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klavimosi, tai, esą, tik “apsi
gynimui.”

Rooseveltas b a n d y si ą s

KRISLAI
Kaip Gražiai Meluoja.
“Draugas” ir Nazių

Teroras.
Tysliava ir Grigaitis.
Ko Nori “Opozicija?”

Rašo KOMUNISTAS.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

$

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

Pasaulį!

Chicagos “Naujienos” (liepos 
25 d.) sako:

“Pittsburghe laikė savo kon
venciją Jaunųjų Socialistų Są
junga, dalyvaujant daugiau 
kaip 200 delegatų, atstovaujan
čių apie 10,000 mirių.”

Bet Socialistų Partijos ame
rikoniškas laikraštis “The New 
Leader” (liepos 27 d.) sako: 
Jaunųjų Socialistų 
nacionalis sekretorius 
Dancis savo raporte 
kad Sąjungos narių 
siekia apie 4,000.”

Vadinasi, Grigaitis, uždėjo 
tiktai šešius tūkstančius! Ar 
galima tikėti kitiems “Naujie
nų” pranešimams?

RILIAIS MULKINAMI 
AUDĖJAI VERPĖJAI
WASHINGTON.— T. F. 

McMahon, Fr. J. Gorman ir 
kiti vadai Jungtinės Audė
jų Verpėjų Unijos žada 
stengtis, kad Jungtinių Val
stijų kongresas nutartų 
įvest 35 valandų darbo sa
kaitę toj pratnonėj su ne 
; mažiau kaip $15 algos per 
savaitę. Tokį sumanymą 
įnešt kongresui jau apsiėmė 
demokratas kongresmanas 
Henry Ellenbogen. Tuo 
tarpu senieji unijos vadai 
vėl nieko nedarys, kad su- 
organizuot ir priruošt au
dėjus streiko kovai. •

Nėra jokio užtikrinimo, 
kad kongresas priims tą su
manymą. O jeigu ir priim-

Calif. Bedarbiai Išsikovojo 
Medikai j Patarnavimą

Chicagos katalikų “Draugas” 
(liepos 25 d.) pripažįsta, kad 
“naciai vykdo terorą visoj Vo
kietijoj.” Sako, kad Vatikano 
atstovas Vokietijoje laukia nuo 
paties Popiežiaus Pijaus XI 
proprotesto prieš šitą terorą.

Mes priešingi nazių terorui. 
Mes, komuąistai, šaukiame ka
talikus darbininkus į bendrą 
frontą prieš terorą, prieš fašiz
mą abelnai. 
“Draugas” 1 
kų prie 
“Draugas” padeda auklėti kru-jRA. Taip audėjai, verpėjai, 
vinąjį fašizmą. Taigi, “D.” ne-jįr mezgėjai vėl liktų be nie- [ 

ru nėra sąžiniškas. Į pagerinimą.
Nepamiršime mes, kad 19261 

metais kun. Krupavičius ir kiti | 
Lietuvos kunigai padėjo įsteigti 
smetoninį smurtą Lietuvoje. Jie. 
padėjo įvesti terorą Lietuvoje 
prieš darbininkus ir valstiečius.

LOS ANGELES, Calif. 
—Valstijos pašalpų admi
nistracija padarė sutartį 
su gydytojais ir’ dantis
tais, kad jie veltui patar
naus bedarbiams, žino
ma, patys gaudami šiek 
tiek už savo patarnavi
mus iš pašalpinių pinigų. 
Bet ta medikalė pagelba 
nėra iš geros valios duo
dama. Ją bedarbiai turė
jo išsikovoti.

ROOSEVELT - “GERAS 
KAIMYNAS” KARUI
WASHINGTON. — Pasi

kalbėjime su laikraščių at
stovais liepos 26 d. prezi
dentas Rooseveltas žadėjo 
būti “geras kaimynas” ir 
laikytis nuošaliai nuo karo 
tarp Italijos ir Ethiopijos. I 
Jis vengė bent žodžiu užtart 
Ethiopiją. O jeigu kiltų ka
ras ir tarp kitų kraštų, gir
di, Amerika taipgi laikytų
si “gero kaimyno” bešališ
kos politikos linkui kariau
jančių valstybių. O kas be

Socializmas ar Fašizmas? — Tai
Yra Pamatinis Klausimas, Kuris
Stovi Žmonijai Prieš Akis:

Komunistę Internacionalo Septintam Kongresui 
Raportuodamas d. W. Pieck Pabrėžė Komunistę 
Kovą už Demokratijos Likučius prieš Fašizmą

/. Bet tas pats,tų, tai šalies AugščiausiaS in^s Matmenų Unijos prezi- 
neprileidžia katali- Teismas galėtų jį atmesti dentas John L. Lewis vėl 

to bendro fronto, panašiai, kaip padarė su N- atidėjo minkštųjų angliaka-
sykių darbininkų streiką 
septynioms savaitėms, iki 

va pasipiktinimas nacių tero- .jęur nieko, kas liečia sąlygų rugsėjo 16 d. Tai jau ket- 
' *“* . virtą sykį atidėliojama tas

fš Londono
New Yorko “Times’ui,” ' 
Sovietai pradėjo statyt jau 
60-tą pojūrinį ląivuką (sub- 
mariną). Ketvei’i metai at- 

Tysliava £al Sovietų Sąjunga turėjo 
sako, kad Grigaitis su savo sė- tik 15 pojūrinių valčių.

Iškilo labai smarkūs ginčai 
tarpe Tysliavos, “Vienybės” re
daktoriaus, ir Grigaičio, “Nau
jienų” redaktoriaus, kas dau
giau išnaudoja Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje.

proletariato prieš fašizmą; 
pergalingas Chinų Raudo- I 
nųjų Armijų žygiavimas; iš- 
sivystęs Francijoj didis 
priešfašistinis frontas ir 
liaudies fronto judėjimai.

“Tie įvykiai rodo, jog vi
same pasaulyje auga idėja 
šturmuot kapitalizmą ir 
bręsta revoliucinė padėtis. 
Reformistų kontrolė darbi
ninkų judėjimuose eina lin
kui savo galo. Komunistų 
Internacionalo gadynė pava
duoja reformistinės kontro
lės gadynę darbininkų ju
dėjimuose. r-’

“Šiam Kongresui tenka 
sunki pareiga surasti būdus, 
priemones ir taktiką, kaip 
išplėtoti tokias milžiniškas | 
kovas, išdirbti taktiką delei 
visų darbo žmonių susi vieni- , | 
jimo kovai prieš fašizmą ir 
karą, pereinant į kovą už

MASKVA.—“Socializmas smarkinamais užpuolimais 
ar fašizmas?—tai yra klau-!ant; darbo minių, tačiaus, 

su kuriuo šiandien auSa ir darbininkų pasiprie- 
. .susiduria akis.šmimas. Kova už Sovietų
pareiškė Vokietijos SaM patraukia vis plates-

MA1NIER1U STREIKAS čia smarkaus Amerikos gin-

IŠNAUJO ATIDĖTAS
WASHINGTON. — Roo-

seveltui paprašius, Jungti- kongrese peharyt kokią be
šališkumo rezoliuciją. Bet 
New Yorko “Times” kores
pondentas suprato iš to pa
simatymo su Rooseveltu, 
kad būsią labai sunku arba 
visai negalima sulaikyti gih- 
klų ir amunicijos gabenimą 
kariaujančioms šalims iš 
Jungtinių Valstijų. Perrie- 
bi, mat, čia biznio proga, 
kad galima būtų ją praleist.

Kiekvienam turėtų būt 
aišku, kad Roosevelto pasa
kos apie Amerikos bešališ
kumą yra . tik akių dūmi
mas.

streikas, kuris turėjo prasi
dėt balandžio 1 d., pasibai- ' • • • 1 I •

Sovietai Budavoja Jau 
60-tą Pojūrinį Laivą? kVsanto
£ Londono ■ pranešama angliakasių kovą del žmo-

niškesnių sąlygų, Lewis sa-
u,. 4-— i.—t 

jomis.
Vis tolyn nustumdamas

ko, kad tuo tarpu Jungtinių 
Valstijų kongresas turėtų 
priimti Guffey bilių del an
glies biznio sutvarkymo. O 
tas biznis esąs “nupuolęs,” 
ir todėl, girdi, kasyklų sa

iki vininkai net “negalėtų” pri-

simas, i
žmonija
akin,”
Komunistų Partijos delega
tas Wilhelm Pieck, duoda-

nes darbininkų mases, ku
rios mato, jog “buržuazine

mas įvedamąjį raportą Sep- demokratija yra bankrū-

Japonija Greit Pradės

tintam Pasauliniam Komu
nistų Internacionalo Kong
resui, vardu Kominterno 
Pildančiojo Komiteto. Sako, 
fašizmas neša žmonijai pra
gaištį, kultūros sunaikini
mą ir karus. Socializmas gi 
reiškia žmonių paliuosavi- 
mą, pažangą, gausingą gy
venimą ir taiką.

Prezidiumas
Kominterno Kongreso 

prezidiumas sudalytas iš 42 
nariu; jo pirmininku išrink
tas drg. J. Stalin.

Kuomet buvo paminėtas

tas.”
“Vokietijoj viešpatauja 

Į baisiausia, žvėriškiausią fa
šistų diktatūra. Ginkluotos 
fašistų go vedos Francijoj 
grūmoja šalin nušluoti pilie
tinių laisvių likučius, kas
buvo laimėta per keturias I
rpvnliiiniins J n n at. i n psp 11 SOCiallZllią.

Smarkiau Pirmyn
“Mes turime surasti savo 

silpnumus ir klaidas, idant 
galėtume paskubinti savo 
žengimą pirmyn už darbo 
žmonių reikalus ir už jų pa- 
siliuosavimą. O tokios ko
vos reikalauja aukų..’.

“Teorija Markso, Engel-
(Tąsa 5 pusi.)

revoliucijas. J u n g t i n ėse 
Valstijose fašistai grasina 
sunaikinti šokią tokią demo
kratiją, užsilikusią nuo Wą- 
shingtono ir Lincolno laikų. 
Net Anglijoj fašizmas kelia 
savo galvą.

• v-

Neatleidi Kova už Pilietines 
Laisves

“Mes komunistai žūt-būti- 
niai kovojame prieš bet ko- 

gatai pakilo ir karščiausiai iieaMją« . .
jį pasveikino, pabrėždami', Mums nėra vis tiek pat, 
proletarinę vienybę prieš k°kla.Polltm^s,stTa .vles’ 
Japoniios imperialistus. vlenoJ ar kltoJ sa‘
Wan Min taipgi išrinktas į 
prezidiumą.

Delegatai entuziastiškai i 
sveikino prezidiumą apie 60 j 
skirtingų kalbų.

Drg. Pieck Kalba I
“Pirmas musu žodis pri

klauso Sovietu Sąjungai ir 
viso pasaulio darbo žmonių I 
vadui draugui Stalinui,” 
pradėjo drg. Pieck: “Socia
lizmo pergalė Sovietų Są
jungoj padrasina visu šalių 
darbininkų klase žūt-būti- 
nėn kovon prieš fašistinę ti
roniją.

“Aš turiu paminėt Thael- 
jmanną, Gramsci, Rakosi, 
‘Itikawa, Melia ir Ispanijos

J

Sulig to pranešimo,

prieš- tų tikybų žmones ir kių prisirengimų apsigint 
daryt tinkamų žingsnių. nuo Japonijos. U.

per-

balo (aliejaus) versmes.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos inžinieriai Ria Chode- 
ęe srityj 800 pėdų gilumoj

gresas ir . Roosevelto val
džia. Pirmiausia, todėl Lew
is reikalauja pakelt kainas 
pardavinėjamos anglies.

Kovų Peržvalga
Drg. Pieck padarė

Londono “Daily Tele-

lėtų jį gauti 25 nuošimčiais laisvei ir kovai.” 
pigiau iš svetur. Jeigu per
ka virš $10,000 vertės, tai 
duoda jiems 15 nuošimčių
daugiau, negu už tokį pat,žvalga darbininkų klasės ko- 
plieną iš užsienio. «'ų Vengrijoj, Bavarijoj,

_T. v. ■ , , , , Finlandijoj ir kitose šalyse
Viešiems statybos dar-p0 bolševikų revoliucijos, 

bams reikalingas . plienas parodyjamas jOg revoliuci-

>r • pi • Kuomet puvo paminėtasNaują liūnų rlesimą vardas Chinijos komunistų 
otta vmr a t > -r. v delegato Wan Min. tai Ja-
S GHAI. t—Praneša- nį-Q^ Kom/Partijos dele-1' m 1 . >- _ _ ..... . .

.įveliu ,|U" 010
valstiečių kad Japonijai “sektųsi” iš’’

strei- pradžios/bet toliau ii nra?

Tai, suprantama, bus įžan 
ga ir į politinių kalinių de
portavimą.

SLA. Ar negeriau būtų, kad 
tie nariai pasakytų visiems 
tiems ponams: “Užteko, prisi-1 
valgėte visi, pasitraukite, o mes ■ 
patys organizacijos 
tvarkysime. ”

tai jų karas prieš tą fašiz-. keliui; bet juos visus išveš 
mą bus teisingas karas, ku- atgal į tas šalis, iš kur jie 
rį mes remsime.

“Galingi > bendro fronto

niekur nė žodeliu nei fPrūseika, 
nei Lovestonas neprasitarė, kad 
jie priims Pasaulinio Kongreso 
tarimus, pasiduos viso pasaulio 
komunizmo valiai. Priešingai, 
paskutiniais laikais jie padidin- ( 
ta energija niekina ir šmeižia galimas daiktas, 
komunistinį judėjimą.

brais, o Grigaitis tvirtina, kad 
“Vienybės” lizdas nepasilaikytų 1937 metų Sovietai turėsią dėt? darbininkams algos, kol- 
nė dienos be SLA malonės. į bent 55 naujoviškiausius po- jiems nepagelbės šalies kon- 

Tuo tarpu SLA nariams ke- jūrinius laivukus, kurių vi
liamos duoklės, kad palaikyti butinė įtalpa būsianti 800 

tonų, greitis apie 16 mylių 
- -_iper valandą ir tolis, kurį 

toks submarinas gali vienu 
reikalus pradėjimu nuplaukti,—7,000 

\ [mylių. Jie bus ginkluoti 
|kanuolėmis, š a u d ančiomis

L. Prūseika “N. Gadynėje,” Coli^ kulkomis ir
o Lovestonas “The Workers kiekvienas turės po 10 tor- 
Age” labai gailiai verkė, kad .pedinių vamzdžių. _ 
atidėliojamas Komunistų Inter
nacionalo Septintasai Kongre- graph” rašo, kad pojūrinis 
sas. Gal kas manė, kad jiems Sovietų laivynas greit pra- 
ištikrųjų rūpi Kongresas ir kad lens tokį Anglų laivyną, O 
po Kongreso jie liausis kovoti ga] jau įr ūabar yra pralen- 
prieš k®munizmą. Bet niekur, o i

Taipgi rašoma, kad Sovie
tai būdavo j asi naujus šar- 

Jvuotlaivius ir panaujina du 
r dideliu karo laivu. . . ;.

Kapitalistiniai laikraščiai, 
perdeda 

Sovietų ginklavimąsi. Bet 
ką darbininkų šalis turi da- 

žinoma, Komunistų Interna- * ryt, kuomet Lenkijos, Vo- 
cionalas nėjo ir neis oportunis- (kieti jos, Japonijos ir Ang- 
tų keliais. Septintas Kongre- k jos imperialistai su tokiais 
sas, kuris savo posėdžius prade- talkininkais> kaip Finlandi_ 
jo Maskvoje, nepriims jų nela>;.Q w 
mingos filozofijos.

Tai ką darys Prūseikos ir 
Lovestono suvedžioti darbinįn-

Žydai Ragina Ameriką 
Protestuot prieš Hitlerį

WASHINGTON. — Dele- 
gacija nuo kelių žydų orga
nizacijų atsilankė pas vei
kiantįjį Jungtinių Valstijų 
užsienių reikalų ministerį 
Wm. Phillipsą ir reikalavo 
užprotestuot Hitleriui prieš 
žydų ir katalikų persekioji
mą. Senatorius King įnešė 
kongresui rezoliuciją, reika
laujančią ištirt nazių teror'ą

SHANGHAI. Praneša
ma, kad Japonija neužilgo 
darys naują didelį karo žy
gį prieš Chiniją. Japonų 
imperialistai tikisi’ jei išsi
vystys karas Italijos su 
Ethiopija, tai jie dar drą
siau galės grobti Chiniją. 
Japonų valdovai spėja, jog 
tokiame atsitikime Europos 
valstybės būtų perdaug už
imtos karu Afrikoj, kad 
kištis į Japonijos veiksmus 
Chinijoj.

