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Darbininkai Visų šalių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik' 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!
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Londonas Bijo, ar Galės 
Išsilaikyt Nazią Valdžia

Londono politikieriai išsi- 
reiškia, jog Hitleris ne iš ge
ro skelbia griežtą karą ne 
tik komunistams, x socialis
tams ir žydams, bet katali
kams ir protestonams, ku
rie’ bet kuom neprisitaiko 
prie nazių politikos. Mano
ma, kad Vokietijoj išsivysto 
nauji pavojingi Hitleriui 
masiniai bruzdėjimai; ir 
abejojama, ar jis galės ilgai 
išsilaikyti.,

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Japonijos Karo Laivynas 
Manevruoja prieš Ameriką

TOKIO. — Japonija pra
dėjo viso savo kariško lai
vyno manevrus, kurię tęsis 
iki spalio mėnesio. Tai Ja
ponų imperialistų atsaky
mas į Jungtinių Valstijų ka
ro laivyno manevrus, pada
rytus jų “pašonėje.”

Užsidarė Anglą-Amerikoną 
Institutas Maskvoje?

MASKVA. — Pagal New 
Yorko “Times” korespon
dento pranešimą, čia užsi-1 
darė vasarinis . 
rikonų Institutas, į kurį bu
vo suvažiavę virš 200 stu
dentų ir mokytojų iš An
glijos ir Jungtinių Valstijų. 
Sovietų Intourist kelionių 
agentūra grąžina jiems lė
šas.

Gal institutas tik taiki
nai uždarytas perorganiza
vimui. Bet tūli koresponden
tai spėlioja, kad gal Jung
tinės Valstijos to pareikala
vo, darydamos prekybos su
tartį su Sovietais. Preziden-
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tas Rooseveltas bijąs, [galva įj ę. Beach, klausi
am erikonai studentai is to ^^jamas senatinėje tyrinėji- 
instituto nesugijztų namo 0 komjsijoje. Suprantama, 
jau kaip komunizmo propa-l- t r .

s i kuri hu;! Elektros Biznis Davė
$700,000 Kyšių

WASHINGTON. — Kuo
met prezidentas Roosevel
tas pradėjo vajų del užda
rymo nereikalingų geso ir 
elektros kompanijų, tai As
sociated Gas 'ir Electric 
Kompanija su skyriais 26-se 
valstijose sunaikino savo 
d o k u m entus-rekordus, — 
|kaip dabar prisipažino tos 
•kompanijos Šerų skyriaus

jau Kaip Komuniniu pi opa-. • kompanija stengėsi tuo- 
gandistai. Toliau issiaiskins mi užslgpti žulikysteS( ku. 
visas klausimas. rjag ” varinėjo, pardavinė-
Religinėse Ainy Riaušėse
Žuvo Jau Astuoni Žmonės

Belfaste, Šiaurinėje Airi
joje, mirė jau aštuntas žmo

dama savo Šerus po kelis ir 
dešimt sykių brangiau'negu 
jie buvo verti. Beach taipgi 
pripažino, kad jo kompanija 
išleido $700,000 politikie-

gus, peršautas laike susikir- 'rjams, idant jie paveiktų ša- 
timų tarp protestditų ir ka- ^es kongresą taip,-kad jis 
talikų. Anglijos ministeris nenutartų panaikint tokias 
pirmininkas St. Baldwin ne- parazitiškas, nereikalingas 
va susirūpinęs del tų riau-[kompanijas.
šių. Bet ištikrųjų jąsias pa
kurstė patys angliški valdo
vai. Jiems naudinga, kad 
žmonės tarp savęs pjauna
si ; šitaip jiems lengviau pri
taikyt Airius nuo atsiskyri
mo nuo Anglijos imperialis
tų. _________

Pašovė Du Streikieriu
4 Council Bluffs, Nebras- 

kos valstijoj, vienas skebas 
pavojingai peršovė du gat- 
vekarių streikierius po de
monstracijos, kur dalyvavo 
1,000 darbininkų. Demons
trantai sudaužė visus sto
vėjusius streiklaužių auto
mobilius.

Rooseveltas, beje, jau ne
reikalauja, kad visos tokios 
kompanijos būtų panaikin
tos, o tik kai kurios. Roose
veltas tarnauja didiesiems 
geso ir elektros trustams, 
kurie lygiai skuta “publi
ką,” kaip ir tos nereikalin
gos kompanijos. Ko Roose
veltas nori, tai kad jos ne- 
simaišytų po kojų to biznio 
tikriesiems tūzams.

Augsburgo miesto majo
ras, Vokietijoj, uždraudė 
žydams eiti į bendras viešas 
maudyklas, nes, girdi, jie 
“nemoką susivaldyti tokiose 
vietose.”

Argentinoje Baus Korespondentus ir už 
Teisingas, Valdžiai Nepatinkamas Žinias

BUENOS AIRES. — Ar-, 
gentinos valdžia išleido pa
tvarkymą, kuriuom griežtai 
suvaržo skelbimą laikraš
čiuose nepatinkamų vyriau
sybei "žinių. Visi laikraščių 
korespondentai ir žinių ag
entūros turi užsistatyti po 
5,000 iki 50,000 pesų paran
kos, pašto valdyboj. Visų 
laikraščiams siunčiamų pra
nešimų kopijos turi būt tai
komos per trejus metus, vis 
tiek ar tos žinios būtų ski
riamos užsienių spaudai ar 
Argentinos laikraščiams.

Pašto vyriausybė gali bile 
kada bėgyje trejų metų pa
reikalaut parodyt tokių ži
nių kopijas ir pinigiškai 
baust iš korespondentų pa- 
rąnkos. Paranka turi būt 
taikoma dar trejus metus po 
to, kai korespondentas bei nimo.

žinių agentūra nustoja siun
tinėt pranešimus t laikraš
čiams. . •; j

Baust gali ir už teisingas 
žinias, jeigu vyriausybė at
randa, kad jos kenkia val
džiai “viešai tvarkai, dorai 
arba geram šalies vardui.” 
Apart kitų bausmių, valdžįa 
gali uždaryt nusikalstančią 
žinių agentūrą arba atimt 
teises korespondentui. Ar
gentinos valdovai dabar 
ypač žiūrės, kad nebūtų už
sienin perleidžiama žinios 
apie tos šalies bonų smuki
mą.

Tacoma, Wash. — Nutei
sta 20 metų kalėjimo Mar- 
gareta Waley, kaipo daly
vė milionierių Weyerhaeus- 
erių vaiko George “kidnapi-

ETHIOPIEČIAI VISI SUJUDĘ APGINTi Nulynčiuotas dar Vienas
_ »twtA Negras

SAVO ŠALĮ NUO ITALIJOS GROBIKU
Tūkstančiai Vyry Liuosnoriij Plaukia į Ethiopų Armiją; 

Vadai Sako, Italą Orlaiviam Nebūtą Kas Bombarduoti
ADDIS ABABA. — Ethi

opijos imperatoriaus Haile 
Selassie atsišaukimas šalies 
seime apginti savo kraštą 
nuo Italijos ir jo išreikštas 
pasiryžimas savo galvą pa
dėti už Ethiopijos nepri
klausomybę išjudino visus 
ethiopiečius.

Iš visų krašto kampų tūk
stančiais plaukia vyrai į so
stinę Addis Abąbą stoti į kad net Italijos karo orlai- 
armiją. Pusiau-nepriklau-’viai mažai ką gautų bom- 
somi įvairių genčių vadai (barduot, apart pačios ethio- 
laiko karo tarybas ir .telkia [piečių kariuomenės. Nes di- 
savo pavaldinius karui su džiausiąs šalies miestas Ad- 
Italija. I dis Ababa turi tik apie 80,-

Šimtai ir tūkstančiai liuo- 000 gyventojų, bet Ethiopi- 
snorių kalbėtojų paskildo po jos valdžia ketina karo metu 
visą šalį drąsindami žmones iškraustyt iš jo gyventojus, 
nepasiduot įsiveržėliams. Šiaip šalyje yra dar keli 
Ąddis Ababoj masiniame maži miestukai, o daugiau,- 
ethiopiečių susirinkime da- šia—kaimeliai iš tokių “na- 
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taikaujanti Anglijos kariš
ki specialistai « pripažįsta, 
jog naujoviškai J Italų armi
jai būtų keblumų Ethiopijos 
kalnuose ir skardžiuose; bet 
jie ramina Italus, kad šian
dieninė karo taktika gali 
turėt pasisekimo, nežiūrint 
tokių keblumų.

Ethiopijos gi vadai sako,

Fort Lauderdale, Flori
doj, baltųjų niekšų govėda 
paėmė iš šerifų negrą Rubi
ną Stacy ir pakorė neva už 
tai, kad jis su peiliu užpuo
lęs vieną baltą moteriškę. 
Šerifai be pasipriešinimo 
atidavė žmogžudžiam tą 
negrą, kuris ištikro nieku 
tai bobai negrąsino.

Naziai Išmosią iš Berlyno
Žydus ir Komunistus

Policijos Galva Paskirtas Skerdikas Komunistą ir Žydą; 
Uždrausta Kataliką Organizacijos; Grumojama Protestonam

BERLYNAS. — Hitleris 
pavarė miesto policijos gal
vą admirolą M. von Leve- 
tzową, nes naziam atrodė, 
kad Levetzow negana ašt
riai kovojo prieš komunis
tus, socialistus ir žydus. Jo 
vieton Hitleris paskyrė bu
delį grafą Wolfą von Hell- 
dorfą, buvusį Berlyno smo-
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lyvavo desėtkai tūkstančių 
žmonių, kuriems •. kalbėjo 
Ethiopijos Jaunuolių orga
nizacijos vadai. Klausyto
jai griausmingais šauksmais 
išreiškė pasiryžimą iki pas
kutinio kraujo lašo gint sa
vo krašto nepriklausomybę.

Tūkstančiais rašosi nauji 
nariai į Ethiopijos Jaunuo
lių organizaciją, užsidegę 
pasiryžimu kovot už ' savo

Anglijos Karininkai Patai
kauja Italijai,

LONDON. — Italijai pa-

mų”: rūsys, o virš jo pasto
gė iš nendrių ir, molio.

Ethiopijos, žemė
Ethiopija turi 400,000 ket- 

virtainiškų mylių plotą, dau
giausia kalnuotą, su gilio
mis skardžiomis/ tarpkalnė; 
mis. Bet šiaip žemė yra ne
paprastai derlinga. • Ji tin
ka visokiems javams ir dar
žovėms, kavai ir bovelnai. 
Numatoma, kad žemėj gali 
būti ir turtingų kasyklų. 
Gamtos turtų išnaudojimas, 
tačiaus, apskritai nėra Ethi-. 
opi jo j išvystytas. -

Paryžiuj Įkalinta 1,000 Demonstravusių 
Prieš Įsakymus Kirsti Darbininkam Algas

Nubaudė Telegrafo Co. 
Už Protestų Perleidimą

BOSTON, Mass. — Apsk
ričio teismo teisėjas S. R. 
Cutler $500 nubaudė West
ern Union Telegrafo Kom
paniją už tai, kad ji perlei
do telegramas, protestuo- gikų vadą, kuris jau tuoj- 
jančias prieš teismo nuo-} po karo buvo fašistas ir vie- 
sprendį.

Teisiami buvo Richard 
Frey, aktorius “Waiting 
for Lefty” teatrinio veikalo, 
kurį kazioni dorininkai at
randa “nešvariu,” ir Martin 
Halabian kaipo “nužiūrėti- 
nas asmuo.” Pirmasis iš
teisintas, o antrasis vienu 
doleriu nubaustas.

Prieš žmonių tampymą 
po teismus1 ir teisimą už to
kius dalykus atsiuntė pro
testo telegramas New Yor- 
-ko Teatrininkų ■ ; Sąjunga, 
Amerikos Jaunimo Kongre
sas ir vienas armėnų kliu- 
bas (mat, Halabian yra ar
mėnų tautos žmogus). Tie, 
protestai labai nepatiko at
žagareiviui teisėjui Cutle- 
riui, ir todėl jis pihigiškai 
nubaudė minimą j. telegrafo 
kompaniją. ■ 

I Bet didžiausia tos baus- 
l-mės reikšmė yra tame, kad 
imdami šį pavyzdį ir kiti 

I kapitalistiniai teismai galės

PARYŽIUS. — Pereitą 
penktadienį sočia listidiai, 
komunistiniai ir kiti darbi
ninkai ir tarnautojai, taip
gi 10,000 pasaulinio karo 
veteranų išstojo į galingą 
demonstraciją, protestuoda
mi, kad ministerio pirminin
ko P. Laval’io valdžia nau
jais savo įsakymais numušė 
algas darbininkams ir tar
nautojams. Paryžiaus poli
cija sako, kad demonstra
cijoj buvę 20,000 žmonių; 
bet ištikrųjų, demonstrantų 
ąrmija siekė lOO^OČO'ar dau
giau. r

Tūkstančiai kariškai ino- 
bilizuotos raitos ir pėsčios 
policijos ir milicijos metėsi 
ant demonstrantų blaškyt 
juos nuo Operos Aikštės. 
Darbininkai gynėsi kumš
čiais ir akmenimis. Kova 
tęsėsi kelias valandas. Po
licija šimtais grobė ir tem
pė demonstrantus į kalėji
mus. Ir kaip kapitalistinė 
spauda paduoda, per tas ke
lias valandas buvo į kalėji
mus sumesta bent tūkstan
tis darbininkų; reikia, ta- 
čiaus, suprast, kad įkalintų
jų skaičius tikrumoj yra 
kur1 kas didesnis.
/ Demonstrantai šaukė : 

“Šalin Lavalį!” Socialistai 
darbininkai savo kalbose, be

kitkp, prisipažino, kaip jie 
klysdavo praeityje, many da
nų, kad kapitalistinė valdžia 
vis tiek yra darbo klasei 
geresnė negu privatiški 
samdytojai. Dabar, sako, 
mes matome, kad buržuazi
jos valdžia yra tokia pat

nas iš.Kappo sukilimo vadų 
delei nuvertimo Vokietijos 
respublikos valdžios.

Grafas Helldorf 1931 m. 
buvo komandierius kruvinų 
fašistų užpuolimų ant ko
munistų. Hitleriui užgro
bus valdžią,, Helldorf vado
vavo nazių pogromam prieš 
žydus. Jis buvo ir vienas iš 
vyriausių Hitlerio provoka
torių, kurie sudarė padegi
mą Reichstago, Vokietijos 
seimo rūmo. Jis, todėl, dar 
kur kas pirm to gaisro su
mobilizavo r u d m a r škinių 
nazių šaikas užpuldinėti ir 
areštuoti komunistus ir kai
resnius socialistus neva kai
po Reichstago “padegėjus.” 
Tuo būdu Helldorf sume
džiojo ir į kalėjimus sugrū
do šimtus nieko nekaltų 
darbininkų vadų.
Sutelktos Visos Galvažu

džių Pajėgos
Dabar Helldorf liko pa- 

■ pradėt bausti telegrafo skirtas Berlyno policijos 
kompanijas už perleidimą galva per konferenciją na- 
darbininkų protestų teis- zių partijos vadų. Iš kon- 
mams ir kitoms valdžios (ferencijos jie išleido pareiš- 
įstaigoms prieš streikieriu (kimą, 'kad nuo šio taiko 
areštus ir kalinimus, prieš “glaudžiaušiai išvien turės 
ateivių deportavimus, prieš veikti policija, smogikai, 
terorizavimus demonstruo- (nazių) partijos viršininkai
jančių bedarbių ir kt.

Bausdami telegrafo kom-
ir miesto valdybų nariai ko
voje prieš... bolševikus.

į koncentracijos stovyklas 
dar 28 naujai vedę žydai ir 
jų moterys nežydės už vo
kiško kraujo “teršimą.” Vie
šose maudyklose žydai vis 
labiau vejami iš vokiečių ir 
kitų “arijų” tarpo. Nazių 
laikraščiai reikalauja, kad 
visai būtų uždrausta vedy
bos tarp žydų ir nežydų.

Weimare kalėjiman pasių
sta 22 nariai Biblijos Tyri
nėtojų Draugijos, kurie at
sisakė nuo hitleriško svei
kinimo pakeliant ištiestą 
ranką, aiškindamiesi, kad 
tokia pagarba priklauso tik 
dievui.
Kumštis prieš Katalikiškas 

Organizacijas
Stettino, Doeslino ir 

Schneidemuehl’io guberna
toriai uždraudė katalikiš
koms organizacijoms viešai 
pasirodyti. Drausmė at
kreipta ypač prieš katalikų 
jaunimo ir sporto organiza
cijas, dėvinčias bet kokias 
uniformas. Nevalia iškelti 
ir jokios katalikiškos vėlia
vos.

Grasina ir Protestonam
Kovai prieš nepaklusnius 

katalikų ir protestonų dva
siškius liko paskirtas žiau- 
rūnas Hans Kerrl kaipa 
bažnytinių reikalų ministe
ris.

Vakar plačiau buvo minė
ta Vokietijos slaptosios po
licijos galvos Goeringo ka
ringas patvarkymas prieš 
katalikus. Dabar Goeringo 
organas “National Zeitung” 
Essene sako, jog panašios 
priemonės bus vartojamos ir 
prieš protestonų * kunigus, 
kurie nepasiduos diktatūrai 
Hitlerio paskirto į vyskupo
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panijas, kapitalistiniai teis- ‘nachališkiis’ žydus ir prieš 
darbininkų skriaudėja, kaip mininkai stengiasi jas pri- pastangas komunistų. ’ 
ir privatiški išnaudotojai, verst atsisakyt nuo tokių 'kian^ip pakirsti

šaknis.”
O propagandos ministerio ‘ L________ •

Goebbelso laikraštis “Ang-
riff” dei to rašo, kad Bei-Uždarinėja Karo 
lynas * turės but apvalytas J
nuo komunizmo, reakcijos ir 
žydų.? (Naziai ‘reakcija’ 
vadina judėjimą prieš Hitle
rio diktatūrą.) _ __

Naziai stengsis arba visai purių, karo veteranų orga- 
išvyt žydus iš Berlyno arba nizaciją, Silezijoj ir nu- 

w’ciw ; rmeViv-lSprenįė užgrobt visą jos 
turtą.

Thuringijoj areštuota 
lė Plienkepurių vadų ir į 
linta koncentracijos stovyl 
loj. Uždrausta Plienkepu 
riams dėvėti savo organize 
cijos uniformas arba bet k 
kius jos ženklus.

