ir kalbėtoja.

Mūsų- kuopa buvo

kas ir Mažeika—53, Fr. Rod
gers—14, A. 
Veleniškis—8 
159 parašai.

Valeika—11, A.
Viso surinkta

J. Miliauskas.

daug daugiau duoti draugei 
Karosienei del kelionės lėšų pa
dengimo, bet jinai visai mažai 
tepaėmė ir kitus liepė paaukoti 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui.

Labai ačiū draugei Karosie
nei už aplankymą mūsų kolo
nijos ir už pasakymą gražios 
ir l)amokinančios prakalbos.

Žemaičio Sūnus.nutarus

suoti.no


■’f

/

t

i 
fl

k
K
■

1

šeštadienis, Liepos 20, 1935 Trečias Puslapis

lietuves Pramonė ir Darbininkų
Klasės Padėtis

J. JALAS

Ikainomis, fabrikas egzistuoja, ir ant pamato kurio 1935 
m. statomas ir antras cukraus fabrikas. t

Kaliošų fabrikas, kuris gamina kaliošus daug bran
gesnius už užsienio (Rygos), taip pat toli gražu įkurtas 
ne vien ekonominiais sumetimais. Jis svarbiausiai įkur
tas karui prieš Sovietų Sąjunga ruošimuisi (labai cha
rakteringos yra kalbos, kad stambiausieji kaliošų fabriko 
akcionieriai yra Lenkijos kapitalistai).

Dabar išanalizuokim, kaip atrodo ta Lietuvos pramo
nė krizio metais.

Ekonominis krizis Lietuvoj, kaip ir visose kapitalisti
nėse šalyse, priėmė labai aštrias formas. Ir 1933 m., kuo-

Kur Link Turi Žiūrėti 
Lietuvių Jaunimas?

I. Lietuvos Pramonė Krizio Metais.
Lietuva—žemės ūkio šalis. Iš visų Lietuvos gyventojų 

tik 15 nuoš. gyvena miestuose ir tik 6 nuoš. yra surišti 
su pramonės gamyba. Pramonės lyginamasis svoris vi
soj krašto gamyboj 1930 metais siekė maždaug 20%

Lietuvos pramonė, lyginant su augštai išsivysčiusiomis' 
kapitalistinėmis šalimis, kur įmonės 'yra tūkstančių ir'met kitose kapitalistinėse šalyse buvo pasiekta taip va-

I -• • • t • • — v • *i •• T* • 1 • 1dinamosios ypatingosios rūšies depresijos, Lietuvoj to 
nebuvo. Čia krizis didėjo, tik pasireiškė krizio augimo 
tempų sumažėjimas, palyginus su 1931-1932 m. Taip pat 
ir 1934 m. krizis Lietuvoj netik kad ne pašalintas, bet 
taipgi didėjo, kaip ir 1933 m., t. y. mažesniais tempais ir 
nepasiekdamas ypatingos rūšies depresijos. Net patys 
fašistai tai pripažįsta, kaip tai lapkričio 16 d. ekonomis
tų pasikalbėjime Dr. J. Krikščiūnas pasakė: “Tuo tarpu 
krizė nesibaigia ir kaip išrodo, greit ji nesibaigs”.

Ekonominio krizio augimas vyko ir pramonėj. Pramo
nes gamyba tebesiaurėja. Pasak pramonės ir prekybos 
rūmų pirmininko Dobkevičiaus, 1932 m. gamyba sumažė
jo 30%. Pasalk “Tautos Ūkio” (No. 3, 1934 m.), 1933 m. 
gamyba toliau sumažėjo 15-20%. Neturim dar suvestų 
davinių už 1934 m., bet visi faktai kalba už tai, kad ir 
tais metais buvo tolimesnis gamybos mažėjimas, tolimes
nis perėjimas prie 3-4 dienų darbo savaitės, toliau vyko 
darbininkų skaičiaus mažinimas, fabrikų užsidarymas.

Fašistai baisiai slepia tikrąją pramones padėtį nuo pla
čiųjų darbininkų ir darbo masių, kad lengviau būtų juos 
išnaudoti. Tam tarnauja jiems Lietuvos centralinis sta
tistikos biuras. Ir štai kaip to centralinio statistikos biu
ro pirmininkas Dr. Mičiuta, kad atsiekti tikslo (tikros 
padėties nuslėpimas), paduoda ištisai melagingas žinias, 
visai neatatinkančias tikrenybei. Pasižiūrėkim.

“Tautos Ūkyj” No. 4 1934 m. Dr. Mičiuta paduoda to
kius davinius (lentele mano sudaryta iš Mičiutos davi
nių):

desėtkų tūkstančių darbininkų, su augšta išsivysčiusia 
šių dienų paskutinio žodžio technika, savo masine garny- 

frba,—Lietuvos pramonė yra smulkių įmonių pramone.
Lietuvoj nėra fabrikų, kur dirbtų keli tūkstančiai dar
bininkų.

Buržuazinėj Lietuvoj, kur pramonė tarnauja kapita
listams sau pelnus krauti, stambiajai pramonei vystytis 
nėra sąlygų. Apie tai kalba ir tas faktas, kad ji ne tik 
nepasiekė prieškarines normos, bet baigia nykti senoji 
Lietuvos pramonė (metalo, odos ir k.). Taip, pavyzdžiui, 
prieš karą Kauno gubernijoj veikė 9 metalo įmonės, tarp 
kurių Smito, Tilmanso fabrikuose dirbdavo po 2-3000 dar
bininkų. Dabar, tiesa, metalų įmonės Lietuvoj yra net 
80-90, bet visose Jose įmonėse dirba tik apie 1,500 darbi
ninkų. Ypatingai smarkiai vyksta senosio’s pramonės 
merdėjimas paskutiniais ekonominio krizio metais. Di
džiąsias įmones pakeičia smulkiosios, kur dirba po ke
letą ar desėtką darbininkų ir, retais atsitikimais, kur dir- 
oa šimtai, nes apart nustojusios užsienio rinkos (ypatin
gai Rusijos) ir vietinė rinka vis siaurėja del šalies per
kamosios galios sumažėjimo. “Senosios pramonės šakos;.. 
pergyvena didelį krizį” pripažįsta fabrikantų draugijos 
pirmininkas Soloveičikas, ekonomistų pasikalbėjime ge
gužės mėn. 1934 metais.

Kodėl Lietuvoj negali vystytis stambioji pramonė? 
Stambioji pramonė Lietuvoj negali vystytis del sekančių 
pagrindinių priežasčių:

1. Lietuvoj nėra atatinkamų žaliosios medžiagos šal
tinių stambiajai pramonei. Žaliąją medžiagą tenka im- 
portuot iš užsienio, kas brangina gamybą ir sunkina 
konkurencijos kovą su užsienio aukštos technikos fab
rikų gaminiais net prie labai aukšto protekcionizmo, ap- 
saugojančio lietuvišką pramonę nuo užsienio konkuren
cijos.

♦ 2. Stambiajai pramonei pačioj Lietuvoj nėra rinkų, o 
eksportuot negali, nes nesugeba konkuruoti su geresnė
mis ir pigesnėmis užsienio prekėmis ir todėl Lietuvos 
fabrikatų eksportas visai menkutis ir kuo toliau, vis 
mažėja, sudaro tiktai 4-7% 'bendram Lietuvos eksporte.

“Didelė pramonė, gaminanti vien vidaus rinkai, ma
žam kraštui, kaip Lietuva, ir neišsimoka... kurt reiktų, 
pirmon galvon, tą pramonę, kuri vartoja vietos žaliavą,” 
—kalba fašistų ministeris pirmininkas J. Tūbelis, “Tau
tos Ūkyj” 1934 m.

Taip aiškina, propaganduoja ir net reikalauja kurt 
mažas įmones ir visi fašistiniai politikai bei ekonomistai, 
nes Lietuvoj gali pelnus kapitalistams atnešt mažos įmo
nės, kurios vartoja vietinę žaliavą ir gamina vietinei 
rinkai.

3. Stambiosioms įmonėms kurti reikia didelių kapitalų, 
kurių pačioj Lietuvoj nėra.
| 4.’ Ir dar viena ir svarbiausia priežastis delko Lietu

voj negali vystytis stambioji pramonė, tai yra buržua
zinis surėdymas su jo politine valdžia ir dabar fašistine 
diktatūra. Tiktai Sovietų Lietuvoj, tai yra prie tokio 
surėdymo, prie tokios politinės valdžios, galės žydėti 
stambioji pramonė, fabrikai-gigantai, kuri nebus užin- .aarmmnKų, aaroimnuų sKawius sieae )y.iC0 žmonių, j. y. 
teresuota pelnu, o gamybos jėgų vystymusi, darbo žmo- palyginus su 1931 _m., yra sumažėjimas ant 2,507 zmo-

Lietuvos pramone. Lentele No. 1.

Metai j įmonių 
skaičius

darbininkų 
skaičius

gamyba
mil. litų

dar-kų 
užmokestis

už 8 vai. 
kv. d-kas|i

darbo 
lekv. da

1000 litų 1 1
1929 1045 19155- — — — —
1930 1100 20106 263 37015 11,2 7,2
1931 1132 21G92 304 39647 11,6 6,9
1932 1151 20552 276 33478 10,4 6,5
1933 1048 19185 274 32817 5,5

d.

ginkluoti dip- 
turi didinti jau ir 

eiles 
jaunuolių.

. . .susikūrė

dargi yra studentų problemos. 
Rooseveltas paskiria 
siudentam, kurie nebeišgali 
pasilaikyti mokyklose, po $6 į 
mėnesį, kad pagelbėti jiems 
gyvybę palaikyti, pakol moki
nasi kolegijose ir universite
tuose. Ar koks studentas gali 
pasilaikyti už * $6 į mėnesį ? 
Klausimas pats atsako sau. 
Pabandykite pragyventi už 
20 centų į dieną!

Tai kokį paveikslą Roose- 
veltas nupiešia jaunajai gent- 
kartei! Kokią vergiją jis nori 
įvesti! Kaip nuoširdžiai ir kaip 
“praktiškai” jis darbuojas del 
jaunimo!

Ne be reikalo Antras.s Ame
rikos Jaunimo Kongresas, at
stovaujantis 1,350,000 jauni
mo, kuris atsibuvo pradžioj šio 
men., plačiai apdiskusavęs šį 
klausimą, davė ponui Roose-

mą—Amerikos Jaunimo Kon
gresą.

Dauginus informacijų apie 
šį judėjimą galima gauti pas 
LDS Jaunimo Komitetą, 419 
Lorimer -Street, Brooklyn, N. 
Y.; arba nuo American Youth

220 000. Ccmgi’ess, 112 E. 19th Street,
New York City.

Johnnie Orman.

SKAITYKIT IR PLATIN' 
KIT “LAISVĘ”

Tūlas “Girių Karalius” 
“Vienybėje” rašo apie Ameri
kos jaunimo reikalus. Ant kiek 
jis supranta ir ant kiek nuo
širdžiai jis bando aiškinti da
bartines jaunimo problemas, 
galima suprasti perskaičius jo 
dviejų špaltų ilgumo straips
nį.

“Girių Karalius” kalba apie 
dabartinį jaunimo gyvenimą. 
Jis sako, kad dabar, studentai, 
baigę mokslus, 
lomomis,
taip milžiniškai dideles 
laukiančių darbo 
Pasėkoj to viso ‘ 
plėšikų, užpuldinėtojo, ir net 
žmogžudžių būriai.” “G. K.” 
kaltina tam tikra “aukso gru
pę” ir vienos pusės, o “sidab
ro grupę”—iš antros pusės.