Tuo tarpu fašistinis Chi- 
riijos diktatorius Chiang 
Kai-shek visomis savo kari
nėmis spėkomis bando iš
mušt Chinų Sovietų Raudo
nąsias Armijas iš Szechwa- 
no. provincijos ir nedaro jo-

“Kur dar yra parlamen
tarizmo ir demokratijos lai
svės liekanų, nežiūrint, kad 

Ijas kapitalistai varžo; kur 
galima viešai palaikyti ko
vojančių darbininkų orga
nizacijas, mes ten giname 
parlamentarizmą ir demo- 
|kratija nuo fašizmo, ir tuo 
pačiu laiku tęsiame kovą už 
proletariato diktatūrą.

“Mes kovojome ir kovo
jame prieš Chinijos drasky
mą.

“Jeigu Vokietijos fašiz
mas bandys užkariaut ma
žąsias Europos valstybes,

Hitleris Rengiasi prie 
Naują Žudynių

BERLYNAS. — Vokieti- 
joj nujaučiama, kad Hitle
ris rengiasi prie naujo kru
vino “valymo” prieš nevisai 
jam ištikimus nazius, katali* 
kus, buvusius kareivius, žy
dus ir visus jo diktatūrai 
priešingus apskritai.

Deportuoja 151 Ateivį 
Kriminalinį Kalinį

WASHINGTON. — Pre- 
zidentas Rooseveltas panai
kino kalėjimo bausmę .151 
nuteistam. ateiviui prasikal- i

Vi

e w v 1 # 1 *1 ' ivieiici IspanijosKaip Roosevelt Šelpia rlieno rabrikantus 'H . ^wii^r . visus, kurie be baimes vis-
------------- |ką paaukojo proletariato

Septintas Kongre- .j-įjos imperialistai su tokiais 
i talkininkais, kaip Finland!- 
|ja ir kt., neatlaidžiai gink
luojasi ir mobilizuojasi ka
rui, per kurį siekia sunai- 

kai, kurie buvo maitinami - iliu-Sovietus? Darbininkų 
zijomis. kad reikia laukti Scp-|Tevynė, nieko nemanydama 
tinto Kongreso, o tada “opozi- [užpult, tačiaus, turi būt tin- 
cija” bus pripažinta Komunistą (karnai pasiruošus apsigint.
Partija? Kuriuo, keliu jūs, 
draugai darbininkai, eisite: 
Prūseikos ir Lovestono, ar Sep
tinto Kongreso keliu, kurį nu
ties keturi šimtai atstovų virš 
penkių dešimtų Komunistų Par- užtiko žemėj gausingas ži- 
tiju?

WASHINGTON.— Beth
lehem Plieno Korporacijos 
prezidentas E. G. Grace nu
siskundė, kad Roosevelto 
valdžia perka plieną vie
šiems darbams iš užsienių 
ir tuom skriaudžia Ameri
kos plieno fabrikantus. At
sakydami Graceful, viešųjų 
statybos darbų valdininkai, 
štai ką parodo:

Nežiūrint, kiek pigiau ga
lima būtų gauti plieno iš 
užsienių, jie “orderius” iki
$100 visuomet perka iŠ ame- Iš to matome, kaip Roo- 
rikinių fabrikantų. Iki sevelto valdžia šelpia savo 
$10,000 perka plieną iš sa- fabrikantus; o jiems vis dar 
viskių fabrikantų, nors ga- negana.

perkamas iš užsienių tik ta
da, kai Amerikos fabrikan
tai reikalauja daugiau kaip 
15-25 nuošimčių permokėji
mo, lyginant su užsienių 
kainomis.

atvykę.
Lietuvon bus išbugdyta du 

judėjimai auga visose šaly-j tokie prasižengėliai; Itali- 
se..:. Didžių bus pasekmių jon 62, Chinijon 16, Angli- 
iš vieningos komunistų ir jon ir Lenkijon po 8, ir tt. 
socialistų kovos už pamati-, Sako, tai būsią pigiau, negu 
nes darbo žmonių teises vis užlaikyt juos kalėjimuose, 
didesniame ir didesniame 
šalių skaičiuje.

šturmuoja Kapitalizmą
“Nuo šešto Pasaulinio Trockio Pranašystė apie 

Kominterno Kongreso įvyko, f .. v 
karžygiškų streikų ir be-, Japonijos Kalį SU SSRS 
darbių kovų: didvyriška Vo-' OSLO, Norvegija. — L. 
kietijos darbo žmonių kova; Trockis pranašauja, kad Ja- 
sukilimas Holandijos garlai- ponijos karas prieš Sovietų 
via. ‘Seven Provinces’ jūri- Sąjungą “neišvengiamas bė- 
ninkų; Anglijos laivyno jū- gyje vienų metų.” Jis sako, 
rininkų streikai; ■ 
sukilimai ir politiniai' strei- pradžios,* bet toliau ji pra-

ja tose šalyse buvo pralai
mėta žymia dalim todėl, kad 
socialdemokratai gąsdino 
darbininkus jos sunkenybė
mis.

Paskutiniais laikais fašiz
mas įsigalėjo Vokietijoj per 
socialdemokratijos įtaką ir
per darbininkų klasės pasi-Įkai Lenkijoj; istorinės ko- kištų iš priežasties sunkių 
dalinimą. > Sykiu su fašizmo!vos Austrijos ir Ispanijos vidujinių sąlygų.
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rooklyn, N.t Y., six months$4.0®
Foreign countries, six months$4.09 
Canada and Brazil, six months----- $3.00
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! vajo p^ieš Darbininku Kongresą kovai 
ųž sęcialę ap,draųdų. Jie daro bendrų 
frontų su visais kojnųnis.tų priešais, nes 
tai jįų misija, nes jų tikslas pakenkti ko
munistiniam judėjimui.

Vilkelis ir jo draugai turi matyti vis
ką tą; jie turi žiūrėti abiem akimis. Tik 
tokiu būdu jie galės surasti patys kelią 
ir kitiems jį parodyti.

SMETONOS ŽVALGYBOS PROVOKACIJA 
JONAVOS RAJOM LIETUVOJ

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
Ute Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Betgi Tikro Kelio Neparodo
Wilkęs-Barrės J. Vilkelis (Pruseikos ■ 

organizacijos narys) susirėmė su Prūsei- < 
ka ir Butkum. Dalykų istorija tokia: ne
labai senai Wilkes-Barre, Pa., įvyko ang
liakasių streikas, vadovaujamas nepri-! 
klausomos unijos, kurios priešakyj stovi 
Maloney ir kiti. Streikas buvo griežtas. 
Jame daug dalyvavo ir lietuvių darbi
ninkų. Dalyvavo kai kurie ir Pruseikos 
pasekėjai. UMWA unijos viršininkai ir 
valdžia streiko vadus smarkiai persekio- 
jo.

Aišku, Komunistų Partija šį streikų 
rėmė, nes jai rūpi remti kiekviena dar
bininkų kova su išnaudotojais. Bet prieš 
streikų išstojo Prūseika ir Butkus. Ei
liniai jų pasekėjai labai pasipiktino to
kiais savo “vadų” darbais. Po streiko 
įvyko susirinkimas, kuriame dalyvavo tū
li Pruseikos pasekėjai ir komunistų šali
ninkai- Mitinge buvo priimta rezoliuci
ja, kurioj be kit-ko pasakyta:

Eilinių darbininkų daugiau susipratusių
♦ pareiga buvo remt šį streiką, bet tūli iš jų 

(matomai, paklausę Prūseikos-Butkaus — 
“L.” Red.) nuėjo su tamsiausiais darbinin
kais streiklaužiaut,. kad sulaužyt šį darbinin
kų streiką ir priverst darbininkus prie dar 
didesnio išnaudojimo ir skurdo. Todėl šis 
susirinkimai pHpa^žįšth' tokius* vertais pa
peikimo. * . n > į, ’
Žinqma, rezoliucijos autoriai lir už jų 

^balsuotojai buvo- Prūseik0š>Būtkaus pa
smerkti, nes tai “produktas pikto ūpo,” 
ir tt. ,-Prūseika rašė, kad ne tuo keliu ei
nama,’© Vilkelis atsako: “Tikrai ne tuo 
keliu einate,” bet tikro kelio rieparodo 
nei vienas. Prūseika-Butkus rodo streik- 
laužiavimo kelią, o Vilkelis, kuris prie
šingas streiklaūžiavimui, dar vis Tik ban- 

‘ do jieskoti gero kelio, bet jo kol kas ne
suranda.

Rašydamas apie patį streikų, Vilkelis 
teisingai, nurodo:

Kuomet pasirodė, kad ši unija visais at
žvilgiais stoja į kovas su išnaudotojais, tai 
sends unijos lyderiai, susitarę su Glen Al
den Coal Co., gengsterišku būdu pasirįžo 
daužyt šios unijos narius. Tam darbui 
(gengsteriams) paskyrė $1,700.

E Toliau:
Vadinasi, prieš uniją ir prieš, streiką iš

ėjo: senos unijos pardavikiški lyderiai, kom
panija, teismai, Penn gubernatorius (pri- 
siųsdamas kazokus streikieriams galvas 
skaldyt),, importuoti skebai ir... pagalinus, 

M “Naujoji Gadynė..
Dąr Toliau: .

r - •. ( < < - •"' - .

Nors streikas nėišląimėfas, bet streikie- 
riy sąžinė rarpi, jie’ pasiaukavo save, pus
badžiai gyvefio, streikavo ne tik del savo,* 

Įj* bet irįdęf visų ^rtįihUkų labo. Streikierių 
į kMias!

> Neleistina Dalykų Padėtis SLA
Tūli manė, kad SLA dalykai pasitaisys, 

kuomet Bagočius užims prezidento vie
tą. Manė, kad bus sulaikytas perdidelių 
išlaidų darymas, kad šiokis-tokis taupu- . 
mas bus įvestas.. Dabar tie žmonės, kurie 
•panašiai manė, smarkiai nusivylė. Mes, 
žinoma, to, nemanėme, todėl nereikia nei 
tas nusi vilima^ per kęsti.

“Vilnis”, kuri nuolatos atsargiai seka 
SLA atskaitas^ rašo:

Peržvelgus “Tėvynę,” matome tą patį-eik
vojimą pinigų, štai keli pavyzdžiai: ; ;
“Kelionėm ir sugaištim ......... ....$1,049.30
Įvairiom išlaidom............................. 6,209.82
Prie nuosavybių pridėta ............... .2,^09.32

Kelionėse ir sugaištyse p.'Bagočius vieną , 
sąskaitą turi $152.50, kitą $58.
’Gugis—$153.70.
Mikužiūtė, kuri nėra jokis profesionalas, 

tapjau paėmus $143.80.
Mockus, Bostone, $80.
Na, kaip mes seniau nurodėme, iš Chicą- 

gos į New Yorką galima suvažinėti už $20 
ar biskį daugiau.

Vitaitis ir Bajoras paėmę algas, bet 
abiems dar yra baryšių. Apart algų, Vitai
tis dar padaręs $45.43, o Bajoras $25.

Ten pat “Vilnis” klausia ir pataria;
Kada pasibaigs tas pinigų eikvojimas?
Tai klausimas SLA nariams. Jie turi pa

statyti savo organizacijon tokius viršinin
kus, kaip LDS, tuomet organizacijoj bus 
taupumas.

Deja, su šituo viskas nesibaigia. Chi- 
cagoj iškyla dar aršesnių dalykų, delei 
kurių turėtų labai rimtai susirūpinti 
kiekvienas SLA narys, kuriam apęina 
SLA interesai. Jau prieš kiek laiko San
dara” rašė: ' , , . , • ..

Darbininkų padėtis pas
kutiniu laiku labai pablogė
ję. i Beveik visuose fabri
kuose ir įmonėse darbinin
kai dirba tris dienas į sa
vaitę ir turi tuo menku už
darbiu pragyventi su savo 
šeimynomis ir mokėti už bu
tus.

Bedarbė auga.* Sumažėjo 
darbininkų skaičius Jonavos 
degtukų, plytų ir garo ma
lūnų fabrikuose. Darbinin
kai, kurie anksčiau uždirb
davo 4-5 litus į diena, dUbar 
uždirba tik 2—2.50 litų. Mo
terys Jonavos plytų fabrikę 
už tokį katorginį darbų už
dirba tik 1.50 lt. į dienų.

Negeresnė valstiečių pa
dėtis, kurie apsupti skolo- 
mįs ir valstybės mokesčiais.

Sųryšyj su skurdžia padė-

j kalėjime daugiau po pusę 
! metų, o tardymas tik sionjis 

dienomis pasibaigė. Byla 
perduota kariuęmenės teis
mui ir jiems gręsia ilgif me
tų kalėjimas prie sunkiųjų 

* darbų.
Tai ne pirma ir ne pasku

tinė tokia sufabrikuota by
la. Tas dažnai praktikuo
jama fašistų Lietuvoje. Ar
gi nepanašiai buvo sufabri
kuota Kupiškio draugo Mic
kevičiaus byla, kai už pri
mestą jam literatūrą nutei
sė 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Draugai darbininkai ir 
darbo valstiečiai, griežtai 
protestuokime prieš niekšiš- 

mų, apleido salę su šauks-1kas fašistų provokacijas. 
Neduokime žvalgybai sau
valiauti ir tyčiotis iš darbo 
žmonių!

balsavo už savo kųndidatųs. 
Vįsur fašistų valdžia anu
liavo darbininkų ir valstie
čių sąrašus.

Rinkimuos dalyvavo žval
gybos viršininkai Citavi- 
čius. Dųmsiuose, kai vals
tiečiai už savo kandidatų 
daugumų balsų gavo, tai fa
šistai jų kandidato nepripa
žino ir atmetė. Tada visi 
valstiečiai pakėlė triukšmų, 
reikalaudami dar kartų per- 
balsuoti, ir minia žmonių, 
nepatenkinus jų reikalavi

mais:
“Mes neduosime savęs ap

gauti! Mes nepatenkinti!”
Tokių atsitikimų buvo ir 

kituose kaimuose.
Terorizavimu žvalgyba ti

kisi sulaikyti darbininkus ir

Politkalinė.

ir mano mėlynų arelį devy
ni seni katinai papjovė,” liū
dnai tarė Rooseveltas.

Patentas Jau Išduotas
“Grįždamas taip vėlai, 

privalai išgalvoti kokį nors 
gudrų pasiteisinimų savo 
žmonai.”

“Mėginau visokius, ji man 
sako, jog jos pirmutinis vy
ras jau turėjo ant to paten-. 
4-o ”

jį į.— "jn-. ’r* my 

i t kelias^ ųūvo tei^bėą 
f . 7 J' * 7 ’ ’ ‘ I į ■ 'Mes galimę pasakyti J. Vilkeliui: del 

j streiko Ąėislųjmejįmo rami sąžinė ir 
Pruseikos ir Butkaus, kurie darė viskų, 
kad strykų pralaimėjus; kurie buvo; 
'streiklaužių ideologiniais vadais. Bet kų 

' Vilkelis ir jo draugai, kurie pamatė 
_ , > roles-,- mano to

liau daryti? Vėl tylėti ir laukti kito 
streiko^ kuriame Prūseika su Butkum at- 

. sistos greta streiklaužių ir kompanijos ir 
valdžios? Kokį kelių jis rodo savo pasę- 
.kSjams (juk pats Vilkelis nėra eilinis na- 
rys)? Argi neaišku, kad Prūseįkęs-But; 
kaus kelias yra kelias renegatystės, ke-

. gi Vilkens ir jo draugai 
Prūseifcos-Butkaus tikras

SLA 260 kp. Chicagoj vienbalsiai nutarė’ | 
išrinkti komisiją iš trijų asmenų peržiūrėti 
kai kurias Cehtro iždininko knygas, šį įne-..

; Šimą padare narys, dirbantis “pažangąus” 
dienraščio ofise. Jo vardo mes • nenorim 
skelbti, k^d del savo atviro žodžio jis gali 
netekti darbo.

Minėtoj kuopoj buvo iškelta, kad tuose 
namuose, kurtuos susivienijimas perėmė už 
neatmo.kėjimą paskolos, esą suleisti gyventi 
savi politikieriai ir per dvejus metus jie ne
moka rendos. Gaudami veltui butą, jie dir
ba ir agituoja už socialistinės pakraipos 
kandidatus. Vienas tokių SLA “buydingįe- 
rių” esąs pasiskelbęs literatas, režisierius ir 
dienraščio skyriaus vedėjas. Tokiu budu 
iš SLA. namų Chicagoj padarytos politiš
kos prieglaudos. Apart šito, esama dar 
daug ir kitokių nereguliarumų.
Brooklyno “Vienybė,” kurią andai Ba

gočius sveikino, pareiškia, kad “kai ku
rie žmonės visą SLA bando paversti bui
zos bliūdu.” Tais “kai-kuriaįs” “Vieny
bė,” žinoma, turi galvoj socialistus, p 
reikia žinoti, kad ir pati “Vięhyto” iš
sėmė iš to bliūdo net $25,000!