Silezijos ir Thuringiji 
Plienkepurių vadai kaltini 
mi, kad jie pasirodę neišl 
kimi hitleriškai valst 
arba apšmeižę tūlus 
partijos vadus.

53 Sužeisti Susikirtime 
Su Streiklaužiais >

‘ SIOUX FALLS, South 
Dakotoį Morrell skerdyklos 
gengsteriai ir skebai už
puolė pikietininkus., Įvyko 
smarki kova, kurioj, sužeista 
53 asmenys. Streikieriąi bet
gi huvijo šalin šimtą skebų.
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Nusinuodijo Kalėjime 
Didžiausia Apgavikė

PARYŽIUS. — Perdaug 
narkotiškų svaigalų nuri
jus, kalėjime mirė Marthe 
Hanau, didžiausia finansinė 
žulikė. Ji buvo vadovė pri- 
gavingo banko su 400 sky
rių. Paskui susiglemžus virš 
100,000,000 frankų pinigų, 
ji pasiskelbė bankrutu. Jos 
šmugelyj buvo įvelta ir daug 
Franci jos augštų politikie
rių.

protestų perleidimo ir fak 
’tinai įvest telegrafo cenzu
rą

Buožių Skundas prieš 
Bedarbių Šelpimą

ST. PAUL, Minn. — Dva- 
rininkai ir buožės skundžia
si, kad negauną kiek rei
kiant darbininkų taukų dar
bam. Jie kaltina pašalpos 
biurus, būk pastarieji “per
daug gerai” šelpia bedar
bius. Bet tikrumoj buožės 
permažai siūlo už darbą ir 
persunkia! prie jg prispau
džia darbininkus.

sie- 
valdžiai

suvaryt juos visus į paskir
tą miesto dalį (ghetto), taip 
kad jie negalėtų bendrai gy
venti mieste su kitais pilie
čiais. i

Nenori Matyt nei Vieno 
žydo

Schoenenburge, Berlyno 
priemiestyje jau ' ištempta 
augštai skersai gatvių palos 
su tokiais šūkiais: “Mes ne
norime matyt Berlyne nei

IŠPLĖŠĖ $48,000
Chester, Pa. — Keturi ap- 

simaskavę ginkluoti bandi
tai pasigrobė $48,000 iš De
laware County National 
Bankę ir pabėgo. Banko ve-vieno žydo!” ‘‘Šalin visus 
dejas buvo priverstas atra- žydus!” ir t. t.
kint jiem pinigų spintą. Per savaitę tapo suvarytakint jiem pinigų spintą.
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iMuellerio bažnytiniuose rei
kaluose. 1 . C JkI

Veteranų Organizacijas
BERLYNAS. — Hitlerio 

valdžia panaikino Plienke-
v
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reikalinga kreiptis?

every day, except Sunday f
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORtf

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year------------------ S5.5B
Brooklyn, N. Y^ per year__________ $7.50
Foreign countries, per year---------- -  $7.50
Canada and Brazil, per year______15.50
United States, six months________$3.00

Brooklyn, N. Y,, six months____ _ $4.09
Foreign countries, six months______$4.00
Canada and Brazil, six months------$3.00

....‘ *■> . ;
Entered as second class matter March 11,' 1924, at 
tte Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 8, 1879

Antras Puslapis Pirmadienis, Liepos 22, 1935

pųugųs jos viršmįnkai prašvilpė ir da
bar ten-krizis—“karšta košė“ verda, anot

^Vilniuje Lietuvių Komitetas taipgi 
rąndąsi suirutėje, kokios iki šiol nebu
vę: klenikalai ir smetoniniai fašistai už
viešpatavo jį taip, kad net tokis dr. Al
seika turėjo pasitraukti į užpečkį.

“Didysis kovotojas už Vilniaus laisvę,” 
Mikolas Biržiška, sakoma, pats apsigy
vensiąs “Pilsudos” mieste.

Kovoti reikalinga ne tik prieš Pilsudą, 
Let ir prieš Smetonidą, nes tiktai tuomet 
bus kovojama už laisvę Vilniaus!

Gerb.,“Laisvės’’ Redakcija: -kas ūkis).,ru n j 
Malonėkit įšąiškihti man ■ 4 2., Mes manome, kad 

šituos klausimus: m v' i-
1. Koks yrą skirtumas

Sovietų Sąjungoj tarp ko
lektyvo ir kolchozo?

2. Ar galima gauti . Sovie
tų Respublikos pilietybės
popieras gyvenant svetimoj.

l ne.
.J 7' • ? 1 , ' > ’ * < * f' ' *

Tačiaus geriau patys kreip
kitės pas JIS konsulatą 
sekančiu antrašu: Consulate 
of USSR., New York City, šies aųtoipobihų...Pereitą žie-

k H V.' <» l > .’.i .-' I ■ ’.< P ■ > t • • •
f altorius tapo nuvežtas lįgpni- mi, kaipo darbininkiško judėji- 

Šis atsitikimas atsidūrė mo darbuotojai įr rėmėjai. Vi
si pažįstami gailisi jų šioj bai
sioj nelaimėje. Kurie turite 
laiko, aplankykite ligoni- Lin
kėtina greito pasveikimo.

Šalna.

nėn
teisme.

n
Montellps Lietuvių Katalikų 

Parapijonų Vargai

čionai sę Roko, lietuvių pa- 
rapijonai užlaiko du kunigu 
ir abudu turi po naujos rū-

mą kunigų įsakymu buvo ren
kamos aukos del naujo alto

riaus ir bažnyčios skiepo grin- 
t rinkliava parapijo- 

nams jau įkirėjo.
Tą užbaigus, štai kunigai su-

ŠYPSENOS

sakė
1933
Sta-

vals- 
pasi-

Revoliucinis Budrumas
Vakar dienos “Laisvės” laidoj mes 

kalbėjome apie pašalinimą,iš Visa-Sąjun- 
ginės Komunistų Partijos eilių išsigimė
lio Enukidzės, kurį buržuazinė spauda ir 

,lietuviai renegatai, Prūseikai ir Ko. 
pradėjo globoti po to, kuomet- jis buvo 
išmestas iš: Partijos. Ar galimas komu
nistų išsigimimas Sovietų Sąjungoj ir 
čia, Jungtinėse Valstijose? Labai gali
mas. Kiekvienas kiek tiek silpnesnis as
muo, kuris pasiduoda bile įtakai, gali 
greit išsigimti ir patapti pavojingu Par
tijai. Paimkim Ameriką. Kiek čia to
kių sumiesčionėjusių, subiurokratėjusių 
žmonių yra buvę mūsų Partijoj! Bet 
Sovietų, Sąjungoj Enukidzėms lengviau 
atsirasti, negu kapitalistinėse šalyse 
veikiančiose Partijose. Apie tai 
Leninas, tai kartojo Stalinas. Dar 
f etų SSSR Partijos plenume d.

įas nurodė:
“Reikia turėti omenyj, kad sovietų 

tybes galingumo augimas sustiprins
V priešinimą paskutinių mirštančiųjų klasių 

likučių. Kaiptik todėl, kad jie miršta ir 
gyvena paskutifies dienas, jie stengsis perei
ti nuo vienų užpuolimo formų prie kitų, aš- . 
trešnių užpuolimo formų, apeliuodami į at- 
silikusiuž gyventojų sluoksnius ir mobili
zuodami juos prieš sovietų valdžią. Nėr 
tokios bjaurystės ir šmeižtų,, kuriais tįe bu
vę žmonės nešmeižtų sovietų valdžią įr ap- 

_• link kuriuos nemėgintų mobilįzuot, atsilie- 
. kančius elementus.

Ant šito pagrindo gali atgyti ir sukrusti 
' sudaužytos grupės senųjų kontrevoliucinių 

eserų, menševikų, buržuazinių nacionalistų 
partijų centro ir pakraščių, gali atgyti ir 

■» ^sukrusti atskalos kontr-revoliucinių opozi
cinių elementų iš trockistų ir dešiniųjų nu
krypėlių. Tai, žinoma, nebaisu. Bet visa 
tai reikia turėt omenyj, jei mes norime už- 

, baigti su šitais elementais greitai ir be ypa
tingų aukų, štai kodėl revoliucinis budru
mas yra ta pačia kokybe, kuri ypatingai 
reikalinga dabar bolševikam.”

Enukidzė pamiršo tai, kas čia pasa
kyta. Jis pamiršo, kad tokioj vietoj, ko
kią užėmė jis, Sovietų Sąjungos Centro 
Veik. Komiteto sekretoriaus, reikia ypa
tingo budrumo, nes tai yra vyriausias 
proletarinės valdžios aparatas, nes . tai 
opiausia, svarbiausia vieta. Enukidzė 
sumiesčionėjo. Į atsakomingas vietas 
jis pradėjo dėti ne ištikimus proletariato 
interesams asmenis, bet priešus, suge
dusius sutvėrimus, kurie jam vienokiu 
ar kitokiu būdu asmeniniai pasitarnavo. 
Jeigu Partijos Centro Komitetas būtų 
tylėjęs, jei 'vadovaują draugai būtų ty
lėję, tai matydami, aišku, prie ko tokis 
išsigimimas, tokis ištižimas gali privesti!

Kiekvienas asmuo, todėl, kųrjs tik kiek 
tiek prijaučia Sovietams, išgįrdęs žinią 
apie pašalinimą iš partijos sugedusio ele
mento, turėtų džiaugtis, turėtu didžiuo
tis tokiu Partijos budrumu. Deja, lietu
viškų sklokininkų vadas Prūseika ir čia 
pasidarę advokatu Enukidzės!. Kiekvie
nas nenaudėlis, sugautas darant žalą ir 
išmestas iš komunistų partijos, patampa 
^rūseikos mieliausiu bičiuliu!
£ Kuomet Prūseika buvo žmogus, tąi Zą- 
Iblionį keikė, o dabar daug aršesnius už 

Ų®abUlionį, jis įmanytų, pabučiuotų!

t Ar Bus Vilnius “PUšiUa?”
jjįy. : J "lenkiški laikraščiai sugestųoja, 

Vilnius būtų pavadintas, “Pilsudą.”
Įį lietuviški laikraščiai del to kelia

Dpt bendra* lietuviška nuotaika gan
Hm. Vilniaus klausimas Lietuvos

Edoj vis labiau atpuola. Vilniaus 
Hfanti Sąjungai surinktus iš žmonių

fedoj

Delei Kauno Kalėjimo Politkalinių
;:ų‘ .■ Sąrašo >■
Pamatę mūsų spaudoje , paskelbtą 

Kauno Sunkiųjų Darbų Kalėjimo revo
liucinių politinių kalinių sąrašą, kunigų 
“Draugo” redaktoriai sušunka: “Tas są
rašas tuo ypatingas, kad iš jo matome, 
jog Lietuvos politiniai kaliniai daugu
moje žydų tautos žmonės...” Argi? Ko
dėl gi kunigų laikraščio redaktoriai ne
galėjo tą sąrašą perskaityti ir kiek tiek 
gauti tikresnių davinių.

Iš paduoto sąrašo, kuriame randasi 84 
kaliniai, apie 50 yra lietuviai, o likusieji 
kitataučiai: žydai, rusai, etc. Tas paro
do, jog Kauno kalėjime lietuviai suda
ro daugumą revoliucinių politinių kalinių 
skaičių.

Kaip su kitais kalėjimais? Mes ma
nome, kad ten panašiai. Reikia atsimin
ti, kad išviso šiandien Lietuvoje randasi 
550 politinių revoliucinių kalinių. Vadi
nasi, paskelbtasis skaičius nesudaro nei 
vieną penktadalį. Labai galimas daik
tas, jog kituos kalėjimuos lietuvių kali
nių dar didesnis nuošimtis.

; , y. < Į
Aišku, nieko blpgo, nieko baisaus, jei, 

sakysim, žydai darbininkai sudarytų di
džiumą Lietuvos rev. politkalinių skai
čių. Žydai darbininkai sūdaro didžiumą 
pramonių proletariato Lietuvoj; 1 žydai 
darbininkai, kaipo miestelėnai, ‘ 1 turėjo 
daūgiau progos klasiniai bpsišvieštiir 
savo reikalus pažinti, todėl iš jų ir yra 
didesnė proporciją kovotojų, komunistų 
ir antifašistų. *

Aišku, tokiu pasakymu kunigų laikraš
tis bando pasakyti, kad, va, žiūrėkit : lie
tuviai yra geri patriotai, piyli Smetonos 
režimą, o žydai—kitataučjai, nemyli jo ir 
todėl jie didžiumoje komųAįfetai. Tokis 
pasakymas būtų neteisingas^,' Faktai ro
do, kad žydų buržuazija tiek pat myli 
Smetoną, kiek ir lietuviška buržuazija. 
Iš kitos pusės, Smetona kreipia domesio 
tięk pat į žydus buržuazus, kaip ir į lie
tuvius. Tik nelabai senai tapo Gedimi
no ordenu apdovanotas tūlas žydas Chi- 
cagoje, kuris garbina Smetonos režimą.

Prieš Smetonos režimą nusistatę dar
bininkai visokių tautų: lietuviai, rusai, 
žydai, lenkai. Visi jie sudaro vieną par
tiją—Lietuvos Komunistų Partiją—kuri 
vadovauja Lietuvos darbininkams ir val
stiečiams jų kovoje su išnaudotojais ir 
pastarųjų valdžia.

Tėišingdi Charakterizuoja
Labai teisingai apiplėšia ADF prezi

dentą William Grėen tūlas T. C. Wallen 
žurnale “The Literary Digest” už liepos 
2° d.
.. ,“Jis savo prigimtimi yra konservaty
vus,” rašo minėtas asmuo. Ir ten pat 
jis pareiškia: ;/•'

Kai kada jis .(Green) 'išleidžia alarmuo- 
jančius pareiškimus, darydamas grąsini- 
mus, būk darbininkai gali paJaryli tą ir ki
tą, tačiaus niekas—netgi valdžios žmonės— 
nėra ypatingai nugąsdinta^ tuoini. Jie ži- 

' no, kad pats Gręen neapkenčią ir bijosi 
streįkų bei radikališkų ■ sukilimų, ir todėl 
pasitikima jųomi, kad jis žiūrės į dalykus 
praktiška šviesa.

} Kas sekė Greeno “karjerą,” kaipo Ą- 
DF prezidento, tas pilniausiai sutiks, jog 
Čia teisingai jis charakterizuotas. Greęn 
bijosi streikų ir sukilimų; Green yra 
konservatyvus; Green daro viską, kas 
tik naudinga išnaudotojams, o žalinga 
darbininkų judėjimui. Jis pats yra tur
tingas; jis gėrikų niekuomet negyvens, 
kaip dabar. Kas gi jam senatoriai ar 
kiti koki valdininkai? , -

; Žinopią, del to, darbininkams) prisieina 
smarkias nukęsti. Bet jie anksčiau ar 
vėliau atsikratys tokių Greenų.

---------------------- \

popieras gyvenant svetimoj,labai mažai (gal rublis, ar'dų. šita 
šalyj, pąv., kaip Kapadoj kiek — tikrai nežinome).
ar kur kitur? 'Kur del to Vaikus turi užlaikyti patys 
reikalinga kreiptis? tėvai. t Jeigu vyrąs palieka mano"statyti""Aau?ą"'bažnytinę

3. Kaip Sovietuose yra žmoną su vaikais, tai jis 
su persiskyrimais: kiek jie turi prisidėti su pinigais už- 
kainuoja ir kiek lūiko ima laikymui vaikų. Ar tėvai 
iki pora gauna divorsą, ■ ir igali atsižadėti, savo; vaikų? 
ką daro valdžia su vaikais, | Mes mąnome, kad tokių be- 
jeigu tėvai atsižada savo 
vaikų? Ar gali tėvai atsiža
dėt^ savo vaikų ir atiduoti 
juos į prieglaudos namus?

4. Ar buvo išrastas komu
nizmas pirm Karolio Mark
so ir kokiais metais?

5. Kodėl kapitalistų kla
sė nenori duoti socialės ap- 
draudos? .

širdžių tėvų labai mažai ga
li rastis j todėl apie tai nei 
kalbėti neverta. Na, o jei
gu randasi, tai, aišku, So
vietų vyriausybė paliktus 
vaikučius pilniausiai aprū
pina.

4. Moksliniam komuniz
mui arba socializmui pa
grindus padėjo Karolis 
Marksas. Pirm jo buvo vi
są eilė utopininkų socialis
tų, bet jų teorijos nebuvo 
mokslinės, todėl jos neprigi
jo darbininkuos ir paliko tik

tarptautiškas žodis, o “kol- utopijomis. "/
chozas”—sudarytas,, iš dyie- 5., Todėl, kad darbininkai 
jų rusiškų žodžių kolekty v- į reikalaują socialės apdrau- 
noje chozeistvo (kolektyviš- dos kapitalistų iškaščiais.