Jis taipgi pripažįsta, kad 
“organizuota bažnyčia taipjau
šių grupių įtakoje.” Toliaus veltui tinkamą atsakymą: Mr. 
aiškina, kad labai geras daly- Roosevelt, We are not satis- 
kas, kad jaunimas pradeda fied! We want Unemployment 
organizuotis. Jis sako: ”. . .šis'and Social Insurance! 
tikrasis jaunuolių judėjimas j 
pasireiškė atskirų grupių orga-%_ 
nizavime, 
jau spėjo 
Jaunuolių 
Studentų 
Pasako labai teisingai, 
pritaria šiam judėjimui ir Me-, 
thodistų Jaunimo Tautinė Ta
rybą,” etc. Reiškia, pažangie
ji religijos darbuotojai ir net 
p a m o kslininkai organizuoja 
jaunimą kovoti už geresnes są
lygas.

DIDELIS NUP1GINIMAS
Dviejų dolerių vertes 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 

ve! bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

111.40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

nių gerove, kuomet buržuazija ir jos valdžia siekia vien 
pelnų, darbininkų klasės išnaudojimo.

Tokios tai pagrindinės priežastys, kodėl Lietuvoj (bur
žuazinėj) nėra stambiosios pramonės.

Tiesa, būna atsitikimų, kada net tokiais krizio metais 
atsidaro viena kita didesnė įmonė, kaip, pavyzdžiui, 1933 
m. Kaune atsidarė kaliošų fabrikas, kur dirba apie 700 
darbininkų, arba 1931 m. cukraus fabrikas Marijampolėj, 
kur dirba apie 500 darbininkų (dirba apie 3-4 mėnesius 
per metus). Bet tų fabrikų atidarymas nėra tiek eko

nominių reikalavimų iššauktas, ne tiek krašto ekonomi
niu pajėgumu pagrįstas, kiek daugiausia politiniais mo
tyvais iššauktas. Tiesa, negalima nuneigti ir ekonomi- 

i nes tų fabrikų reikšmės šaliai. Juk šimtais darbininkai 
gauna darbo, keletas kapitalistų gauna pelnus, ir t.t. 
Bet tas nenuneigia, kad tie fabrikai sukurta daugiausia 
politiniais motyvais. Cukraus fabrikas, jei jį sukurt pri
vatinis asmuo, remiantis krašto ekonominiu pajėgumu, 
negalėtų gyventi nei trumpiausią laiką. Cukraus fabrike 
fašistų valdžia įdėjo daug milionų litų, tuo ateidama į pa- 
gelbą buožėms ir dvarininkams, sudarydama jiem paja
mų šaltinį sunkiausio krizio metais. Tiktai fašistų val
džiai apiplėšiant darbo mases monopolistinėmis cukraus

—CENTRALINIS KOMITETAS KVIEČIA JUS-
Sveikinti Komunistų Internacionalo

7-tą PASAULINĮ KONGRESĄ 
Organizacijos ir Draugijos siųskite savo represerftatorius į

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.

Klausimas “Vienybes” ’ susi-
.. . .v , rūpinimo Amerikos jaunimopasitarimuose, is ko < , . . , . , . ...... .. ‘problemomis turi būti pastaty-susikurti Amerikos , . . T . .vT- m _ tas sekamai: Jei Vienybei is-Kongresas, 4 autine ... . _ . . . ....„ . .. . ,, tikrųjų rupi jaunimo reikalai,Federacija, etc. L . . 7^ . 1 . t . v . , ’ . . tai tegul viešai, savo spalto- 

se, užgiria Amerikos Jaunimo 
Kongresą, Deklaraciją Ameri
kos Jaunimo Teisių, ir pagelbs
ti, ten kur ji turi įtakos, trauk
ti jaunimą į tą didelį judęji-

PRANEŠIMAS 
ADVOKATAS 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius , 

C. W. BENSON 
persikėlę raStinę į sekančią 

vietą: 
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

toliaus aiškina, kaip 
klaidina 

politikie- 
duodami 
tt. Bet

visokie demagogai 
jaunuolius. Visokie 
riai juos išnaudoja, 
visokius prižadus ir
staiga jis suranda vieną gerą 
politikierių, tai poną Roosevel- 
tą, kuris, anot “Girių Kara
liaus,” “atliko ką nors praktiš
ko.”Kodėl tie daviniai neteisingi? Pirma, fašistų ekonomis

tas savo davinius paėmė iš mokesčių inspekcijos, kur fa
brikantai niekad nepatiekia tikrų davinių. Antra, c„._ 
niai paduoti būk tai remiantis pilnu visų* įmonių veiki
mu, kuomet mes žinom, kad dauguma įmonių dirba tik 
3-4 dienas savaitėj, arba išnaudoja tik dalį įmonės pajė
gumo. Be to yra visa eilė įmonių, dirbančių tik sezono 
metu, pavyzdžiui, cukraus fabrikas dirba 3-4 mėnesius 
per metus. Lentelėj matom, kad 1933 m. kvalifikuotas 
darbininkas gauna virš 9 litų, o nekvalifikuotas darbinin
kas—5,5 lit. į dieną. Ar tai atatinka tikrenybei? Juk 
dauguma dirbančiųjų darbininkų neuždirba daugiau 2-3 ti, kad Rooseveltas turėjo pa- 
litų! Dar aiškiau matyt, ant kiek meluoja fašistinis eko-j krutinti lūpas ir išspjauti tą 
nomistas Mičiuta, kuomet ėmiau iš jo davinių bendrą Į $50,0()(k00įb todėl, kad 
darbininkų užmokesčio sumą. Anot jo, i 1933 m. darbo i 
mokestis sumažėjo 661 tūkst. litų, kas sūdaro apie 2%, 
palyginamai su 1932 m., o palyginus su 1931 m. tas nuo
šimtis siekia 20-ties, kuomet tikrenybėj tas sumažėjimas 
siekia 50-60%!!!

Toliau. Iš Mičiutos paduotų davinių ihatyt, kad 1933 
m. Lietuvos pramonės įmonėse, kur dirba ne mažiau 5-ių 
darbininkų, darbininkų skaičius siekė J.9.185 žmonių, t. y.

Tas praktiškas dalykas, ku- 
davi- ri Roosevelths atliko, tai pa

skyrimas $50,000,000 jaunimo 
reikalams — jaunuoliams be
darbiams šelpti. O tų jaunuo
lių bedarbių yra tik apie 7 
milionai, tarpe 16 ir 25 metų 
amžiaus! į

Pagaliaus pažiūrėkime, kaip 
tas šelpimas eis.

Turime pirmiausiai pripažin-

kuris yra ruošiamas išleistuvėm delegatų j 7-tą Pasaulinį 
Komunistų Internacionalo Kongresą.

Oddfellows Svetainėj 105 E. 106th St., N. Y.
, Bankietas Įvyks July (Liepos) 27-tą

Įžanga $1.00. Iš anksto įsigykite bilietus 
----- .--- u------------------- 1

Bankieto pirmininkas Clarence Hathaway. Earl Browder, Mother 
.Bloor, I. Amter, Mike Gold, Jack Stachel ir M. Olgin ' 

suteiks pasveikinimus
Bus profesionališkų artistų. Įvairių dailininkų, kurie 

sudarys puikią programą.
Money-orderius ar čekius rašykite vardu, A. Benson, 

P. O. Box 87, Sta. D., N. Y. C.
Kalbinės organizacijos turės savo atskirus stalus. Lietuvių organi
zacijos tuojaus užsisakykit bilietus ir reservuokites sau stalus.

nių. Eet tikrenybėj fašistinėj Lietuvoj paskutiniais me
tais turim tokią padėtį, kada darbininkų klasės daugu
ma suspėjo pavirsti bedarbiais arba pusiau bedarbiais, 
dirbdami tik 3-4 dienas savaitėj.

Daviniai rodo, kad 1933 m. pramonės gamyba sumažė
jo, palyginus su 1931 m., ant 30 mik litų, kąs sudafo 10%. 
Viršuj jau pateikiau davinius, rodančius gamybos su
mažėjimą 1932 m. 30%, 1933 m.—15—20%. Mat, nevisi 
fašistai lygiai meluoja. Antra,. nekurie fašistiniai eko
nomistai stengiasi įrodinėti—kaip kad lyg nesenai fašis
tai aiškino, kad Lietuvoj bendrai krizio nėra,—taip ir 
dabar nori įrodyti, kad “pramonė pas mus yra tokia 
ūkio šaka, kuri krizės beveik neapliesta” (Mičiuta “Tau
tos Ūkyj” No. 4, 1934 m.). Kad šitą “įrodyt”, falcifikuo- 
ja davinius.

Bet kaip nesistengtų fašistai nustelbti tikrąją padėtį, 
visgi visai nuslėpti negali. Taip, ir Mičiutos daviniuose 
aiškiai matyt krizio augimas Lietuvos pramonėj. Jo da
viniais, sumažėjo gamyba, sumažėjo įmonių skaičius, dar
bininkų skaičius, darbininkų darbo užmokestis.

Dar aiškesnis pramonės krizio vaizdas gaunasi, kuo
met paimam Lietuvos pramonę atskiromis šakomis.

; susitvėrė Amerikos Jaunimo 
I Kongresas, iš apie 2 milionų 
jaunuolių.; Tas judėjimas dar 
tik vienų metų senume, o jau 
turi kovingą programą, kaip 
mūsų “Laisvės” skaitytojai jau 
gerai žino. Jaunimo Kongre
sas stoja už Bedarbės ir Socia- 
lės Apdraudos Bilių H.R. 2827 
ir prieš karą ir fašizmą griež
tai nusistatęs.

Kiek laiko tam atgal, Roo- 
seveltas paskyrė $4,000,000,- 
000 “viešiems darbams.” Pa
matęs skubiai organizuojantis 
jaunimą, paėmė 50 milionų iš 
to fondo ir numetė jaunimui.

Roosevelto planas, kaip jis 
pats sako, šelpt tiktai 520,000 
jaunuoliu. Sulig plano, šimtas 
tūkstančių jaunuolių eis dirb
ti kaipo vergai, “mokytis dirb
ti.” Kiti 150,000 jaunuolių 
gaus “work relief.” Iš viso 
darbų gauk tiktai 250,000 jau
nuolių, tai vienas bedarbis iš 
28! Tų jaunuolių alga bus $15 
į mėnesį! 50 centų į dieną! Tai 
aiškus spjovimas veidan Ame
rikos jaunimui. Nemanau, kad 
ir “Vienybės” giriose pakly-% 
dęs “karalius” manytų, kad 
jau 50 centų į dieną gaunantis 
jaunuolis bus savaime sulaiko
mas nuo kriminalystės! Todėl 
pats “Girių Karalius,” pirm 
sprendžiant kas praktiška, tu
rėtų gerai pastudijuoti.

Be augščiau minėtų dalykų,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitemyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i 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

(Daugiau bus) (



S. MICHAILOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

ČIGONŲ AUŠRA
PHILADELPHIA, PA

na.

va

Wilmerding, Pa

ziavimo

PRANEŠIMAI Iš KITURpasivijo

PLYMOUTH
Tel. TRObridge 6330

nuo

Geo. Urbonas

Šis didelis mipiginima8 tik trumpam laikui, tvojau
naudokitės proga

409 Lorimer St
Pusi Bloko nuo “Laisvis” Svetaines

License L-1378 Tel. Stagg 2-2931!