Del .šito skandalo Chicagos “Naujie
nos” kuriąs yra Bagočiaus politiniu išr 
minties bagažu (“smegenų trustu”) 
smarkią! atakuoja “Vienybę” ir kiekvie
ną, primetantį B^gočiui-Gugiuį viršpa- 
minėtus dalykus. • •

Mes manopįe, kad tai skandališka pa- 
’ dętis SLA ir ji būtinai reikalinga greit 
‘Taisyti. Mr. Bagočius, kuris mėgsta va
dinti: komunistus “arkliavagiais,” turėtų 
gerai pasižiūrėti į tai, kas darosi jo va
do vau j amo j organizacijoj. SLA yra dar
bo žmonių organizacija, į kurią darbinin
kai deda centas po ęento, kad, galėjus su
sišelpti, todėl kiekvieno sąmoningo dar
bininko pareiga saugoti tos organizacijos 
turtą ir kovoti prieš tuos, kurie jį švais
to. ;

eia, išaugo Jonavos rajone valstiežiu/nuo revoliucinės 
revoliucinis darbininkų ju- kovog. Tuo įk j JonavQs 
dėjimas. Išaugo Komparti- D ! , p , d oi rzxTalnrxrnn aiiTohvilravA cravaia
jos kuopeles ir jų^taka mie
ste bei kaimuose. 1933 me
tų gale buvo pravestas Jo-1 
navos stalių streikas'iš 500; 
žmonių, kuris tęsėsi penkias > 
savaites. Nors prisėjo ba
dauti, darbininkai buvo' 
tvirti, kol nepatenkino be
veik visus jų r____
Daugely j kaimuose valstie
čiai sukilo prieš antstolius
gyvulių, šalę Pelerazo ifaiL gi r t uoklio - žvalgybininko 
mo Paskuciškyj ir šalę joJKamermano tvirtinimu jog 
navos, Sponianuose, valstie- ']ls. su, v\sa!s ares4uo 
čiai pasipriešino ir policijai. įdirbęs s aptoj orgamza- 
Visa tai labai suerzino'žval- Prie to da\z.v® > 
gybą ir jj pradėjo terorizuo- u? Pin},gu£ PPState liudi- 
ti revoliucinius darbininkus |mnkus’’ kurle Parode’ kad 
ir vajstiečius dažųai areš
tuodama ų? mušdama juos.

1934 m., prieš Spalių Re
voliucijos sukaktuves, Jona
vos ir Kauno žvalgyba pra
vedė masinius areštus ir 
kratas visame rajone. Kra
tė ištisus kaimui, kaįp Až,u- 
suolį, Paskuciškį, Safarką, 
Gulbiųiškį, Stasačius, 
Spunianus, Riiilkį, Perelazų 
ir kitus. Buvo atvežta į Jo
navos nuovadą apie 20 žmo
nių. Keturi iš tų gavo po ke
lis mėnesius s. d. kalėjimo, 
kitus paliuosavo.

Nežiūrint policijossperse
kiojimų, darbininkai ir vals
tiečiai nepabijojo ir tęsė to
liau revoliucinę kovą. Aiš
kiai tai mums rodo rinki
mai į savivaldybes, seniūnus 
ir ligonių kasas. Kai atme-. 
te darbininkų kandi,datų są
rašą ir darbo atstovybė sa
vo išstatė, tai virš 200 dar- irikuoti tokios bylos, kaif 
binįnkų demons tratyviai kad dabar. Areštuotieji sėd:

ŠYPSENOS
Devyniese Gaidį Pjovė

'Anūkė, atbėgusi pas Roo- 
seveltų, vaitoja: ‘

“Dieduk!—Mano mylimų 
kanarka katinas suėdė.”

“Labai, labai man gaila!

žvalgyba sufabrikavo garsią 
Jonavos-Ukmergės bylą iš 

Į26 žiųonių, į kurią įtraukė 
' visą eilę dorų ūkininkų-val- 

stiečių iš Užusuolio, Perela- 
'zo, Dumsių ir darbininkų 
bei darbininkių iš Jonavos —Aš tau pilnai sąjaučiu, nes I 

ir Ukmergės miestų. Tarpi ------------------------- ------ -
UC“ . i • • •. - -f j

reikalavimus. J'anda?} lr ™ergad<l 14'
metų amžiaus. Pas areštuo
tus jokios medžiagos neras
ta. Visa byla remiasi vien

pažystą areštuotus ir kad 
jie esą Kompartijos veikė
jai. Tas žvalgybai užteko,

! F 
t L /■ ralį stebinti bile žingsniai, kuriuos tiedu 

jtoai padaro arba padarys. Lietuviškoj 
politikoj jie daro tų patį: jie remia. Gri- 
fliičįo skridimo bižųį, bet kovę j a prieš

$ 

~ • ...........-. v-• į’ Visuotiną Suvažiavimą kovai prieš ka
il ir fašizmų. • Jie garbino Ambrazie^- 
TU Iruv.:,, 1 r 4-1 v-> X n Qw-> O T/Vmizl-ils, ant kurių krutinęs Sųietona Krūvi- 

ilsis karsto Gedemino ordenus, bet ko-

Kų Jie Dabar Pasakys?
Koipunistų Internacionalo Septintasis 

Kongresas jau prasidėjo. Apie jo eigą ir 
nutaripius jau yra rašoma ir bus apščiai 
rašoųia. Raginame visus skaitytojus 
atydžiai sekti tuos nutarimus, kadangi 
jie. turės nepaprastos reikšmės viso pa
saulio darbo žmonėms.

Įdomu, ką dator pasakys komunistinio

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

'Telephones Humboldt 2-7964

“Tėvynė Mūsų...”
Du elgetos sėdėdamu 

Kaune, prie katedros, kalba
si:

“Aš nežinau, Raulai, po
nai sako, jog Lietuva bus 
poniška, darbininkai sako— 
darbininkiška, o man atro
do, jog bus ji mūsų—elgetiš
ka.”

700 Niekniekių
“Teveli, ar Saliamonas bu

vo gudrus karalius?”
“Taip, jis buvo labai gu

drus.”
“Tai kodėl jis turėjo net 

septynis šimtus pačių?”
“Eik gult! Ką tu čia to

kius niekniekius klausinė
je!”

Surinko J. šilingas.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

kad sufabrikuotų bylų ir j kjnk£te keletą klausimų apie
4 o Iro i'*!!! AnnnYino l ' n • - • ' • i -

SAULĖS ŠVIESA IR MAUDY- pasiekia nuogą odą visai at- 
NĖS JŪROSE Iviram.ąre arba ir kambary,

Drauge gydytojau, paaišĮ

perduoti ją kariuomenės tei- įniaudyųes jūrose ir apie saulės 
smui. | spindulių intaką. Aš labai my-

Reikia pabrėžti, kad žval- liu maudytis ir saulėj šildy- 
gyba jau senai jieškojo prie^ tis, netik vasarą, bet ir žiemą: 
ruonių prikibti prie šių žmo- pas mus yra tam tyčia troba 
nių. Pavyzdžiui, nuolatos 
juos areštuodavo, žvalgybo
je mušdavo lazdomis kur 
papuola, spardydavo kojo
mis, net ir moterys smar
kiai buvo sužeistos: Gitą 
Aronsonaitė, Mera Cenaitė. 
Gabrakovas ir visa eilė kitų. 
Nekartą žvalgyba darbinin
kams primesdavo literatū
ros, kad paskui darytų kra] 
tas ir areštuotų. Jonavos 
žvalgyba su Cibavičium 
priekyje, jau senai garsi 
muštynėmis ir provokacijo
mis. Bet niekuomet dat 
žvalgybai nepasisekė sufab-

po atdaru, langu. Paprastas 
stiklas sulaiko ir n.ebęperlei- 
džia tų gaiviųjų spindulių. 
Bet yra tam tikros rūšies 
“stiklas”, iš titnago (kvarco), 
kuris perleidžia didesnę dalį 
4ų spindulių; Solarijumai — 
saulės šviesos maudynės gali
ma tokiu būdu naudoti bile 
kada, kad ir žiemą. Laikui bė
gant, tokie stiklai kiek nu
blunka ir vis mažiau ir ma
žiau per save perleidžia ultra 
vijoletinių spindulių. Ir tokie 
stiklai- reikia dažnai šluostyti, 
valyti, nes dulkės ar garai pa
kerta tuos spindulius.

1. Būti ant saulės kas diena 
yra labai sveika. Mūsų klima
te nereikia perdaug bijotis 
saulės spindulių, jei tik apsi
degini saule laipsniškai. Kai 
oda gerai parudavus, ji esti 
minkšta, tęsli, šilta ir sveika. 
Nunyksta įvairūs pučkai, ša
šai, dedervinės. Gamta tąjp 
jau padaro, kad tu gautum tų 
ultra-vijoletinių spindulių į sa
vo organizmą neperdaug, p. 
tik tiek, kiek reikia, nors ir 
kas diena bųtum saulėj. Kai

jau netaip gerai. Ar taj tęi-įoda nudega ir pasidaro ruda, 
tai joje pigmentas veikia, kai
po kokis uždangalas, kurs ne
leidžia spinduliams perdaug į- 
eiti į odą.

2. Visai nuogam pabūti ore 
labai sveika, kad ir šaltam <?re. 
Puikus visam organizmui to
nikas, gamtos vaistas. Ir pasi
maudyti galima šaltai, tik turi 
tada būti neilgai. Be reikalo 
labai šaldytis viduržiemy s.vęi- 
katon neina. Yra tai tik tuš
čias pasirodymas, pasigyrimas, 
dažnai pusėtinai' rizikingas.. 
Nereikia niekui* perdėt.

3. Priterliotam vandeny ga
lima ir užsikrėsti, ypač ger
klės, npsių, akių, ausiu ligo
mis. Tiesa, sūrus vanduo ir 
vaiski saulė mažiną tą pavo
ją.

4. Saulės spinduliai karš? 
čiausį, kai, jie puola stačiai iš 
viršaus, stątmeipšĮcaĮ, perpen- 
dikulingąi. Rytąją ir valfarąip 
jie puola skiausčiai, įžambiai 
ir tada menkiau teveikia.

mu ypatingais stiklais, kurie, 
sako, perleidžia ultra-vijoleti- 
nius spindulius. Kai-kurie 
maudosi ir per visą žiemą, bet 
žilos senatvės nesulaukė, mi
rė, nežinau, dėjko.

1. Sveikatos žvilgsniu ar ne_- 
kenkia būti ant saulės kas die
na, nuo ryto iki vakarui, nors 
oda būtų parudavus, nebenu- 
dega ir nesilupa, neskauda ir 
neniežti ?

2. Ar nekenia sveikatai nuo
gam pabūt šaltam ore, taip gi 
ir paplaukyt jau šaltokam 
vandeny ?

3. Ar negalima užsikrėsti 
jūrose, tirštoj minioj- žmonių, 
kur be abejo, randasi ir ser
gančių ? x r

4. Sako, kad iš ryto sveika 
būt ant saulės, o jau po Į2 .tai

sybė? Koks skirtumas darosi 
saulės spinduliuose, aukštyn 
kylant saulei ir paskui 
besileidžiant, kiek tai 
žmogų ?

Atsakymas
Gerai, Drauge, kad 

toks uolus saulės garbintojas 
ir kad mylite mauaytis. Saulės 
šviesa, jos Ųl.tra-vijojetjjrpai 
spinduliai visą gamtą gaivina, 
g.aivina ir žmogų. Tiesa, tokie

žemyn, 
liečia

esate

Vaizdelis iš “Laisvės” pikniko, Maynard, Mass., liepos 4 d. spinduliai geriausia veikia, kai

judėjimo priešai? Iki šiol jie išrado vi
sokių nesąmonių, kurias pasiuntė d. Sta
lino antrašu, del Septintė kongreso ne- 
įvykimo. Net ir kunigų “Draugas” bu
vo tuo susirūpinęs! “Naujienų” redak
torius rinko viską iš patvorių ir dėjo sa
vo laikraštin, bandydamas tuo svaidyti 
Kojųųnistų Internacionalo vadus del. ne- 
sušaukimo kongreso. Paskiausia Grigai
čių “filozofija” buvo ta: Stalinas sugavo 
tūlus K. I. vadus ir “kai kurie jų esą jau 
suimti ir ištremti į Sibirą.”

Bet bjauriausiai iš visų nukalbėjo, tai 
lietuviški renegatai: Butkus, trokšda
mas sumušti rekordą, šųieižiųie komunis
tų, paskelbė, kad Komunistų Internacio
nalo vadai yra tolygūs Mussoliniui ir 
Hitleriui.

Tiems žmonėms nerūpėjo ir nerūpi, 
kad įvyktų Septintas kongresas. Jjeųis' 
rūpi tiktai kaip. galiųt daugiau pakovo
ti, paniekinti komunistus. Štai ęia ir bur 
vo proga.

Matysim, ką jie sakys dabar.



Entuziastų Šalis

riatas

GYVENIMO BŪDĄ
ĮVAIRUMAI

dio Orchestra iš 8-nių kavai

šokiai

URŠULĖ PARROTT 
Garsioji Novelistč

THE STATE OF NEW YORK 
Bureau of Milk Publicity 

Albany, N.Y.

Rengia: ALDLD, Port Car
bon, Minersville, Shenandoah 
kuopos 4r Shenandoah Lyros 
Choras. . Taigi, drauges ir 
draugai, kuriems rūpi darbi
ninkų reikalai ir- suvienytas 
frontas, dalyvaukite White 
City Park rugpj. 11 dieną.

S. A. Radzevičius.

Iš Amalgameitų Unijos Lietu 
viu Lokalo 218 Susirinkimo

transportas, savo socialistinę tėvynę
Kokios kapitalistinės ša

lies piliečiai gali būt tokiais 
“savo” šalies apgynimo en
tuziastais?! Jokios. Nes ka
pitalistinėse šalyse šalį val
do mažas turtuolių eksploa
tatorių skaičius. Gi darbo 
masės yra priverstos jiems 
dirbti. Socialistinėje Sov. 
S-goje šalies šeimininkais 
,yra patys darbo žmonės, to- 
; del ir visomis šalies gerybė
mis naudojasi plačiosios 
darbo masės. Užtai čia ir 
puola produktų kainos, ka
da jų daugiau pagaminama, 

, kada jų yra išteklius. Kapi
talistai gi, kad palaikyt aug- 
štas prekių kainas—naikina 

į vagonų įvairiausių

keli žodžiai, bet 
daug pasakanti, 

būtų, jeigu jie

z -y.

853,000 Naujų Technikų •
“Pravda” praneša, kad 

Sovietų šalyje iki 1 d. bir
želio, 1935 metais, baigė 
853,000 darbininkų augštes- 
nes technikines mokyklas. 
Tai didelė armija lavintų 
darbininkų. Iš to skaičiaus 
3,960 technikų yra pirmos 
rūšies ir 4,357 technikai an
tros,—kilę iŠ Donbaso . an
glies kasyklų darbininkų 
tarpo.

mis, 
riai 
vadų 
agentų jiems tūravojimą, ši 
unija yra galinga ir progre
suoja, surasti, kiek to progre
so čia yra ir kuriame, kely jis 
randasi, tai turim būtinai tais 
dviem keliais pavaikščioti ir 
patyrinėti.

Pirmiausiai imkim kelią, ku
riuo vadai nutraukė, štai čia 
tuoj rasim šaiką su Lewisu 
galvinyj, kuri sėdi ant angį 
neikalų ir biurokratiškai juos 
diriguoja savo naudai, pasiųs
tus pardavikiškai anuo keliu į 
baronų rankas. Šiame liogeryj 
randasi vadų aparatas, kuriuo- 
mi sutraukia milionus anglia
kasių duoklių. Turėdami jie 
iždą savo rankose, ne tik kad 
išsiaugino storus kaklus ir ne- 
apkabinamus pilvus, bet jie 
prasisiekė ir toliau, kad dar 
daugiau prikimšti savo storus 
kišenius. Jie veik visi sukišę 
nosis į politiką, į valdvietes,

jinio organo, kuris nušviestų 
tikrą unijos kelią. Unija tai 
geriausias darbininkų ginklas, 
jeigu jinai eina geru ir teisin
gu keliu. Tą ginklą mes turi
me mokėt vartot. Mes, turėda
mi savo organą, sužinome, kas 
kur veikiama. Tuomi organu 
gali būti mūsų “Siuvėjas,” ku
rį išleidžia Lietuvių Kriaučių 
Lyga, 46 Ten Eyck St. Brook-

rodo angį., kad čia yra 
vieno kelio šakos, kurio- 
atskirai, eina eiliniai na- 
ir jų vadai. Kad, pagal 

šūkavimą ir baronų

Šešios mergaites-parašiutistės Sovietų Sąjungoj nusileido 
iš orlaivio 600 metrų aukštumo į ežerą Sene > (netoli 
Maskvos). Visos laimingai išplaukė pakraštin. Viršuj 

matosi lakstytuvas.

ronams tikėdami, kad mūsų 
išganymas tik vadų šauksmuo
se, o ne kovose.