A. M-ka
Kanada.

Atsakymai:
1. Nėra jokio skirtumo: 

“kolektyvas” sulietuvintas

Connecticut Valstijos Draugams
Draugai ir Draugės:

' ■ : i j ' ■ i I ‘

Mūsų didžiuliai išvažiavi
mai, kaip tai Dainų Diena Wa- 

i derburyj ir spaudos. naudai 
1 piknikas New Ėritaine, jau čia 
r pat. Todėl mūsų turi būti pa

reiga padaryt šiuos išvažiavi
mus pasekmingais. ' :
New Hąvene atsibuvęs išva

žiavimas 'birželio 16 d.; apskri
čio naudai 'nedavė .pageidau-

svetainę, mat, jų senoji sve
tainė baigia griūti. O. Lietuvių 
Tautiškam Name mitingų ne
nori laikyti, už tai, kad esąs 
bedieviškas. ■ Tuo būdu dabar 
ir vėl paleido kolektorius del 
naujo namo. Bet! kaip girdėti, 
tai parapi jonai jau rūgo j a ir

Širdis Sutirpo
Atvežus Pilsudskio širdį 

Vilniun, ponai norėjo ją 
nors paskutiniu kartu pa-

visai negausiai, aukoja. Mato- matyti. Atidarius urną, pa- 
mai supranta, kad ta visa sun-‘sirodg jo ten bQta ant 
kenybe gula ant jų pecW. Pas- skvstos huizn-
tatys svetainę, turi užrašyti ,a_ugno SKystOS Duize
vyskupui, vadinasi, bus Romos ^S, O širdies nei, ženklo, 
nuosavybė. Bet ant pastatyjno Ponios alpo, ponams plau- 
svetainės vyskupas nenorį duo- kai šiaušėsi. Kur dingo 

maršalo širdis?!ti pinigų.
Nelaimes Patikti “Laisvės” 

Skaitytojai

' Draugui St. Tamošiūnui su- 
paralyžąvo dešinę pusę ir at
ėmė kalbą dvi savaitės atgal. 
Guli savo namuose, biskį lig 
geresnis, mėgina kalbėti. Lin
kėtina greito pasveikimo. 1

t ' ■

Vincas ^tulgaitis, iš Stough
ton, Mass., apie du mėnesiai 
atgal buvo automobilio nelai
mėj. Nelaimė atsitiko netoli 
Norwoodo, 38 pėdas nuvažiavo 

' 1

nuo gelžke.lio .tilto, kuomet jo
mašina “skidino.” Ant vietos 
buvo užmuštas Sabaitis, 65kitų ąpięlinkių draugų, būtent, ,

Maynard, Mass. Liepos 4 išva- metų amžiaus, dvi moterys .ir 
žiaviman buvo sutraukta iš apie'jis pats pavojingai sužeisti; 
10,000 žmonių,, minia, i ,Arba'penkių metų vaikas išliko vi- 
dięn(rąšęio “Ląįsyės” metinis iš; sai sveikas. Dabar (V. Stulgai- 
važiavimąs -Brooklyne, t kur taip tis guli 'Norwood ligoninėj, 
gi buvo labai daug publikos. Jam yra pusėtinai sulamdytas 
Kodėl mes, draugai, negalime nugarkaulis. Manoma, kad pa- 
taip padaryt šioj' apielinkėj? Ar 1 - 
mes neturime spėkų? Ar mes 
neturime gražios, vietos tokiems 
išvažiavimams W a t e r b u ry,

sveiks.
StUlgaičiai Stoughtone žino-

jamų pasekmių. Ūž tai atsako- .Cpnm ? Ir ar šie, parengimai ne 
mingi draugai iš kolonijų. Ne- tokiems panašiems tikslams yra

•  . — a • 1______ __  * _ ______________ _ ’ -va zvi i i n Ir o rl "!\/Tn n v’rl nsirengė tinkamai, neplatino 
apgarsinimų bei tikietų, nera
šė mūsų spaudoj, tiesiog nekė
lė jokio entuziazmo link mi
nėto pikniko.

Draugai, tokis ąpsnųdimas 
negali būt toleruojamas ant 
ilgiaus. Mūsų apskričių iždai 
beveik tušti. Vasarinis sezonas 
baigiasi Ateis šaltesnis ora$, 
reikės daryti šiokį tokį vajų už 
gavimą naujų narių, į'mūsų or
ganizacijas. O finansų lėšų pa
dengimui suvis mažai randasi 
apskričių ižduose.

Taigi, dar kartą priminsiu: 
draugai, nemiegokime artinan
tis šiems mūsų išvažiaviruaiųs.

Labiausia turėtų pasidar
buoti mūsų chorai, nes ęhorų 
naudai rengiama Daipą Diena, 
nes kiek mari yra žinofha, kai 
kuriems ’ chorams;- reikalinga 
gr.eita finansinė pagelba*.' ki-1 
taip; negalės įlgai pasitaikytį. <

jChorąi jau dabar, turėįų. or
ganizuoti savo s “1 1 ’ ’
nų .Dienos.
, Paskutiniame apskričių-’ komi

rengiami, kaip kad Maynarde 
ir Brooklyne? Taigi, draugai, 
parodykime savo spėkas. Su
traukime tiek publikos ant Dai
nų Dienos, kad kitų apielinkių 
draugai atvažiavę turėtų apie 
iką kalbėt.

Lietuvių Parkas Waterburyj 
ant Lakewood šiemet yra ant 
tiek pagerintas, kad gal kito 
lygaus šioj apielinkėj nesiran
da.

DK J, J. KAŠKIAUČ1US 
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2*7964

Chorų veiklesni nariai turi rasti
s šiame
-DS kuopų |

iš judinti apspūdėliu: 
darbe. ALŲLD ir L, 
veiklesni draugai taip pat turi 
pasielgti. Jeigu mes šitaip pe
tys petin dirbsime, tai aš tikiu, 
kad mes pajięgsime susilygint 
su kitomis apielinkėmis.

Pabandykime!
J. Shukaitis.

Montello, Mass
1 spėkas del Dai- Muštynes Sklokininkų Piknike

Iš liepos 13 iki 14 So. i Bos

Katinas negalėjo suėsti; 
nepa- 

lenkiš-
Smetonų Antanukas 
vogė,—jis turi savo 
ką dūšelę, kuri jį tankiai 
laukia prie durų su kočėlu 
rankoj. Pašauktas arkivys
kupas, kuris saugoja “cna- 
tą” panelės Aušros vartuo
se. Jis įkišo savo šventą 
pirštą į tą buizelę urnoj, pa
laižė su dar šventesnių lie
žuviu, ir ramiai tarė:

“Skanuoja Pilsudskiu, aš
1 gerai žinau, nes daug kartų 

laižiau jo batus. Nurimkite! 
Visas pasaulis žino, jog 
maršalo širdis degė ir lieps
nojo karšta meile prie savo 
gimtinės šalies, tad, atsicĮu-i 
rus Lietuvoj, ji iš to karš
čio sutirpo!”

Surinko J. šilingas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Spuoguotas Veidas, Dedervinės

, Drauge gydytojau, malonė
kite ir man patarti per dien- 

Laisvę” apie mano li-
gą.

| Mano burna labai spuoguo
ta, ir ant rankų yra lyg de
dervinės. Aš esu 14 metų am
žiaus, sveriu 120 svarų, 5 pėdų 
ir 5 colių. Taip aš esu sveika, 
valgau gerai ir miegu gerai. 
Buvau pas porą, gydytojų, tai 
vienas sakė, (kad aš turiu “ac
ne,” ir davė Vnan kapsulių ir 
mosties, bet nieko negelbėjo,. 
Kitas sakė, kad, turiu, daug 
“acid.” Davė gyduolių, bet nie
ko gero nepadarė.,

' Ką aš turiu daryt? Gal man 
kb(ks valgis kenkia? Gal pa-, .rąaivuuuiajne apskričių- koiiu- — . o

tetų , posėdyje, ;kadą buvo kai- tonų sklokininkai surengė pįk- tartumet, kas man va gyt. 
bąma apie ’ šio.sezono ;Dainų ^niką ant .Maluko^ ežero prie
Dieną, buvo prieita prie išva
dos, kad programa būtų šie
met įvairiausia, kokia kada bu
vo. *; y • • y

■, Drg-ei B. Ra mošk iu tei, tas 
darbas buvo palikta . sutąlsyti 
Ęe abejonės^,tikiu,, kaip .

dėjai tuomi jau. rūpinas senai.

Atsakymas
No. Quince St. Rengimo komi
tetas iš vakaro susirinko ir ma- ,Sakot, gal Jupi.s, koks vąlgįs 
nė per .naktį gerai pasilinks- kęnkią. Taip,, negyvas,, dena- 
minti. Tą patį vakarą Lietu-' tūruotas valgis labai kenkia, 
vių Tautiško Namo Parke lai- Kenkia toks valgią bile kam, 
kė šokius Frank|in Glee Kliu^'tik tatai pasireiškia, nevieno-

\ ‘ T
i išdirbėjas, ’nuo.netikusio, sugadinto mais-

i. Crystal Spring Beverage, va- to atsiranda visokie, spuogai,

darbas ‘buvo palikta-, sutąlsyti. Ke sokius rraniqin vnee miu<^
Ę<abejpnes^tikiu, kaip Br Ra- bąs. Ten, šo,kiapis pasibaigus, dai. Bet tai yrą faktas, kad 
moskiutė, taip ir kiti chorų ve- lietuviško toriiko r.
dėjai tuomi jau rūpinas senai. Crystal Spring Beverage, va- to atsiranda visokie, spuogai, 
BetĮ. draugai choristai, duokite žiavo ko tai pažiūrėti ant Ma-jpųčkai, aknė, dedervinės ir da 
žinoti per spaudą visuomenei, luko ežero. Į jo troką prilipo (blogiau. Kuo negyvesnis, kuo 
ką juš- veikiate šiūomi klausi- keletas neprašytų vyrų. Jien?s'ciyilizuotesnis maistas, tuo 
mu, ir kaip rengiatės prie mi-jten nuvažiavus, neužilgo pra- blogiau.
nėtos programos. Tas dailę my-'aidėjo argumentai ir ęme muš-| . Kad Jums tie spuogai ir de
rinčiai visuomenei yra svarbu Ųs. Vartojo alaus, butelius.(įel (dęrvinės išnyktų pastoviai, ne
žinoti. Menininkai, čia jūsų pa
reiga pasirodyk šiaLapielinkei, 
kad jūs esat tokie pilnoj to žo
džio prasmėj.

Draugai,' imkime pavyzdį iš

maistas, tuo

----------------u r--T r-------------

galvų skaldymo. Karo susta,b- pakanka vien tik kokių mos- 
dymui(:buvo pašauktą policįB^ių ąr plovimų,,bet reikia pa- 
ja. Nekurię gavę aręštuęti, Są- ipatan dėti paprastas, nesu
ko, mūšį laimėjo bostoniečiai.'gadintas gamtinis maistas, 
Montellos vienas geriausias [kad jame būtų visi gamtos įso-

dinti vitaminai, mineralai ir 
kiti dėsniai. . , •
..Daug vartokite. daržovių ir >t 
vaisių, vis daugiausia visai ža
lių, šviežių—lapų, žalėsių, šak- I 
nių, žirnių, pupų, riešutų ir tt. 
Vartokite žalius lapus, bile ko-* 
kių daržovių. Sukramtykite, 
nurykite tą žalią sunką, o šiau- ' 
dus, plušus palikite lėkštėje. 
Taipo pat ir su vaisiais, uogo- 
mis. Galima jų ir džiovintų ., 
vartoti. Galima ir kopservuo- 
tų, kai šviežių nėra. Bet virti 
geriau daržovių negirkite, bet 
žalias vartokite. Virti, reikią 
tik bulvės, žirniai, pupos> ku- 
kuruzai ir kitokie augalai, ką 
turi daug krakmolo, nes žalio 
krakmolo viduriai nelabai te
gali permaltj. Vartokite ir 
pieniškų, kiaušinių, žuvų, švie
žios mėsos, rūpesnės duonos.

f f , ‘ ? • 9 f .* ' > • *

, Imkite žuvų aliejaus ir pile
lių kas diena. BQjdte dažniau 
ant saulės. lodo tinktūros būti- 
nai^y arto kite po lašą kas dvi, 
kas trys dienos, visą gyvenimą. 
Gaukite
Potassa, splphurata 1 dram, 
ziiĮc sulphatę 1 drąm, 
rose water 4 ounces.

Suplakite. Vilgykite pučkus 
bei ąpuogus įr šiaip pašiurusią 
odą kas vakaras, prieš gult 
eisiant, per savaitę, o ant ryto
jaus vis nusiprauskite. Kitą 
savaitę apleiskit^ be tų vilgy- 
mų, be nieko. O tada ir vėl 
yilgykite. Ir taip, perijodingai, 
kol oda- pasidarys visai gry
na, švari. ■

K .j '' 1 i* y f'
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J. JALAS

| 1931 | 1932 [ 1933 | 1934 | 1934 m. palyg.

lentelė No. 2.

Wilkes Barre, Pa
Wilkes Barre ir Apielinkės

mokesčio mažėjimą atskirose pramonės šakose (“Tautos vadinamą, “samdos įstatymą”. Ji išleido tą įstatymą būk (langą, bet kadangi langas bu- 
Ūkis” No. 1934 m.): i tai del darbininkų reikalų “apsaugojimo”. Bet tikreny- vo užkaltas, tai moteris nega-

Darbininkų uždarbis atskiromis pramonės šakomis bėj tas įstatymas yra daug blogesnis, negu senas samdos 16j0 atidaryti.

M'

(1,000 lit.):
11

už tolimesnius

2,80
1,90

buvę galima suprasti. Jis aiš- 
,,kiąi supratęs, kad minėta mo- 
jteris badauja. Bandęs per kę

sai nutraukta iki apačiai. Os- 
I borne pažymėjo, kad jis nu- 
jtėmijęs moterį nešant - išmatų 
iš gerbečių keno. Kuomet jis

RI

Mėsos darbininkai
Malūnai
Šokolado said.
Alėjinės
Alus
Spirito mielių
Tabako

me choro išvažiavime.
Aido Choro parengimo 
Komisija.

Schuylkill Pavieto Draugijos, 
Kurios Aukojo Pasiuntimui 

Delegatų j Cleveland?

pro 
mo- 
Van 
kad

Daviniai rodo, kad maisto pramonėj darbininkų užmo
kestis 1Q33 m. sumažėjo 1,3 mil. litų arba 17%, palyginus 
su 1931 m. Chemijos pramonėj 1933 m., palyginus su 
1930 m. darbininkų užmokestis sumažėjo 453 tūkst. litų 
arba 23%. Medžio, poligrafijos ir popieros pramonėj su
mažėjo 3,8 mil. litų arba 23%, metalo ir mašinų pramo
nėj—1.7 mil. litų arba 38%.

Tiesa, tose šakose ir darbininkų skaičius sumažėjo. 
... Bet argi galima darbininkų skaičiaus sumažinimu išaiš-

su 1931 m.
35%
33%

darbininkų
m., vyrams

4,05
2,70

Maisto pramonė
Chemijos pramonė
Medžio, popierio ir poligrafijos
Metalo ir mašinų 
Odų, kailių pramonė

vyras nenorėjo

Kartą Bandė Kalbėti' Su ja

Kuomet Van Cleve ir jo se
suo buvo išėję į darbą, tai už
lipęs ant savo namo stogo ir 
bandęs kalbėti su kambario 
kaline, bet neturėjęs pasek
mių. Detektyvas Connors ra
portavo apie atradimą. Atėjo 

i areštuoti Van Cleve ir jo sese
rį, apie 5 vai. vak., kuomet jie 
parėjo iš darbo. Kaip tik įėjo 
į stubą, Miss Van Cleve tuo- 
jaus atrakinėjus visas duris ir 
ėjo ant trečio flioro. Duris iš 
lauko pusės btivę užrakintos. 
Kambaryj radę stebėtiną regi
nį. Anne Van Cleve gulėjus lo
voj, bet tai jau ne į žmogų 
panaši bet tik skeletonas,

(Tąsa)
Didžiausią pramonės šaką Lietuvoj sudaro maisto pra

mone. kuri, sukoncentruoja savyj 24% viso pramonės pro
letariato. Apie šitą pramonės šaką Dr. Mičiuta paduoda 
tokius davinius (tame pat ‘‘Tautos Ūkyj’):

Met\is Kambaryje, 
Duona ir Vandeniu.

w f

Užmokestis litais (j dieną) 
Vyro 
Moters

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 
prieinamų kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis pris 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street.

j

įstatymas. Tikrenybėj tuo įstatymu fašistai siekia dar 
labiau pabloginti darbininkų padėtį, atiduodami darbi
ninkus pilnai fabrikanų sauvalei. Sulig nauju įstatymu, 
fabrikantas gali liuosuoti darbininkus, jei 3 dienas iš 
eilės arba 4 dienas į mėnesį neateina į darbą be “svar
bių priežasčių”; fabrikantai turi teisę paliuosuot darbi
ninkus be kompensacijos, jei darbininkai “priešinsis” sa
vininkui. Fabrikantai nuolat atras, kad darbininkas be Į 
“svarbių priežasčių” neatėjo į darbą, arba “priešinos” 
jam ir liuosųos juos nuo darbo. Nauju įstatymu darbi
ninkams kompensacijos dydis sumažintas ant 50% (anks
čiau atleistas darbininkas gaudavo už dvi savaites, da
bar už vieną). Anksčiau darbininkas, išdirbęs daugiau 
trijų metų vienoj vietoj, tai jo kompensacija atatinkamai 
augo, dabar tik už pirmus 5 metus auga, o 
nieko jau negauna. -

(Daugiau bus)

Lentelė rodo, kad tik lentpjūvėse turėjom darbininkų 
skaičiaus padidėjimą. Tai išaiškinama su Sovietų Sąjun-1 
gos užsakymais Klaipėdos lentpjūvėms. Bet beveik vi
sose kitose tos pramonės šakose buvo gamybos ir darbi
ninkų skaičiaus sumažėjimas. Celulozos ir faneros įmo
nėse darbininkų skaičius sumažėjo 1932 m. palyg. su 
1929 m. net 50-60 nuošimčiais, faneros gamyba suma
žėjo ištisais 75 nuošimčiais, celulozos—62% (1929 gamy
ba buvo — 32 mil. lit., 1932 m.—12 mil. lit.).

Jau viršuj įrodžiau, kaip negalima pasitikėti fašistų 
ekonomistų patiektais daviniais apie Lietuvos pramonės 
padėtį. Bet nors ir nepilni tie daviniai, visgi ir čia jie

< rodo krizio augimą Lietuvos pramonėj.
♦ II. Kaip Krizis Pramonėj Veikia į Darbininkų Būklę

Kas. gi daugiausia nukenčia nuo ekonominio krizio 
pramonėj? Ant keno sprando jis užsigula? Kas krizių 
pelnijasi? Aiškus dalykas, kad visu savo sunkumu pirmų 
pirmiausia krizis užgula ant darbininkų klasės pečių, o 
pelnijasi, kaip toliau pamatysim, sau jale fabrikantų, ap- 
vienytų įvairiose bendrovėse, sindikatuose ir kartelėse. 
Darbininkams vis daugiau ir daugiau kapoja uždarbį, 
ilgina darbo laiką, blogina darbo sąlygas.

Jau iš pirmos lentelės davinių (visiškai neteisingų) 
matėm* kad darbininkų uždarbis 1933 m. sumažėjo 20% 
palyginus su 1931 m. Dar aiškiau matyt darbininkų už-Į

Iš lentelės matyt, kad tiktai mėsos pramonėj padidėjo 
kaip gamyba, taip ir darbininkų skaičius. Tai buvo ry- 
šyj su tų metų sustiprinta bekono gamyba, skerdyklų 
statymu, betgi kuri 1934 m. taipgi atsidūrė labai sunkioj 
padėtyj del susiaurintos rinkos Lietuvos bekonams Ang
lijoj. Kitose maisto pramonės šakose mažėjo gamyba ir 
darbininkų skaičius.