15th

the

the

655 Grand

1501 Foster
Brooklyn, N. Y

7617—13th Av.e 8018'

the

1224 Coney

5232—7th

4902
is hereby given that License No.

Avenue, 
Kings,

J. z. 
(1G9-170)

GERIAUSIA DUONA 
\SCHOLES BAKINGi heby given that License No.

hereby gl/'jn that License No. 
been issued to the undersigned

7612—15th

4120—10th Avenu

Paskutine ALDLD

HERMAN C. CORDTS
Ave., Brooklyn

...

Org., M. Valenta.
(169-170)

5724—17th Ave

that Lieerse Nc

ricvcoy given that license No.

DITTRIC,H
Brooklyn, N. Y.

SOL FISHMAN 
(SAM’S TAVERN)

1213 McDonald Ave., Brooklyn

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ NUPIGINTĄ KAIRIĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

.... __  ... License Np.
n issued to the undersigned 
retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at

>., Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that Lieerse No. 
B 1047 has been issued to the undersigned 
to sell 
the 
195—34th 
County of 
premises.

SUNSET

7617—13th' 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2851 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
1224 Coney Island Ave. 
County of 
pt ‘misos.

NOTICE is heteoy given th-it Licence No. 
B 4535 has been issued to the undersigned

STUBE
Brooklyn, N. Y.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

CHARLES TEMKIN
Brooklyn, N

flue, 
Kinįs,

LOUIS RADIN
864 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y

ROCCO 
Ave.,

CHRISTENSEN
Brooklyn, N. Y

JOHN Me SHANE
Ave., Brooklyn

JOHN J. DOYLE
Ave., • Brooklyn, N

JOHN FERRARA 
(GARDEN BAR and GRILL) 

1110 Cortetyou Road, Brooklyn,

Alcoholic Beverage Control Law al 
-7th Avenue, Borough of Brooklyn 

to be consumed on th<

TREGDE
Brooklyn

HILLEL BERKIN
1888 54th Street, Brooklyn, N

retail under Section 75 of
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

BESSIE COHEN
1702 Mermaid Ave., Brooklyn

L. HERMAN
Island Ave., Brooklyn, N. Y

IRVING STEIN
4305—15th Ave., Brooklyn, N

ARTHUR BEHREN
Ave., Brooklyn.

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

278 Harvard St., 
kampas Inman St 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

SCALI
Brooklyn

NOTICE Is hereby given that License No. 
B 24 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the 
5232 
County of Kings. 
Kcfnises.

Komisija.
(170-171)

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5574 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4413—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 'the 
premises.

ALMAR and HENRY HURSTMANN 
4413—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is ber-iby given that License No. 
A 7158 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8018—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY LEAHY 
Ave., Brooklyn, N

Visų darbininkiškų organizacijų 
rių svarbus mitingas įvyksta 
nedėlyje, 22 d. liepos, 7:30 vai. 
kare, 735 Fairmount Ave. Bus svar
bių pranešimų ir reikalingų tarimų 
“Laisvės”, naudai rengiamo pikniko 
reikale. Visi malonėkite pribūti laikui 

A. Ramanauskas.
(169-170)

HENRY HINCK
4516—7th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE Is hereby given that License No. 
B 4345 has been issued to the undersigned 
to. sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 Surf Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oh the

'LUNAS BUSY BEE. INC.
1121 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off theNOTICE is hereby given that License No. 

B 2787 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1506 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to be consumed on the 
piemises.
THE ORIGINAL GARFIELD CAFETERIA, 

INC.
1506 Kings Highway

NOTICE 
B 252. has been 
to sell beer 
tho Alcoholic 
655 Grand 
County of 
premises.

NOTICE
A 9431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 
6215 Ft. Hamilton P'kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. . ,

ISIDOR SEIFF
6215 Ft. Hamilton P'kway Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
lued lo the undersigned 

retail under Section 76 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
> be consumed on this

beer at retail under Section 76 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

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

NOTICE is hereoy 
B 2668 lias been j 
to sell beer n 
the Alcoholic 

5416—15th 
County ol 
piemises.

NOTICE .... ..
,C 1280 has been issued to the undersigned 
| to sell beer at wholesale under Section 132 A 
, of the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Thiatford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

METRO BEVERAGE CORP.
341 Thatford Ave., Brooklyn, N. Y.NOTICE is l.ereny given that License ,Np. 

A 7261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the' Alcoholic Beverage Control Law at 
1888-—54th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

NOTICE is hereby given that J kenre No. 
A 5538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2698 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KN UTE SIMON ANDERSON GEWERT 
2608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4548 has been issued to the undersigned 
to mH beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1501 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 

premises.

NOTICE is 
B Mh has 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 

j>r< raises.
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to bo consumed on the

Nuo Red. Atleisite, drauge, 
kad jūsų korespondenciją ge
rokai sutrumpinome. Manome, 
kad neapsimoka taip plačiai 
kalbėti apie užsilaikymą Suva
žiavime to žmogaus, kuris pa
sekėjų visai neturėjo.

Beverage 
Avenue, “ ' 
King

hereby given tbirt License No. 
issued to the undersigned 

at retail under Section 76 of 
Beverage Control haw at 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7968 has been issued to the . undersigned 
to sell beer at retail under Section, 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
227—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

the Alcoholic Beverage Control Law al 
4228—10th Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
piemises.

DAVID SHEINMAN and 
DAVID GEDU-LD

4228—10th Ave.. Brooklyn, N. Y

MARTIN 
nue,

NOTICE is heriby given that License Nę. 
C 298 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 132 A 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2711 West 5th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

OCEAN BEVERAGE CORP.
2711 West 5th St., Brooklyn, N .Y.

retail under Section 75 of 
control taw, ut 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off theto sell beer at retail undec Section 76 of NOTICE is hereiy g.ven that License No. 

B 2988 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

881 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on > the 
p-.etnises.
THE A. and F. STEIN CAFETERIA, PNC. 
881 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio 
Importuotos Žemiausiom Kainom

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7271 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1072 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED A. HEITMANN
1072 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby g.ven that License No. 
B 3629 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

■ the Alcoholic Beverage Control Law at 
864 Nostrhnd Ave. Borough of Brooklyn, 

i County of Kings, to be consumed on tho 
p. Liaises.

NOTICE
A 4561 has beeįn issued to the undersigned 
to sell beer at 
the Alcoholię

Ave

būti 25c. Aš manau, kad kiek 
viena draugija norės įsigyti i] 
pasimokęs 25c.

NOTICE is hereby
A 6999 has been issued to tne undersigned 
to Sell beer n 
tne Aicunulie 
7612—15th 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given 
A 2037 has been issued to the undersigned 
to sell beer ai; 
tho Alcoholic 
4902—7th 
County of Kin; 
promises.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

SOCIAL and BENEVOLENT 
ASSN., INC.

34th Street, Brooklyn, N. ’

“Mūšis” buvo pilnumoje. Priešakyje 
ant augštumų tratėjo kulkasvaidžiai ir 
šautuvai, batalionas stengėsi atmušti 
manevruojantį “priešą.” Užpakalyje bu
vo paruoštos kanuolės ir antra eilė kul- 
kasvaidžių; “priešas” jau įsilaužė į pir
mas apsigynimo linijas ir naikino ugnies 
punktus. Zurovas gulėjo savo vietoje be 
šautuvo ir nedrįso draugams pažvelgt į 
akis.

FRANK B 
Avo.,

mandierių. Pristatė kareivinių ir ka
lėjimų. čigonai pradėjo vargti. Žie
mos metu kentėjo. Bet kada tik atsida
rė Dniestro Upė, dar ledai krūvomis li
po vienas ant kito, o jau čigoniškas caro 
vaiskas dingo. Tik kareivinės ir kalėji
mai bei sargų būdos liko. Tik šautuvai 
antpečių krūvos ir durklai, toki pat kaip 
Dono kazokų^ visur voliojosi.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3970 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
lift) Cortelyou Rpad, borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
piemises.

NOTICE is nornby g'ven th.it License No. 
A 7945 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
1/il Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to’ be consumed off the 
premises.

HERMAN BEHREN
121 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givin that License No. 
B 2724 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1702 Mermaid Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Manevrų mūšis baigėsi. Komandieriai 
iŠ visų pusių rinkosi prie mokyklos. Prie 
devintos kuopos priėjo “priešo” atstovas 
ir užklausė:

—Kas buvo su jūsų tuom kareiviu, ku
ris sauvališkai buvo iš kuopos atsitrau
kęs ir tik ką sugrįžo į jūsų kuopą?

—Mes turime atsikvėpimui tik 10-15 
minučių. Laiko mažai. Trumpai pasa
kius, jūs veikiausiai jį žinote, tai čigo
nas, raudonarmietis Zurovas, apie kurį 
tankiai rašė pulko laikraštis. Na, tas Či
gonų pavyzdys. Mes jį su dideliu vargu 
perauklėjome. Padarėme sugabiu žmo
gum. Geras raudonarmietis. Ir štai va
kar jis sauvališkai dingo. Nežinia kur 
dingo. Vakare pasiunčiau vieną iš rau
donarmiečių į fabriką. Dalykas tame, 
kad netoli' jo stovėjo čigonų tabūnas ir

kia algos mokėt, kiek išgalite drau
gai, mokėkite savo asesmentus už 
apdirbimą lotų.

Su visais kapinių reikalais kreip
kitės pas duobkasį ir sekretorių J. 
Staskevicz, 10 Melrose St., Wilkes 
Barre, Pa.

NOTICE is acre 
A bui‘1 hart Duel 
to sell beer 
me Aicononc 

5,7 24—ii th Avenhe, 
County of Kings, 
XJl'eliuSeS.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietliviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVĖ., DETROITU MICH.

mūsų spaudai (“Daily 
keriui”, “Laisvei” irz 
niai”).

Taipgi nutarta turėti Ben
dro Lietuvių 5 Draugijų Fron
to 25 d. rugpjūčio Mertz Far- 
moj, Patton Twp., pikniką. 
Pikniko pusė pelno skiriama 

Wor-

P. S. Mano nuomone, Cleve
land© Kongreso išrinktas Na- 
cionalis Lietuvių Veikimo Ko
mitetas turėtų imtis tuojau už 
darbo atspausdinime keletos 
tūkstančių brošiūros, kurioje 
būtų įtalpinti mūsų istorinio 
Cleveland© Kongreso tarimai, 
rezoliucijos, pasveikinimų laiš
kai; delegatų ir organizacijų 
vardai. Tai būtų labai didelė 
paspirtis mums mažiaus prasi
lavinusiems darbininkams tu
rėti tą brošiūrą po ranka ir su

Aštuonesdešimtais metais pereitame 
šimtmetyje gana daug čigonų buvo ant 
žemės apsigyvenę Besarabijoje, Aker
mano apskrityje. Jie užsiimdinėjo žem
dirbyste ir avių auklėjimu. Atrodė, kad 
galas atėjo čigonų besivalkiojimui. Bet 
čigonų nelaimei, iš Peterburgo atvažia
vo cariška komisija, apžiūrėjo jų namus, 
darbą, gyvenimą ir išnešė sprendimą:

—Čigonams žemė nereikalinga. Čigo
nai—arklių mylėtojai, o todėl lai bus su
daryta Akermano čigoniškas raitelių 
vaiskas...