Toks anglies baronų užtary
tojų skverbimasis girti šios 
unijos vadus, o vadų nužemin
tas tarnavimas baronams aiš
kiai

Tokiose aplinkybėse jie bū
dami, kur žingsnį žengia—su 
tūkstančiais susitinka ir juos 
glemžia savo glėbin. Del prie
žasties šių aplinkybių unijos 
vadams ir kyla mintis, kad ši 
unija “tikras” Gibraltaras 
prieš . anglies baronus ir tuo
mi apdumia akis angliakasiam 
ir laiko juos pažaboję taip, 
kad jie nei žingsnio nežengtų 
del savo naudos, nes tas reikš
tų apkarpymą šių gausių tūks- 

nesuskaitomų 
tūkstančių palaikymo unijos 
vadai ir šaukia, kad angį, turi 

darbščius” del

White City Park
Pirma Lietuvių Darbininkų 

Diena įvyks sekmadienį, rug
pjūčio 11 d., 1935 m.

Draugės ir draugai ir jauni
mas, visi į “White City Park”. 
Vieta graži, yra visokių pasi
linksminimų, puikios maudy
nės, visokių pasivažinėjimų, 
didelė svetainė del koncertų ir 
prakalbų su 2,000 sėdynių, 
graži šokių svetainė su geru 
flioru, gražiom šviesom.

Programa prasidės 4-tą vai. 
po pietų, išpildys Lyros Cho
ras ir Mainierių Kvartetas iš 
Shenandoah, Aido Merginų 
Kvartetas iš Wilkes Barre. 
Prakalbos anglų ir lietuvių 
kalbose ir delegatų raportas 
iš Visuotino Lietuvių Suvažia
vimo prieš karą ir fašizmą, ku
ris įvyko Cleveland/ Ohio.

7:30 vai. vakare 
grieš Jack Robel WAZL Ra

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. KaSkiaučias savo 
prakalbose pataria visiems Įsi
gyti, galite gauti Čia nurodyta 
adresu.

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

. J. BARKUS,
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1861 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Šios unijos viršininkai, su 
Lewisu priešakyj, tankiai 
šaukia: “Mes organizuoti dar
bininkai; mumyse jėga, kuri 
priverčia anglių baronus skai
tytis ir suteikti žmoniškas 
mums tiesas; mūsų jėgų drū
tumas ir jų demonstravimas 
prieš baronus, reiškia mūsų 
progresą, kaipo organizuotų 
darbininkų.”

Nors tatai 
visi stori ir 
Dar puikiau 
būtų panaudoti praktikoj. Bet, 
deja, to nėra ir mąstanti an
gliakasiai tą aiškiai supranta. 
Nors šie žodžiai verčiasi iš 
angliakasių vadų ir taikomi 
angį., vienok kuogreičiausiai 
juos stveria savo glėbin anglies 
baronų visokį klapčiukai už
tarytojai su spauda ir visa 
angį, priešų mašinerija, neat
silikdami nei lietuviški men
ševikai ir gryni - tautiniai fa
šistai. Visi jie stoja pagelbon 
Lewisui aiškinime angį, -šios 
jų “galybės” prieš baronus, 
džiugindami juos, lyg vaikiš
čius, su įvairiais skambučiais 
norėdami įrodyti, kad mes, 
angį., nors dar ir žaislais užsi
imame, bet vis vien esame ga
lingi, nes turim vadus, kaip 
liūtus, su didelėmis gerklėmis 
ir galim ramiai vergauti ba-

daug tūkstančių 
pergyvenant,—tik prie jau daug gaunamų už 

unijoj; jie paskirti į 
valdiškas komisijas 

nuėjimui” angį, “nesusi
pratimų” su baronais, kur 
taip lygiai tūkstančiai išsimel- 
žia už “teisingą patarnavimą” 
baronams.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

Visa tai žinant, visa tai (kur gauna 
matant 
šlykštu darosi skaitant vi-j “darbą 
sus tuos šmeižtus, kuriuos 1 įvairias 
paleidžia įvairaus plauko I “kvy 
Sov. S-gos priešai, kaip de
generatas Andrew Smith ir 
jam pan.

Gal nevertėtų apie viską

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y<
Telefonas: E Vergreen 7-1661

PRANEŠIMAS
i. ADVOKATAS
J; GEORGE LIPSIUS 

ir investigatorius
C. W. BENSON 

persikėlę raštinę į sekančią 
vietą:

Building
Broad ir Chesnut, 

1324-30 Lincoln-Liberty 
PHILADELPHIA,

Tel. Locust 6100.

“Akį patraukianti figūra yra 
viena iš moteriškes viliojančių 
grožybių,” sako Ursula Parrott, 
kuri vėl piešia išdidžią, su mo
dernišku romantiškumu meilę 
savo vėliausioj novelėj: “Next 
Time We Live.” “Aš pilnai sto
ju už pieną. Jis jumis stipriai 
palaiko gaivume._ beprisidėji-
mo nė uncija prie jūsų figū
ros.” ą

Sekite vadovybę išdidžios 
moteriškes visur. Palaikykite 
save enėrgingais, kontroliuoki
te savo figūrą gėrimu pieno. 
Jeigu jūs norite moksliniai pa- 
lengvėt, prašykite prisiųst jum 
knygelę, kurią scenos ir kino 
žvaigždės yra suradę labai pa
sekminga: “The Milky Way.” 
Dijetas judžių žvaigždžių. Pri- 
siųskite savo vardą ir antrašą.

Lokalo susirinkimas, kuris i 
buvo šaukiamas plakatais, įvy-| 
ko liepos 17 d. Lietuvių Sve-Į 
tainėj. Tai buvo susirink, del 
apkalbėjimo rengiamo “sta- 
pičiaus” ir asesmentų, po de
šimt dbl., kuriuos uždėjo ant 
narių unijos viršininkai, kad 
sukėlus milioną dolerių neva 
del streikų vedimo. Tai buvo 
vyriausia to vakaro unijos 
manadžerio E. Louise kazyrė. 
Jis daug kalbėjo, dangstyda- 
masis darbininkiškomis frazė- 
'mis, teisindamas save ir tikin
damas publiką, kad jis veikiąs 
daugiausia del unijos ir darbi
ninkų labo.

Antrų kalbėtojom buvo eks- 
komunistas A. Jankauskas. 
Tam pradėjus kalbėti, iš pub
likos pasigirdo, kaip iš triu-j 
bų, balsai “bū...bū’\ Kiek ap
rimus, Jankauskas pradėjo 
kalbėti. Girdi, man ne pirmu 
sykNk girdėti tokį koncertą. 
Bet aš tai nepaisau. Kalbėjo 
trumpai apie streikų vedimą, 
kad jie daug lėšuoja darbinin
kams ir tikno, kad asesmen- 
tus reikia mokėti, ar jūs bal
suosite už, ar prieš, nes, girdi, 
kiti lokalai jau apsiėmė mokė-

Dabar grįžkim ant to kelio, 
kur pasiųsti yra unijos eiliniai 
nariai, kurių likimas 'priklauso 
nuo anglies baronų. Gal ir ten 
puikiai progresuojama? Na, 
tai temykim atsargiai, gal ką 
įžiūrėsim. Štai virš pusės mi- 
liono juodo deimanto kasėjų 
labai giliai po uola trusia, ka
sa anglį, tai keliaklupščiomis, 
tai stati prie įvairių mecha
niškų įrengimų, sušilę, nuilsę, 
veik baigdami išsemti paskuti
nį lašą energijos ir sveikatos, 
dargi nešdami ant savo spran
do bosus bei kontraktorius.

Jų algos už Ją sunkų, pavo
jingą gyvastim ir sveikatai 
darbą, siekia nuo kelių centų 
iki kelių dolerių per dieną il
gų valandų. Jų pilnos ligoni
nės sulaužytų, sukoneveiktų 
gazuose; jų daugybė nudėvė
tų sunkiame darbe; juos kan
kina dusuys, ramatizmas, az- 
ma ir kitos sunkios ligos, įgau
tos mainose; jų šeimos pus
nuogės ir pusvalgės; jų bakū
žės nuskurusios ir sukrypę; 
puikiausios gamtos vietos ir 
tyrus oras jiems tai “breike- 
riai,” anglies išmatos ir dul
kės; jų gyvenimas gyvuliškas 
ir apverktinas.

Tai va, kiek čia progreso. 
Tai va, kur tikroji šios unijos 
medalio pusė. Čia ne progre
sas, o tik pustynė, likusi po 
perėjimo vadų progreso vėsu- 
los. Ir niekad jokia unija ne
galės drūčiai ant savo kojų 
stovėti ir jokios kovos vesti su 
išnaudotojais del savo būvio 
pagerinimo, kol ant jos virši
ninkai sauvališkai jodinės.

Užtatai, angliakasiai, valdy- 
kim savo vadus!

Požeminis.

tam garantija—visos šalies 
Daugiau kaip 20 nuoš. pa- 'gyventojų,—pradedant nuo 

didėjo produkcijos gamyba partijos ir šalies vadų ir 
tik bėgyj penkių, mėnesių, baigiant pirmos klases mok- 
Viena svarbiausių šalies sleiviais—pasiryžimas, gint 
ūkio šakų — f 
kurs ilgą laiką savo atsili-i 
kimu, — neišpildymu krovi-' 
'nw planų,—trukdė augimą 
kitų šalies ūkio šakų, dabar i 
perviršija jam (transpor
tui) užduotą krovimo planą 
ir, ant tiek susitvarkė,^nau
jam nąrkomui d. L. M. Ka- 
ganovičiui vadovaujant, kad 
netenka abejoti, jog ateityj 
transportas dirbs dar ge
riau. ..

Kolchozai labai gerai atli
ko pavasario sėją ir dabar 
pasirengę nuimt gausų der-

niška. Bet, draugai, kur mus tuviams unijistams, reikia uni 
nuves Amalgameitų unijos vir
šininkai, jeigu mes nepasiprie
šinsime jų taktikai? Mes turi
me ką nors veikti tame reikale, 
nes kitaip, atsidursime ant 
pražūties kranto.

Man regis, kad mums), lie-

kapitalizmas. Todėl ’ kasiai> susiveržę pilvus _ drū- 
čiai, vergaukite ištikimai be 
priešinimosi baronam, krauda
mi jiems milionus.

Taigi, gana jau tyrinėjimo, 
'čia randasi progresas ir toks 
aiškus, kad ir užsimerkę ma
tom.

Po tam biznio agentas Ma- 
tuliauskas išdavė abelną rapor
tą iš darbaviečių. Raportas 
atliktas t'k del formalumo.

Toliau sekė diskusijos del 
viršininkų taktikos kas liečia 
asesmentus ir abelną visą 
Amalgameitų unijos aparatą, 
šiame susirinkime darbininkai 
pasirodė daug pažengę į kairę, 
nes daugelis ėmė dalyvumą 
diskusijose. Ir tie, kurie se
niau apgindavo viršininkus, 
dabar juos smerkė. Tie, kurie 
sakydavo, kad tik bolševikai 
“triukšmą” kelia, dabar patys 
“triukšmavo” ir tiesiai į akis 
viršininkais'’ blogus darbus iš-1 
mčtineję. Tai labai sveikin
tinas: dąrbįninkų pakairėjimas. 
Po diskusijų buvo balsavimas 
rankų.', pakėlimu, ar mokėti 
$10 ąšęsfnentų, ar ne. Pasi- 
rode^ kąd dauguma balsų yra 
prieš, inekejimą. Bet viršinin
kai, .jpastatS balsus skaityti to
kias .. .ybhtas, kurios suskaitė 
didžiuhią už! . ‘ t i , ;•

Taigi, gerbiamos ir gerbia
mieji, kurie buvo susirinkime 
galitk dabar persitikrinti, kaip I 
viršininkai rūpinasi darbinin
kų gerove. Jie su mumis visai 
nesiskaito, per akis tempia ant 
savo kurpalio, kad tik jiems 
būtų geriau, o ant mūsų ver
čia sunkią naštą, ant kurios 
jie pėdasi, kad tik daugiau 
mus prispausti.

Unijos augštieji viršininkai 
sako: Mokėkite duokles ir .
asesmentus, būkite geri, ištiki
mi, tai mes iškovosime prašy
mu daugiau algos, kad ir jūs 
geriau gyventumėte. Taip, jie 
prašo, bet tik del savęs, o mus 
sugavę į savo bučių murdo, 
kaip žuvis. Mes turime paim
ti unijos vedelcs į savo rankas 
ir vesti jos reikalus taip, kad 
mums būtų nauda, o ne sau- 
jalei vadų.

Dabar jie sauvališkai elgia
si todėl, kad męs neturime 
čionai tvirto kolektyvio vado
vo, kuris mus vestų tikru dar
bininkišku keliu. O geriau
sias skeliąs del darbininkų, tai 
yra kelias Komunistų Partijos. 
Bet daugelis sako, kad K. P. 
yra per kairi, per revoliucio-

Visoj socializmo šalyj vyk
sta kūrybinis darbas... Ša-

# lies plačiųjų darbo masių
gerbūvis antros penkmetės milionus ~~-----  - - - - - - --
trečių metų pirmą pusmetį maisto produktų, bet nepar 

sparčiai ir nuolatos vis duoda žemesne kaina mili 
augo. Labai padaugėjo pre- (jonams badaujančių bedar 
kių apyvarta, sumažėjo pre
kių kainos. /

Vis kyla, vis naujais lai
mėjimais atsižymi sovietinė 
kultūra. Čia ir nauji pui
kiausi kino filmai, čia ir mo
kyklų laimėjimai, čia ir te
atrų triumfas, čia ir pasau
liniai parašiutistų ir para- 
šiutisčių rekordai, čia ir 
narsiųjų didvyrių strato- 
nautų skrydis ir t. t. ir t. p.

Visoms šitoms pergalėms 
padėta daug triūso, intensy
vaus darbo 
sitenkinimą šito darbo re
zultatais jaučia Sovietų ša
lies žmonės. Jie supranta, 
kad šitoj kovoj už nugalėji
mą visokių ir vi^ų sunkeny
bių—auga ir stiprėja bol- 
ševistiniai kadrai. Jie su
pranta, kad ateityj jiems 
dar nemažai teks nugalėti 
sunkenybių, bet jie jų ne
paiso, nes jie yra socializmo 
statytojai—entuziastai.

... Sparčiais tempais vyk
sta planinis socializmo dar
bas.’ Metai po metų, mė
nuo po mėnesio, diena po 
dienos jaučiami šitos gran- 

, diozinės statybos rezulta
tai... O kaipgi viliojančios

> perspektyvos socializmo ša
lies ateityj... Sykiu su vi
sais norisi rikterti: norisi il
gai, ilgai gyventi ir kiek iš
galint dirbti socialistinės 
tėvynės labui!...

Smarkiais tempais varo
ma statyba, sparčiai gerėja 
šalies gyventojų gerbūvis, 
bet' ar mes pagal vo j am apie 
tai, kiek smarkesniais tem
pais eitų socstatyba ir ant 
kiek geresnės gyvenimo są
lygos Sov. S-gos darbo ma
sių būtų, jeigu būt vartoja
mos vien socstatybai visos 
tos potencialės jėgos, kurias 
Sov. S-ga priversta eikvoti, 
kad apgynus pasaulio prole- 

» tariato socialistinę tėvynę 
nuo gręsiančio imperialisti
nių grobikų užpuolimo... 
Taigi Sovietų šalis privers
ta nemažai eikvoti lėšų tam, 
kad apgynus socstatybą. Ši
tą žinodami ir Amerikos 
lietuvių darbo masės privalo 
nuolat kovoti prieš rengia
mą imperialistais karą su 
SSRS. Kovojant prieš karą 
su SSRS., visuomet reik tu
rėt omenyj Sov. S-gos tai
kos politiką; turėt omenyj, 
kad Sovietų šalis už taiką,

► bet jeigu kurie nors iš im-

Antran pusmetin 1935 perialistinių grobikų paban- 
metų Sovietų Sąjunga įžen-^dytų užpulti socializmo šalį, 
gia su dideliais laimėjimais,'tai jie gaus tokį smūgį, kad 
kuriais teisingai didžiuojasi pamirš net sživo vardą, 
socialistinės tėvynės prole- Kad taip, o ne kitaip bus,

|kas augščiau pasakyta taip 
daug kalbėti, bet kadangi ir 
Amerikos lietuvių tarpe yra 
panašių Smith’ui tipų (apie 
tokius aš rašiau 1933 m., “R. 
A.” ir “Vilnis” buvo kai ką 
iš to str. persispausdinus. 
P. S.), tai tenka kartas nuo 
karto pasakyt teisybę apie 
Sov.. S-gos darbo masių gy
venimą, laimėjimus, pasiry
žimą ir t.t.

Sąžiningas . proletaras/tančių. Del tų 
supras kur teisybė. Jis su 
pras, kad jeigu ir tenka, su 
sidurt gyvenime su sunkė-, drūtą uniją ir 
nybėmis, tai tam priežastį- iynb°s vadus taip, kad anglia 
mi yra ' 
jis dės visas savo pastangas, 
kad nusikračius kapitalizmo 
jungo, o ne šmeiš pasaulio 
proletariato socialistinę 
vynę—SSRS, kur jau aštuo
niolikti metai eina, kaip 
proletariatas nugalėjo pro
letariato vargo priežastį— 
kapitalizmą.