Chemijos pramonė. Muilo, degtukų gamyba 1929 m. 
siekė 4, 2 mil. litų, 1933 m. — 2,3 mil. litų, taigi beveik 

*50% sumažėjimas. 1934 m. per pirmąjį pusmetį muilo 
gamyba toliau sumažėjo apie 20%, degtukų gamyba— 
apie 30%. Trąšų gamyba 1929 m. siekė 6,2 mil. litų, 1933 

mik htų. Sumažėjo ir kitų chemijos pramonės 
k°Kkų gamyba, apart gurno pramonės, kuri pradėjo veikti 
tik 1933 m. (kaliošų fabrikas), bet kuri 1934 m. pa
baigoj jau atsidūrė keblioj padėtyj, kada sandėliai liko 
perpildyti gatavais gaminiais ir turėjo sumažinti gamy
bą ir buvo rengtasi gruodžio mėnesyj paliuosuot nuo dar
bo 200 darbininkų.

Bendrai, chemijos pramonėj ekonominių krizis veikia 
jau nuo 1929 metų. \

Medžio, popieros ir poligrafijos pramonė (sulig davi-

PRANEŠIMAS 
advokatas 

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigaterius 

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę j sekančią 

vietą: 
Building 

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Žiniai

Wilkes Barre Aido Choro 
parengimų komisija turėjo sa
vo susirinkimą 16 dieną lie
pos ir nutarta rengtis prie di
delio išvažiavimo, kuris įvyks 
rugsėjo 1 d. Išvažiavimo vie
ta bus pranešta vėliaus. Komi
sija rūpinas surast tinkamiau
sią vietą -šiam išvažiavimui, 
kuria bus patenkinti visi, kaip 
jaunimas, taip ir suaugę.

Todėl mes a t s i k r e i piam 
kaip į vietines organizacijas, 
taip ir artimas nuo Wilkes 
Barre, kad nesurengtum sykiu 
kelius išvažiavimus - piknikus 
tą pačią dieną, kad galėtų vi
si dalyvaut šiame taip svarbia-

Liepos 16 dieną, slaptoji po
licija atsilankė į 4016 Ash- 
burner St., Helmesburg, ir ra
do moterį užrakintą kamba
ryje, o kambario langai už
kalti, užtrauktos “bląinės” 
taip, kad nei oras, nei šviesa 
negalėjo įeiti į kambarį. Švie
sa tik galėjo įsiskverbti 
skylutes “blainių.” Rado 
terį vardu Mrs. Anne 
Cleve, taip išbadėjusią, 
vos tik gali kalbėt. Amžiaus ji 
yra 48 metų, 0 svaria 38 sva
rus. Tik oda laiko jos kaulus 
nuo išsiskyrimo. Policija rado 
ją gulint lovoj ir turint ran
kose sausos duonos ir ant kė
dės padėtas puodukas van
dens.

Ji paimta ligoninėn.
Kuomet policija klausė jos,

Lietuvos Pramonė ir Darbininkų 
Klasės Padėtis

ji esanti “durtiną” ir bigamis
ts . . . • . |

Van Cleve ir jo sesuo likosi 
suareštuoti. Vyras užgynė mo-’ 
terš kaltinimą. Girdi, ji ture-1 
jus pilną laisvę namuose. Ji ( 
pati užsidarius kambaryj ir ne
norėjus valgyti reguliariškai 
kaip reikia, žadėjęs šaukti 

I daktarą ir išegzaminuoti, bet 
i ji jokiu būdu įleprisiėmus.

Liudija du kaimynai: IIan-1

S. L. A. 13 kuopa, Miners
ville, Pa., aukojo $10.

S. L. A. 283 kp., Coaldale, 
Pa., aukojo $5.

S. L. A. kuopa, Shaft, $2.
Lietuvių Piliečių Kliubas, 

Coaldale, Pa., aukojo $10.
A. P. L. A. kuopa, Girard

ville, $10.

Viso draugijos suaukojo 
$37.

Varde šios apielinkės ben
dro priešfašistinio komiteto 
tariu širdingai ačiū toms drau
gijoms, kurios parėmė taip 
svarbų visai darbininkų klasei 
darbą.

Sekr., E. Matuzienė.

2,60
1,80

Tie daviniai rodo, kad 1934 m. pradžioj 
užmokestis sumažėjo, palyginamai su 1931 
35%, moterims—33%. Reiškia, dar didesnis, darbo už
mokesčio kritimas. Bet ir šie daviniai yra oficialūs da
viniai (paimti iš “Tautos Ūkio” No. 6-7-1934 m.) ir todėl 
ir jie nevaizduoja tikrą darbininkų užmokestį. Tikreny
bėj, vidutiniškai, užmokestis sumažėjo 50-60%, o atskri- 
rose įmonėse dar daugiau! .

Kad turėt tikresnį vaizdą apie Lietuvos darbininkų 
padėtį, aš paduosiu kai-kuriuos charakteringus pavyz
džius.

Kaliošų fabrikas Kaune. Fabrike dirba 700 darbinin
kų, dauguma moterys. Išnaudojirųas nepakenčiamas. 
Darbininkas ar darbininkė, pastojęs naujai dirbti, 2 sa-

■ kinti ir darbininkams išmokamų uždarbių pinigų sumų' 
Isumažėjimą? Ne, negalima! Maisto pramonėj, pavyz-' 
džiui, darbininkų skaičius sumažėjo tik 7 nuošimčiais, o 
išmokėtų darbininkų užmokesčio sumos sumažėjo 17%. 
Taigi, sumažėjimas daug mažesnis. Arba chemijos pra-

vaites dirba veltui savininkams, o po to gauna 2 litu L kodėl ji gyvena taip, tai ji at- 
dieną vyrai, lį lito-moteris. Štai kaip rašo “Tiesa” (L ^sakė: “Penk metai, kaip aš 
KP CK organas) apie darbininkų išnaudojimą kaliošų !esu. uzdai;Yta sia,y® kambary- 
fabrike: “Fabrike dirba virš 600 darbininkų. Nors su- ^Ldeniu Jau Lspen"" 
lig sutarties, darbininkai neprivalo virs 8-nių valandų į tai kaip apsiVedžiau. Vyrui ne- 
dieną dirbti, bet juos priverčiama dirbti 9 ir net 10 vai. patiko mano valgio gaminimas, 
už du litu į dieną. Už viršvalandžius neapmoka. Darbi- tai jis mane ir uždarė į kam- 
ninkės suskirstytos į kategorijas: pirma kategorija už-, barį ir maitino tik duona ir 
dirba 12 lit. į savaitę, antra—10 litų ir trečia—9 litus” 
(No. 2—1934 m.). Kaliošų fabrike viešpatauja bjauriau
sia meisterių sauvalė.

“Stiklolit” fabrikas. “4 lapkričio 1934.m. fabrikantas 
tyčia sustabdė keturioms dienoms fabriką. Mat, 8 lapkri
čio turėjo sueit 3 mėnesiai, kai sutartis su darbininkais 
pasirašyta, po ko atleistiems darbininkams reiktų mo
kėti kompensacijas. O taip jis atleido 10 darbininkų ne
sumokėjęs nei cento. Atleidus darbininkus, likusiems

kaulai aptempti oda.
Anne Van Cleve turi brolį, 

kuris gyvena Altoona ir dirba 
ant gelžkelio.

Tyrinėjimas bus vedamas ir 
ant toliaus. Kuo tas viskas pa
sibaigs, tai tenka palaukti.

Bet reikia pasakyti ve kas. i 
Nežiūrint kaip viena ar antra Į 
pusė neaiškintų dalyko, vienas 
punktas aišku, kad ir civili
zuotam mieste yra necivilizuo
tų žmonių.

F. Reporteris.

pavartoja visas priemones. Ji ardo darbininkų organi
zacijas, draudžia streikus, kiša revoliucinius darbininkus j°s’ nors' ką J1 Sakias» ^et n®‘ v z ' hiixrn rro 11 wi o ciirwocri I i cv nw
į kalėjimus, stiprina terorą, kad darbininkai negalėtų
priešintis f buržuazijos sauvalei. _____

Tam tikslui fašistų valdžia 1934 m. išleido naują, taip liūs kartus paduoti maisto per

' .U ' • ■ /■

monėj, del kaliošų fabriko atsidarymo, 1933 m. bendras. Moteris Buvo Įkalinta Per 
darbininkų skaičius net padidėjo, o darbo užmokestis ’ j^e”.k,us 
sumažėjo 23 nuošimčiais! Taip yra ir kitose šakose. | 1 ln a

Paimkim dar vėlesnius davinius.
Darbininkų užmokestis (lentele 5)

vandeniu. Kaip kada gauda
vau ir sriubos. Bet daug die
nų nieko neturėjau, nei duo
nos, nei vandens.”

Toliaus ji pasakojo detekty
vams, kad minėtoj vietoj iš
buvo uždaryta nuo gegužės 
pirmos. Pirmiau gyvenę kituo
se namuose toj apielinkėj. 
Taipgi ji nebandžius pabėgti. 
Manius iš pradžių, kad tai bus 

darbas pasunkėjo, nes tą patį, kurį pirmiau dirbdavo 2 laikos, kad tai nebus ilgam 
darbininkai, dąbar turi dirbti vienas. Dirbti prisieina laikui. Daugiau ji aiškino por 
bjauriausiose sąlygose: didžiausias nešvarumas; nėra licijai, kad 
švarios vietos nei kur pavalgyt, kuivdrabužių pakabint; valgyti j.os gaminto maisto, nes 
dūmai, skersvėjis kiaurai pučia per išprakaitavusius dar
bininkus” (“Tieša”, 1934). J . . . ‘

Falkovskio batų fabrike. “Lietuvos Žinios” nuo 1933 
m. kovo 9 dienos apie to fabriko darbininkų būklę rašė: 
“Dirbtuvėj dirba apie 60 darbininkų. Paprasti darbinin
kai per savaitę uždirbą iki 9 litų, specialistai 15-45 litų. 
Atlyginimą išmokant mažina kiekvienam po puslitį. Be 

i to, 12 darbininkų visai atleido.”
Tam pačiam “Lietuvos Žinių” numeryj rašoma apie ! 

kitų įmonių darbininkų būklę: “Akmenų skaldymo mies- 
A-JAUV41ICV VI U JkCAAAlAJ A1C4A « AlCVAi" 

to savivaldybos dirbtuvėj dirba apie 130 darbininkų. Įgu- nah gean įr Charles Osborne, 
dęs darbininkas per savaitę suskaldo ir nudailina apie (kurie gyveno šalę 4018 Ash- 
1 kub. metrą akmenų, už kurį gauna 16 litų.” “Viliam-; burner St. Jie pirmi nutėmijo, 
polės žilinskio kepykloj per parą dirba 15-18 vai. uždirb-1 kad kas nepaprasto randasi 
darni savaitėj apie 40 lit.” ’ !pas kaimyną. Jienis ėmė,

“Beko” trikotažo įmonėj darbininkės bjauriausiai iš- jdaugiau kaip 2 1^^eslu Ia!ko 
naudojamos. “Darbininkes per dieną uždirba 1.7 lito, *gyvena negu dvi ypato's minė- 
dirbdamoS'14-15 vai. Kai 7 vai. ryto darbininkės darban tam name. Jie patėmijo, kad! 
ateina, tai darbdavys darbininkes užrakina dirbtuvėj ir i ant trečio flioro kambaryje 
be vakaro neišleidžia. Pietauja jos prie mašinų... Be , dar kas gyvena. Nors “blai- 
to, šeštadieniais darbdavys verčia moteris dirbti nuo 5 nės’>buvo prikaltos, bet nejyi- 
val. vakaro iki vidurnakčio” (“Lietuvos Žinios”. 11, XII. 
33 m.).

Didint išnaudojimą; versti krizio sunkumus ant darbi
ninkų pečių ir bloginti darbininkų būklę buržuazijai pa- ją užkalbinęs, tai ji greitai 
deda fašistų valdžia. Tam ji leidžia specialius įstatymus, skubinus sukišti maistą į bur- 
navartoia visas nriemones. Ji ardo darbininku ore'ani- n<T Ir atsakymo negavęs nuo

'’"'■L® 
statei

“LAISVES” NAUDAI 

PIKNIKAI
Philadelphijos draugijų rengiamas piknikas “Lais
ves” naudai, su dovanomis $361.75 “cash” prie 

įžangos; bus ne Vytauto' Parke, ale

WESTVILLE GROVE PARK
7 mailes nuo Camden, N. J., prie Jersey Highway 

No. 47. Čia yra puikus ežeras maudytis.

Įvyks Nedėlioj, 1 d. Rugs.-Sept.
Energingai platinkime pikniko tikietukus ir ruoš
kimės dalyvauti piknike. Samdykimės busus ir or- 

ganizuokimės masiniai dalyvauti piknike.
•

“Laisvei” ir “Vilniai” Piknikas
Connecticut Valstijos darbininkiškos organizacijos, 

kaip kitais metais, taip ir šiemet rengia didelį 
pikniką

Labor Day, Sept. 2 d. Rugsėjo
Labai gražioje ir patogioje vietoje, kur tikrai kiek

vienas gali turėti sau gražaus pasitenkinimo:

QUARTETTE CLUB PARK
‘ NEW BRITAIN, CONN.

Irgi jau laikas samdytis busus ir traukti į šį puikų 
pikniką iš visos Naujosios Anglijos. Lai šiemet ir 
čia būna didžiausias darbininkiškos spaudos pikni

kas, negu kitais metais.

Pradžia 12 vai. dieną, Įžanga 25c.

Iš anksto perkantiems tikietus skiriama^ dovanos:
1) $5.00; 2) $3.00; 3) $2.00.

| 1929 | 1932 | 1933
| darb.Į gamyb.|darb.| gamyb.|darbininkų'

| 1000 lt.| 1000 lt.|
256 9372 731 66651 800
682 47715 658 25051 610
807 8633 691 7311 690
103 2419 7.0 2304 08
331 6005 287 5153 266
339 5273 297 4277 296
779 11036 628 11599 570

nių iš “Tautos Ūkio” No. 1, 1934):
Lentelė 3

1929 | 1932 1933
darb. | gamyb. darb. 1 gamyb. darb.____

1000 lt. | 1000 lt
Lentpjūves 1842 20.338 2344 16.657 2965
Faneros dirb. 851 9954 306 2.450 319
Baldų 622 3.337 Į 823 3.943 730
Celulozo gam. 847 32.000 536 12.000 421
Popierio ir kart. 4K6 4.577 1 425 3.735 398
Spaustuvės 907 8.281 944 8.429 838

Lentelė 4
Į 1930 | 1931 | 1932 Į 1933

7185 6462 5908
— , 1516

15110 11849 11632
3273 2736

4601 3461 3408
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ARJOVJ, INC..
1580 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

mo

Pereitą

Apskritys

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Rochester, N. Y

kiama. Pas visus nėra pinigų, bo. Tokiu būdu viskas apmirę
dar turi, taio kad’ ir kas kiek

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that . License No.' NOTICE is hereby given that License No.in live, is nereuy given mat incense no. moTTCF 
A-9199 has been issued to the undersigned . 3
to sell beer at retail under Section 75 of 1„ 5. .No.

off thethe

N.110 Myrtle
NOTICE isNOTICE is hereby given that License No.

NOTICE is

1 State St.. N. Y.

consumed off the

659 Franklin

hereby given that License No.

N. Y.

337 Bedford
NOTICE is hereby given khat License No.

N.

1981 86th

is hereby given that License No.

. 227 Kent
Y.N.142

Ave., Brooklyn, N. Y. 1 Nostrand299 Bedford

the,

Y.5416—15th
141 Rogers N. Y.488 Central

NOTICE is hereby given that License No.
mi nas oeen issueu 10 lae unuersigneu ** am-., - - ------- -- ----- - • - - ~ me ziiconoiic Dev

to sell beer at retail under Section 76 of t0 8e*i be®*' at retail under Section 76 ofA? sell beer at retail under. Section 76. of 5724—17th Avenue, 
the Alcoholic Beverage Control Law at the Alcoholic Beverage Control Law at, the Alcoholic Bcvelage Control. Law at . county o£ Kings,

premises..the
$' Jg premises.

NOTICE is hereby given that License No.N. Y.

to be consumed off the

I County of Kings, to be consumed on the (Lrernj8e8.
I pt.cmisea. 1

655 GrandBrooklyn, N. YAve.,

NOTICE is

NOTICE

1501 Foster N. Y.

N. Y.
Rnrnni/h nf I v “ livreuy given inn. nii-vnw nv. liNVTlVJBi IS r.preoy given mat JL.CCllHC 1'0.
be consumed' A' ha:B1 beon( i8Huęd to the undersignied (0 1280 has beeą issued to the undersignedthe n, uiv« n«o: ueun. loaucu iu mv unucioigncu u JLXou nas necu issueu io me unuersigneu 

to, sell beer at retail under Section 75 of to sell beer at wholesale under Section 132 A 
the Alcoholic Bevelage Control Law. at,‘Of the Alcoholic Beverage Control Law at

Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 341 Thatford Ave., Borough of Brooklyn,

NOTICE is . hereby given t that Lięerse; Nc._ 
A 2037 has been Issued to the undersigned is hereby given that License No.
tqi sell beer at, retail, under Section 75 of to sell beer at wholesale under Section .132 A

NOTICE, is. hereby given that Liąevse I\ro. 
0 298' has been issued to the undersigned

Brooklyn, N. Y.

—X.

638 Sutter

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Avenue, 
Kings, to

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

NOTICE is hereby- given that- License No. 
C 46 has been issued to the undersigned

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

GEORGE 
Ave.,

Ito1 the
•227 Kent

MAHON
Brooklyn, N. Y.

pitmises.
SUNSET

hereby given that Licence No. 
been. issued to the undersigned

48X4—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 27H West 5th Street, Borough of Brooklyn, 488 H^rmop Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the County of Kings, to be consumed off the County, of Kings, to be consumed off the 
premises. premises.

T.

the 
1 Nostrand 
County of 
premises.

įNOTJCE is hereby given that License No.,! NOTICE 
A 4561 has been issued to the undersigned A 7158 h

hereby given that. License No. 
been Issued to the undersigned 
at _retai 1 .under Section 76 of 

Law at

USES
Brooklyn, N. Y.