Privarė ten visokių karininkų ir ko-

HARRY WEITZMAN
Ave., Brooklyn, N. Y

icreby Riven that Licenec , No. 
been issued to thė undersigned 
at retail under Section 75 of

Beverage Control Law Kt 
Borough • of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
C 46 has been issued to the- undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 132 A 

I Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Sackman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PURITAN BEVERAGE CORP.
386 Sackman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
IA 3303 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4516—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hcrony given that License No. 
B 3261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4305—15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
p' emises.

retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

Aveįiuė, Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

jos pagelba organizuoti darbi
ninkus į bendrą frontą. Bro
šiūros kaina, manau, turėtų

žinoma, Nacio- 
Veikimo Komi- 
greitu laiku iš- 
kuriame tilps

given that License No. 
issued to tne uuuersigned. 

at ret/dl under Section 7.5 of 
(leverage voiiirui uiw at 

borougn ot Brooklyn, 
be consumed oil the

Lietuvių Kapinių Korporacijos su
sirinkimas Įvyks 28 <1. liepos, 2 vai. 
po pietų, svetainėje po numerių 40 
Ferry St. Dabar vasaros laiku mes 
turime daugiau laiko, todėl draugai 
galite sėkmingiau dalyvaut susirin
kimuose, žinote, kad kuo daugiau 
draugų susirenka, tuo geresnį mi
tingą turime, galime daugiau nu- 
veikt. Draugai, turime daug svarbių 
dalykų apsvarstyt, laikai blogi, bet 
jeigu visi dirbtume bendrai, tai ga
lėtume surengt kokį nors pikniką ar 
pramogą, kad dapildžius kasą, nes 
jau esame skoloj, o reikia ant kapi
nių palaikyt žmonės, kuriems rei-

NOTICE is hereby 
A Void has been 
to sell beer a 
the Alcoholic

854 Nostrand Ave, 
County of Kings, 
premises.

ALEX, apd LUDWIG GOLUB 
854 Nostrand Ave., Brooklyn, N

Liakovas nieko neklausinėjo pas Zuro- 
vą. Jis trumpai išklausė Zurovo pasiaiš
kinimą ir jam paaiškino mūšio eigą. Ka
da Liakovas padavė komandą “Pirmyn!”, 
tai Zurovas pašoko ir iš visų jėgų bėgo 
pirmyn, bet jam rodėsi, kad visi raudon
armiečiai, politiniai vadai, komandieriai, 
visi žiūri į Zurovą, kuris neturi šautuvo. 
Jis išgirdo užpakalyje surėkimą. Atsisu
ko ir pamatė: kad netoli jo gulėjo sky
riaus vadas—Liakovas, pasirėmęs alkūne 
ir bandė atsistoti. Zurovas pribėgo prie 
jo, kad suteikti pirmą pagelbą. Greta 
Liakovo gulėjo jo šautuvas, Zurovas pa
silenkė ir jam negarsiai tarė Liakovas:

—Aš susižeidžiau koją, veskite pirmyn 
mūsų skyrių.

Zurovas nutvėrė šautuvą 
skyrių.

—Skyrius! — sušuko jis pilnu balsu,— 
klausyk mano komandos: tiesiai yra me
dis, į kairę yra “priešai.” No. 4, šaudyki
te į “priešą!”

Sutratėjo šautuvai, parako dūmai pri
pildė orą, Zurovas atsisukęs į praeitą 
lauką, matė, kaip du sanitarai paėmė 
Liakovą. Iš kairės ir dešinės raudonar
miečiai puolė “priešą.”

-—Taip, tas buvo cafo laikais. Dabar 
mainosi laikai ir mainosi žmonės, — gar
siai tarė “priešo” atstovas. Jis norėjo 
papasakoti interesingą atsitikimą iš sa
vo gyvenimo su čigonais, bet tuom pat 
kartu iš mokyklos išėjo pulko komandie- 
rius ir visi raudonarmiečių vadai pradė
jo daryti išvadas, pamokas iš tik atsibu
vusių manevrinių mūšių.

Kiek mums 
nalis Lietuvių 
tetas rengiasi 
leisti buletina *:
visi Suvažiavimo dokumentai

WATERBURY, CONN.
Platus Suvienyto Fronto įvairių or

ganizacijų išvažiavimas, del budavoji- 
mo masines darbo partijos įvyks sek
madienį, 21 d. liepos, Lietuvių Par
ke, Lakewood. Bus didelė programa, 
sportas, dainos, iokiai, ir geras kal
bėtojas. Dainuos Vilijos Choras, 
Tarptautinis choras iš Hartford ir iš 
New Haven. Kalbėtojai išaiškins, ko
kia turi būti darbininkų partija, ir 
kaip ji veikė ir turi veikt, ir kaip 
darbininkams organizuotis ir kitus 
organizuot.

rime nesigailėti energijos, lai
ko ir net lėšų, kad eiti į tauti
nius, katalikiškus piknikus bei 
parengimus ir skleisti tarpe 
eilinių narių Bendro fronto 
propagandą. Taipgi būtinai 
reikia turėti su savim to svar
baus visiems darbininkams 
kongreso raportą, kaipo doku
mentą, kad įrodžius, jeigu at
sirastų priešų, tokių, kaip Ši
maičiai, Pruseikos ir Vitaičiai, 
kad Visuotinas Cleveland© 
Kongresas pasisakė už reika
lus visų darbininkų be skirtu
mo tautybės bei įsitikinimų, 
kad nutarė vesti griežtą kovą 
už pagerinimą darbininkų bū
klės, kovą prieš karą ir fašiz
mą, kovą už socialų apdraudą, 
prieš Dies bilių ir 1.1.

SOtJce . _ ____ ..... _____ ....
1573 has been Issued to the undersigned 

to toll beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

‘#128—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

'Srtmises.
ROBERT I, PORTER 

(POST 986, V.F.W.)
5123—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NUl'lCE is hereby given that Lkente No. 
Ą ui'i‘1 has bevnj issueu to tue unuersigiivd 
to sell Deer at i'etuii under Section '<u of 

I me Aieonoiic beverage Vimuvi eaw ut 
4120—turn Aveniiė, borough ot Brooklyn, 
Uouuty of Kings. Iq be consumed oil tne 
l?i cuiises.

PHILIP BRINEN
Brooklyn, N. Y.

knyga 
“Povilas Jurka” užgirta mū
sų kp. draugų su dideliu pasi
tenkinimu.

I tikros išeities iš skurdaus ilgų 
* metų paniurusio gyvenimo.

CLEVELAND, OHIO
TDA kp. susirinkimas įvyks pir

madienį, 22 d. liepos 8 vai. vakare, 
920 E. 79th St., Lietuvių Darb. Sve
tainėje.

Visi nariai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
svarstyt, taipgi šiame mitinge bus 
distrikto organizatorius Samburg. 
Grupių kapitonai, paraginkite savo 
grupės narius ateit, taipgi atsisves- 
kite naujų narių ir duokles iškolek- 
tuokite.

jums prisipažinsiu, kad aš maniau, jog 
mano raudonarmietis pabėgo kartu su 
išvažiavusiais čigonais. Velnias gi jį ži
no, maniau, gal ir pabėgo. Ir ištikro pa
sirodė, kad čigonai išvažiavo. O kas 
svarbiausia, kad čigonų tarpe įvyko ski
limas: trys čigonai atsisakė daugiau val
kiotis ir pasiliko fabrike dirbti.

—Na gerai, bet kame dalykas yra su 
jūsų Zurovu?

—Tame ir dalykas, vienas iš čigonų li
kusių dirbti fabrike pranešė Zurovui, 
kad čigonų tabūnas išvažiavo ir Zuro
vas pasileido juos vytis.

—Jis ką gi, ar pabėgti su jais norėjo?
—Priešingai, grąžinti čigonus, kad jie 

dirbtų medžių pjovimo fabrike. Žinoma, 
tas jo^sauvališkas atitrūkimas nuo kuo
pos yra dar sena liekana. O kad Zuro
vas grįš atgal į kuopą, aš tą žinojau.

—Reiškia, dabar jis bus teisiamas?
—Jokiame atsitikime. Juk pas jį bu

vo patys geriausi velijimai, nors ir sako
ma, kad gerais velijimais kelias grįstas į 
pragarą. Žinoma, kitas klausimas, jeigu 
Zurovas būtų turėjęs blogus tikslus. Ta
da reikėtų atiduoti teisman, bet jis ir 
dabar savo gavo.

—Na, ir kaip gavo?
—Į mūšio lauką pasiunčiau jį be šau

tuvo. Tas raudonarmiečiui didelė gėda. 
Antra—aš vakare su juom plačiai pasi
kalbėsiu. Žinoma, dar pridėsiu jam po
rą dienų dirbti valgykloje. Trečia, mū
sų laikraštyje bus tas jo sauvališkas at
siskyrimas pilnai aprašytas. Trumpai 
kalbant, tas atsiskyrimas jam brangiai 
atseis.

“Priešo” pasiuntinis prisiminė, kad ke
li metai atgal jis Sovietų Centro Komite
to organe “Izviestija” skaitė apsakymė
lį po angalviu “Rumpa Šalį”. “Rumpa 
Šalį” — čigoniškai reiškia “aukso ran
kos.” Taip kartais ir vadina čigonus, su- 
gabius, kas patvirtinta faktais.

ALDLD 180 kp. laikė savo 
nepaprastą susirinkimą, kuria
me buvo išduotas labai platus 
ir žingeidus delegato G. U. ra
portas iš Visuotino Prieškari- 
nio-Priešfašistimo Kongreso, 
kuris įvyko Clevelande. Ra
portas priimtas su užgyrimu ir 
išrinkta komisija iš A. švie- 
žausko ir J. Piontkos, kad ap
lankytų visas vietines draugi
jas sukėlime aukų pasiuntimui 
bei padengimui mūsų draugų 
delegatų kelionės lėšų į Išeivių 
Kongresą, kuris įvyks rugpjū
čio mėn. Kaune.

NOTICE is Aheieby given th it 
A 5758 has\bcęn i 
to sell beer a 
the Alcoholic __
320 Flatb'ush Ave., 
County of, Kings, 1 
premises.

HAROLJ G 
320 Flatbush Ąve.,

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedeliomis ir Šventadieniais: 
10-12 ryte

168 Manhattan Avenue,
---- Brooklyn, N. Y. “ 

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Klausimas bedarbių narių, 
kurie negali pasimokėti pilnai 
metinių duoklių į ALDLD. Nu
tarta kreiptis į ALDLD Centro 
sekr., kad nesulaikytų “švie
sos” siuntinėjimą. Kuopa ima 
atlyginimo atsakomybę.

Apie Visuotino Suvažiavimo 
tarimus bei obalsius labai pla
čiai kalbama mūsų surūkusio
je kolonijoje! Įvairiu, šventais 
vardais, draugijų narių darbi
ninkai, žingeidumo, apimti, 
specialiai atlanko mane ir 
su dideliu dėmėsiu teiraujasi, 
ką tokio tas didžiulis kongre
sas (suvažiavimas) nutarė, ko
kius planus padarė prieš ka
rą ir fašizmą. Pasirodo labai 
aiškus reiškinys, kad sunkios 
gyvenimo aplinkybės priverčia 
ir mūsų brolius katalikus dar
bininkus protauti, j ieškoti tam

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Klausimas, ką turime dary
ti, jeigu tokių organizacijų ei
liniai nariai yra susidomėję 
istoriniu Cleveland© kongresu 
ir taip pat simpatingai prijau
čia bendram frontui ? Mes, 
buvusio kongreso delegatai, tu-

Orui atvėsus, būtinai reika
linga kožnoj kolonijoj šaukti 
masinius susirinkimus ir 
sekliai išaiškinti bendro visų 
darbininkų fronto svarbą ir 
rolę. Ir tuomet mes tikri būsi
me, kad sekančiam visuotina
me bendro fronto kongrese tu
rėsime ne 255 dek, o mažiau
siai 1500 ir atstovausime ne 
56,083, bet apie 500,000 lietu-

HYMAN BERGER
SAVININKAS

NOTICE is 
A 6897 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
4824—6th Avenue, 
County i of Kings, 
premises.