P. Saženis.
Leningradas,

1935 m. liepos mėn. 1 d.
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Ketvirtas Puslapis

A1.D.LD. REIKALAI
Atskaita už Balandį, Gegužę ir Bir

želį, 1935 m.

Balandžio Mėn. Įplaukos:
Kp. Kas prisiuntė. Miestas. Kiek 

86—A. Kaukas, Chicago, Ill. $10.30 
69—A. Kunigiškis, Lethbridge 6.80

KVK M. Guoba, Toronto, Ont. 175.74 
54—C.

J.
10—K.
83—J.

216—F.

J. 
52—J. 

153—J. 
11—J.

205—K.

-

6.10

19.50
4.50
4.84

20.00
1.50

33.71

17.40
8.55
3.30

Kuasevičius, Collinsville 9.95 
Karosas, Oakland, Calif. 2.00 
Cigas, Cleveland, Ohio 19.00 
Nemura, Cleveland, O. 16.60 
Janušauskienė, Scranton 6.10 
Lumas, Huntsburg, O. 12.00 

17.30 
11.50
8.10 

13.00
6.20 
7.70 
4.35 I 
3.70

50.70 i 
6.60

Stanys, Baltimore, Md. 4.00 | 
Kazlauskas, Hartford 
Strole, Binghamton 
Jordan, Providence, R. I. 6.10 
Venckevičius, Cambridge 4.60 

146—U. Grigienė, Chicago, Ill. 26.30 
145—M. Pūkis, Los Angeles 

2—V. Kvietkas, So. Boston 
72—D. Kasmauskas, Great Neck 

187—J. D. Dementis, Chicago 
14—O. Semberienė, Minersville 

136—J. Blažiunas, Harrison 
172—Ig. Karlonas, Yonkers 

24—J. 
17—V. 
1—P. 

54—C. 
24—J. 

P. 
52—J.

Laksmin, Elizabeth 
Daubaras, Athol, Mass. 4.50 
Buinauskas, Phila., Pa. 8.80 

Solokis, Muskigan, Mich. 2.85 
Kazeliunas, Brooklyn,

Conn.
Ezdor, Milton, Wash. 
Gasiunas, Pittsburgh 
Ginaitis, Detroit, Mich. 
Beker, San Francisco 
J. Bakšys, Worcester
P. Yuokubaitis, West

ville, Ill.
212—S. Kirmeliene, Bayonne

19— J. Urbon, Chicago, Ill.
131—St. Leesis, Saginaw, Mich. 11.00 

26—P.
198—J.

57—P.
190—P.
39—0.
51—G.
92—H. Strumilienė, Cicero, Ill.
70—N. Kuzmickienė, Rockford 

188—A. Varaneckienė, Detroit 
5—W. Skeistaitis, Newark 

218—J.
50—P.

123—K.
143—K.
KVK M. Guoba, Toronto, Ont.
221—A. Lukchis, Bloomfield

25—J.
68—J.
20— J.

210—J.

A. Stankaitis, Custer 
Žirgulis, Rochester, 
Leščius, Gary, Ind. 
Romikaitis, Reading

6.60

7.80
23.60

19.10 
7.40 
2.35 
2.50 
7.50 

30.35
7.80

Weiss, Brooklyn, N. Y. 7.60 
Rugienius, Shenandoah 4.00 

Višniauskas, B’klyn 
Laksmin, Elizabeth 
Weiss, Brooklyn
Ąžuolas, Argentina 

Ginaitis, Detroit, Mich.

13.70
6.10
4.50
1.00

12.80

/ Viso įplaukų $807.49

Balandžio Mėnesį Išeigos:

Knygiaus ir sekretoriaus mč- 
nešinė alga

Randa už knygų padėjimą 3 
mėnesiai laiko *

Raštinei pirkta reikmenų už
Už organizacijai pagamintas 

blankas
“Laisvei” atmokėta prenumera

tos per mūs raštinę
Ateivių gynimo reikale pirkta 

1,000 atviručių
Vajaus dovanos—paveikslai 

kuopoms
Už išsiuntinėjimą naujiems 

nariams knygų
Nariams pirkta anglų kalboje 

knygų !
Anglų kalboje pirkta knygų
Pirkta krasaženklių raštinei
Užmokėta už spausdinimą

“Povilas Jurka” knygos !
Atmokėta jaunuoliams aukos
Auka Visuotinam Suvažiavimui 

prieš karą
Bankas išskaitė už čekius
Už atnaujinimą laikraščių
Vilniai” už ALDLD organiza

cijos skelbimą “Darb. 
Kalenti.”

“Laisvei” už įvairius darbus
Už atspausdinimą 3.000 vokų 

organizacijos vardu

$45.00

37.50
3.42

2.10

8.50

3.00

5.36

65.00

232.66
5.10

23.00

200.00
3.50

25.00
1.65

10.00

5.00
14.03

su
6.12

V-

Pirmadienis, Liejas 29,1935

“Laisvei” už įvairius organizaci- 
zacijos spaudos darb. 21.86

Atmokėta kuopų aukos Lietu
vos rev. polit. kaliniam 24.45

Atmokėta kp. aukos Agitacijos 
Fondui

Atmokėta Meno Sąjungai
“Priekalui” atmokėta pinigai 

per mūsų centrą
ALDLD auka Scottsboro 

nuolių gelbėjimui

Viso išeigų

Balansas 
Balandžio

BalandžioBalansas

Sutrauka

7.00
1.00

23.84
jau-

10.00

$784.09

nuo kovo mėnesio 
mėn. įplaukė

Kartu 
mėn. išeigų

yra su 1 d.

$498.72
807.49

1,306.21
784.09

geg. $522.12

Gegužės Mėnesio Įplaukos;

77—G.
46—R.

90—J.

$10.80
10.90
24.20
8.80

7.70
1.00

11.50

Stasiukaitis, Cliffside 
Chuplis, DeKalb, 
Shadis, Springfield 
Arrison, Plain, Pa.
Kaspariunas, Youngs

town, Ohio
144—A. Gudauskas, Georgetown 
32—J. Didžiūnas, New Haven 
95—J. Grigaliūnas, Kapuska- 

sing, Ont. (
Bimbienė, Paterson 
Pečiulienė, Sheboyeghn 
Verpauskas, Kenosha 

Kaspariunas, Maywood :
Guzevičienė, Chicago 
Kairis, Bridgeport 
Grigienė, Chicago 1 
Schwartz, Reading 
Alska, Washington 
Načajienė, Cuddy, Pa. 
Grigienė, Chicago, Ill. 
Urban, Chicago, Ill.
Ustupas, Montello 
Cibuskienė, Nanticoke 
Buinauskas, Phila., Pa. 6.20 
Kampik, Pintwater 
Pūkis, Los Angeles 
Kaukas, Chicago, Ill.

84—S. 
167—S.

94—M. 
182—V. 
104—K.

63—M. 
146—U. 
143—C. 
236—P. 
102—U. 
146-

19—J.
6—K. 

135—E.
10—K. 

217—J.

U.

7.75
3.20
4.40
6.60

16.90
13.60
15.50
21.70
6.00
4.50
1.80
5.40
9.60
6.10
3.30

7.80
6.10
6.30
4.50

66.55
33.75
4.60
5.40

17.40
4.80
6.50

10.05
4.30

7.80
3.50
3.45

12—J.
1—M.

147—V.
24—J.
16—J.
23—K.

2.90

18.60
9.10
9.20 
1.00 
6.50 
9.00
3.20 
5.00 
7.70 

23.50 
85.00
13.50

. 4.50
4.60

86—A. 
99—J. Sadauskas, Marlboro 

KVK—M. Guoba, Toronto, Ont. 
KVK—-M. Guoba, Toronto, Ont. 

4—J. Stupur, Portland, Ore. 
146—U. Grigienė, Chicago, Ill.

j 39—O. Janušauskienė, Scranton»4.70 
. 13—B. E. Senkevičienė, Easton 6.50 

33—A. Pipiras, Pittsburgh
• 92—H. Strumila, Cicero, Ill. 

137—E. Vilkis, Montreal, Can. 
180—G. Urban, Braddock, Pa. 
188—A. Varaneckienė, Detroit 
159—S. A. Radzįavičius, Port 

Carbon, Pa.
106—J. Briedis, Fairoaks, Pa. '
218— J. A. Stankaitis, Custer
219— J. Kontrat, Forest City, Pa. 7.00 

—A. Lakicky, Coaldale, Pa. 1.00
22—M. Valanta, Cleveland, O.

Grebliauskas, Wyoming 2.30 
Lukšienė, Brooklyn 
Mikalenas, Brooklyn 
Weiss, Brooklyn 
Paserpskis, Jersey City 
Sungaila, Brooklyn

KVK—M. Guoba, Toronto
50— P. Žirgulis, Rochester

199— K. Yotka, Johnson City 
120—M. Paulevičienė, McAdoo

79—J. Slančiauskas, Chicago 
41—Sao Paulo, Brazil 
30—A. Degutis, Chester, Pa.
51— Geo. Lumas, Huntsburg, O 
44—J. Blažaitis, Lowell,

190—P. Namura, Cleveland, O. 3.40
200— A. žalis, Hillside, N. J.
143—C. Schwartz, Reading, Pa. 1.J0 
84—S. Bimbiene, Paterson, N.J. 6.20 

Pav. A. Steponaitis, Mont. Ver
non, N. Y.

185—P. Bieliauskas, Woodhaven 
—V. Daugša, Brooklyn 
—S. Sasna, Brooklyn, N. Y. 

68—J. Kazlauskas, Hartford

18.65

1.60
10.30

1.00
.50

4.73

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
259 Ovington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed on the 
premises.

9th A. D. REG. DEM. ORG.
259 Ovington Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 6218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

■530—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

.ABRAM GOLDSTEIN
530—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7498 has been issued to the undersigned 
to. sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Ęeverage Control Law at 

---- —„ ; 7417 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the County of Kings, to be consumed off the 

premises. 

7417—3rd

NOTICE
A 4511 has been issued to the undersigned 
to sell ' ‘ ___
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
234 Irving

BEER, WINE, LIQUOR 
' Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No.
A 2056 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 

unty of Kings, to 
ises.

UIS BRATSKET“ 
and IRVING

IIS Bay Ridge Ave.,---------
NOTICE is hereby given that License No. 
A 4551 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under ’ Section 75 
of the Alcoholic Beverarc Control Law at 
125 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn,

be consumed off the

IŲL AARON BRATSKEIR 
ING BRATSKEIR

Brooklyn, N. Y.

premises.
HENRY PETZINGER

125 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.
A 7850 has been issued to the ,undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

• 378—95th .Street, Borough of' Brooklyn, |
County of Kings, to be consumed off the County of 
promises.

ABRAHAM GILDENBERG
878—95th St.,

II. I. WINTER
Ave., Brooklyn, N. Y.‘

is hereby given that License No.
.. I 

beer at retail, under Section '75
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to bo consumed off

B. GEFFKEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

the
premises.

Brooklyn, N. Y. 234 Irving
NOTICE is hereby given that License NoJnOJICE is hereby given that License No. 
A 8513 has been Issued to the undersigned ' A 4152 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail, under Section 75 to sell beer at retail, under Section 75
of the Alcoholic Beverage Control Law at of the Alcoholic Beverage Control Law at
V224—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 8117 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the ~ 
premises.

ROSE TEPLEY
9224—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7687 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage .Control Law at 
114’ Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BAER’S'CUT RATE DAIRY. INC.
114 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
^ 8072 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail, under Section 75 
’ė >Of the Alcoholic Beverage Control Law at 

, 174 , Ralph Avenue. Borough of Binoklyn, 
l County of Kings, to bo consumed off tho 

eremites.
MAX LASHER

174 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y. 8002—7th Ave.,

187—J. A. Dementis, Chicago 1.60 
14—0. Semberienė, Minersville 1.50 
65—A. Zilevich, Racine, Wis. 7.10 
29—P. Slavinskas, Rockford 15.00 
83—J. Solokis, Muskigan, Mich. 7.15 
64—J. Julius, Moline, Ill. 3.00

Viso įplaukų $7Q8.28

Gegužes Menesio Išeigos:

Sekretoriaus ir knygiaus mėne
sinė alga $45.00

pasiuntimą knygų j Sovietų
Sąjungą 9.20

kaucijas sekretoriaus ir 
iždininko $3,000.00 sumoj 15.00 

pasiuntimą knygų 60.00

Už

Už

Už 
Pasiųsta drg. Kapsuko žmonai

už V. Kapsuko} rankraštį 26.00 
Drg. Alvinui už darbą 
Auka “Young Workeriui” 
Kelionė drg. Senkevičiaus į CK

posėdį
^Pirkta literatūros
Už • pasiuntimą knygų į Detroit 
Bankas išskaitė už _____
Ekspedicija knygos “Povilas

Jurka”
“Laisvei” atmokėta

nimą knygos ' 
Už pasiuntimą knygų į Chicagą 
Atmokėtos aukos Visuotinam

Suvažiavimui 
Atmokėta aukos

Fondui
Atmokėta aukos 

komitetui •
Atmokėta aukos

politiniams

čekius

10.00
5.00

3.00
4.90
5.96
1.52

264.00 
už spausdi- 
P. Jurka” 426.46 

5.71

Agitacijos^

Jaunuolių y

Lietuvos rev. 
kaliniams

Atmokėta ALDLD 68 kuopos 
bila per mūsų raštinę 

naudojimų troko knygų nu
vežimui

Už

Viso išeigų

Sutrauka:

Balansas buvo 
Geg. mėnesį

Išeigų buvo

Balansas yra

Birželio

2.00

2.00

2.00

96.30

1.63

3.25

$988.95

įplaukė
$522.12
708.28

Kartu $1,230.40
988.95

$241.45

Menesio .Įplaukos:

9.20
7.00

19.20
13.50

17—V. Rugenius, Shenandoah 
198—K. B. Karosienė. Oakland 
223—W. Murphy, Oregon City

52—J. Ginaitis, Detroit, Mich.
—N. J. C. Gelžkelis grąžino 1.55

72—D. Kasmauskas, Great
Neck, N. Y.

37—S. Penkauskas, Lawrence
67—R. Dainius, Readvillę

2— V. Kvietkas, So. Boston
121—D. Danisevičius,
115—L. Bagdonas, Pittsfield

3— J. Liegius,
103—M. Kazlauskienė, Hudson

10—K.
59—B.
32—J.

209—A.
142— A.
143— C.
66—P.

Franci j a

Denver, Col.

Buinauskas, Phila. 
A. švelnienė, Akron 
Didžiūnas, New Haven 
Jakštonis, Trenton 
J. Strepeika, Woodbury 
Schwartz, Reading 
Rimkevich, Grand

Rapids, Mich. 
“Laisvė” Brooklyn 
Pav. Joe Calvin, Kokomo 

141—J. Baranauskas, Phila. 
63—A. Katinas, Bridgeport
74— Joe Chuplis, Springale
76—A. Kaunas, St. Clair, Pa. 

225—A. Ivanauskas, SouthĮaury 
128—J. Ratis, Kingston 

—Marklevskio Universite
tas

56—J. Gebert, West Allis 
105—K. Januškevičia, Phila.
27—V. Masonis, New Britain 
22—J. Rąulinaitis, Cleveland 
51—G. Lumas, Huntsburg, O. 
25—J. Stanys, Baltimore, Md.

—K. šolomskienė, Brooklyn 
—“LaisVė”, Brooklyn 

71—A. Mazukna, Bridgewater 
188—A. Vareneckiene, Detroit
75— J. J. Ynamaitis, Union 

City, Conn. .

190—P.
198—J.
Suv. K.

35—K.
19—J.

7—A.
205—K.

9.30 
1T.00 
35.00

7.60
3.30

Namura, Cleveland 
Karosas, Oakland 
šolomskienė, Brooklyn 
Bagdonas, S. Bend 
Urbon, Chicago, Ill.
Shadis, Sprihgfield, Ill. 4.30 
P. Yuokubaitis, West

ville, Ill.
J. J. Bakšys, Worcester 

Kazlauskas, Hartford 
Kardauskas, Linden 
Baltrušaitis, Seattle

Janušauskienė, Scranton 5.60 
Križanauskas, Girard

ville, Pa.
Suv. K. šolomskienė, Brooklyn 
86—A. Kaukas, Chicago

140—J. A. Damijonaitis, 
Waukegan, Ill.

54—C. Laksmin, Elizabeth 
Pav. M. Kaspariunas, 

Broodalbin, N. Y.
5—M. Dobinis, Newark

185—P. Bieliauskas, Woodhaven 
—Iž. Karalius, Wilkes 
Barre, Pa.

28— J. Žemaitis, Waterbury
1—M. Bepirščiutė, Brooklyn 19.60 

24—J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 3.00
147— W. Kūlikas, Brooklyn 
P. Bartkevičius, Worcester

—P. Valenta, Shenandoah
29— P. Slavinskas, Rockford

Suv. K. šolomskienė, Brooklyn
20—Joe Strale, Binghamton

145—M. Pūkis, Los Angeles
26—P. Kuosevičius, Collinsville

148— F. Saučiulis, W. Frankford
120—M. Paulevičienę, McAdoo
Suv. K. Šolomskienė, Brooklyn

—F. Darčkus, Argentina 
—B. Muleranka, Hartford 

23—K. Sungaila, New York

68—J.
165—G.
161—M.