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

Control. Law

LYDIA 
Ave.,

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

Beverage Control Law at

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off th®

Beverage Control Law at 
Borough of' Brooklyn, 

Kings, to bp consumed on the

JOHN JANAUSKAS & JOHN JURVJCH
148 Grattan St., Brooklyn, N. Y»

PHILIP, & IRVING GROSS 
Ave., Brooklyn, N. Y.

REICHBĄCH
Brooklyn, N. Y.

MARY LEAHY
Ave., Brooklyn

CHARLES TEMKIN
Ave., Brooklyn, N. Y.

I Law at 
__J; Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
B 2988 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
881 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn,

MAX CHOSAK
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

> Alcoholic 
•38 Sutter Avenue, 
County of 
premises.

JACOB
277 Sumpter St.,

JACOĘ RADIN
Ave., Brooklyn, N. Y.

HARRY WILSON
Ave., ’ Brooklyn, N. Y.

J. JOYCE
Brooklyn,

County, of Kings, to be consumed off 
premises.

ABRAHAM RENIK
Ave., ' Brooklyn, N. Y.

WEINSTEIN
Brooklyn, N. Yi

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

SAM WOLTEN
189 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tint License

BĘSSIE COHEN,
1702 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

No. InoTICE is f.ereoy given that licence No,
rV innA 1. _ v’  !.___ 1 J.— 11. J ~.1

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

ALEX COHEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

PHILIP BRINEN 
4120—10th Avenue, Brooklyn, N. Y.

JOHN FĘRRARA 
(GARDEN BAR and GRILL) 

11110 Cortelyou Road, Brooklyn,

hereoy given that J icense No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
2608 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn,
County of Kings, / to. be consumed off the 
premises.,

KNUTE SIMON ANDERSON GEWERT 
2608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
A 5538 has 
to sell beer 

at Į the

SOPHIE BECKER
422 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

SOFER
Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at'

tho Alcoholic Beverage Control
277 Sumpter Street, 
County of Kings, to 
premises.

Alcoholic Beverage Control 
Avenue, Borough of 
Kings, to

N. Y.

THE A. and F. STEIN CAFETERIA, INC.
881 Flatbush

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HARRY J- DITTRICH 
4824—6th Avė.

'ocean beverage corp.
2711 West 5th St., Brooklyn, N .Y

NOTICE is hereby given that License No. 
A-250 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail upder S.ection 75 of 
t)ie Alcoholic Beyerage Control Jjaw at

SOCIAL and BENEVOLENT 
ASSN., INC.

195—34th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE i» hereby glvm that License No. NOTICE is hereby given thut License No. 
B 2724 has been issued to the undersigned B 1047 has been issued to the undersigned (

854 Nostrand. Ave.. Borough of Brooklyn, '45)6—7th 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ’ "

ALEX and LUDWIG GOLUB
854 Nostrand Ave., ’ 1

NATHAN FEIGELES
Ave.. Brooklyn, N. Y.

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

Control. Law at

1110. Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of- Kings, to be consulted on 
prenlscs.

tik. bėda> kad

GUS CAVOORES & 
THEODORE LIRIOTAKIS 
St.. Brooklyn, N. Y.

*?<* į 0 ’• 298 has been issued to the undersigned 
of to sell beer at wholesale under Section, 132: A 
at of the Alcoholic Beverage Control. Lpw atį

341 Thatford Ave., Borough of Brooklyn, 
County; of Kings, to be consumęd off the 
premises.

METRO BEVERAGE CORP.
341 Thatford Ave., Brooklyn, N. Y.

ISIDORE SHAPIRO
319 E. 98th St., Brooklyn, N. Y.

y°™Euia ’•'ircby- bdven that License No. to 8cll be€r at rctaįl under Section 75 o£ 
B. 3970 has been, issued to . the undersigned thc A)coholic Beverage Control Law at 

, Borough of Brooklyn, 
į County of Kings, to be consumed off the

premises.
FRED A. HEITMANN

1072 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereoy given that License No. 
A 8514 has been’ issued to the undersigned

BENEDICT' GRESKY
133 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y. PATSY’S TASTY LUNCH COUNTERS, INC.

—-----------------------  . 1320-22 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

County, of,. Kings, to be epnsumed off the. 
premises. ’1 ' 
r' UARQLD G. CHRISTENSEN, 
320 Flatbush Ave., ' Brooklyn, N, Y.

NOTICE1 is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
B-3287 has been issued to the undersigned IA-4468 has been issued to the undersigned

JOHN Me SHANE
Aye., Brooklyn, N. Y.

■■te. 'JHC____  _______ _ _____  ___ _
1702 Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, 195—34th 
County of Kings, to be consumed on the County of

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
708-a Fulton St., Brooklyn, N. Y.

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

LEO PESCE
Ave., Brooklyn, N Y.

HARRY WEITZMAN.
7612—15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given, thnt License No, 
A, 6897 has b^en . issued.: to . the. undersigned 
40 sell beer at\ retail under Section 75 of 
^bhe Alcoholic ’Beverage Control Law at

............. ——__ _______

premised.
ADOLPH CADITZ

• 488 Harmon St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No* NOTICE is hereby given that License No. 
A-5861: has been issued to the undersigned A-7548 hns been, issued1 to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at the Alcoholic Beverage Control 
708-a Fulton Street. Borough of Brooklyn, 659 a.,«

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3907 has been issued to the undersigned 
to, sell beer- at, retail under Section 76 of 
the Alęoholic Beverage Control Law at

5724—17th
t
NOTICE is hereby given that License Jv'o.

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

I

Ketvirtas Puslapis

Francija
(Nuo mūsų korespondento)
Francijos buržuazija sugal- 

. voja visokius būdus norėdama 
išbristi iš krizio, kaip ištraukti 
iš žmonių paskutinius centus. 
Kaip žinoma, Stavisky išeikvo
jo su pagelba augštų valdinin
kų šimtus milionų frankų. Be 
to, pastaraisiais metais daug 
milijardų frankų skiriama ap
siginklavimo reikalams.

Valdžia bandė iš gyventojų 
surinkti milijardus frankų pa
gelba mokesčių, bet pasirodė 
daug pasipriešinimų. Kaimų 
valstiečiai susirinkę savo val
dybose telegramomis prane
ša valdžiai į Paryžių, kad jie 
atsisako mokėti pakeltus mo
kesčius. Taip pat ir miestuose 
buvo streikų. Visos krautuvės 
ir kavinės uždarė duris, atsisa- 
kydamos nuo naujų mokesčių.

Pradžioje 1933 metų val-

džia pradėjo leisti “Loterie 
Nationale” didelėmis sumomįs. 
Stambiausias laimėjimas 3,- 
000,000 frankų, o mažiausias 
100 frankų. Daug patraukė ir 
darbininkų prie tos “laimės.” 
Ir jie perka paskutiniais cen
tais tikietus. Valdžiai geras 
pelnas. Lošimus daro kas mė
nesį. žmonėm skiria 40 nuoš., 
o valdžiai palieka 60 nuoš. 
Vienoj laidoje išleido 1,200- 
000 tikietų (bilietas po 100 
frankų), kitoj laidoje jau išlei
do 5,000,000 tikietų. Jeigu ne- 
išparduoda bilietų iki paskirto 
laiko kelios dešimties tūkstan
čių, tai pati valdžia lieka lai
mėtoja. Geras biznis eina ban
kams. Gerai naudojasi biznie
riai, tai yra, atspausdina dalis 
bilietų po 10 ar 5 frankus, pa
sigarsinant savo prekes ir par-1 
davinėja. Yra tokių darbinin-

j kų kurie neturi 100 frnk., yra 
bedarbių, arba tokių, kurie la
bai mažai, uždirba irt tuo būdu 
neišgali didelius bilietus nusi
pirkti.

Jeigu būtų reikėję val
džiai tuos šimtus milionų fran
kų: surinkti per metus.tai būtų 
buvę, daug susikirtimui tarpe 
Valdžios ir gyventojų. O dabar 
patys žmonės, bandydami 
savo laimę, pralošė šimtus ir 
tūkstančius.

Per tris metus buvo lošimai 
Paryžiuje, o dabar, liepos mė
nesį, perkėlė į Marseilles..

Proletarės.

Iš Mūsų Abelno Judėjimo
Vasaros laike nieko nėra vei-

iJŠI

Pirmadienis, Liepos>22y 1935

BEER WINE LIQUOR 
Wholesąle . Retails

mogų progresyvės draugystės tarpe narių nėra gero 
nerengia

» sutiki-
Vaitkaitis.

kriaučių Hitlerininkai Pakartoja 
Pogromus prieš Žydus 

. BERLYNAS

Žmones ląbai mažai dirba, 
arba visai nedirba, 
darbai susmukę, o kitokių pra
monių mažai yra, Tik kai ko
kia dirbtuvė kiek geriau dįf- 
ba, Yra dirbtuvė, kuri išdir- penktadienį.* naziai. per dvi 
ba skalbimo mašinas (Ameri- valandas užpuldinėjo ir dau- 
can Laundry Co.), kuri šiuo žė žydus bei jų krautuves ir 
kartu pusėtinai gerai; dirba,1 v ’ —------ —-~-L-
ale tik vienas lietuvis joj dir
ba, Kita yra dirbtuvė, kuri iš
dirba akiniams stiklus ir. žiū
ronus. Vienas jos skyrius iš
dirba visokius kariškus pabūk
lus del valdžios, tai dirba die
ną ir naktį. Yra pianų didelė 
išdirbystė, kuri dabar visai 
stovi, žada atidaryti su pra
džia rugpjūčio.

Rochesterio darbo žmonės 
labai nuvarginti to ilgo nedar-

| labai sugniaužęs laiko. Tokiu viena iš st t 
būdu piknikų ir kitokių pra- savą namą

Gedemino draugystę yra 
Tokiu'viena iš stambiausių, turi nuo-

užeigas madingoje miesto 
1 dalyje Kurfuerstendamm’e. 
Fašistiniai gengsteriai šau
kė: “Išžudyt visus žydus!”

SHĘNĄNDOAH, PA.
A.P.L.A. 4-ta kp. rengia puikų pik

niką, kuris įvyks 28 d. liepos, Lau- 
deman’s giraitėje, 10 vai. ryto. Kvie
čiam visus skaitlingai dalyvaut, čia 
galėsite linksmai dieną praleist, lin
ksmai pasišokt prie pagarsėjusios 
'Zeikų orkestros, skanių užkandžių 
gauti pigiai, ir šaltų gėrimų išsigert. 
Galėsite susipažint su naujais drau
gais ir susitikt su senais. Tad ne-

NOTICE is hereby given that License No.
A.-7274 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of 
' the Alcoholic Beverage Control Law at

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

STOECKER & BENDER
828 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9240 has been issued > to. the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN KURES
307 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given thnt License No. 
A-1907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Šection 75 of 
■the Alcoholic Beverage Control Lpw at 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings,./ to. be consumed off the. 
premises.

ADOLF ĘCKHOFF
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License __
A-85« has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

.937 Flatbush Ave., Borough' of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GELFAND s
937 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1336 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1 State St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERTRUDIA MANZANO 
(FURMAN BAR & GRILL)

1 State St., Brooklyn,

NOTICE is
B-2796 has
to sell beer at retail under Section 76 of

X the Alcoholic Beverage Control Law at
*_____ , Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed on the

.g hercj,y given thnt License No. 
las been issued to the undersigned 

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

ROSELENA CORPORATION 
Ave., Brooklyn,

to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
515 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
\ 515 FULTON ST,, INC.
515 Fulton St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No.
Ą-3294 has been issued to the undersigned: KQ““ 
to sell beer at retail under Section 75 of B'-3534~*has

Al00h°lic Beverage Control Law “t I to sell beer at- retail under Section \.76 of 
133 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, Alcoholic Beverage Control Law at 
County of Kings, to be consumed off the 1320-22 Surf Avenue, Borough of Brooklyn, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. I ----------------------- —
A-5289 has been issued to the undersigned NOTICE Is hereby given that License No. 
to sell • beer. at retail under Section 75 of ;i C-692 has been issued to the. undersigned 
the. Alcoholic Beverage. Control- Law at, to, sell beer at - wholesale, under Section 76 
112 North Henry St., Bprqugh of’ Brooklyn, 1 ai.-i._is_ „---------- r-—,—1 t......
County of Kings, to be 
premises. 

BERNARD Me 
112 North Henry St.,

of the. Alcoholic Beverage.. Control Law at 
466 Kosciusko St., Borough l of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.;

BERLIN BEVERAGE SERVICE, INC., 
466 Kosciusko, St., Brooklyn, N* Y»

NOTICE Is hereby given that License No. 
IB-1111 has been issued to the undersigned;
to sell beer at retail under Section 76 of;

•fVZ!. . 8 ,hereby K'ven that License No^l the Alcoholic Beverage Control Law at; 
564 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VERONIKA SKODIS
564 Wythe Ave., Brooklyn,

B-2084 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
387 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is
B-4274. has
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1981 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
j B- 1523 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of Į 

I the Alcoholic Beverage Control Law at; 
' 319 E. 98th Street, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE _____ ____  ___ ______
B-3957 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of County of 
the Alcoholic Beverage Control Law at premises. 
422 Brighton Beach Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given, that License No. 
B-107 has been issued to the undersigned, 

i to sell beer at retail under Section 76 of;
Law ktj 

Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1698 has been issued to the undersigned 
to sell; beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
148 Grattan Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
A-3251 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
483 Central Ave;, Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to be consumed off the

€4
t

<:»

NOTICE ia hereby given that License No. 
IB-1652 has been issued to the tindersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of; 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Bedford Avenue, Bęrough of Brooklyn, 
County of Kings, to. be consumed on the 
premises.

MURRAY KERNZER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 3629 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
864- Nostrand. Ave. Borough of Brooklyn, 
•County of Kings, to be consumed on the 
p.tn.ises.

; LOUIS RADIN
1864 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereoy given t.’iat License No. 
B 4535, has been issued to the undersigned 
to sell ■ beer at retail under Section 76, of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4328—10th Avenue, Biorough of Brooklyn, 

I County of Kings, to be consumed on the 
premises. •

DAVID SHEINMAN and 
DAVID GEDULD

4228—10th Ave.. Brooklyn, N. • Y.

^ NOTICE is hereby given that License No. wnTirv i» 
L- B 4548. has been issued to the undersigned; u ,>787 

to sell, beer at retail under Section 76 of -- - 
the Alcoholic 
15bl Fpster 
County, of 

Dtemises.

NOTICE ia 
B 1431 has 
to aell beer_ _____
the Alcoholic Beverage 
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
’County of Kings, to be consumed on 
pt< mllies. 

SOL ITSHMAN 
(SAM’S TAVERN)

1213 ’ McDonald Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby givep that License No. 
A-8389 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under S.ection 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
799 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises..

RICHARD HERDMAN
799 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6428 has been issued to the undersigned 
to, sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
36Q Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off thc 
.premises. 1

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
B-1609 • has been issued tp . the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of! 
the Alcoholic Beverage Control Law al; 
384 Hamilton Ave., Borough' -of- Brooklyn, 
County oft Kings, to be. consumed op the 
premises.

MARY FLORENTINE
334 Hamilton Ave.-, ., Brooklyn, N. Y.

5?0 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kipgs, to be consumed on the 
premises. •

ESTHER WEINBERGER
E, W. CAFETERIA & BAR

520 Flushing Avė,*, u , Brooklyn, N. Y.

B?2080 has been issued to the undersigned ■; -tho 
to sell beer at retail under Section; 76‘ of 12001

" -rage Uontrol Law- at j County *of"“king^
, Boroukh. of Brooklyn, prcmjse8.

► z-\ einn di, »v» z, zl tho Į — -

j 2001 Avenue. U,

NOTICE is hereby 'given that License No. 
B-766 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 

Alcoholi® Beverage Control Law at 
I Avenue U, Borough of Brooklyn, 

1, to be consumed on thethe Alcoholic Beverage Control1 Law 
4(9 Manhattan . Ave,, 2—~ 
County of Kings, to bo consumed on the I 
premises. >

JOSEPH FALLON
4)9 Manhattan Ave, Brooklyn. N. . . . , ,
NOTICE is hereby given that License No. . is hereby given that License No.
B-2062 has been issued Mto the undersigned. ^1R8 been issued to the undersigned
to sell beer at retail' under Sectioh 76 of 8e^ beer nt retail under Section "76 of 
tho Alęoholic Bei 
902 DėKalb Avė., 
County of 
premises. 

902 DeKalb

the Alcoholic Beverage Control Law at 
3906 4th, Ayenuc, Borough of, Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LUDWIG J. CARSTENS
3906 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
H-2U96 : has 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage v Control Law at 
296 Utica Avenue,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on. tne 
premises.

JAY DELICATESSEN, INC
296 Utica Ave., Brooklyn,, N. Y,

NOTICE is hereoy given that License No. 
B 2668 has been issued to the undersigned 
to. sell heer at retail undęr Sectięn 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5416—16th ' “

■ County of 
premises.

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

ROCCO SCALI 
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1617 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
572 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

i premises. >/ ?
Į WILLjAM MAYROWITZ
572 Livonia

' NOTICE is 
A 6144 has 

, to spll beer 
the Alcoholic. Beyerage 
4120—10th Avenye, Borough of Brooklyn, 

p County of Kings, to be consumed off the 
* į premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B; 252 has been issued to . the, undersigned ; 
to. sell beer at retąjį, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
655 Grand Avenue, Borpugh of Brooklyn, 
-County of Kings, to 'bo consumed on the

to sell beer
the Alcoholic Beverage Control ___
1506 Kings Highway,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
pi emises.
THE ORIGINAL GARFIELD CAFETERIA, 

INC.
1506 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

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

ARTHUR BEHREN
227—6th Ave., Bįrooklyn„ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2851 has been issued to the undersigned 
to sell beer at . rętąil under. Section. 76 , of 
the Alcoholic Beverage Control, Lrw at 
12?4 Coney 

I County of 
j pt -mises.

1224 Coney
T Y.

Ko.

7th

4th

hereby given that Llccr.se No. 
been issued to the unlersigncd
at retail under Section. 76. of 

Beverage Control Law at-:
Borough of Brooklyn,

ROBERT I. PORTER
(POST 986, V.F.W.)

Ave., Brooklyn, N. Y.