HARRY 
4824—6th Ave.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų; Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Dubną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

j kitus miestus.
Tėl.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

iisiiisiiiaiiioiiiaiiiaiii



Philadelphia, Pa
antra

darbininkamslaikas
Keli lietuviai pas mus pr

Rygiet

McKees Rocks, Pa

Norwood, Mass

mo
jos

tiniam kliube ir kitur
irgi, sakoma, pati nusišovė

buvo lauke rastas lavonas lietu- f Žvalgas.

Schenck Avc. Brooklyn, N 85 Hudson

on
ANDREW3061 Fulton 169 Calyer Coney

195 Howard Brooklyn 566
3442 FultonNOTICE

121 Howard

4513

NEMIA120 Autumn 2993 Fulton

tlw

Pearl

2788 Fulton
1823 Church

5616

165 Bedford252 Fulton Reid

2456 Pitkin

769 Liberty
162 Seventh

the

Brooklyn

the

8006
,724 Sterling 230 DeKalb

siuned No.

the

536 Central

291-3 Kent
1660

JACOB
Brooklyn, N. Y. 887 Hart

NOTICE la 
A 7302 has 
to sell beer

given that License No, 
issued to the undersigned

Street, 
Kings,

ANNA SCHULZ 
Ave:

HINSCH 
Brooklyn

NOTICE is 
A 6547 has 
fo sell beer

NOTICE is 
A 6990 has 
to sell beer

ERICH 
Ave.,

Avenue, 
Kings,

ADAM 
Brooklyn

1821 Church

and CARMELO 
Brooklyn

2784 Fulton

žinoma, kad tie darbininkai

is hereby given that’ License No.

ANNA 
Avc.,

BEYER
Brooklyn, N. Y,

Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

su jų ’ reikalavimais

1663—10th

333 Smith

CAPETANOKIS
Brooklyn,

ROY
Brooklyn, N. Y

5807—5th

CARDONE and 
SCHIAVON

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off th<

and ABE J0RTNE1 
Brooklyn, N.

I^w at
Borough . of Brooklyn, 

to be consumed off the

off the premises.
HENRY

2905 Fort Hamilton

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LIEBOW1TZ
Brooklyn

GEORGE BARNDT
Ave., Brooklyn

NEARY
Brooklyn, N. Y

NOTICE is 
B 4525 has 
to sell beer

Law a1
Borough of Brooklyn 

be consumed off th<

NOTICE 
A 7951 
to sell 
the 
5807-

WILLIAM PONGE 
St., Brooklyn

NOTICE Is 
A 8117 has 
to sell beer

HANS VIETS
766 Franklin Ave.. Brooklyn, N

JOSEPH
81 Rockaway Ave.,

JOHN GAPINSKI
Ave., Brooklyn

J. KUCK 
Parkway, 

Brooklyn,

NOTICE is 
A 7980 has 
tn sell beer

SAMUEL SILVER 
346 Franklin Ave., Brooklyn

hereby given that License

SAMUEL GOLD 
Bros.)

Brooklyn, J

is hereby given that Licent-

Law at
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License Nc. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 7!
Beverage Control 

Borough of 
> bo consumed off

HELEN HELMS
392 Crescent St., Brooklyn

SAM SAPEGA
Ave., Brooklyn, N. Y.

MJNNA JENSEN 
Ave., Brooklyn

Borough of
> be consumed off

SCHELLE
Brooklyn

Law at
Borough of Brooklyn 
be consumed off the

JOHN SHRUPSKI
61 South 2nd St., Brooklyn, N. Y

WILLIAMS
Brooklyn

DAVID ITZKOWITZ 
St., Brooklyn,

ALBERT DEEG
1094 Hancock St., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7321 has been issued to the undersigned 
to sell beer i 
the Alcoholic 
1808 Kings Highway, 
County of Kings, to 
premises.
MORRIS GOLDMAN 

1808 Kings Highway

TOSCANO
Brooklyn

hereby given that Licenuc Nrt 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of

Beverage Control Law at 
Street,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

t retail under Section 75 of
Beverage Control 

Ave., Borough of

HEINE
Brooklyn, N. Y.

Law at 
Borough of Brooklyn, 

i be consumed off the

Borough 
to be consumed on

JOSEPH SCHWARTZ
Avenue, Brooklyn, N. Y.

BOEHLING
Brooklyn

NOTICE is 
B 4353 has

Į to sell beer

ANTON
728 Evergreen Ave., EDWARD HENNESSEY

Ave., Brooklyn

on the

NOTICE. is hereby given that License No. 
A 3079 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
♦he Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th© 
premtsea.
LENA ROVNER. KOVNER S RESTAURANT 
3202 Church Ave.. Brooklyn, ;N. Y.

KILSTEIN
Brooklyn

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

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

MORRIS COHEN
1238 Hancock St., Brooklyn

IRVING
2905 Ocean Ave.,

NOTICE is hereby 
A 7730 has been 
to sell beey at retail under Section 75 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
392 Crescent Street, Borough of Brooklyn 
County of Kipgs, to be consumed off the 
promises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4557 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic 
144 Ralph 
County of 
premises.

DIEDRICH DREWES
499 Rogers Ave., Brooklyn, N- Y

CRISCILLO
Brooklyn, N

MEYER
Brooklyn, N. Y

hereby given that License Nb. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

FRED WILKENS 
St., Brooklyn

PASCAL BELIDES 
Island Ave., Brooklyn

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

Beverage Control v Law at 
retail under Section 75 of 

Ave., Borough of Brook- 
to bo consumed off

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

hereby given that License No. 
boon issued to the undersigned 

retail under Section 75 of 
Beverage Control 

Street, 
Kings,

MICHAEL J3OYLE
RALPH BAR and GRILL 

Brooklyn, N. Y.

JOHN NICOLAYSEN
Ave., Brooklyn

RAKOFF
Brooklyn, N

MILDRED OWENS 
2924 Avenue M, * Brooklyn

JOSEPH HAUBER
Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3503 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
291-3 Kent 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4243 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1762 East New York Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings', to be consumed on 
the premises.

SANTO MESSINEO
1762 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 3927 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
thb Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO OHLERICH
St., Brooklyn

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7884 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. /
ROSE GROSSBERG and LEE1? LIEBEMAN 
130 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7331 has been issued to the undersigned 
to soli beer at _ret»il under Section 75 of 
the Alcoholic 
333 Smith 
County of 
premises.

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

Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4013 has, been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
407 Court Street, — 
County of Kings, 

premises. 
JOSEPH NEMIA 
407 Court St.,

FRENCH
Brooklyn,

GERVE
Brooklyn

JEANNE KATZ
Ave., Brooklyn

TAGER
Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9587 has been issued to the undersignod 
to sell beer at 
the Alcoholic 
728 Evergreen Ave. 
County of Kings, 1 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6975 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
887 Hart 
County of 
promises.

Alcoholic Beverage 
Park Avenue, Borough 

be consumed on

76 of 
Law at 

lorough of Brooklyn, 
be consumed on the

Beverage Control Law 
Avenue, Borough 
Kings, to be consumed on

given that License No. 
issued to the undersigned 

beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
85 Hudson 
County of 
premises.

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

the Alcoholic Beverage Control 
84 Rockaway Ave. 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
B 2578 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1906 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

MARX DELICATESSEN LUNCH. INC. 
1906 Avenue M., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6669 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1094 Hancock St.< Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

NOTICE la hereby given that License No. 
A 8496 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1461 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
Courtty of Kings, to be consumed off the 
premise*.

SALVATORE CAPP1ELO
1461 Bedford Ave.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

it retail under Section 75 of
Beverage Control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn, 
be consumed jff the

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
-4th Avenue, Borough of Brooklyn,

be consumed on the

ZOLOTOR
Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5355 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1828 Nostrand Ave., Borough of Brooklyi^, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD VON KAMPEN 
1828 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby giyen that License No. 
been issued fo the undersigned 
at retail ujidei’ Section 75 of

..„j- Control Law . at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7734 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho ■ Alcoholic Beverage Control Law at 
738 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to b© consumed off the 
premises.

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

NOTICE
A 7165 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
5410—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.!

FOOD STORES, INC 
. Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

FRANK KRESSE 
St., Brooklyn

NOTICE is hereby giver, that License No. 
A 9466 has been issued lo the undersigped 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

2924 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

SAM 
Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8913 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75' of 
the Alcoholic Beverage Control 
2905 Ocean Ave, 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7241 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
123/4 Hancock St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

girdi, šis reikalavimas reikėjo 'dė tokią didelę vienybę, kad

NOTICE is 
A 6251 has 
to sell be*r __ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
766 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby gh en that License No. 
A 8074 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section- 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1617 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ABRAHAM SHAPIRO and LOUIS SHAPIRO 

(ACE FOOD STORES)
1617 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3025 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
tho Alcoholic 
484 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

MICHAEL 
484 Broadway,

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

retail under Section 75 of 
Beverage Control Law kt 

Ave.

NOTICE is 
B 3416 has 
to sell beer 
the 

2411

retail under Section 75 o
Beverage Control Law al 

Street, Borough of Brooklyn 
Kings, to bo consumed off th<

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8361 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control I.»w at 
74 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

* FRED JENSEN 
5410—8th Ave., Brooklyn

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

iNOTICE 1s hereby given that' License No. 
A 8631 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
637 Nostrand Ave., 
County of Kings, to

I premises.
I CONFIDENCE PURE 

637 Nostrand Ave.,

Law at
Brooklyn, 

the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Law at 
Brooklyn, 

the

Law at 
Brooklyn, 

.the

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

the Alcoholic Beverage Control Law at 
6905 Ridge Blvd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

ABRAHAM and LOUIS SHAPIRO
6905 Ridge Blvd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 9017 has 
to sell beer 
the Alcoholic

Borough of Brooklyn, 
be consumed off th*

! is hereby given that Licenfv> No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
-5th Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Control Law at 
Brooklyn, 

the

Law at 
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
874 Nostrapd Ave., 
County of Kings, tc 
premises.

ANTHONY
874 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5841 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
325 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of King*, to be consumed off the 
premises. .

DAVE ANDERSON—JOE KOT 
825 Rogers Ave,, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at

i 208 Pearl Street, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLIE and
(Gold

NOTICE is 
A8568 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
162 Seventh 
County of Kings, 
premises.

Brooklyn, 
the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

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

retail under Section 76' of 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to bo consumed on

NOTICE is 
A 4250 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
63 Reid Avenue, 
County of Kings, 
I>remjses,

Law al
Borough of Brooklyn 

bo consumed off the

NOTICE is 
A 8045 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
8006—3rd Avenue, 
County of Kings, 
premise*.

WAITER E. HASLAM and 
GEORGE W. UMLAND

Ave., Brooklyn,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 76 of 
Beverage Control 

Borough of 
to be consumed on

NOTICE
A 6972 has been issued to the undersigned 
to soli beer s 
tho Alcoholic 
5616—8th 
County of 
premises.