39—0.
124—P.

1.50 
18.00
7.60

26.10
20.90

9.50 
30.00

3.10

11.00
9.20

1.60
3.40
7.60

1.00
19.80

.40 
1.00 
5.00 
9.70 

14.00 
18.40 

8.50
; 4.85 

4.00 
1.00 
3.00 
1.00 
3.50 
5.50

Liepos 22 mirė ir 24 d. buvo!
palaidotas Vladas Gineitis, 66 Į PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
metų, paeinantis is Mastantų,
Krakių parapijos, Kauno pa
vieto ir gubernijos; išgyveno 
Amerikoje 43 metus; skaitė 
“Laisvę” apie 12 metų. Buvo 
laisvas nuo religinių prietarų. 
Paliko žmoną, kuri suvirs 15- 
ka metų serga ir penkti me
tai kaip lovoj guli. Paliko du 
sūnus ir dukterį, 2 anūkus, du 
broliu—Jonas Detroite, Kazi
mieras Chicagoj; dvi seserys 
Amerikoj ir viena Lietuvoj. 
Tapo palaidotas ant lenkų ka
pinių su bažnytinėm ceremoni
jom. Velionis buvo vedęs len
kę ir vaikai išauklėti lenkiškoj 
dvasioj. Sūnūs abudu vedę ir 
su lenkėm, tad ir padarė kaip 
jie norėjo, žinoma, negyvas 
nepasipriešins. Tai buvo do
ras ir gero būdo žmogus, kurio 
daugelis gailis.

HAMTRAMCK, MICH
ALDLD T88 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 2 d. rugpjūčio, 7:30 vai. 
vakare, 3014 Yeman St. Visi nariai 
būkite laiku, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyt, taipgi atsiveski
te.naujų narių prirašyt prie kuopos.

A. Varaneckienė.
(177-178)

PATERSON, N. J

Ilgy Metu Draugas

ALDLD 84 kp. rengia linksmą pik
niką, kuris įvyks 4 d. rugpjūčio, 
(Aug.) pas W. Saurusaitį, North Ha
ledon, N. J. ant Village Barn. Pik
nikas prasidės 10 vai. ryto, įžanga 
25 centai. Kviečiam visus skaitlingai 
dalyvaut, visi galėsite bendrai pra
leisti laiką linksmai. Bus skanių val
gių, gėrimų ir įvairių žaislų, šokiams 
grieš gera orkestrą, kuri grieš iki 
vėlumos.
* Kelrodis: Važiuokite Haledon Ave. 

iki Standard gas stoties, pasisukite 
po dešinei ir žiūrėkite užrašo, ‘Saur’s 
Village Barn.”

Kviečia Rengėjai.
(177-178)-

Viso įplaukė $766.54
Birželio Mėnesio Išeigos: 

mė-

9.85
15.40
4.50
7.90
7.49
8.30
4.50

20.16
4.70
6.69
3.60
4.90

12.70
3.00

16.80
1.50
1.50

18.10
6.10
8.25
6.20
4.60
4.50

30.48
13.90
7.00
6.01

15.30
14.45
19.60 
33.00 
11.52 
17.20
7.40

4.50

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at* retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
608 Grand Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

THEODORE ZALNERAITIS 
608 Grand St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail- under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8518—Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

REICHERT and SCHAEFER, INC. 
8518—Fifth Avenue, ]
NOTICE is hereby given that License No. 
B 2668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section '.'6 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borciugh of Broooklyn, 
Kings, to be consumed on the

ROCCO SCĄLI
Ave., Brooklyn, N. Y.

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, 
r ■ — ■
premises.

ANTHONY V. MORATTO
453 3rd Ave., ' - Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1249 ha's been issued to the undersigned 

' to sell beer at retail ’ under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Bushwick Aye., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY FARBSTEIN

413 Bush wick Ave., Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
B 1226. has been issued to the undersigned 

I to sell beer at retail under Section 7§ of 
I the Alcoholic Beverage Control Law at

5416—16th 
County of 
premises.

5416—16 th

Law at
Brooklyn, 

the

Y.

Sekretoriaus ir knygiaus 
nesinė alga

Pasiuntimas knygų
“Vilniai” už spausdinimą

konstitucijos 
Už konstitucijų parsiuntimą 
Pirkta 5,200 svarų popieros 
Pirkta 250 vokų 
“Laisvei”

kp.
“Laisvei”
Atmokėta
Atmokėta
Atmokėta

aukos
Atmokėta

aukos
Už apdarymą knygos “Povilas

Jurka
knygai “Povilas Jurka” 

viršelius
atspausdinimą 1,000 .

atviručių 
atspausdinimą nominacijų 
blankų

Atmokėta Visuotinam
Suvažiavimui

Bankai atmokėta už čekius 
Išmokėta paštui už atvirutes 
Drg. Kazokytės kelionė j

CK posėdį
Antra “Povilas Jurka”

ekspedicija
Pirkta nariams anglų 

knygų
Kelionės lėšos drg. Petkienės

į CK posėdį 6.00
Dr. J. J. Kaškiaučiaus kelione

į Clevelandą $10.00
“Laisvei” už įvairius darbus 15.00

$45.00
37.18

60.00
' 2.42
302.60

1.84
27

Už

atmokėta ALDLD 
bila 
atmokėta prenumerata
TDA aukos 
jaunuoliams aukos 
Agitacijos Fondui

1.41
5.50
7.00
1.00

4.00
Liet. Revpolitkaliniams 

; 29.25

Viso išeigų
Sutrauka:

Balansas buvo
Birž. mėnesį

Birželio mėn.

įplaukė

Kartu 
išeigų

202.50

65.35

16.58

3.32

20.00
1.38
1.50

2.25
knygos

105.00 
kalboj

12.74

$958.82

$241.45
766.54

$1,007.99
958.82

$49.17Balansas yra
D. M. šoloinskas, 

ALDLD CK Sekretorius.
O. Depsienė,

ALDLD CK Iždininkė.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1967 has been issuei’ 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beveraf 
325 Smith Street, _ 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

KRISTIAN SKAFLESTAD 
325 Smith St., Brooklyn/ N.

to the undersigned 
inder Sectibn 76 of 

Control Law at 
Borough of Broooklyn, 

the

Y.

Kongresmanas J. J 
Connor, pirm, komisijos, 
kuri tyrinėjo lobistų veik
lą, gerokai paprakaitavo, 
beklausydamas, kokius 
pekliškus skymus lobistai 
vartoja, kad padarius ant 

kongresmanų tam tikrą 
“spaudimą.”

Schenectady, N. Y.
Žygiai Prie Darbo Partijos

Jau daugelyje vietų Ameri
koj darbo unijos ir dvi politi
nės partijos— Komunistų ir 
Socialistų, ima iniciatyvą tvert 
Darbo Partiją ir statyt darbo 
tikietus (Labor Parties and 
Labor Tickets). Connecticut, 
Hartford Centralinės Darbo 
Unijos išsiuntė atsišaukimą, į 
kurį, atsiliepė 165 AF of L 
Unijos ir 16 nepriklausomų 
unijų ir įvairios kitos grupės— 
komunistų ir socialistų parti
jos. Tapo padėtas pamatas 
delei tvėrimo Darbo Partijos.

Pas mus Schenectady ir tas 
pats įvyko. Liepos 24 tapo iš
rinktas komitetas iš 10 darbi
niu., kuris įgaliotas šaukt dar 
didesnį susirinkimą trumpoj 
ateityj, atsišaukti į tas unijas 
ir į fraternalės draugijas, ku
rios buvo apleistos ir nedaly
vavo šiame susirinkime.

Pasekmės matos džiuginan
čios, nes visi pasisakė už Dar
bo Partiją, kuri būtinai reika
linga. Ir prižadėjo visi sun
kiai darbuotis.

Taip “Mažėja” Bedarbė
WASHINGTON. — Pa

šalpų administratorius Hop
kins praneša, kad šiemet 
tarp gegužės ir birželio 
270,061 sumažėjo skaičius 
bedarbių šeimynų, imančių 
pašalpą. O gal “sumažėjo” 
tik todėl, kad vis daugiau 
tokių šeimynų išmetama iš 
pašalpoj, nors joms ir nėra 
numatoma jokio darbo?

ELIZABETH, N. J

Eli 
Vi

Svarbus pranešimas visiems 
zabeth lietuviams! 31 d. liepos 

Suvažiavimo delegatai 
raportus parveštus iš 
Prakalbos įvyks 408 
valandą vakare. Kiek-

suotino Liet, 
išduos savo 
Cleveland. 
Court St., 8
vienas darbininkas-kė turėtų susido- 
mėt kasdieniniais klausimais, ir ateit 
ant šio susirinkimo ir išgirst ką 
delegatai turi svarbaus mums pra
nešt.

Sąryšio Pirmininkas A. Skairus.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

LAISVĖS" NAUDAI
PIKNIKAI

New Yorko Apielinkes Darbininkų
SPAUDOS PIKNIKAS

Nedėlioj, Rugpj. (Aug.), 11, 1935
LAKEEAGLE ROCK, CRYSTAL

WEST ORANGE, N. J.

Bus Puiki Dainų Programa 
Kalbėtojai Sakys.Prakalbas

Pradžia 10 vai. ryte; įžanga 25 centai

ir Geri

PHILADELPHIA, PA
Philadelphijos draugijų rengiamas piknikas “Lais
vės” naudai, su dovanomis $361.75 “cash” prie 

įžangos; bus ne Vytauto Parke, ale

WESTVILLE GROVE PARK
NOTICE is hereby given that License No. 
B 3742 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9004—Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WASHINGTON DEMOCRATIC CLUB ' 
of 9th ASSEMBLY DIST.

9004—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
LL 416 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 132 A 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
348 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. • I

RIGNEY DISTR1B. CORP. ‘ 
348 Park Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 3856 has been issued to the undersigned ■ 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
448—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SURPRISE OPEN KITCHEN. INC. 
(FRANK BRAXL, Pres.)

448—86th St., Brooklyn, N. Y.* ...... .... ..
NOTICE is hereby given that License. No. 
B 1787 has been issued to the undersigned j 
to sell beer at retail under1 Section 76 of . 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6917-23 Fifth Avenue; Borough of Brooklyn, !’ 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

YOUNGS and COMPANY 
MOY KIM—JONG Q. HOP 

6917-23—Fifth Ave., Brooklyn, N. Y. 
NOTICĘ is hereby given that License No. ' 
B 2276 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
968 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y. 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. f 

AFENTULIS GEORGIODES
(NEW BRIGHTON GARDEN REST. & BAR) 

, 968 Cony Island Ave., Brooklyn, N. x.
NOTICp is hereby given that License No. 
B 3592 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn,

7 mailės nuo Camden, N. J., prie Jersey Highway 
No. 47. čia yra puikus ežeras maudytis.

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

ganizuokimės masiniai dalyvauti piknike
NOTICE is her-joy given that Licence No. 
B 4620 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1054—70th 
County of 

i premises.
Brooklyn, N. Y. . 1054—70th ___ _____

NOTICE is he-rebv given that License No. 
B '1732 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the 
1763 ______ ______ r. ____
County of Kings, to be consumed on 
premises.

A. and R. LUNCH CO.. INC. 
1763 Fulton 
NOTICE is 
B 4670 has 
to sell beer 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

, 268 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
' — :.j
promises.

PHILIP TURNANSKY 
268 Kingston Ave., * Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8481 has been' issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1890 West 6th St.,' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM MITTELMAN 
1890 W. 6th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 9485 has been issued to the ' undersigned 4318—8th ---------- ------- ______ ______ ...

. to sell beer at retail, under Section 75 | County1 of Kings, to bo consumed on the 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 

11626 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

EEMUND CALON 
1626 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

-------------- ----- is nereoy given uiat license ino. 
.NOTICE is hereby given that License No. B 4294 has been issued to fhe undersigned

A 283 has been issued to the undersigned to sell beer at retail under Section 76 of
jto sell beer nt retail, under Section 75 the
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 845—78th ____ _ ____ _________________ _
4724—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 1 County of Kings, to be consumed on the 
County of JKings, to be consumed off the premises.
protpises, 1

BERNHARD KĄTT 
4724—4th Ave.,

the
Alcoholic Beverage Control

Bofough of 
bo consumed on

LARSEN
Brooklyn, N.

Street, 
Kings, to

MARTIN
St.,

Law 
Brodklyn, 

the

Y.

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

i the

St.. Brooklyn, N. Y.
hereby given tb.it License No. 
been issued to the undersigned 
nt retail under Section 76 of

Beverage Control Law
County of Kings, to bo consumed on the County of Kings, “to be consumed on the

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BORCHERS
8117—7th Ave., ____________Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby ftlven that License No. 
A 7727 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
7109 Ft. Hamilton P’kway, Borough < 
Brooklyn," County of Kings, to be consumed, 
off the premises.

H. SCHLIMMEYER
7109 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8442 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 , 
of the Alcoholic Beverage Control Law at the __

i 8002 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 14o—89th oirevi, ouryugn ui r>rooaiyn^
Crtunty of Kings, to be consumed off the County of Kings, to bo consumed on the 
promises. premises.

N. IIORNIG ------

of 8810-21—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
ed. County of Kings, to bo consumed on the

premises.
THOMAS J. HADGKISS 

8819-21—4th

fNOTICE is
B 4340 has

I to sell beer 
Alcoholic 

Street,'

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control ■ Law at 
Borough of Brooklyn,

Brooklyn, N. Y. 40—39th St.,
THEODORE J. SATTLER

Brooklyn, N. Y.

NEW BRITAIN, CONN
"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

premises.
GEORGE CORICHIDES 

and KYRIAZES CAPPAS 
ROXY REST

4318—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn,

BAY RIDGE POST NO. 157 
AMERICAN LEGION

Brooklyn, N. Y. 345—78th St., Brooklyn, N. Y.

QUARTETTE CLUB PARK
NEW ĘglTAIN, CONN.

Irgi jau laikas samdytis busus ir traukti į šį puikų 
pikniką iš visos Naujosios Anglijoj. 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



^Pirmadienis, Liepos 29,1935

1 Atviras Laiškas Amerikos 
Lietuviams Darbininkams

JULIUS DAUBARAS

LAISVE

Per "Laisvės” Pikniką Liepos 4 d., May
nard, Mass., įplaukė Prie Stalo Už Laimėji

mo Tikietus Iš Šių Miestų Sekančiai:

f Puslapis penktai

Socializmas ar Fašizmas? - Tai Yra Pamatinis 
Klausimas, Kuris Stovi Žmonijai Prieš Akis

(Tąsa) -a
šiek-tiek Apie Nacionalj Darbą

Nėra pasaulyj tokios šalies, kurioje 
tautų mažumos turėtų tokią politinę ir 
ekonominę laisvę ir teisę plėtoti savo ša
lies kultūrą nacionalę formoje ir socialis- 

^tinę turiniu, kaip kad Sovietų respubli
koj. , e

Darbininkai ir valstiečiai, su pagelba 
valdžios, kompartijos ir profsąjungų va
ro savo kalboje kultūrinį darbą.

Pavyzdžiui: Maskvoje gyvena ir dirba 
įvairių tautų darbininkų: latvių, lenkų 
žydų, chinų, totorių, čigonų, vokiečių, 
bulgarų, vengrų, lietuvių, estų, finų, ita
lų, Čecho-slovakų, japonų, ukrainiečių, 
baltarusių, moldavų ir daug kitų. Pažiū
rėkite, draugai, kaip šitų visų tautų ir 
tautelių darbininkai puikiausiai vysto sa
vo prigimtoj kalboj savo kultūrą.

Latvių Darbininkų Kliubas
* Latvių priskaitoma Maskvoj apie 

20,000 gyventojų; jie turi savo puikų 
kliubą. Taipgi latviai turi savo valsty
binį teatrą, kurį valdžia užlaiko. Tas 
teatras veikia žiemos ^sezoną Maskvoje, 
o vasarą važiuoja į provincijos miestus, 
kur latvių kolonijos; taipgi aplanko lat
vių žemės ūkio kolektyvus su spektak
liais. Prie latvių kliubo veikia įvairios 
sekcijos: dramos, muzikos, choro, spor

to; latvių, rusų, vokiečių, anglų kalbos 
kursai, sanitarinis, siuvimo, mezgimo, 
kirpimo ratelis, bėgamosios politikos ra
telis, Latvijos Kompartijos istorijos ra
telis, literatūros ratelis, foto ratelis, tu
ristų ratelis, Mopro ratelis, Osoviachimo 
ratelis, vaikučių sekcijos veikimas, suau
gusiems įvairūs kursai, šachmatų ir šaš- 
kų sekcijos veikimas, marksizmo-leniniz
mo teorijos ratelis ir tt.

Kliubas rengia vakarus: stato scenoj 
įvairius veikalus, koncertus, pranešimus, 
paskaitas įvairiomis temomis ir t. t.