JOHN J. DOYLE
Avp„ . Brooklyn, N. Y

MOTIVE Is hereby given that License 
M 24i has. been issued tb the undersigned 

jto wii beer at reta IL under Section 76 of 
e >Atcoholic Beverage Control Law at 
1222— 7th Avenue, Borough of Brooklyn,

V oC Kings, to be consumed on thc 
cml4es.

jwynfE is
P l«f3 ha®

41 beer 
Alcoholic
-4th Avenue, 
ty of Kings, to ' be consumed on the 
be®.

NOTICE Is horony glvan thųt T.Jcpnsc No. 
B 3261 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at* retail undęn Section. 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4305—15th Avenue, Borough; o<r Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the
P’emiscs. ,

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

NOTICE is hereby given thqt License No. 
IB 4345 has been issued to tho undersigned 
^to sell beer, at retail under Section . 76 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 Surf Ayenpe, Bįoroughr ot'
Cjunty of Kings, to bo consumed on the 
prerrllscs. ' .

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

NOTICE is hereby given that, Lice».tok NJbr 
Al. 9431 has been issued to the undersigned, 
to;; sell beer at retail under Section' 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
62)5 Ft; Hamilton H’.kway, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ISIDOR SĘIFF 
6215 Ft. Hamlltbn P’kway Brooklyn, N. Y.

pamirškite visi j . pikniką 28 d. liepos.
Rengėjai.

(171-173)
WORCESTER, MASS.

LDS 1 apskritys rengia didelį pik
niką, kuris įvyks 18 rugpjūčio (Au
gust), Olympia park. Taipgi prašo
me visų Mass, valstijos draugijų ir 
organizacijų, kad tą dieną nieko 
nerengtų, bet skaitlingai dalyvautų 
šiame piknike. Kviečia visus LDS 
1

Buckland Comer, Buckland, Conn. 
Visi gerai žinom, kad Laisvės Choras 
visuomet surengia linksmus paren- 
gim/is ir kad visi būnat pasitenkinę, 
tad ir šį kartą nepraleiskite, bet visi 
dalyvaukite ir linksmai laiką praleis
kite. Įžanga tik 25 centai.

Komisija.
(171-172)

PLYMOUTH, PA

Valdyba.
(171-172)

HARTFORD, CONN.
Visiems gerai žinoma, kad Visuo

tinas Liet. Darbininkų Suvažiavimas 
įvyko Clevelande, ir jau delegatai 
sugrįžę. Tad dabar, penktadienį, 26 
d. liepos bus išduotas raportas, abie
jų delegatų, vienas jaunuolis, o kitas 
suaugęs. Vieta: Laisvės Choro sve
tainėje, 57 Park St., 7:30 vai. vaka
re.

Kviečia Rengėjai.
(171-172)

HARTFORD, CONN.
Visiems Hartfordo ir apielinkės 

lietuviams gera . naujiena: Laisvės 
‘Choras rehgia naktinį pikniką, kuris 
įvyks 27 d. liepos (July), subatos 
vakare, prasidės 6:30 vai. vakare ir 
tęsis iki vėlumos, Bankaus Parke,

NOTICE is hereby given that License No. ' NOTICE is hereby given that License No. 
A-8941 has been issued to the undersigned A-4466 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beveiagc Control ' Lnw at 
824 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

SAMUEL O. SEIDEN & SAUL SEIDEN 
824 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4517 Avenue L, Boropgh of Brooklyn, 
County of Kings, to b6 consumed off 
premises.

HERMAN DIERKS
4517 Avenue L. Brooklyn, N.

to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6815 4 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises. .

DREWES BROS., IMPORTERS. LTD., 
6815 4th Ave., Brooklyn,

Lietuvių Kapinių Korporącijos su
sirinkimas jyyks 28 d. liepos, 2 vai. 
po pietų, svetainėje po numerių 40 
Ferry St. Dabar vasaros laiku meg 
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
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.

Komisija.
(170-171)

NOTICE is hereby given that Licenee No. 
A-6555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of

■ the Alcoholic Beverage Control
1734 Franklin Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ERNEST H.
. 734 Franklin Ave.,

Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

EICKMEYER
Brooklyn, N. Ya

NOTICE is hereby given that License 
A-8962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of' 
the Alcoholic Beverage Control Law i— 
172 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS.
172 Rogers

NOTICE is hereby given that License No.
A>-7934 has been issued to the undersigned. 

or,.to sell beer at retail under Section 75 of, 
at i the Alcoholic Beverage Control Law at 

143 Hicks Street, Borough of Brooklyn-,
County of Kings, to be consumed off the’ 
premises.

43 Hicks
DANIEL HANAWAY

St., Brooklyn, N. Y. '
is hereby given that1 License No.

A-6815 has been issued to the undersigned , .. - , x. , — ■
to sell beer at retail under Section 75 of Vt. Be ,•-F^^ail under Section 75 of the
the Alcoholic Beverage Control Law at ■ ^he 
780 Flatbush Ave,, Borough of Brooklyn, J 
County of Kings, to be consumed off the ' 
premises.

MAURICE GORDON
780 Flatbush Ave., K Brooklyn, N. Y.

s Alcoholic Beyerage Control Law at 
1597 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
I County of Kings, to be consumed off the 

premises.
ERNEST H. SCHROEDER

597 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE _ _
A-7801 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

s Alcoholic Beverage Control Law at, 
123 Navy Street, Borough of Brooklyn,' 
County of 
premises.

Beverage Control
Borough of

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4053 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
thc Alcoholic Beverage Control Law at 
12.74 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County < of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS J. SHIELDS
1274 . Ęędfprd Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2781 has been issued to the undersigned 
to. sell beer at retail under Section 76 of' 
th® Alcoholic Beverage Control Law at 
3Q7 Albany Avenue, Borough of Brooklyn, 
County. of Kings, to be consumed on the 
promises.

DAVID GOLDSCHLAGER & 
SIDNEY LIQUORNICK

807 Albany Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
11-3542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
316—18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises, 
Sgt. HARRY WM. STENECK POST No. 601 
, VETERANS of'FOREIGN WARS of U. S.
316 13th St., ■'> ' Brooklyn, N. YP

ANGELO GIULIANO 
123 Navy ,St„ Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
A-8963 has been issued to the undersigned 
to Bell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
515 Parkside Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP, IRVING & LOUIS GROSS 
515 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.-------------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
B-3441 has been issued to the undersigned 
to' sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1433 Rockaway P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY CONNELLY 
PARKWAY REST & BAR

1433 Rbckaway P’kway Brooklyn, N. Y.

Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4425 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Tompkins Aye., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2447 has been issued to the undersigned 

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

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

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.

iwnvn is neieoy given uiui, raceme j>o. JNO1TCE is hereby given that License No. 
A. 6^99 has,been iąsued tp thę undersigned A 7271 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alęoholic Beverage Control; Law at I the Alcoholic Beverage Control Law at 
76J2—15th Avenue, Borough of Brooklyn, 1072 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the County of Kings, 
premises. premises.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
A 9013 has been issued to the undersigned/A 3303 has been issued to the undersigned 
to, sell beer at retail under Section 75 of to sell beer at retail under Section 75 of 
the ^Alcoholic Beyerage. Control Law. at j thq, Alcoholic Beverage Control Law at 

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

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

to sell beer at retail under Section, 75 of to sell beer at retai) under Section 75 of 
____ J Control Law at i the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borpugh of Brooklyn,. ■ 8018—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the County of Kings, to be consumed off the 

I prepiises., 
|T HERMAN C. CORDTS

Brooklyn, N. Y.

the. Alcoholic Beverage Control JLaw 
7617—Į?tp Ąvenuę, 
Pounjty of Kings, 
premises.
1 ’ MARTIN, TRĘGDE
7617—13th Avenue, Brooklyn, N. Y. ^018—7th Ave.,

NOTICE is l.ereiiy g;yen, that; Licppse No. 
A, 7261 has been issued to the underslgpecl 
to< sell beer at retail, under Sectioh,. 75 off 
the, Alcoholic Beyerage, Control, Law af 
1888—54th Street, Borough of Brooklyn! 
County of. Kings, tp be consumed, off. tlie 
premises. ' ’ •

HILLEL BERKĮN
1888 54th Street, Brooklyn, N. Y.-

tįe Alcoholic Beverage Control Law'- at 
4902—7th Avenue, Borough'! of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premisos.

FRANK B. STUBE
4902-f-7th. Ave., » Brooklyn, N. Y,

of the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
.386 Sackinan St., Borough of Brooklyn, 
County of Kingp, tp be consumed off the 
premises. '

PURITAN BEVERAGE CORP.
386 S,ackman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1617 has been issued to thc undersigned 
to sell beer. at. retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage ContrcM Law at 
j43 Norm 11th Street, Borough of. Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEO SCHENKIEWTCZ
143 No. 11th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-607 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of. 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
142 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

BENJAMIN PIOTROWSKI 
PARK BAR & GRILL 

Driggs Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3114 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ‘ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2251 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VICTOR W. STORCH
2251 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-»4131 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
141 Rogers 
County of 
premises.

NOTICE is
A-7136 has 
to sell beer at retail under Section 75 of 
♦he Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
DAVID LAUFER & SOLOMON WJECENER 
256 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6053 has been issued to the undersigned 
to. sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1736 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY APPIARIUS
1736 Nostrand Ave,, Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License No. 
A-6883 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
872 Hancock St., 
County of Kings, 
premises. 

1 IRVING
872 Hancock St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A»7310 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the, Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off, the 
premises.

JOHN ’F. STEILEN. INC. 
503 Church Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8965 hps been issued to the udersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4021 7th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

4021 7th

NOTICE is hereby given that Licenee No. 
B-<3457 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ■ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
499 . Hewes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID, MENDELOWITZ 
409 Hewes Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4076 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
98 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th® 
premises.

LOUIS LIEBOWITZ
93 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4458 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
828 Myrtle 
County of 
•premises.
MYRTLE 

828 Myrtle

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough, of Brooklyn, 

Kings, luto be consumed on the

& MARCY CAFETERIA, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B- 4346 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
657 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 4

STANLEY ADAMOWICZ
557 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2667 has been issued to the undersigned; 
to sell beer at retail under Section 76 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
321 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS NOMEIKA
321 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4004 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 
Present Point, Old Mill, Ft. of Crescent St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

HOW ARE YOU CLUB
Present Point, Old Mill. Ft. of Crescent St., 

Brooklyn, N. Y.

NOTICfc is hereby given that License No. 
B-402.3 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of1 
the Alcoholic Beverage Control law at 
1580 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •

NOTICE is hereby given that License No. 
B:361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of’ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
453 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the, 
premises.

ANTHONY V. MOROTTA
453 3rd Ave., Brooklyn, N. Y«.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8634 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage ’ Control Law at 
2222 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed <rff (the 
premises. '' -J

EDWARD WOLTMANN.
2222 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE .. . _
A-4134 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
,the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
96 Montgomery St., Borough, of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. i .

ADOLPH OCHSHORN
96 Montgomery St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is nereby g’ven that License.No. 
A7 7945 has been, issued to the undersigned 
to, sell beoę, at retail under Sectioh 75 ob 
the Alcoholic Beverage' Control, Law< at, 

12J. Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed of( thp 
premises.

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

Telephone: Evergreen 7-0971

DR. E COHN
Specialistas ant Operaciją Ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS

nup 11 iki 1 dienomis 
nup 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iii 1
84. Union Avenue.

Brooklyn, N. Y*

Llccr.se
License.No


-■Wife'

.X

3

f a

No.on

333 Smith 1823 Church N. Y.
hereby given that License No.

5616—8th

is hereby given thirt License No.
.iAve.,

I

•1

NOTICE 
A 6972

.t-

Avenue, 
Kings, to

*3

'f

:*

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn,

1

ITZKOWITZ 
Brooklyn, N. Y.

JOSEPH SCHWARTZ
Avenue, Brooklyn, N. Y.

? J

63 Reid 
County of 
premises.

Law at
Brooklyn, 

the

DAVID 
St..

GREENFIELD
Brooklyn, N. Y.

premises.
DAVID

165 Bedford

t Pirmadienis, Liepos 22, 1935

triotai tai nesako, kjek yra iš
platinę, laiko tai slaptybėj, kad 
geriau galėtų “subytinti” kitas 
kolonijas. Pavyzdin: Collinwoo- 
das sako žodžiais nelošiąs, bet 
darbais tai piknike pasirodys. 
Co rietas niekuomet nestovėjo 
žemiau kitų, tai ir šiaųie pikni
ke ar nepasirodys geriau už ki
tas visas kolonijas. Garfield 

, Heights ir Bedfordo draugai 
'raportuoja, kad “tik tie nedaly- 

, .... , jvaus piknike, kurie negali išskaitlingas būrys lietuvių darbi- l)ovos pasike|tr. West sidSs 
draugai sako: “šimtu nuošimčiu 
dalyvausime.” Na, o dabar 
sparčiai pradėjo organizuotis 
nąują kolonija, tai Euclid. 
Jiems tai gal parankiausia, nes 
jie gali pėksti nueiti į pikniką, 
nes taip, kaip namie ir nėra 
abejonės, kad jie visi bus.

Clevelando Žinios
Ar Visi Rengiamės j Savo 

Spaudos Pikniką Nedėlioję 
Liepos 2& Dieną?

Na, o kaip apie mūsų kaimynus 
iš Akrono, -Youngstowno, Al
liance, Cantono, Lorrain, Tole
do ir kitų miestelių? O gi Pitts- 
burghas su savo priemiesčiais?

sies
Penktas puslapis

BMt IHM

Tai jau tik už kelių dienų į- 
vyks toji visų šios apielinkės 
lietuvių darbininkų laukiama 
iškilmė: Metinis mūsų spaudos 
piknikas. Kas metas į mūsų 
spaudos piknikus suplaukia gan

ninku, bet šiemet tikimės, kad 
bus didesnis už kitus visus. Nes 
šiemet šiuomi darbu yra susirū- 

bpinęs skaitlingas vajįninku’ bū
rys, ir jau keli lygiai mėnesiai 
platinami tikietai. Clevelando* 
visos kolonijos lenktyniuoja 
viena su kita, taip pat ir atski
ri vajininkai. Kaip praneša va- 
jininkų “kapitonas” d. Simans, 
tai tikietų jau yra pusėtinai iš
siplatinę, o kiti kolonijų “pa-

Visuotinam Suvažiavime suė
jome draugus iš tų kolonijų ir 
jie sakėsi, kad jokiu būdu ne
atsiliks. Net jau žinome, kad ir 
iš Chicagos turėsime draugų.

Taįgi, kaip matome, turėsime 
gražų būrį draugų, su kuriais 
mintimis dalinamės per mūsų 
spaudą, o šį sykį 
ypatiškai pasitarti 
kiek paramos savo 
kai spaudai, kuri 
mainomai svarbią
kasdieniniame gyvenime. Priva
žiavimas labai parankus. Iš 
Euclid Ave. Green Road į kal
ną, ,o ten bus nurodymai, kur 
randasi Mičiutų farma.

Pasimatysime riedėlioj.
Nevajininkas.

galėsime ir 
ir suteikti 
darbininkiš- 
lošia nepa- 
rolę mūsų

Liepos 1 d. 4 v. po pietų 
mirė drg. Vincas Jurelionis,' 
neišlaikydamas sunkios opera
cijos.

Draugas Vincas gimė 1885 
m. Pašamilių kaime, Seirijų 
parapijoj, Suvalkų rėdybos.

Drg. Vincas Jurelionis išgy
veno šioje šalyje virš 30 me
tų, didesnę dalį gyvenimo pra
leido Haverhillyje.

;• Liepos 4 d. 2 v. po pietų su
sidarę laidojimo procesija iš 
$9 . automobilių. Vincas tapo 
palaidotas ant Lietuviškų Lais
vų Kooperatyviškų Kapų. Ant 
kapų susidarė virš 500 paly
dovų. Tai dar pirmos tokios 
laidotuvės šiame mieste lietu- 

Ivių išeivijoje.

žinai, drangą, kad šioje pfif Pusmetį—556 NadjOŠ
k kuri nll/VVHCitl I IaaA / , . . *• . t . *

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
A-1912 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Hull Streets Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
207 Hull

JOSEPH SCHNELLER
St., Brooklyn, N. Y.

Is hereby given that License No.

• Apie patį miestą, tai nėra 
nė kalbos! Ne gi miestiečiai 
apsileis jaunesnėms kolonijoms.

Vincas paliko dideliam nu- 
liūdime sąvo gyvenimo drau
gę Pauliną ir dukrelę Geno
vaitę. Taip1 pat 3 brolius: du 
Amerikoje—Petrą \ir Juozapą, 
o Antaną ir seselę Levusę— 
Lietuvoje.

Vincas labai troško dar pa
gyvent, kol jo dukrelė užbaigs 
mokykla Portia Law School.

šiuos žodžius rašančiam te
ko susipažinti su d. Vincu Ju- 
relioniu virš 20 m. Vincas vi
suomet buvo simpatiškas ir 
draugiškas prie visų darbinin-

1920 m., laike Palmerio ab- 
lavų ant komunistų, tapo areš
tuota 21 haverhillietis. Reikė
jo tuomet daug.ąukelti. pįnigų. 
Vincas pirmutinis prioiivo su 
pagalbą del išbėlavimo. Tai
kės kąptu , važįųoiti į Bostoną 
imigracijos rąštinėn dęlei už
dėjimo bonų už areštuotus. 
Grįžtant iš raštinės Vincas s.a-

ko:
šalyję bus sugrusti apt DeeK 
Island neužilgo kitokį žmo
nės.” Bet Vincas to nesulaukė.

Drg. Jurelionis prigulėjo 
prie ALDLD 85 kp. per ilgus 
metus ir buvo “Laisvės” skai
tytojas, taip pat prigulėjo prie 
Lietuvių Piliečių Kliubo, ir 
buvo jo pirmininku per kelis 
metus. Prigulėjo prie Kazimie- 
rinės draugijos ir prie ameri
koniškos susaidės.

Sov/Traktoriu Stotys 
' Maskva. — Per

ALDLD 85 kp. nusiuntė gy
vų gėlių bukietą delei savo na
rio ir draugo Vinco.

Daugelis iš buvusių draugų 
negalėjom būt šermenyse laike 
palaidojimo, todėl, kad tą die
ną turėjome važiuoti į May
nard su busu ant pikniko.

Usęjds, mielas drauge Vin
cai. Mes,, likę, .minėsime tave 
ir tavo darbus.

Jakenų Petras.