DAVID LAHN
3836 Flatlands Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6292 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7 
tho Alcoholic Beverage Control 
3147 Fulton Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ADOLF NUNNENKAMP
3147 Fulton St., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that Lici 
B 3624 has been issued to the uni 
to sell beer at retail under Section -76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280-282 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

GEORGE W. BLUEMER and 
HARRY G. BLUEMER

280-282 Fulton St., Brooklyn, M

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4465 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail Under- Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
499 Rogers Avenu*, 
County of Kings, 
premises.

-------- ,, INC
Brooklyn, N,

NOTICE is hereby^ given that License No. 
B 3090 has been 'issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 South 2nd Street., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is 
A 5269 has 
to sell beer 
tho Alcoholic 
4513 Avenue 
County of Kings, 
premises.

VfILLIAM II. SCHULT 
Snue D, Brooklyn

NOTICE is 
A 6234 has 
to sell beer 
the Alcoholic . Beverage 
121 Howard Ave 
Cour.tv of Kings, 
premises.

HENRY 
Avc,',

Brooklyn, 
the

NOTICE
A 7536 has been issued to the undersigned 
to sell beer » 
tho Alcoholic 
210 Court 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 71 
the Alcoholic Beverage Control Law 
39 Wallabout Mkt., Borough 
County of Kings, to bo consumed on 
promises.

ALBERT CHARLESTON
39 Wallabout Mkt., Brooklyn, K

NOTICE is hereby given that License No. 
A 3305 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280 DeKalb Ave., . Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

WILLIAM BECKMANN 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5271 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

. the Alcoholic Beverage • Control Law at 
1415 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS ROSENTWEIG
415 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

T ,aw al 
Borough of Brooklyn 
j be consumed

NOTICE is 
A 9432 has 
to sell bęer 
the Alcoholic

NOTICE is* hereby given that License No. 
B 3782 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2456 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AUGUST E. MARTENS
Ave., Brooklyn, N. Y.

of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8995 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
892 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO SCHULE—WM. DROEGE 
892 Nofatrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 6583 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
169 Calyer 
County of 
premises.

Brooklyn, 
the

NOTICE is 
A 7277 has 
to« sell beer 
the Alcoholic 
1408 Nostrand 
County of Kings, to 
premises.

FREDRICK 
1408 Nostrand Ave.,

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

the Alcoholic Beverage Control Law at 
1349 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings', to b< ' consumed off the 
premises. ,

RHODA NATHANSON
1349 Nostrand' Ave., -Brooklyn, N. Y,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 75 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE is hereby given "that License No. I 
B 2767 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of | 
tho Alcoholic Beverage Control 
95 Church Avenue, Borough . of 
County of Kings, to be consumed on 

premises.
S-N-T CAFETERIA. INC.

95 Church Ave., Brooklyn, N

A an iivivuy juwii Iiint
A 4144 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Acoholic Beverage Control 
6751—5th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No; 
A 9451 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Schenck Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

A. GOTTFRID ERICSON
74 Ralph Ave., Brooklyn, N,

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

tho Alcoholic Beverage Control Law at 
769 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SALVATOR AMBROSIO
Ave., Brooklyn, N. Y.

(THE
144 Ralph Ave,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5910 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic /Beverage Control Law at 
195 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Nuo pietų buvo sušaukta su
sirinkimas, kuriame dalyvavo

un-
Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4191 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 ,of 
the Alcoholic Beverage Control ' Law at 
341 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HANS R. HASE and THEODORE BORK 
841 Ridgewood Ave., Brooklyn, N; Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
124 North 6th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH GEORGE SAGEVICH 
124 North 6th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1614 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Jay Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7642 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1283 Prospect Ave., 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE 
1283 Prospect Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3411 has been issued to • the undersigned 
to sell beer at rethil under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage , Control Law at 
1115 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BROTHERS DINERS, INC.
1115 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Coney Island Ave., Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed 
premises.

NOTICE is 
B 4138 has 
to sell beer 
the 
4718—-4th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

ARTHUR D. PUTNAM
4718—4th Avc., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7447 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

KARL ANTHONISEN
563 Wilson Ave.,• Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5733 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1470 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

ALBERT SPECKMAN
1470 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6512 has been issued to the undersigned 
to sell laser at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3836 Flatlands £ve., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
A 7455 has 
to sell beer 
tho Alcoholic 
1663—10th 
County of 
promises.

NOTICE is- hereby ghen that License No.. 
A 2737 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
A 7335 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn* 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License &o. 
A 4264 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Tompkins Avo., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, io be consumed off the 
premises.

ANTONIO BARBA
433 Tompkins Ave\, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
B 3301 has 
to sell beer 
the 
527 Park Avenue, 
County of Kings, 
premises.

J /'MES 
527 Park Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6882 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2993 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK TIEDEMANN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby that Licence No.
A 5253 has been issued to the undersigned 
to sell beėr at retail under Section 75 of 

Brooklyn, i the Alcoholic Beverage Control Law at 
the 424 Van Brunt St., 

County of Kings, tx 
premises.

GUSTAVE
424 Van Brunt St.,

NOTICE Is hereby given that Licence No. 
A 3893 has bden issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. , NOTICE is hereby 
A 5430 has been issued to the undersigned B 3133 has been i 
to sell beer at retail under Section 75 of to sell 
the Alcoholic Beverage Control Law at
1205 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
OTTO I). BUCK and HENRY G. WOLBERN
1206 Liberty

JOHN GENESKE
67 Jay St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4132 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Windsor Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WIYjLIAM C.
255 Windsor Pl.,

WILLIAM KUMM
210 Court St., Brooklyn

hereby gi’-en that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 75 of 
Beverage Control T«v at 

Borough of Brooklyn* 
to be consumed off the

NOTICE is 
B 3135 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
2788 
County of Kings, 
premises.

HARRY DIEFENBACH 
Brooklyn

NOTICE is hereby given .that License No. 
A 7675 has been issued to’ the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1858 Nostrand Avo, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed of 
promises.

GIUSEPPE CINCOTTA ' 
(Newkirk Fruiters and Groceries)

1858 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby g’.ven that License No. 
A 7140 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8061 . Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that Llcensd No. 
A 9398 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2905 Fort Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7298 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
80 Rockaway Ave., 
County of Kings, t 
premises.

HYMAN
80 Rockaway Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6475 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

I the Alcoholic Beverage Control Law at 
165 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID GREENFIELD
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby g;ven that License No. 
RL 10922 has been jssued to the undersigned 
to sell beer, wine And liquor at retail 
dor Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 762 Flushing Ave. 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on *the premises.

FIVE CORNERS CAFETERIA, 
762 Flushing ’ Ave., I’

NOTICE is 
B.'1448 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
566—4th Avenue, 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2790 has been issued to. the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law 
414 Utica Avenue, Borough 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BERTHA GOLDBERG
414 Utica Ave., Brooklyn, N

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

the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,- to be consumed off the' 
premises.

NATHAN ESKOLD
169 Nostrarj^l-Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7026 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Pl., Borough of Brooklyn; 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY WEHMANN
Brooklyn, N. Y.

i šeimą, tai jau 
Idyti įvairiomis 
jau tų “extra-

NOTTCE f*' hefeby glvėn' 'that LicbnAe Nd.' 
A 6694 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law" at 
120 Autumn Avc., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHOLD KRONER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 7933 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
394 Etna Street 
County of Kings, 
premises.

ADOLPH WOLTMAN 
394 Etna St., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1416 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1042 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISSAC GOLDBERG
1042 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2222 Rockaway Avc., 
,County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
2222 Rockaway Ave.,

Netoli minėtos žmogžudys
tės vietos, mėnuo laiko atgal

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7955 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1823 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB DOLMATCH
Ave., Brooklyn, N. Y.

Taigi patartina visiem Free 
holdo lietuviam' skaityti darbi 
ninkiška literatūra ir laikraš

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN KETELSEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn 
be consumed on th<

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN
3160 Fulton St.,

NOTICE is 
B 151 has 
to sell beer 
lhe Alcoholic 
1007 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings-, to be consumed on the 

premises.
JOSEPH

1007 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2422 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Bushwick1 Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SARAH ETTINGER
241 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

pastatyti vakar, o dabar nelai
kąs ir pavojinga, kad vietoj lai
mėti daug, galima viską pra
laimėti. Todėl, girdi, geriau tą

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1608 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tbe Alcoholic Beverage Control Law at 
1660 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

DANIEL 
FRANK 
(BELVIDERE GRjlLL 

Broadway, Brooklyn

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at rAtail under Section 

Alcoholic Beverage Control
3449 Fulton Street
County of Kings, 
premises.

WALTER GARŠVA
3449 Fulton

graborius kaip padarė, ar tą 
maišą paliko, ar jį trenkė kur 
po paraliais./

NOTICE is 
A 9163 haš 
tho Alcoholic 
to sell beer i 
804 Knickerbocker 
lyn. County of Kings, 
the premises.

JOSEPH E^GELMAN
804 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y

...

vio šliko, kūriš buvo dviem;šū
viais peršauta^ ir 'dar galva 
sudaužyta. Kas minėtą lietuvį 
nužudė, nėra susekta.

Naktį, tarpe 9 ir 10 liepos, 
3 kulkomis nušovė lovoje mie
gančią moterį miestelio gar
saus politikierio skvajero Ja
mes J. Westwoodo. Moteriškė

reikalavimą pastatyt, bet bal
suojant didžiuma nubalsavo, 
kad priimti komiteto raportą ir 
grįžti į darbą, o moterų ir vyrų, 
mažiausiai uždirbančių, reikala
vimą paduosim ir dirbdami.

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

tho Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn* 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

89 Ralph

vo nugabentas į ligonbutį. Tai 
gydytojas ir slaugės ir suteikė 
pagelbą. Bet buvo pašaukta ir 
ta moteris J. B. šventinti ir vel
nius varyti. Taip pat keliatą 
protaujančių moterėlių prikal
binę, nutarabanijo su ta šven
tenybe išgydyt. Bet kitus par
grįžę į namus net juokus kre
čia, sako, ta moteris, lenkė, nu
siveda į išeinamą vietą ir pra
deda visaip bjauroti ir mesti 
visas ligas į tą puodą. Na, tai 
jau ir pasveiksi. Tiktai tikėk. 
O ar žinot, kiek ligoniui kaš
tuoja? šeši doleriai. O kitam 
gal ir kokia dešimts. Mat, vis 
yra išrokavimas.

Vienas žmogelis buvo pri
kalbintas per F. S., kad va-

rNOTTCE is 'hereby given that Licence No. 
A 8391 has been iaaued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
805 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

SARAH SHAPIRO
805 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

nei prie unijos
Taipgi ir kurie 1933 metais ske- 
bąvo, dabar jau nėjo dirbti. 
Tas parodo darbininkų pažen- 
gimą pirmyn savo reikalų su
pratime.

buvo rami ir rimta, 36 m. am
žiaus, rodos, ji priešų turėt ne
galėjo.