Aš čia paėmiau pavyzdį iš latvių kliu
bo nacionalio kultūros darbo, kaipo vie
ną iš didesnių kliubų, kurie turi savo 
kalboj įvairių kultūros ir politikos dar
buotojų—kadrų.
čigonų Darbininkų Kliubas Neturtingas 
Kadrais — Darbuotojais Savo Kalba.
Draugai pamenat ir žinote, kaip čigo

nų tautelė buvo paniekinta, užguita—tai 
klajojanti tautelė. Tarp jų kultūros dar
bas baisiai sunku vesti. Sovietų valdžia 
deda visas pastangas, kad kuo daugiau
siai paskleidžius tarp čigonų darbo ma
sių proletarinės kultūros, kad pagelbėjus 
atsikratyti tamsybės prietarų.

Čigonai turi savo puikų chorą, gerų 
solistų ir šokikų... Turi savo teatrą, val
stybės užlaikomą.

(Daugiau bus)

Cambridge, per Andralionį 31.50
Nashua, N. H. per V. Belidą 3.15
So. Boston, per J. Balčiūną 3.15
Brighton, per P. Petraitį 6.64
Stoughton, per J. Petrukaitį 22.05
So. Boston, per K. Kalašių 3.15
Lynn, per J. Putrių 2.15
Lawrence, per M. Dvareckienę 3.15
Fitchburg, per A. Samuleną 8.43
Haverhill, per J. Kasparavičių 2.09
Waterbury, Conn., per L.

Žemaitienę 6.02
Lowell, per J. Karsoną 31.50
Lawrence, per K. Chuladą 2.82
Nashua, N. H. per V. Vilkauską 47.25 
Maynard, per J. Gaidį 22.05
Lawrence, per Ig. Chuladą 6.30
So. Boston, per A. Barčių 101.88
Norwood, per S. Družą .98
Worcester, per J. Luką 103.45
Norwood, per J. Casper 3.15
Lawrence, per S. Penkauską 47.70 
Lynn, per J. Putrių .99
Lawrence, per A. Tarašką 3.15

i Haverhill, per J. Valatką 23.64
I Prie stalo piknike per V.

Taraškienę .89

Viso $487.23
Tai tiek buvo priduota pini

gų laike pikniko. Kitų valsti
jų draugai pasiuntė pinigus 
tiesiai į “Laisvę.” O apielfti- 
kės tūlų kolonijų draugaLpri- 
dave pinigus pikniko Komisi
jai dar prieš pikniką. Pav., 
Hudsone parduota už $119.70 
ir pinigai priduoti pikniko ko
misijai. Taipgi nemažai par
duota Norwoode. Tačiaus, at
rodo, kad h'udsoniečiai pra
lenkė kitas kolonijas.

Įplaukė prie to paties stalo 
už saldaines per sekančius

draugus ir drauges:
Penkauską ir Gross 3.35
Andralionius 14.64
Zulsą ir Buivydienę .8.85
Čeikienę 5.36
Kralikąuską ir

Malkunaitę 23.61
čeikienę ir Burbą 3.30
Zulsą ir Buivydienę 8.95
Penkauską 12.17
Prie stalo per Taraškienę 4.40

Viso $84.63
Taipgi įplaukė už aukotus

daiktus:
ALDLD 6 kp. aukoti rank-

šluoščiai per Benulienę 6.20 
LDS 128 kp. aukotas setas

stiklų per Vilkauską 3.00 
Končienės aukotas medus,

per* Končienę 2.25

Viso 11.45
Taipgi buvo aukota ALDLD 

i 2 kp. So. Bostone sidabrinis 
indų setas; Liet. Moterų Kul
tūros Kliubo dvi dėžės pyra
gaičių ir kvietkų bukietas. Be
rods, buvo ir daugiau aukotų 
daiktų, bet už pastaruosius 
įplaukos priduotos pikniko 
komisijai, kurios bus paskelb
tos vėliau.

Visiem aukojusiem ir pasi- 
darbavusiem, varde darbinin
kiškos spaudos, tariu didelį, 
širdingą ačiū.

Jei dar randasi kurioj kolo-

{Tąsa iš 1-mo pusi.) 

so, Lenino ir Stalino yra 
vienatinė revoliucinė teori
ja: Socializmas yra vienati
nis žmonijai išganymas. Vy
riausias mūsų obalsis yra— 
Sovietų galia.

‘‘Atidarydami šį kongre
są, mes atsišaukiame į visų 
tautų ir spalvų žmones, sa
vo klasinius brolius ir drau
gus darbininkus, ’ sukilt 
prieš priespaudą ir sutrau- 
kyt buržuazijos retežius, 
kuriais ji jus apkalė. Drū
čiai susivienykite apie dar
bininkų klasę, apie Komu- 

i nistų Internacionalą!
“Tegyvuoja Komunistų 

Intęrnacionalas ir vadas vi
sų prispaustųjų ir išnaudo
jamųjų, draugas Stalinas!”

Chiniečių Pasveikinimas
Drg. Chu Ho Sing, Chini- 

jos- Komunistų Partijos de
legatas, šį kongresą pasvei
kino vardų 400 milionų Chi- 
nijos gyventojų, kuriuos ne-

apsakomai slegia “saviškė” 
fašistinė buržuazija ir terio- 
ja Japonijos imperialistai. 
To nežiūrint, Chinų Sovietų 
Raudonosios Armijos laimi 
pergalę po pergalės. Drg. 
Chu Ho Sing, be kitko sa
kė:

“Aš sveikinu Sovietų Są
jungos proletarus ir kolek
tyvius valstiečius, kurių 
stebėtini pasisekimai pripil
do džiaugsiu širdis viso 
pasaulio darbininkų ir val
stiečių. Laimėdami visais 
frontais, visoj socialistinėj 
kūryboj, Sovietų Sąjungos 
proletarai ir kolektyviai val
stiečiai daugiau negu atlie
ka savo tarptautines parei
gas... Aš sveikinu juos ir 
vardu kovingosios (Chinų) 
Raudonosios Armijos.”

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is 1 eroby given that ‘License __
B 4717 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control; ;Law It' 
207 Heyward Street, Boroughi of Brooklyn? 
County of Kings, to be consftiitaed' on tho.

■ premises. • — ' i
MELCHIORRE Lo CURTO

207 Heyward St., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby piven that License No. 
B 2608 has been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic 
807 Sutter 
County of 
premises.

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

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
124 West Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN A. WICKSTROM 
(WALLABOUT M’KT.)

124. West Ave., r Brooklyn,

tlje

N.

NOTICE is hereby gi-en that License No. 
RW 1360 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 545 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANGELO FRANCO and 
ANTHONY BONACCI 

(ALBANY BAR and GRILL)
545 Albany Ave., ' Brooklyn,

the

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4234 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
217 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN EIMER 
Irving Rest. Bar ąnd Grill

217 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

807 Sutter
MAX SCHWARTZ

Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
1090 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

RAY
1090 Broadway,

RAPAPORT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereny given that License No. 
B 3311 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2601 Avenue U, Borough of Brooklyn, 

'.Cotfnty of Kings, to bo consumed on the 
premises.

MORRIS PINCUS
2601 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8099 has Been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage 
609 Washington Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
609 Washington Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
PRISAND

Brooklyn, N. Y.

nijoj nesugrąžintų pinigų už 
įžangos tikietus, tų kolonijų 
draugai turi tuojau juos grą
žinti, sykiu^su likusiais nepar
duotais tikietais, ten,iš kur bu
vo jum atsiųsti.

A. Taraška.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys) >

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedeliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

NOTICE is hereby given that License No, , NOTICE is hereby given that License No. | NOTICE is hereby given that License No. i NOTICE is hereby given that Licenso No. 
a or.10 Hua Knnr, tv." —i a o<>oo v.._ u_■— •------ . a- .. .  .—.• 1 37^5 (1RS issued to the undersigned A 4137 has been issued to the undersignedA 9519 Jias been issued to the undersigned A 8988 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of 
I tho Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Marion Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5648 Avenue O, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICO VIGLIAROLO
5648 Avenue

Alcoholic Beverage Control 
Street, 

Kings, to
Borough 

be consumed off the

O, Brooklyn, N. Y. 373 Marion
ANNA 

St.,
MEYN

Brooklyn, N. Y.

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Bedford Avenue, borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH M. CHODKOWSKI
14 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 
131 Meserole Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cohsumed off the 
premises.

131 Meserole
HENRY MEYN •

Ave., Brooklyn, N.' Y.

NOTICE is 
A 8459 has 
to sell beer 
tho Alcoholic 
80 East 18th Street, 
County of 
premises.

80 E. 18th

NOTICE ishereby given that Licenso No. . „ 
been' issued to the undersigned ’ A 8943 has 
at retail under Section 75 of to sell beer

Beverage Control Law at I tho 
Borough of Brooklyn, ' 1677 
be consumed -off theKings, to

WILLIAM 
St.,

GERTLER
Brooklyn, N. Y.

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Broadway, Borough of Brooklyn,

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

DAVID- SCHNEE
1677 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereoy given that I.iceni-e No. 
C 1296 has been issued to the undersigned 

. to sell beer at wholesale Under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

! 471 Sackman St., Borough of Brooklyn, 
. County of Kings, to be consumed off the 
i promises.

BELLEMORE DISTRIBUTORS
1471 Sackman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that liįcense No. 
B 1248 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
236 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
140—5|h Avemie, Borough of Brooklyn, 
County of Rings, to be consumed off the 
premises.

140—5th
FRED THIERMANN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4162 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section' 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consunted off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8393 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

236 Bond

NOTICE

BENJAMIN OHRBACH
St., Brooklyn, N- Y.

is hereby given that License No. 
B 2353 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
tho Alcoholic 
510 Union 
County of 
premises.

510 Union

NOTICE Is hereby given that License No. 
B 1753 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BLUE JAY RESTAURANT. INC. 
1416 Avenue J, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4752 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Frost Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

(notice
i B 4057 has been issued to the undersigned 
i to sell beer at retail, undei- Section 76 or 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Leonard St., Borough of Brooklyn, 

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

DOMENICO A. FISCINA 
St., Brooklyn,

is hereby given that License No.

364 Leonard N. Y.

SAMUER GELB-
636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1995 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
559 Lefferts Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. '

HANNAH KATOWITZ 
559 Lefferts Ave., ' Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn,! 

Kings, to be consumed on the

CHARLES CUSATO
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2806 has been issued to the underisgned 

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

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

305 Bond 
County of 
premises.

MARY CONA
305 Bond St., Brooklyn, N. Y.

| tho Alcoholic 
533 Park Place, _ ,____
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY
533 Park Pl.,

SAHLMANN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4786 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONSTANTINOS TZANIDES 
398 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 4440 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
4102 Avenue V,- Borough of 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

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

Beverage Control Law at 
V,- Borough of Brooklyn, 

the

4102 Avenue

NOTICE is 
B 4263 has 
to soil beer 
the 
358 Classon 
County of 
premises.

JOHN De HART
V. Brooklyn, N.

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

> be consumed on the

358 Classon

i Ave., 
Kings, to

HENRY 
Ave.,

KARDT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 781 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
463 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENT CATALINA
463 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B ' 3140 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ANNA MURRAY and BARNEY TURNER 
120 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

CONO MANZO 
CONO MANZO MANSION

193 Frost St., r Brooklyn, N- Y,

NOTICE Is hereby given that License No. 
B 4036 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to. bo consumed on the 
premises. - • f - 7*

SALVATORE AMATO
416 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1779 has been issued to tl^e undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
229 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN G. DRACOMANOLIS 
“APOLO REST.”

229 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2926 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under,'-Section 76 of 
the Alcoholic 
199 Bridge 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
B 572 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, -under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
116-118 Bushwick Ave.,’ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ibe consumed on jhe 
premises. į

WILLIAM KESTLER 
116-118 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

’ ------- :---- Į------------ -
NOTICE is hereby giyen that License No. 
B 4683 has been issuęd to the undersigned 
to sell beer at retail,Ž under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 

>108 Union Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is here,by given that License No. 
B 1651 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7401 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

7401—3rd
MICHAEL HYNES

Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8693 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail,' under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 606 
Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty Jf Kings, to do consumed off tho pre
mises. ? t ■ I ■ »

EDWARD H. KAMPS 
606 Evergreen Ave., Brooklyn, N, Y,

108 Union

199 Bridge
PETER SQHL

St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is hereby given that License No. 
B 18 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic, Beverage Control Law at 
East Ave., and D St., Borough of Brooklyn, 
Copnty of 
premises.

Kings, to be consumed on the

East Ave.,
SAMUEL KOCH

and D St., Brooklyn, N. Y.

Kings, to be consumed on

KAZIS Rl/KSTELIS
Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the ............ _ “ . ‘ 1__
130 Flatbush Ave. Ext., Borough of Brook- 
lyn, County of Kings, to be consumed

I the prerpises.

Alcoholic Beverage Control Law at

on

130

ACE DINER
CHARLES LOVELACE, prop.

Flatbush Ave., Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4744 has been iksued' to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
243-245 Driggs Ave., Borough of Brooklyn, 
County of kings, to be consumed on the 
premises.

PETER L. GARVEY 
243-245 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 9812 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 

I the Alcoholic Beverage Cohtrol Law at 22 
Rochester Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2404 has been Issued to the undersigned 
to sfcll beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
101 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.
UNITED UKRAINIAN SOCIAL ORG. INC. 
101 (Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4731 has been issued to -the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Bogart Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be ’ consumed on the 
premises.

I HYMAN BEHRMAN
33 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTJCE is hereby given that License No. 
B 4700 has been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of , 
the Alcoholic Beverage Control Law at , to sell beer at retail, under Section 75 
910 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, I of the Alcoholic Beverage Control Law at 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

ALBERT Me CLOSKEY
910 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8625 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
.the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

W. C. LITZINGER
338 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.
NOflCE is hereby given that License No. 
A 9277 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
210> Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

210 Patchen

NOTICE is 
B 4239 has 
to sell beer . 
the Alcoholic 
209 Franklin 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL 
209 Fyanklin St.,

LINA BUCHOLTZ
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at 
St., Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

ROMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. A-6724 ’ .... . . .
to sell 
of tho 
41—5tli 
County 
premises.
CERTIFIED DELICATESSEN SHOPS, Inc. 
41—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

has been
beer at

Alcoholic
Avenue,

of Kings, to be consumed off the

issued to the undersigned 
retail, under Section 75 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9425 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, undei- Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County^ of Kings, to be consumed off the 
premises. ’

SAUL KAPLAN
4023 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7450 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the. Alcoholic Beverage Control Law at 
2014 ■ (Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MRS. LENA BLOCK
2014 Avenue X, .Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3539 has been issued to the undersigned 

ler Section 76 of I cell over HI icmii, uuuer ocvnun ll> 
______  Control Law at of the Alcoholjc Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 16810—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the County of Kings, to be consumed off the 

i premises. 
SOT1RIOS HADJIS i

St., Brooklyn, N. Y. 6810—3rd

to sell beer at retail under Section
1 the Alcoholic Beverage Control L
32 Nevins 
County of 
premises.

32 Nevins

I NOTICE is hereby given that License No. 
| A-9427 has been issued to the undersigned 

sell hoei- at retail. under Section 75

NOTICE is 
A 8992 has 

. to sell beer » 
j the Alcoholic

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

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

560 Morgan
CHARLES KECK
Ave., Brooklyn, N. Y<

hereby given that License No.1 NOTICE is
A 1893 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail “under Section 75 of 

i tho Alcoholic Beverage Control Law at
179 Meserole Ave., Boropgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

i premises.
BRONISLAW W. ROGOWSKI

179 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8339 has been issued to the undersigned 
tp sell beer at retail, under Section 75f 4 l' A 1 A xt. —. 1 2 jL \ —. K . —— A 4 Z* 1 T " K ^4-

JOSEPH EHRLICH
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7486 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Bergen _ Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

196 Bergen
FRED OTTEN

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 6829 has 
to sell beer at retail, under Section. 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
435 Kings 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Highway, 
Kings, to

CHARLES 
43lj> Kings Highway,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SHLAPIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. • 
A 9748 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE WALDSTREICHER ♦.
1301 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y. S

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8461 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenck Ave., Borough of Brooklyn^ 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

SARAH PISANELLI
727 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby’ given that License No. 
A 9528 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
981 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off (no 
premises.

MILTON GREENFIELD •
981 Fulton St., Brooklyn, N. Y»

noticĮe
A 8374 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Spilth Street, 
County of 
premises.

is hereby given that License No.

292 Brighton .Beach Ave., Borough of 
lyn, County of Kings, to be consumed 
premises. I

HARRY WALDMAN
292 Brighton beach Ave., brooklyn,

Brook- 
of the

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the NOTICE is hereby given that License No. 

A 8615 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4718 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING KRAMER
St., Brooklyn, N. Y.N. 233 SmithNOTICE is hereby given that License No. 