šių me
tų pirmus šešis menesius 
Sovietuose su o r ganizuota 
dar 556 naujos stotys lauko 
ūkio mašinų-traktorių kp- 
lektyvems farmoms Sovietų 
Sąjungoj. Tos stotys aprū 
pintos naujausiais moksli 
niais įrengimais

LIEKANOS DINGUSIO 
LABAIsSENO MIESTO 
KARACHI, Indija.—In 

dų mokslininkas U. Thakur 
atkasė liekanas miesto, ku
ris buvo pastatytas 3,300 
metų pirm krikščionių. ga
dynės. Rado varinį veidro 
dį, įvairių paveikslų ir gra 
žiu puodų.

NOTICE
A-7432 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at

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

HARRY DONEN
1002 Fulton ..St.. Brooklyn, N. Y.

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

HYMAN
80 Rockaway Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the
KILSTEIN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9537 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
728 Evergreen Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANTON 
728 Evergreen Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8994 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
176 Woodruff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGOLIS BROS., INC.
176 Woodruff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7932 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
107 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
1A 8995 has been issued td 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 dff the 
premised.

OTTO SCHULE—WM. DROEGE 
892 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 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

3061 Fulton
OTTO OHLERICH
St., Brooklyn, N. Y.

Law at 
Borough of Brooklyn,- 
be consumed off the

FRENCH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 7933 has 
to sell beer 
the ’ • _____ ___________ ___
394 Etna Street, F - ___ _
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

ADOLPH WOLTMAN
394 Etna St., Brooklyn, N.

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Etna Street, Borough of Brooklyn, 

! the

| NOTICE is hereby given that License No. 
IA-5519 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at' 
1009 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Beverage Control 
Ave., Borough of 

Kings, to be consumed off the

1009 Fostc
BEN WEINSTOCK
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is, hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License Ni
A-7467 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7 5 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2224 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 3079 has bebn Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 

^County of Kings, to be consumed off the 
premises. « i' ’ . :»4. ‘
LENA ROVNER, ROVNER’S RESTAURANT 
3202 Church Ave., Brooklyn, N. • Y.

NOTICE is 
A 6694 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Autumn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHOLD KRONER
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law
Ave.,

No.NOTICE is hereby given that License __
A 6292 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3147 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLF NUNNENKAMP
3147 Fulton St., Brooklyn, N. ' Y.

120 Autumn

NOTICE is 
A 7302 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
84 Rockaway Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH 
84 Rockaway Ave.,

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
RAKOFF

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7331 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 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 
637 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

I CONFIDENCE PURE 
637 Nostrand Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FOOD STORES, INC. 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 3893 has been issued to the undersigned 
to sell beer at _retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
2!>2 Fulton Suxvt. uviuumu ui oruvKiyn, 

•County of Kings, to be consumed off the 
-premises. ' ’•

252 Fulton
WILLIAM PONGE
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
A 8391 has been ’ issued 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 the 
premises.

SARAH SHAPIRO
805 Franklin Ave.. Brooklyn, N. Y.------------J-------------
NOTICE is hereby given that License No. 
A 7734 has been issued to the Undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4147 has been issued to the uhdersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Bedford Ave., Borough of Brooklyh, 
County of Kings, to be consumed off the | 
premises.

HANS GLINDEMANN 
1112 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

lOriGE is hereby given that License N<^ 
A-4554 has been issued to the undersigned* 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1928 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTRUM F. JESSEN
1928 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

A-6995 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section .75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
pounty of Kings, to bo consumed off tho 
promises.
HENRY PETERS. & JOHN H. PETERS 

374 Lewis Ave., . Brooklyn, N. Y.
MICHAEL DAVIS
X, Brooklyn, N. Y.2224 Avenue

NOTICE ishereby given' that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE/ is
A-7570 as
to sell er at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law 
1503 Av 
County o 
premises.
JOHN J

1503 Aven
PPEN 
e J,

ue J,
Kings,

at 
of Brooklyn, 

be consumed off the
Borough 

to

& CHARLES JAPPEN 
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
A-4135 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1016 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

JAMES HUGHES
1016 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4552 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control • Law 
1192. Gates 
CoUnty of 
promises.
1192 Gates

Avenue, 
Kings,

Ave.,

to
R.

at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ALBER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7315 has been issued to the undersigned 
to sell beef at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 New York Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

HENRY VON DER REIDT
5,6 New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9314 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft tho 
premises.

WILFRED BEHRENS
1050 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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.
715 Schenck

JEANNE KATZ
Ave., 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 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
promises.

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

hereby given that License No.NOTICE is
A 5430 has been issued to1 the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1205 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.
OTTO ,D. BUCK and HENRY O. WOLBERN 
1205 i Liberty

(NOTICE is hereby given that License No. 
B 3133 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
85 Hudson 
County of 
premises.

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

Ave., Brooklyn, N. Y. 85 Hudson
ANNA 

Ave.,
GERVE

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givtn that License No. 
B 2422 has been issued toythe undersigned 
to sell beer at retail un<Ubu Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ’

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

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

169 Calyer

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

Beverage Control Law at
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the
ANDREW 
St.,

SCHELLE
Brooklyn, N.

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 
1238 Hancock St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS COHEN
1238 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 3416 has 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

2411 Coney Island Ave., Borough, of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

hereby given tljat License No. 
been issued to the undersigned

2411
premises.

PASCAL BELIDES ■ 
Coney Island Ave., Brooklyn, N.

on

NOTICE is hereby given thht 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 Ave., 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
2222 Rockaway Ave.,

Control 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the
H. ROY

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby ghen that Licenee 
A 2737 has been issued to the undersii. 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 Fultdn Street, Borough of Brooklyn* 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License __
A 4191 has been issued to the undersigned 
to Hell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control L,aw:iat 
341 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.
HANS R. HASE and THEODORE BORK 
341 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Llcens? No, 
A 8913 has been issued' to the undersigned' 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2905 Ocean Ave., Borough of < Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises. ' 1
2905 Ocean

No.

me, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

IRVING TAGER ’ '
Ave., Brooklyn, N, Y.

hereby given that License No.NOTICE is
' A 6882 has been issued to the uhdersigned
I 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
2993 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is Hereby given that License No. 
A 8371 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at ! the 
874 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, I 
Couqty of Kings, to bo consumed off the > 
premises. ■

( ANTHONY CRISCILLO
I 874 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9432 has been issued to the undersigned 

I to sell beer at retail under Section 75 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Pearl Street, Borough . of 

be consumed off

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

ANNA SCHULZ
195 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
B 1448 has 'been issued to the undersigned 
to sell laser at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
566—4th Avenue, Borough of' Brooklyn, 
County Of Kings, : to be consumed on the 
premises.
566—4th

EDWARD HENNESSEY
Ave., Brooklyn, N

No. I NOTICE is hereby given that License No. 
B 943 has boon issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
124 Nor/h 6th St., Borough of’ Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

2784 Fulton
FRED WILKENS
St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Beverage Control Law at

be consumed off the

NOTICE is 
A 6234 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1-21 Howard 
County of Kings, to 
premises.

HENRY Ci 
Ave.,

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

Beverage Cbntrol Law at 
AVe.,' Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

is • hereby g.'ven that License

121 Howard
BOEHLING

NOTICE ................ ................ .......... ........ ..
RL. 10922 hAs been issued; to the undersigned 
to sell , beer; wine and -liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 762 Flushing Ave., Borough 
of ^Brooklyn, Couhty ;of Kings', to . be con
sumed on the prenilses. ' ■ .

FIVE CORNERS CAFETERIA, INC.
Brooklyn,, N. Y.Brooklyn, N. Y. 7<>2 flushing ^Aye.,

No. NOTICE is hereby given that License No. 
B 2790 has been issued to the undersigned 
,to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

■414 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to. be consumed on the 

■premises. 1
BERTHA GOLDBERG

414 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

FRANK
3442 Fulton St.,

KRESSE
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 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

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

NOTICE is hereby given that' License1 No. 
A 6475 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
165 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

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

Beverage Control Law at 
Bdrough of Brdoklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is 
A 6547 has 
to sell beer 
the Alcoholic E.. 
6905 Ridge Blvd., 
County of Kings, 
promises.

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

NOTICE is hereby ghen thht License No. 
A 8074 has been issued to the undersigned 

---- -----  ._____ „ — ______ _ to sell beer at retail under Section 75 of 
to sell beer at retail under Section 75 of ' the Alcoholic Beyerage 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.

the Alcoholic Beverage Control Law at 
738 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Ęings, to be consumed off the 
premise*.

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

NOTICE Is hereby given that License No, 
A 8496 ha* been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 1 Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1461 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. I 5l •

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

NOTICE la hereby given that Lieenao No. 
A 7026 has been iSHued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

%724 Sterling Pl., Borough of Brooklyn, 
rCounty of Kings, "to be consumed off the 

premises.
HENRY WEHMANN

Pl., Brooklyn, N. Y.724 Sterling

NOTICE is 
A 6251 has 
to sell beer _ 
the Alcoholic _______
766 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. i -

HANS VIETS ■ 
766-Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage
208 Pearl Street, ] 
County of Kings, to 
premises.

CHARLIE and 
» (Gold

208 Pearl St.,

Law 
Brooklyn, 

the
SAMUEL GOLD 
Bros.)

Brooklyn, N.
No.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5669 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1094 Hancock St., Borough of1 Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft the 
premises. . v-

ALBERT DEEG
1094 Hancock St., Brooklyn, N. Y

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 
1283 Prospect Ave., 
County1 of Kings, to be consumed off the 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn;

GEORGE F.
1283 Prospect Avenue,

ADAM
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
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 bo consumed off the 
premises.

JACOB DOLMATCH 
Ave., Brooklyn,

NOTICE is
Į A 4250 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of

| the Alcoholic Beverage Control
63 Reid Avenue, Borough of

be consumed off

63 Reid
JOSEPH 

Ave.,
HAUBER 

'Brooklyn, N.
is hereby given that License No.NOTICE

A 7536 has .been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

I the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

o WILLIAM KUMM
210 Court St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No, 
...j 

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

SAMUEL SILVER . »
346 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. L . __ . _____  „ _ ______ __
been issued to the undersigned , A 3927 has be’en issued to the Undersigned 
at retail under Section 75 of 

Beverage Control Law at

NOTICE Is Hereby given that License No. 
A 5841 has been issued toKthe undersigned 
to sell beer at retail undei\ Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Co.ntrol Law at 
325 Rogers Ave., Borough* of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ' - ' - -

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4264 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undėr Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

1433 Tompkins Ave^ Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
promises.

ANTONIO BARBA •'
433 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 1105 has been issued to the undersigned 
to sell beer under Section 75 of
tho Alcohol*, grfvėragė Control Law at 
499 Rogers Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH DREWES

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

, DAVID LAHN <
Brooklyn, N. Y. ■ 3836 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

‘/.i) V.' »■.

NOTICE is hereby, given that License No. NOTICE, is hereby gi,ven that License No.' 
A 8117 has been issued to the undersigned B 3411 haB , been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law ;
1349 Nostrand Ave., Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed Off the 
premises.. ....................

RHODA NATHĄNSON
1349 Nostrand Ave., ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE ip 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 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GIUSEPPE' CINCOTTA
(Newkirk Fruiters and Groceries) 

1858 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

at retail under' Section 75 of to sell beęr. at retail, udder Section 76 of 
3 Beverage Control JLaw at' 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 Avė., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is ; Hereby given that License No. 
B; 3504 has'.been Issued to the undersigned 
to- sell' beer at retail under Section 76 of 

i the , Alcoholic Beverage Control Law at 
i 3160 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises. 1 '

JOHN L. WILLIAMS
3160 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 3135 has . been ' issued to the undersigned 
to sell' beer i at retail' under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2788 ' Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings,, to be consumed on the 
promises.

HARRY DIEFENBACH
2788 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5355 has been issued to the undersigned 

. to sell beer at rbtail under Section 75 of 
| the Alcoholic Beverage Control Law at 
,1828 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
promises. k

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

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 

1130'' Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
' County of Kings, to be consumed off the 
Į premises.
ROSE GROSSBERG and LEE LIEBEMAN 
130 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thht License No. 
B 151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1007 Nostrand Ave.,. Bbrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. NEARY
1007 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No.
A8568 has been issued to the undersigned ovii ( 
to sell beer at retail? under Section 75 Of ■ Al^n'hniir 
the Alcoholic Beverage Control Law at ' 
162 .Seventh' Ave., 1 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 'A

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5733 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

I tho Alcoholic Beverage Control Law at 
. 1470 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT SPECKMAN
1470 Flatbush Ave., . Brooklyn, N. jY.
NOTICE is hereby givbn that License No. 
A 7321 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of

„j, ..-J"' Beverage Control Law at
11808 Kings Highway, Borough of Brooklyh

NOTICE is hereby given that License No> 
B 3301 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
527 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JAMES
527 Park Ave.,

TOSCANO
Brooklyn, N.

the

No.

162 Seventh

age von no i naw 11808 Kings Highway, Borough of Brooklyn; 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be consumed .off the

be consumed Jff the pr^mi8e8. y r ’
ERICH MEYER

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE, is 
A 6990 has 
to sell beer 
the Alcoholic , 
169 Nostrand Ave., __  __  , _ .. .
County of Kings, to be consumed off the 
premises. : ■

NATHAN ESKOLD
169 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail'1 under Section 75 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given thht 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 
230 DeKalb Ave., Bdrough of' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.' f ■

WILLIAM BECKMANN
230 DeKalb Ave., Brooklyn,' N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A1 9017 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section, 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
536 Central Avenue', Borough’ of Brooklyn, 
County of Kings, to be, consumed off the 
promises.

536 Central
JOHN GAPINSKI
Ave., Brooklyn, N. Y.

■ hS____ ;____________

NOTICE is 
A 9163 has 
the Alcoholic 
to" sell beer at retail under Section 75 of 
804 Knickerbocker Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises. '

JOSEPH ENGELMAN'
804 Knickerbocker Ave., Brtfoklyn, N. Y.

hereby given th'at License No.’ 
been issued to the undersigned

Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. ■ 
A 6975 has been issued to the uhdersigned 
to sell Beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law ■ at 

Street, 
Kings,

to sell bi 
the A let 
887 -Hatt 
County of 
premises.

887 Hart
JACOB 
St.,

Borough of 
to be consumed

LIEBOWITZ
Brooklyn,

NOTICE is ’ hereby given that License __
B 4013 has' been issued to the undersigned 
to sell' beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic • Beverąge , Control Law at 
407 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 
JOSEPH NEMIA and CARMELO 
407 Court St., Brooklyn,

NOTICE is. hereby given that license No. 
A 5269 has been issued to the undersigned 
to sell’ beer at retail under Section 75 of 
thq Alcoholic Beverage Control Law at 
4518- Avenue D, Borough of Brooklyn* 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

, WILLIAM H. SCHULT
4513 Avenue D, Brooklyn, N. Y

NEMIA
N. Y.

NOTICE is ■ hfereby given that License No. 
B 2707 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
95 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S-N-T CAFETERIA. INC.
95 Church Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No, 
A 4144 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Acoholic Beverage Control I>aw at 
6751—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

I '
6751—5th

SAM ZOLOTOR
Ave., Brooklyn, N. Y.

Is hereby given that License No.

N. Y.
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 
the premises.

SANTO MESSINEO 
1762 East New York Ave., Broolįlyfi, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1416 has been issued to the under-signed 
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 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,2456 Pitkin N.

NOTICE
A 7951 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ' ait 
5807—5th Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off 
premises.
5807—5th

MINNA JENSEN
Ave., Brooklyn, N.

the

is hereby g'vcn that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5616—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. " . '.

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

5410—8th
FRED JENSEN

Ave., Brooklyn, N. Y,

is hereby given that License No.

MORRIS GOLDMAN and ABE JORTNEIt 
18(18 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

■ —.... ■■■-—h-—•—■' ■; >'i
NOTICE is hereby givėn that 'License No)' 
A 8784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section >75 of 
the Alcoholic Beverage 'Control Law at 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn;? 
County of Kings, to be consumed off thę 
premises. * ,• ■ . J s.■ -

JOHN KETELŠBN
Ave., Brooklyn, N. Y«

NOTICE is hereby given that License 
B 1614 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage . Control Law at 
67. Jay Street, > Borough , of Brooklyn, 
County of Kings, to, be consumed on the 
premises.

67 Jay; St.',

NOTICE is 
B 4525 has 
to sell beer 
the Alcoholic 

769 Liberty AvenUe, Borough of Brooklyn,
County Of Kings, to be consumed on the 
premises. \

SALVATOR AMBROSIO 
769 Liberty Ave.,

1821 Church

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

— __ „..L- ~ .1 Law at
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

NOTICE is 
A 7455 has 
to sell beer ... 
the Alcoholic Beverafce (Control 
1663—10th 
COuHt^ of 
premises.

1663—10th
GEORGE BARNDT

Aye., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License __
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 bo consumed off the 
premises, i v t"

WltLIAM C. HlNSCH ■>
255 Windsor Pl., Brooklyn, N. Y.

> ‘"‘"V "T--------■ I
NOTICE is herdby glveiT that License No.’ 
A 7730 hak been issUed 'to the undersigned 
to sell 'beerrat retail • under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
392 Creącdnt Street, Borough of Brooklyn; 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 1 '

HELEN HELMS
392 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

No)

NOTICE Is hereby given that License No) 
A 9398 has be'en issued to (the undersigned 
to sell beer, at retail Under;, Section 75 of 
the Alcoholic Beverapfe Control' LaW at 
2IJ05' Fort Hamiltoni.aw at zijutp rort Hamilton 

Brooklyh, (Brooklyn, Cotinty of 
I off the <off the premises,'' •

| HENRY
2905 Fort Hamilton

y; 'N.

JOHN ■ GENĘSKE
, Brooklyn, N. Y.

hereby given (.hat .License No. 
been isriued to. the unde.

LaW at 
ParkwAy, Borough of 

Kings, to be ebnsumed
J. KUCK 

Parkway, 
Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at*

NOTICE _____ _ ___ _________
A 8361 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under ■ Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Ralph Avenue, Borough of -Brooklyn* 
G^Hinty of Kings, to be consumed off the 

/premises.
A. GOTTFRID ERICSON

74 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
B‘ 3263 has 
to sell' beer_  ___  ____ ______ ..
the' Alcoholic Beverage Control Law at 
39 Wallabout Mkt., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
pretpises. ■. ■

ALBERT CHARLESTON
39 Wallabout Mkt., Brooklyn, N.. Y.--------- _>--------- w ■
NOTICE is hereby given that License No. 
B 3025 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
484 Broadway, 
County of Kings, 
premises. 