Tą naktį pats skvajeris ir jo 
k o n st. e b e lis su pašalinėmis 
dviem moterimis bastėsi nak-

.streikierių kyla balsai ir stato 
daugiau reikalavimų ir kad tęs
ti streiką, kol bus išpildyti visi 
reikalavimai. Dar reikalauja 
pakelti moterims nuo $14 iki 
$16 algas ir vyrams, kurie ne
turi nei $20, kad būtų pakelta 
iki $20. ,Iš Peabodės, Masydo, 
kaipo kalbėto j as-vadas kalba ir 
nurodo kompanijos naudai, kad,

Liepos 10 d. Lietuvių Svetai
nėje įvyko entuziastiškas N. L. 
W. Ass. Unijos susirinkimas, 
kur buvo apkalbėta darbdavių 
nesiskaitymas su unijos jau se
nai statomais reikalavimais. JPa- 
gabaus darbininkai vienbalsiai 
nusitarė paskelbti streiką 11 d. 
liepos. 5-tą valandą iš ryto, jau 
buvo pastatyta pikietas ir dar
bininkai, kurie nedalyvavo iš 
vakaro Unijos susirinkime, bu
vo sulaikomi nuo ėjimo į dar
bą ir veik visi grįžo į namus

moterim ir vyram mažiausiai, 
uždirbantiems reikalavimą pa
likim, kaip sugrįšim į darbą, 
tai tada pareikalausim per “ar- 
bitraciją”. Nors gerokas skai
čius darbininkų ir darbininkių

Pats skvajeris Westwoqdas 
1931 m. automobilium užmušė 
žmogų ir buvo išteisintas. Jų 
šeimyniškas gyvenimas irgi 
buvo miglotas.

J. Miliauskas.

turėjo pilną teisybę, kad ge
riausiai streiko laiku reikalavi
mas pastatyti ir būtų buvę len
gvai laimėtas. Bet jei darbin- 
kai tokios vienybės laikysis, ko
kią dabar parodė, tai galės ir 
už kelių dienų, jei darbdavis 
nesutiks su tokiu menku reika
lavimu, ir vėl paskelbti kovą- 
streiką. Darbdavis ir dabar bū
tų neleidęs eiti į streiką, bet 
tikėjos, kad darbininkai nesilai
kys tokios vienybės. Jis manė, 
kad darbininkų nesiras daug, 
kurie eis į streiką. Bet tas darb
davio išbandymas pasirodė kaip 
tik atbulai. Darbininkai paro-

Dvidešimto Šimtmečio Fanatiz 
mas ir “Stebuklai.”

tikinti į fanatizmo burtus, bet 
ir visi kiti, kurie palaiko tą 
kapitalo ramstį, turi susiprasti 
ir daugiau nesiduoti tokiems 
čižikam išnaudoti. O laikas ir 
labai
žengti pirmyn prie liuosybės ir 
broliško gyvenimo visam pa
saulyje.

arba stojo į pikietninkų eiles. 
Kadangi dabar dirbtuvėj yra 
dideli užsakymai ir reikia grei
tai juos išpildyti, tai darbda
viai sutiko streikierių mažus 
reikalavimus patenkinti. Buvo 
reikalaujama tam tikruose sky
riuose pakelti algas. Todėl tik 
pusę dienos teko streikieriams 
pikietuoti.

tik paprasti darbininkai, bet net 
ir mekanikai, kurie nepriklauso 

nėjo dirbti.

Kaip pirma, taip 
žmogžudystė yta baisi. Skirtu
mas tik spaudos garsinime ir 
žmogžudžių jieškojime. Kada 
buvo paprastas darbininkas 
nužudytas, taį laikraščiuose 
pranešimas vos tik galima bu
vo surasti, bet kaip tas palie
tė politikieriai^ 
laikraščiai užpij 
sensacijomis, o 
extra”, tai kiekyiena dieną gir 
dėti perdaug.

tį “Laisvę,’,’ kur mes randame 
visokių teisingų patarimų ir 
persergėjimų. Tiktai' peržvelg- 
kim mūsų mylimo Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus patarimus ir visi 
būsim užganėdinti jais. Taigi, 
netiktai Freeholdo lietuviai,

tuvių, surado kokią ten “Gior 
zę,” kad būk ji išgydo viso 
kias ligas be jokių vaistų. Per 
eitą vasarą J. B. turėjo nelai 
mę. Važiuodamas su troku ap 
sivertė ir dikčiai buvo užgau 
tas. Tai, žinoma, tuojaus bu

Biskis iš Westwoodo gyveni 
Bugpjūčio 23 

Westwoodienes tėvas 
pamotė Westwoodu namuose 
rasti žuvę nuo kiliku. Mirties 
priežastis buvo nustatyta, kad 
senis nušovė savo moterį ir 
paskui pats nusišovė. Skvajero 
duktė Clara, 14 m. amžiaus,

Odos Darbininkai ir Vėl Parodė 
Savo Solidarumą prieš 

Darbdavius

Sunkiai serga draugė Fran
ces Orlow. Ji randasi Temple 
ligoninėj, kampas Broad ir 
Ontario Sts. Ją galima matyti 
nuo 9 iš ryto iki 9 po pietų.

Draugės ir draugai, kurie 
turite laiko, aplankykite drau
gę Frances. Ji yra “Laisvės” 
skaitytoja ir nuoširdį darbinin
kų rėmėja. Linkiu draugei 
greitai pasveikti.

Seselė ir šiandien keikia tą 
ypatą, kuri prikalbino ten pi
nigų tiek daug sukišti.

Dabar vėl susirgus P. B. pir
miausia kreipės prie gydytojo, 
kuris pasako, kas per liga ir 
prisako, kaip užsilaikyti. Bet 
vis tiek tas fanatizmas traukia 
prie tų senovės burtų ir šaukia 
per telefoną tą monelninkę ir 
paskui pasakoja kitiems, būk 
tai prisiuntė dvasią šventą per 
telefoną ir P. B. pradėjo eiti 
geryn. Su tokiu tikėjimo fana
tizmu mums reikia kovoti.

žiuotų pas tą “daktarę” ir jis 
pasveiks. Tam žmogui buvo 
koks maišiukas užkartas ant 
kaklo ir tame maiše įdėtas 
koks šuns kaulas. Tas vargšas 
turėjo bjaurybę laikyti ligi mi- 

O kai mirė, tai nežinau,

500 darbininkų. Komitetas ra
portavo, kad darbdavis sutinka 

Bet iš

parvažiavęs namo, kaip 2:45 
vai. ryto, sužinojo, kad jo 
moteris nušauta (nušauta bu
vo apie 1:55 v. ryto).



ŠeStas Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Davė $122,000 Tyrimui Raketų New Yorke

Vakar dienos “Laisvėj” ra
šėm, kad Thomas E. Dewey, 
raketų prokuroras, reikalavo, 
kad Sąmatų Taryba paskirtų 
$253,095 į metus tyrimui ra
ketų New Yorke. Jis savo rei
kalavimą laimėjo. Pereitą ket
virtadienį Sąmatų Taryba pa
skyrė $122,000 5 mėnesių lai
kotarpiui. Pasisakyta vienbal
siai. Demokratai parėmė fu- 
sionistus.

Tačiaus tarimas padalytas 
n^ be pastabų. Bronx pirmi
ninkas, Lyons, irgi balsavo už, 
bet pirma padarė sekamą pas
tabą: “Man atrodo, kad di
džiumą tų tyrinėjimų jauni 
žmonės panaudoja kaipo veži- 
nią davažiuoti prie visuomeni
nės algos. Aš spėju, kad šis 
jaunąs ponas Dewey pasirinks 
visą savo štabą iš fusionistų ir 
kad didžiuma tų dolerio į me
tus patriotų stengsis patapti 
algos patriotais.

“Tammany Hall yra tik pra
diniai palyginus su išsimikli
nusiais gaudyme darbų fusio- 
nistais.”

Henry H. Klein, kurio pa- atakas.

mes prie didelio rudeninio 
bankieto.

Visos kitos darbininkiškos 
kuopos galėtų dalyvauti kartu 
surengimui virš minėtų pramo
gų. Būkite “Laisvėj” subatoj, 
3 vai. po pietų.

LDS 1 Kp. Komisija.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare
Ir pagal sutartj 

Tel. Mansfield 6-8787 •

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p. į
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
VALANDOS:

8—10 ryte

161 NO. 6th STREET
1—2 p. p. 
6—8 vak.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Parko vartus atidaro nuo 
• 12 vai. dieną Koncertas prasi- 

Delegacija paliko rezoliuci- dės 6-tą vai. p. p.
ją, reikalaujančią ištraukti ka-l 
riuomefię iš Afrikos, paliauti 
rengimąsi karui ir perduoti 
klausima Tautų Lygai.

Mussolinio atstovui nemalo
nu protestas. Juo labiau bus 
nemaloni ir privers truputį pa
galvoti šiandieninė prieškari
nė demonstracija prie Itali
jos konsulato, 70th St. ir Lex
ington Ave., New Yorke. Įvyks 
11 vai. ryto, 20 liepos. Mūsų 
pareiga ten būti.

grįš, tarnautojai aiškinosi ne
žiną.

teiktoji drausmės duot pinigus 
aplikacija nepraėjo, trumpai 
kalbėjo apie “nelegalumą” to
kio paskyrimo pinigų.

Prieš atidarymą Sąmatų Ta
rybos mitingo, valdybos posė
dyje kalbėjo distrikto proku
roras Dodge, policijos komisio- 
nierius Valentine ir pats ponas 
Dewey. Po mitingo, pono De
wey laukė ponai Graves ir El
mer Irey, abu iš slaptos polici
jos departmento. •

Darbininkų rateliuose pasi
reiškė didelė rūpestis, kad šis 
raketų tyrimas gali koncen
truotis aplink darbo unijas, 
kad jas diskredituoti, vieton 
raketierių viršininkų. Ponas 
Dewey kol kas nenurodė, kur 
link jis suks savo tyrinėjimą. 
Tūli sako, kad darbo unijos 
būsiančios pirmuoju cielium.

Darbininkam dar labiau rei
kalinga suburti visas spėkas [vans nariai šios organizacijos, 
apie savo unijas ir kitas orga- j 
nizacijas. 
darbo žmogių 
galėjus atrhušti

Visuomenės Atydai!
RNMAS. 119 kuopa, 

side L. I., rengia smagų pikni
ką ir koncertą nedėlioj, liepos 
(July) 21, 1935, Vernon Hall 
svetainėje, 45-62 211th Str., 
Bayside, L. L, N. Y. Tai yra 
antras metinis tos kuopos ap- 
vaikščiojimas, kuriame daly-

Bay-

Įžanga 40 centų; vaikams 
15 centų.

Komitetas.

Bendro Pikniko Reikalais

Pereitam komisijos susirin
kime organizacijos bei kuopos 
silpnai pasirodė su atstovais, 
todėl ir dalbas stovi ant vie
tos. Pavyzdžiui; ALDLD 1 
kuopa neprisuntė atstovo. Ai
das ir Builders kartu—vieną. 
LDS^ 13 kuopa nieko. TDA 
17 kuopa — vieną. Na, ar ga
lima tokiomis spėkomis grum
tis su dideliu dalyku ? O laikas 
nestovi ant vietos.)

Užtat subatoj, liepos 20 die
ną, 3 vai. po pietų, turi būti 
galutinas komisijų susirinki
mas “Laisvės” svetainėj (susi
rinkit raštinėj), čionai nutar
sime. kas lieka daryti. Jei pik- • <
nikui neliko laiko, tai rengsi-

Tel. Stag«r 2-0783 NOTARY
Night Tel. 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.