MICHAEL 
484 Broadway,

License . •
mc.. ... v..~ undersigned NOTICE is hereby given that License No.
at retail under Section 76 of B 4353 has been issued to the undersigned

į to sell beer at retail under Section 76 of 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 
3449 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tb be consumed on the 
premises.

WALTER GARŠVA '
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby p. ven that License No. 
A 7980 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Ralph Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kingą, to W consumed off the 
premises.

' JOHN NICOLAYSEN
89 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

ų

3449 Fulton

Borough of 
to be consumed on

Law 
Brooklyn, 

the

CAPETANOKIS 
, Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
B 3624 has been issued' to the Undersigned 
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 the 
premises.

GEORGE W. BLUEMER and 
HARRY G. BLUEMER

280-282 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 1608 has been issued to . the undersigned 
to sell beer at retail under SectioA 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1660 Broadway, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, . to be consumed on 
premises.

the
DANIEL CARDONE and 

FRANK SCHIAVON 
(BELVIDERE GRILL

1660 Broadway, u Brooklyn, - N.

NOTICE is
B 4138 has ___  _____ .. __  __________

| to sell beer at retail under Section 76 of 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718:—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8045 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
8006-*-3rd 
County of Kings, to be consumed 
premises. *

WALTER E. HASLAM and 
GEORGE W. UMLAND

8006—3rd Ave., Brooklyn,

been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of 

Beverage Control Taw at 
Avenue, Borough pf Brooklyn, 

th«off

N.

NOTICE is hereby givdn that Licenne No. 
B 2578 has been issued to the undersigned 
to sell ■ beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ar 
1906 Avėnue ■ M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. , ' . ‘ :

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

NOTICE is hereby given that License Koi 
B 3503 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the ' Alcoholic 
291-$ Kent 
County of 
premises.
291-8 Kent

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

SAM SAPEGA
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 7277 has 
to sell l>eer 
thb Alcoholic 
1408 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

FREDRICK 
1408 Nostrand Ave.,

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

Beverage Control I*aw at 
Borough of Brooklyh, 
be consumed off the

H. HĘINE 
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
A 9466 has been issued to the undersigned 
to- sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control taw at 

2924 Avenue M, Borough of Brooklyn.- 
County of. Kings, to be consumed off the 
premises. > /

MILDRED OWENS
2924 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B į45$7 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
144 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL DOYLE w 
(THE RALPH BAR and GRILL

144 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gben that License Ko.' 
A 5253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section. 75 of

— ... > Įtt
Borough of Brooklyn, 
bo

the Alcoholic Beverage Control Law 
424 Van Brunt St., 
County of Kings, to 
premises.

GUSTAVE
424 Van Brunt St.,

consumed off the
W. BEYER

Brooklyn, N. Y
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|NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS
Bedarbiai Užsibarikadavo Šalpos Biure

Ketvirtadienį į šalpos biurą, mu, patyrusiais bolių gaudy- 
285 Sutter Ave., Brooklyne, tojais ir mėtytojais. Pagaliau, 
pribuvo 50 pavienių Bedarbių 
Lygos narių ir pareikalavo 
drabužių. Viršininkas, Harry 
Bluenose, norėjo uždaryti biu
rą nedavęs drabužių, bet dar
bininkai atsisakę išeiti tuščio
mis.

Pašaukta policija juos iš
mesti atrado ne lengvą darbą, 
nes buože nebegalėjo pasiekti. 
Bedarbiai užsibarikadavo vi
duje, užstatė ir* savimi užgu
lė duris ir langus. O lauko pu
sėje susirinko tūkstančiai dar
bininkų ir šaukė padrąsinimus 
esantiems už barikadų.

Policija atsigabeno gaisri
ninkų kirvius, kad išlaužti du
ris, bet nepajėgė įsilaužti per 
barikadas.

Tada policija pradėjo mes
ti pro langus ašarų bombas.
Bet stipriai nustebo, kada tie žiu ir darbo. Komitetas prisi- 
dūmuojanti kiaušiniai pradėjo dėjo prie pikieto, kurį jau nuo 
ristis atgal policistams. čia, pereito pirmadienio veda vete- 
mat, turėjo reikalą su jauni- ranų ir kitos organizacijos.

trūko bomba ir viduje, tada 
bedarbiai priversti buvo išsi
veržti lauk. Policija šoko jiem 
“atsimokėti” už savo “triūsą,” 
bet susirinkusi minia apsupo 
kovotojus ir visi dingo minioje, 
o policija stovėjo susimaišiusi 
tokiu netikėtu, tarsi sapnu, 
įvykiu. Bedarbiai išsilaikė biu
re apie 4 valandas.

Penktadienį visą dieną sto
vėjo kordonas policijos aplink 
biurą, kad apsisaugoti vaka
rykščio įvykio. Gi ponas 
Knauth, šalpos komisionierius, 
“nebuvo namie,” kuomet dar
bininkų delegacija nuėjo cen- 
tralinėn šalpos biuro raštinėn, 
902 Broadway, protestuoti po
licijos puolimą ir pareikalauti 
pavieniams bedarbiams drabu-

taipgi tolima
Savickaitė, iš Ta-

jaunuolių ir suau- 
pakviesti ką nors

Ką Gali Padaryt 1 Klasiniai 
Sąmoninga Šeimyna

Suvienyta Kailiasiuvių Unija 
Nominavo Viršininkus

New Yorko IRT subvių ir 
etevated kompanija pravarė iš 
darbo Herbert Holstrom už 
unijinį veikimą. Jisai buvo 
vienu iš įkūrėjų Transport 
Workers Unijos, kuri dabar 
jau turi 5,000 dirbančių tai 
kompanijai. Kompanija jį per
sekiojo, kiek pajėgė. Iš karto 
prašalino iš maliorių formano 
pagelbininko vietos, o paskiau 
visai pravarė, kada paaiškėjo, 
kad jis organizuoja inžinie
rius į uniją.

Holstrom ten. dirbo per 7 
metus ir buvo pakeltas net į 
formano pagelbininkus už sa
vo atsakomingumą darbe. Tai 
ne jis vienas pasidarė iš kar
to “netinkamu” darbe. Kaip 
pasakojo unijos sekretorius, 
Austin Hogan, ten buvo ir ki
ti unijos nariai, ’ kurie buvo 
patys geriausi darbininkai, ta
čiau kurie ūmai buvo “atrasti” 
“netinkamais,’’ “nesugabiais,” 
“neatliekančiais 
tik kompanija sužinojo 
jų veiklą.

Pasirodė, kad 
kaip kad buvo geras darbinin- 
ir organizatorius, taip yra ge
ras kovotojas. Jo šeima taipgi, t n ivi • L • 
Jisai su savo žmona, Elisa- Is OrmailO IsleiStUVIŲ 
beth, taipgi trim mažais vai
keliais, 5, 3 ir I1/? metų, pi-

Pereitą trečiadienį, suvieny
tų kailiasiuvių unijų-nariai tu- 

didžiulį mitingą Manhat- 
Opera House. Dalyvavo 
keturi tūkstančiai narių, 
entuziastiški ir pasiry-

Išleistuvėse dalyvavo ir Jo
no motina, d. S. Ormanienė iš 
Pitts burgh o 
viešnia, d. 
coma.

Visa eilė 
gūsių buvo
pasakyti. Jie palinkėjo laimin
gos kloties. Tūli labai gerai 
nurodė svarbą šio didelio žy
gio ir uždedamą atsakomybę. 
Ši jauno Ormano kelionė tu
rės užmegsti draugingus ry
šius tarp Amerikos, Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos lietuvių 
jaunimo, ko mes neturėjom iki 
šiol del stokos pažinimo, vieni 
kitų. Taipgi pareikšta pagei
davimas ir viltis, kad šis pir
mas jaunimo delegatas nebus 
paskutinis., Pirmininkavo 
“Laisvės” jaunimo skyriaus 
redaktorius, d. Charlie Kwa- 
rrbn.

Palinkėjus d. Jonui Ormanui 
laimingos kloties atlikti taip 
svarbias Amerikos lietuvių 
darbininkų jaunimo ir abelnai 
visuomenės uždėtas pareigas, 
jąm išvykus, mes, likusieji, tu
rime jau dabar planuoti, kaip 
pasitiksime mūsų visus dele
gatus, kad jų ir mūsų visų di-| 
delis darbas—pasiuntimas de-, 
legacijos—a t n eštų judėjimui 
kuo daugiau naudos, kad jų 
raportas Jpasiektų mases lietu
vių darbininkų.

Vienu Maišu Pinigų Mažiau

Trejybes kapinėse.
Visus tris laidojo graborius 

J. LeVanda, 107 Union Av|., 
Brooklyn N. Y.

I J •

Petras Banys, 47 metų am-Į 
žiaus, 467 Grand St., Brook
lyn, N. Y., mirė liepos 19 d., 
St. Catherine ligoninėj. Bus 
palaidotas liepos 22 d., šv.

f *

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS 25°

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai) Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,

SAVININKAI
Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARčIUKAI

iiaiHoiiioiHaiiiatnBiiiOHiamaiiiBiiiaiitsiiiaiiiaiHfliiiO

DIDELIS NUPIG1NIMAS
Dviejų dolerių vertes knygų 

Dabar gausite už $1.25 
; Patarimai Vyrams

Apie Lyties Dalykus
! < .. f.

Tai ta paskilhusi D-ro Robinsono 
knyga, kurių D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite jų dabar, neš už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

■ adresuoki!: 
J. BARKUS, 

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

Tel. StaM 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper K-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDA USK AS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn. N. Y.

*

SKUTIMAS

o100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes pro- S 
fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
kej plačiai žinomas. Tik dabar S 
atidarė savo ofisą ir patarnauja S 
balsamavimu ir palaidojimu c 

mirusių. &

Veltui Chapel Šermenim |
Parsamdo automobilius šerme- g 
nims, vestuvėms, krikštynoms § 

ir kitokioms parems g 
Saukit* dicrtf ar naktį g

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

i. Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

rfcu

<♦>

<♦>

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

<♦>

<!>

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginima8 tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

III
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HYMAN BERGER
SAVININKAS

o

o
o

y
o
o

o
š

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y,
Pusi Bloko nuo “Laisvls” Svetainių

License L-1378 Tel. Sta<g 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

cj

y
u

u

o

u

iš

rėjo 
tan 
virš 
Visi
žę palaikyti atsiektą vienybę, 
išskiriant lovestoniečius, kurie 
savo kalbomis taikėsi kliudyti 
vienybei.

Kailiasiuviai nominavo savo 
viršininkus iŠ buvusių Industri
nes ir Intemacionalėš unijų 
narių. Nominuota Ben Gold ir 
Harold Goldstein unijos vedėjo 
vietai. Kitoms vietoms nomi
nuoti yra Joseph Vinograds
ky, Irving Potash, Hyn^an 
Sorkin ir Louis Harvey, 
Begoon, Sol Wollin, 
Cohen ir Benjamin Baraž;

Mitingas taipgi išrinko Rin
kimų ir Protestų Komitetą, su
sidedantį iš narių vienybei 
pravesti komiteto, išrinkto Int. 
Unijos Toronto konvencijoj, 

darbo, kaip jaįs yra samuel Katz, Selig 
aPie | Brenner, Sam Mancher ir Kra- 

■ vetz. Taipgi nominavo apie 50 
Hoistrom, kandidatų biznio agentų 

Bendros Tarybos vietoms.

New Yorkiečiai gali atsidus
ti lengviau, kadangi 250 falšy- 
vų posdblerinių su visu savinin
ku, Lupo, 129 E. 123rd St., 
pakliuvo 
pakliuvo 
dirbtuvė,
dirba" viršlaikį, kad atidirbti, 
atpildyti nuostolius., \ ; •

Graborius (Undertaker)

poliėijaiJ Tačiau čia 
tik mažoji žuvytė, o 
^veikiausia, dabar

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

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.

JOIN AS STOKES
512 Mariom St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern fcark- 
ivay ir Chauncey stočių BMT Line.

' BROOKLYN, N. Y 
TeL: Glenmore 5-6191

<♦>

<!>

<!>

<♦>
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Pereitą ketvirtadienį LDS 
kietuoja IRT ofisą, 165 Broad Jaunimo 200 kuopa surengė 

sugrąžini- draugiškas išleistuves Jonui 
mo darbo. O šimtai darbiniu- {Ormanui, kuris išvažiuoja į 
kų susirenka žiūrėti tą įdomų I Lietuvą ir Sovietų Sąjungą, 
pikietą ir. reiškia stiprių sim- Lietuvon d. Ormdn važiuoja 
patijų pikietninkams. Iki šiol. kaipo A. L. Darb. Visuotino 
ta unija bėgiu vienų, metų, su-.Suvažiavimo išrinktas delega- 
grąžino darban apię 200 pra- tas, atstovauti Amerikos Be
varytų darbininkų, nes jos na- tuvių jaunimą Viso, 
•riaį .pasižymi sumaniu kovin- Lietuvių Kongrese, 
gurnu.

Demokratų Kliubas Rems 3 
Rugpjūčio Demonstracijų

way reikalaudami

.Knickerbocker Dem okratų 
Kliubas, per savo pirmininką j 
Hyman N. Glickstein, atsiun
tė laišką Amerikos Lygai Ko
vai Prieš Karą ir Fašizmą, ku
riame pareiškia sekamą :

"Knickerbocker Demokra
tai pasižada kovoti tironiją ir 
priespaudą, politinę ir ekono
minę, visokių rūšių ir visokiose 
formose.”

į * Jie, toliau, pasisako už pro
gramą, kuri pagerins dirban
čios liaudies gyvenimo ir dar
bo sąlygas ir kad tas galima 
atlikti tik kovojant už darbi
ninkų teisę organizuotis, strei
kuoti ir pikietuoti, už socialę 
apdraudą, už civiles teises, ku-

Pasaulio 
Kaune, 

11-17 rugpjūčio. Sovietų Są- 
jungon jį siunčia LDS Jauni
mo kuopos, chorai ir kitos jau
nimo organizacijos, kurios jį 
išrinko referendumu.

Nors labai ant greitųjų 
rengta, taipgi pasitaikė dide
lė kaitra, tačiau susirinko gru
pė jaunimo, kuriem jis žino
mas kaipo* veikėjas ir asmeni
niai. Taipgi dalyvavo būrelis 
ir suaugusių. Tai nebuvo for
malia balius, bet smagi, draų- 
giška-šeimyniška sueiga. Pri
buvo ir iš apielinkės porą jau
nųjų, tai d. F. Vitkus, iš Ne- 
warko, ir J. Stasiulis iš Eliza- 
betho.

riag nusako valstybės ir vals
tijos konstitucija. Jie taipgi 
pasisako už kovą prieš fašiz
mą ir pasižada dalyvauti 3 
rugpjūčio prieškarinėj i,._. 
monstracijoj.

Veteranai Nepriklauso 
Legione

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y'

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

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

arti Grand Street y
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nno 1 iki 4 kasdien, Seredomis Ir Snbatomla 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. II ryto

FLATBUSH OFISAS 
1220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

<♦>

<

>

<

>

j Naujai išrinktas Kings aps
kričio Legiono kamandierius, 
James M. Clark, stebisi, kad 
taip mažai veteranų priguli 
prie legiono. Jisai sako, :kąd 
Brooklyne gyvena 60,000 pa
saulinio karo veteranų, o le
gione priklauso tik 6,175 arba 
apie 10 nuoš. Jisai darysiąs 
tyrimą, kodėl kiti nepriklauso.

Bet jis tą galėtų išrišti ir be 
tyrimo, galėtų paklausti bent 
vieną Eks-Kareivių Lygos narį 
ir jam išaiškintų, kad fašisti
nė legiono viršininkų diktatūra 
verčia eilinius eks-kareivius 
tverti ir palaikyti eilinių narių 
organizaciją—Amerikos Eks- 
Kareivių Lygą.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Joseph A. Arnold, 33 metų 

amžiaus, gyveno 89-25 Par
sons Blvd., Jamaica, N. Y., 
mirė liepos 2 d., 1935. Palai
dotas Wąterbury, Conn. , . ,

Teofilė Bagdonienė - Teibe- 
riutė, 28 metų .amžiaus, 373 
Gates Ave.,, Brooklyn, N. Y., 
mirė liepos 15 d. 1935. Palai
dota liepos 18 ds šv. Trejybės 
kapinėse.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių 54 skyriaus pus
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, 24 d. liepos, 7:30 vai. vakare, 
L. A. P. Kliube, 80 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Vięi nariai malonė
kite dalyvaut, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyt.

K. Nečiunskas.
(171-172)

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas kamba

rys del vienos ypatos, arba del dviejų 
ypatų, ar del ženotos poros.

Galima matyt nuo 5 iki 10 valan
dai vakarais.
it , M. Zakarauskas.
&4 Hemlock St., Brooklyn, N. Y.

Imkite Jamaica Line iki Cypress 

riai.'

1 d Imkite Jamaica Line iki Čypress 
d«««> ten išlipkite ir eikite / po kai

riai.
• • ■

Notary Public
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MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST, BROOKLYN, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

S

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė7n 
6 Skirtingų Rūšių ' t*C

Persiuntimas Apmokėti*#
Kartu su užsakymu prisiusite 

ijr mokestį. Galite mokėti pašto 
stampomis.

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

f

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite 

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

Brooklyn, N. Y.

ROBERTM

i,Į' 'HARMAN

LIPTON 
• įstaiga 
Susiaedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos

M

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

Tel. STagg 2-3438 
(steigta 1861

PASKOLOS
M. Bnickbeimer's Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Lietuviy Anglių Kompanija
l Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir; pilnas svoris—2000 svarų 
tonas,p tai legališkas svoris. Prista
tome .greitu Į jūšų namus. Prašome 
Jsitėmyti adresą ir telefoną.

’ • < *-. t.

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

,485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

purėm, krikitynom Ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
• (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Specialiai 
Žemo* 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augstyn. 

Specials nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai; 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t ar i n iki ir 
Chroniški Skau
duliai, 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 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai iš
bandymai, X-splnduliai, Serumų Ir 

čiepų (leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 Easl 16 Si, N. Y.

įsisteigęs viri 25 metai; 
Taip 4 th Atk ir Irving Pi.

NBW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 Dd 8 P. M.