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Reikia dar didesnės 
opių vienybės, kad 

gręsiančias

Veteranai Masiniai Pikietuoja, Piliečių Kliubo Piknikas 
Šalpos Biurą Sekmadienį

Pereito pasaulinio karo ve
teranai ir bedarbiai masiniai Šį sekmadienį, 21 

Amerikos
liepos, 

pikietuoja šalpos biurą E. 20th Lietuvių Amerikos Piliečių 
St. ir Broadway, New Yorke, i Kliubas turės savo 29-tą meti- 
Pikietavimas prasidėjo pirma- nį pikniką. Įvyks Klasčiaus 
dienį, liepos 15 ir eina be per- Clinton Parke, Betts ir Mas- 
traukos. Kas dieną pikietavi- peht Avė., Maspethe. Prasidės 

ryto ir 2 vai. po pietų, šokiams grieš 
Tvarka dvi orkestros. Įžanga 40 centų.

viena'• Manoma turėti įvairių žaidi- 
I mų. Tikimasi gražaus ir link-

mas prasideda 11 vai. 
baigiasi 5:30 vakaro, 
palaikoma labai gera, 
grupė pavaduoja kitą.

Veteranai dėvi kariškas phe- smo pažmonio. 
nines kepures, kurias Ameri- ----------

lauką,- jiems uždėjo ant gal
vos neva del apsaugojimo jų 
gyvybės. Uždėjo plieno kepu
res, o pastatė prieš juos di
džiausias kanuoles ir gasus. 
Šrapneliai draskė kareivių kū
nus į mažiausius gabalėlius 
arba nuodingų gasų patrau
kus užmigo ant visados. Argi 
reikia dar didesnio darbininkų 
išjuokimo ?

Darbininkai ir darbininkės, 
padėkime pikietuoti ir kovoti 
prieš baisų karą ir fašizmą, 
už pakėlimą pašalpos 25 nuo
šimčiais, už unijos algas prie 
pašalpinių darbų, už Darbinin- 

Bedarbės, Senatvės ir So- 
cjalės Apdraudos Bilių HR 
2827.

Amerikos Eks-kareivių Lyga 
v deda visas pastangas, kad ši 

kova būtų laimėta. Sekma
dienį, 21 liepos, 2 vai. po pie- 

x tų, yra šaukiamas labai pla
ktus karo veteranų susirinki

mas. Įvyks 69 E. 3rd St., New 
Yorke. Lietuviai veteranai da
lyvaukite tam svarbiame susi- 

V rinkime, kovokite už savo ir 
yisu darbininkų teises, už ge
resnes gyvenimo sąlygas ir sy
kiu prieš karą ir fašizmą.

v

Svečiuojasi iš Tolimo 
t Miesto Viešnios

I v

“r. Mil Wfcija k™. Par-
tijos Piknike, Ulmer Parke

bus

tu-
Da-

Šiandien, 20 liepos, po pie
tų, Ulmer Parke, kur buvo 
“Laisvės” piknikas, įvyks Ko
munistų Partijos Antro Dis- 
trikto piknikas. Apart visų 
dalykų, kurie randami geruos 
piknikuos, šiame piknike 
nepaprasta programa.

Pirmą vietą programoj 
rėš liaudies šokių grupės,
ly.vaus garsi šokikė Kohana su 
savo grupe. Jose Amaro, nese
nai pabėgęs iš kruvinų Kubos 
reakcionierių nagų studentas, 
išpildys Kubos liaudies šokius. 
Pasirodys ir New Dance Lea
gue nariai su naujais šokiais, 
taipgi rusų grupės. Geriausiai 
pasižymėjusiai šokikų "grupei 
bus įteikta sidabro taurė su 
kūju.ir pjautuvu. Bus ir spor
to, soccer ir baseball žaidimai 
-lenktynės. Dalyvaujantiems 
piknike yra proga laimėti 2 

.savaičių vakaciją darbininkų 
kempėje arba radio ir kitas, 
mažesnes dovanas.

Ulmer Park, gale 25th Avė., 
Brooklyne, privažiuojama B. 
M.T. West End linija, išlipti 
25th Avė. stotyje. Įžanga 35 
centai, bet turinti garsinimo 
korčiukę arba su “Daily Wor- 
keryje” tilpusiu garsinimu mo- 

’ ka tik 25c. Korčiukių galite 
gauti “Laisvės” raštinėj.

Programas:
1. Choras Pirmyn, vadovys

tėje Klimiutės.
2. Rusų Choras iš 40 balsų,

61 kuopos RNMAS.
3. Vaikų Balalaikų Orkes- ar del4 įenotos poros.

. . , . . , Galima matyt nuo 5 iki 1tra Chernishewskio draugys-. {]aį vakarais.
tės, kuopos 65-tos.

4. Rusų vaikų šokiai.
5. Armonikų solo duos D.

Sobchak,
Bus ir daugiau interesingų 

kavalkų. šokiams grieš Sob
chak ir jo Orkestrą.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasi randavo ja fornišiuotas kamba

rys del vienos ypatos, arba del dviejų 

nuo 5 iki 10 valan-

M. Zakarauskas.
Brooklyn, N. Y.24 Hemlock St.,

Į Imkite Jamaica Line iki Cypress 
Hills, ten išlipkite ir eikite po kai
riai.

(169-171)

S Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
Į PAUL GUSTAS 
| LIETUVIS GRABORIUS |

Q Senai dirbąs graborystės pro- ? 
» f esi joje ir Brooklyno apielin- r 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar S
5 atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
R balsamavimu ir palaidojimu c
6 mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim |
S Parsamdo automobilius šerine- g 
g niins, vestuvėms, krikštynoms S 
S ir kitokioms parems g
g šaukite dieng ar nakt| g

g 423 Metropolitan Ave. S 
» Brooklyn, N. Y. 8

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

FOTOGRAFAS

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

alaus.
pasiūlęs jis užsidūmojo, o mud- 
prisiėjo sutikti, nes taip pri- 
kuomet užeini valgių sutaisy-

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. 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, EVėrgreen 1-9770J : - yi ■

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y 
Tel.: Glenmore 5-6191

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y,

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomls Ir Subatomii 
nuo 6 iki ’7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Si.

Pereitą ketvirtadienį Brook- 
lynan pribuvo dvi iš labai toli
mo,miesto viešnios—tai Marg. 
Šapalienė su savo dukrele, 
Adele Savickaite, iš Tacoma, 
Wash. Draugė Šapalienė yra --------
sesuo brooklynietės Kavaliaus- Pereitą ketvirtadienį bendro 
kienės, todėl abi viešnios pas,fronto delegacija lankėsi pas 
ją ir apsistojo. Šapalienė pri- Italijos konsulą protestuoti 
klauso mūsų organizacijoms ir'prieš Italijos kėsinimąsi ant 
yra sena “Laisvės’’ skaitytoja. ĮEthiopijos. Komitetas kelio- 
- Abi viešnios pagyvens'mis dienomis anksčiau buvo 
Brooklyne apie savaitę laiko, o'pranešęs apie delegacijos pri-

* paskui atgal trauks. Iš Taco- buvimą, bet kada nuėjo į kon- 
ma į New Yorką traukiniu va- sulatą, jiems pasakė, kad kon- 
žiuoti ima ištisą savaitę. . šulo nesą. Užklausus, kada su

Kombinacija Valgių Sudaro 
Sėkmingus Pietus

Mano draugas ir valgio bendras, 
Joe Austin, pasikvietė mane pietų. 
Ir mes ėjome jieškoti tūlos viete
lės, vadinamos Seno Bravoro1 Res
taurants, ant 2nd Avė. apie 90-tą. 
Mums buvo sakyta, kati čia mes ra
sime tik keletą dalykėlių valgių są
raše, .bet apsukrus savininkasĄ su
prantąs, kaip sukombinuoti ir kiek 
duoti.

Ir mes ėjome kalbedamies apie 
puikitiš trejukus, 'kaip cherrystone 
klemsus, walnut pyragaičius ir bock 
beer-alų. Atskirai, kiekvienas' iš tų 
yra viso labo tik užkandis, bet tam 
tikroj kombinacijoj, tai yra išsipil
dymas saldžių sapnų.

Tad mes ir sustojome Seno Bravo
ro Restaurane. Savininkas pasiūlę 
menu, kuris susidėtų iš kimštos ver
šiuko krūtines, šparagų su kremo 
sosu, vokiškai keptų bulvių ir augšto 
stiklo

Tai 
viem 
imta,
mo artistą. Visi jie taip paprasti da
lykai. Bet sumaišyti ir gražiai sudėti 
sudaro puikų reginį ir skanų valgį.

Dar vienas dalykas—nors su to
kios rūšies valgiais alus yra priimtas 
gėrimas, tačiaus tankiai mes tuo ne- 
pasilnaudojam. Pirmoj vietoj, alus ne
turi būt peršaltas, kaip kad jis ne
turi būti perkarstąs. Alus, norint 
turėti jį pačiam gerume, turi būti 
laikomas 38 iki 40 laipsnių šaltyje 
ilgą

Ir 
mas 
tyje 
jau nesugrąžins to gerumo ir skonio, 
kaip kad nesugrąžinsi butelio pieno 
gerumą po to, kaip kartą jį Sugadi
nai saule ar karščiu. Daugeliu atvejų 
priežiūra alaus ir pieno supuola. Abu 
yra švelniausi maistiniąi gėrimai.

Puiki Kombinacija
Bet grįžkime atgal prie kelių dau- | 

giau puikių maisto kombinacijų. Ži
noma, mes pripažįstame kumpį sū’ 
kiaušiniais, karštus blynelius su sy- 
rupu, bet leiskite man pasiūlyti se
kamus:

Kepta ėriena. Brussels kopūstėliai. 
Apgruzdintos saldžios bulvės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

• t
231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE 
i BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

25'PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Bėga Nuo Protesto
Pereitą ketvirtadienį bendro

laiką.
dar reikia priminti,' kad laiky- 
alaus ilgą laiką saulėj ar karš- 
jį sugadina. Atšaldymas po to

Telienos goulash. Kiaušinių 
ronėliai. Keptos tomatės.

Kepta kiauliena. Rauginti 
tai. Vokiškai keptos bulves.

Kepta jautiena. Yorkshire 
gas. Svogūnai su Smetona.

maka-

kopūs-

pudin-

ryžiai.Višta pupelių puode. Rudi 
šutinti cibuliukai.

štai čia jums visa eilė kombinaci
jų kurias vyrai mėgsta. Tai tokios 
gudriai sutaisytos kombinacijos res- 
tauranuose ir kliubuose vilioja vy
rus iš namų. Ir del nebuvimo tokių 
valgių namuose daugelis 
rimsta namie vakarais.-

vyrų ne-

(Apg.)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių • Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainiui 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7f| 
6 Skirtingų Rūšių ■ U c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rio* Ims Nemažiau 10 Svarų.

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

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

Brooklyn, N. Y..

3ROBERT LIPTOr
Įstaiga 

Susideda vi 
mams, Ves-

• tuvėms ir

Dovanos

• KARMAN

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybią ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedą 
ir augštyn.Setą $10.00 

Specials nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

_ " ^roo^lyX n. y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

_______ Brooklyn, N. Y.________

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo** 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bmckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FŲRS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

. Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 

Ą Odos Išbėrimai,
.’__ 1 Nervų Ligos,JJh Bendras Nusilpi-

wTJ mas, Nervų Je-
uMz \ i gos išeikvojimai, 

YK, ' / K a t a r i n fai ir
Wf//t I Chroniški Skau-

dūliai. Skilvio ir 
žarnų Ligos, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
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

Kraujo Tyrimai Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spmduliai, Serumų 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 <tk Ava. ir Irving PI. 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. ild 8 P. M. *
O sekmadieniais 9

HES KALBAME

4