B 2297 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cohsumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7716 has been issued to the undersigned 
to sell beer ąt retail, undev Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4121 Avehue J,z Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALBERT L. GREENBERG 
4121 Avenue J, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7449 has been issued to the undersigned 
to ■ sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at' 
256 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL KAPLAN
256 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

DORA DATZKER’ • £
4718 Avenue D, Brooklyn, N. Y. .

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2p75 has been isued to the undersigned 
tp s^ll beer at retail, under Section 7,6 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 įFlatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

774 Flatbush

N. Y.

No.

98 hill St.,
399 Fifth

is hereby given that License Na

1649—11

Avenue, 
Kings, to

of Brooklyn, 
be Consumed off the

CHAS. 
Avenue,

Law at 
Borough of Brooklyn, 

be Consumed on the

KEARNS
Brooklyn, N. Y.

ZIMMERMAN
Brooklyn, N. Y.

Law at 
Brooklyn, 

the

Avenue, Borough 
’ Kings, to

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

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

JACOB HERMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

THOMAS 
Ave.,

—.. _ • /

NOTICE is hereby given that Licenso No. 
B 4680 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic 
326 Roebling St.. _ _
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE 
826 Roebling St., ,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3322 has been issued to the undersigned 
to sell h®«r «t retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2709-11 Reverly Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
2709-11 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 ,of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

1191 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tne 

Į premises.
ANTHONY MATICEACEW 

191 Morgan Ave., ' Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 47ln» has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Aicobolio Beverage Control Law at 
1139 Manhattan Ave.. Bprough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH NORCZYK
1139 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

N.

NOTIGR-Ss hereby given that License No. 
B 4855 haX been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Contfol 
399 Fifth 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License Na 
A-7232 has been issued to the undersigned 
to sell beer 1 at retail, undei* Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1649—11 . ’ ' - -
County of 
premises.

NOTICE is 
B 2027 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
98 Hill Street,. Borojugh of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

EAST END CLUB INC. 
of the 22nd ASSEMBLY DIST. of 
T KINGS COUNTY

Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law at
Brooklyn, 

the

NOTICE is 
8*4780 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Goątrol Ląw t^t 
110 -r- 3rd Streit, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises/ 

THOMAS RAFFAELE
COHEN .(pOMENICK’S BAR and GRILL)

Brooklyn, N. Y. 110—3rd St., Brooklyn, N. Y.

J. ABRAMSON
1715 Avenue M, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 3212 has been issued to the undersigned' 
to sell beer at retail under Section 76 of |A-7722 has been issued to the undersigned 

n—t-.., "’to ae]i beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control L?w at 
1372 Rockaway P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, toj be consumed off the 
premises.

morris Greenberg
1372 Rockaway P’kway, Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby firiven that License No. 
A-7983 has been issued, to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75

the Alcoholic Beverage Control
449 Broadway borough of 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

IRVING SCHWARTZ and 
HARRY ALTSCHULER

449 Broadway, Broooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
B 3417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4630 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

NATALE CONTRONE
4630 Flaatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE !s hereby given that' License No. NOTICE is hereby given that License No. 
A 7655 has been issupd to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Jackson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

243 Jackson

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2668 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILMAX BAR and GRILL, INC. 
668 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

DAVID COPELAND
St.', Brooklyn, N. Y.

at’of the Alcoholic Beverage Control Law at 
v j 491 Bainbridge St., Borough of Brooklyn, 

. County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

M. NORDHEIM
491 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given .that License No. NOTICE is hereby given that > License No. 
A-9016 has- been issued to the undersigned A-5272 has been issued to theį undersigned 
to sell beep qt retail, under Section 75. to sell beer at retail, under Section 75 
of thb Alcoholic BeveTage Control Law at of the Alcoholic Beverage Control Law at 
191 Wyckoff Avenuet Borough of Brooklyn, 1050 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
bounty of Kings, to be consumed off the County of -King?, to be consumed off the 
premises. I premises.

LOUIS W,ALLER r L-.V“
101 Wyckoff Ave,, Brooklyn, N. Y. 1050 Rogers Avenue,

DAVID JAGERMAN
Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICIp is 
A 8927 
to sell 
of the 
3077

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

75
has- __ . . .
beer at retail, under Section 

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

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE BARTH 
3077 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 2126 and 
undersigned 
Sections 75 
trol Law at 
way, Borough of Brooklyn, County of King?, 
to be consumed on the premises.

THE NORTHEAST WHITE TOWER 
SYSTEM, INC.

339 Fulton St., 740 Broadway
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License Nos. 
B 2176 have been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con 
339 Fulton St., and 740 Broad-

NOTICE Is hereby given that License No.’ 
B 1240 ‘ ‘ - ...
to sell

hereby given that License N,o. 
been issued to the undersigpęd 

to sell beer at retail, under Section 76 ot 
tho Alcoholic Beverage Control 
97 Nostrand Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM
97 Nostrand Ave.,

NOTICE is 
B 1680 hashas been issued to the undersigned 

beer at retail, under Section 76 of 
„„j. Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

i bo consumed on the

the Alcpholip Beverage 
Trpy Avenue, “ 

of Kings,
296 
County 
premises.

to
Law at 1

Borough of Brooklyn, 3 
be consumed on th« 1

296 Trdy Ave.i
GUSSJIE S. CHAJiNOW

Brooklyn, N. Y. i
GRANCIO

Brooklyn, N. Y<
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Naziy Vėliavą {metė Į Upę

zatoriai!”, “Šalin Hitleris!”
Pribuvo 100 detektyvų, 150 

uniformuotos policijos ir 25 
raiti policininkai. Iš visų arti
mesnių stočių policija kaip pa- 
dūkus skubinosi į prieplauką, 
vieni raiti, kiti automobiliais,

giauX telegramų ir laiškų Roo- aiškinimai darbininkų atsieki- 
seveltui ir Federal Board of mų. Yra visa eilė labai svarbių 
Parole, Washington, D. C., straipsnių, šį numerį bus gali
nes tas boardas susirinks 3 d. ma gauti per 
rugpjūčio ir svarstys daugelį j Darbininkų 
panašių klausimų. Jeigu dar- 
bininkai padarytų didelį spau
dimą, tai drg. Krumbein būtų 
išlaisvintas.

koles dienas.
i pareiga skaityti 

“Daily Workerį” kasdiena, bet 
šį numerį reikia įsigyti ir pasi
laikyti.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ Q Į* C 
KIRPIMAS

SKUTIMAS jĮJjC

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

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

^iiamaiiioiHūHiaiiiaiiiOiiisiiiaiiifliiiaiustiigiitsiiiaiiFo T3

Penktadienį New Yorko 
darbininkai ir darbininkės pa
rodė griežtą nusistatymą prieš 
Vokietijos fašistus, prieš jų 
karo provokacijas, drąsą ko
voje prieš galvų kapojimą ko
munistams. Po dvyliktai valan
dai North German Lloyd gar- o iš kitur laiveliais, 
laivis “Bremen” išplaukė nuo
45th St. atgal į Vokietiją. Bet: protestą ant laivo, pasitraukė 
čia tas įvyko, ko nelaukė nei j nuo jo į prieplauką, į bendrą 
fašistai, nei policija. Ant gar-' demonstraciją. čionai tęsėsi 
laivio prisirinko daugelis žmo- kova su policija per 45 minu- 
nių palydėti savosius. Darbi- tos.
ninkai pasipiktino, matydami! Policija pradėjo šaudyti. Sa- 
plevėsuojančią ant laivo bok-j ko, kad tik du šūviai buvo pa
što hitlerinę vėliava su svasti-. daryta 
ka.

Trys darbininkai puolė, nu
traukė vėliavą ir susukę įme
tė į Hudson bangas.

Tada prasidėjo kova. Fašis
tai oficieriai ir jūreiviai puolė
si ant tų darbininkų. Iš prie
plaukos pro policiją prasiver
žė daugiau žmonių, kurie susi
rinkę prieplaukoje demonstra
vo. Ant laivo ir prieplaukoje 
buvo dainuojamas “Interna
cionalas” ir šaukiama: “šalin 
fašistai!”, “šalin karo organi-1

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tvojau 
naudokitės proga.

Ruoškitės į Spaudos Pikniką
Sekmadienį, 11 d. ruRpjū-l 

čio, Eagle Rock Parke, West 
Orange, N. J., įvyks darbi- 

I ninku revoliucinės spaudos 
Šis susirinkimas buvo liepos į metinis piknikas, kurį kas me-j 

25 d. “Laisvės” svetainėje. Ro- tai rengia ALDLD a] 
dosi, kad nuo apie 12 organi
zacijų kuopų atstovai dalyva- prie jo. Kolonijos privalo užsi- 
vo. Bet kodėl Maspethas tyli? sakyti busus ir mobilizuoti 
Ridgewoode irgi, rodosi, ran-1 darbininkus, kad skaitlingai, 
dasi LDS ir ALDLD kuopos, j važiuotų į šį pikniką. Plaka-, 
taipgi būtų neprošalį pastebėti tus reikia gerai garsinti ir žo- 
jog ir TDA 76 kuopa iš Cen-'džiu kalbinti darbininkus.
tral Brooklyno nebuvo atsto-1 Reikia pripažinti, kad prie 
vanta. Tos ir kitos ciarbinin- ’ pereito Apskričio pikniko silp- 
kiškos kuopos tūrėtų dalyvauti nai buvo rengtasi.
kitame komiteto susirinkimo, 
kuris bus rugpjūčio 15 d., va
kare, “Laisvės” svetainėje.

Svarbiausi šio susirinkimo 
vienbalsiai sutikta, 

išleisti Vokietijos fašistų lai- jog pirmiaus išrinkta Komiteto 
vus, tai tas daug paveiks į pa- Valdyba yra gera, tik darinko 
dėtį Vokietijoje. I finansų raštininką. Po platokų

'diskusijų, vienbalsiai nutarta 
neberengti pikniko, nes jau vė
lus laikas, bet rengti operetę 
“Vestuves Pušyne.” Drg. J. 
Juška apsiėmė pakviesti She- 

pėdos krašto, kas reikštų už- nandoah draugus, kurie tą 
kūrimą naujo pasaulinio karo,1 operetę yra gerai susimokinę. 
kada Vokietijos, Lenkijos ir. Dabar liko tik svetainės klau- 
Japonijos darbo žmonių pa- simas, bet iš LDS 1 kp. atstovų 
vergėjai, kankintojai revoliu- ■ paaiškėjo, jog LDS 1 kuopa 
cinių darbininkų, naujo karo: yra nusitarusi surengti didelį 
ruošėjai iš pasiutimo nesitve-1 teatrą ir svetainė jau paimta 
ria,matydami pasisekimus Sov. j ant 15 d. gruodžio, tokiuo bū- 
Sąjungoje. Jie viską daro, kad du prieš naujus metus supul- 

i tų net 4 dideli parengimai: 1. 
Aido Choro operetė “Tamyla” 
rodosi «7 d. lapkričio; 2. 
“Laisvės” koncertas; 3. LDS 1 
kp. ir 4, tai būtų bendras. 
Anot draugų išsireiškimo “per
daug grybų į barščius”. Šis

Darbo žmonės, kurie kėlė IŠ Bendrą Parengimą Komi
teto Įvykusio Susirinkimo

pskritys. j
Jau pilnai laikas rengtis

bet jų buvo daugiau.
Dalis policijos puolėsi ant 

laivo ir su fašistais oficieriais 
darė kratą tarpe trečios klasės 
keliauninkų. Kiti policininkai 
laivelyje priplaukė ir išgrėbę 
fašistinę vėliavą įteikė atgal 
ant “Bremen” laivo. Laivas 
suvėlavo išplaukti.

Jeigu šitaip darbininkai vi
same pasaulyje, kiekvienoje' 
prieplaukoj, pradės pasitikti ir tarimai:

Eagle Rock Parkas yra la
bai gražus, didelis, tinkamiau
sias piknikams rengti visoje 
apielinkėje. Yra ir ežeras, kur 
gali maudytis, kurie turi ukva- 
ta. v

Visi Ruoškitės į Demonstracijas!
šeštadienio “Laisvėje” buvo 

plačiai rašyta apie prieškari
nes demonstracijas, kurios į- 
vyks ateinantį šeštadienį, 3 d. 
rugpjūčio, 1 vai. po pietų, 
Harlem miesto dalyje.

Pereitame numeryje mes ra
šėme, kur ir kokia organizaci
ja sūsigrupuos. Lietuvių darbi
ninkų masinėms orgapi^ąęį- 
joms yra paskirta vieta susi
rinkti ant 126th St., tarpe Le
nox Ave. ir Seventh Ave.

Apsirgo 100 Ex-Kareivią
NORTHPORT, L. I. — 

Jungtinių Valstijų ex-ka- 
reivių ligoninėje šimtas vy
rų apsirgo ir vienas mirė 
nuo netinkamo maisto bei 
užteršto vandens. Bet val
džios atsiųsti žinovai sako 
“negalėję” surast priežas
ties.

IŠRANDAVOJIMAI

j Visos organizacijos rinksis 
su savo vėliavomis, obalsiais, 
plakatais organizuotai.

Prieškarinė demonstracija 
yra labai svarbi, ypatingai 
Šiuom laiku, Oda Vokietijos 
fašistai rengiasi pulti ant Klai-

geriau prisirengus ir užpuolus 
ant darbininkų tėvynės.

šios demonstracijos yra da
lis bendrų visame pasaulyje 
darbo žmonių demonstracijų. 
Jeigu darbininkai skaitlingai, 
organizuotai, masiniai išstos į 
gatves, tai tas galės atitolinti (klausimas buvo gana platokai 
ir Italijos paruoštą karą prieš diskusuotas ir kaip LDS 1 kp. 
Ethiopiją ir eilę kitų karinių pirmininko ir' atstovo nuomo- 
išstojimų. Visi ir visos rengki- 
tės į demonstracijas.

Gera vieta gyvępimui del vieno ar 
dviejų vyrų, arba vedusiai porai; 
gali darytis sau valgyt, nes gaspa- 
dinės nėra, vyras prižiūri kambarius. 
Netoli nuo 36th St. ekspreso stoties 
(subway) prie pat 4th Avė. Atsi
šaukite bile v.akarą šiuo antrašu:

W. Kulik
174—31st St. Apt. 1-A 

So. Brooklyn, N. Y.
(177-179)

Tel. StagK 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper S-491J 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.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Hbafe-amuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynpms. ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

o

O

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo “Lai8vis” Svetainis

License L-1379 Tel. Stagg 2-299A

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 Iki 4 kasdien, Seredom^s Ir Snbatomb 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

<♦>

<

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

Visą ALDLD, LDS ir Kitų j 
Organizacijų Kp. Atydai

Trečiadienį, 31 d. liepos, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, atsibus Sąryšio Ko
miteto posėdis. Pereitoji Sąry
šio konferencija nutarė, kad 
dabar Sąryšio komitetą sudaro 
atstovai pq vieną nuo kiekvie
nos kuopos. Daugelio kuonų 
delegatų nebuvo konferencijo
je, tat jų ir atstovai į Sąryšio 
Komitetą ant vietos nebuvo iš- 
rinkti. .

Tuoms kuopoms buvo išsiun
tinėta specialiai laiškai kvie
čiant jas išrinkti savo atsto
vus. Jeigu kurios kuopos ir 
negavote tokių pakvietimų, 
arba jeigu dar jūsų nebuvo 
kuopos1 susirinkimo, tai kas 
nors riš valdybos turi dalyvauti 
ir jūsų kuopą atstovauti.

Atminkite, draugai ir drau
gės, kad Sąryšis turi rūpintis

i Reikalaukime Paliuosuoti 
į Draugą Charles Krumbein

Jau šeši mėnesiai laiko, kaip 
Buvęs New Yorko Komunistų 
Partijos' Antro Distrikto orga
nizatorius drg. Charles Krum
bein yra laikomas kalėjime. 
Už ką? Nagi jį kapitalistinis 
teisėjas pasiuntė į kalėjimą 
ant 18 mėnesių laiko už tai, 
kad jis būdamas užsienyje ne
atsinaujino pasportą. Tai bjau
rus akių apgavimas. Tūkstan
čiais Amerikos biznierių, tu
ristų ir taip piliečių išbūna 
daugiau užsienyje ir juos nie
kas nebaudžia del to techniki
nio dalyko.

Kapitalistinis teisėjas drau
gą Krumbein pasiuntė į kalė
jimą ne už pasporto neatsinau- 
jinimą, bet už tai, kad Krum-

nė, ‘taip ir viso susirinkimo, 
jog LDS 1 kp. negalės didelio 
teatro perstatyti," nes jeigu 
toks teatras ir rastųsi, tai susi-1 
mokinimui laiko nebus, dėlto, 
kad į “Tamylą“ įeina daug 
naujų jiegų ir ims gana laiko 1 
šiame darbe, o dviejų teatrų' 
kartu negalima mokintis. Viso ' 
Komiteto nuomonė, jog LDS 
1 kp. turėtų tą dieną (gruo
džio 15 d.) rengti bendrai su 
visų darbininkiškų organizaci
jų komitetu operetę “Vestuves 
Pušyne.” Taipgi tapo išrinkti 
du atstovai, kurie turės aplan
kyti LDS 1 kp. susirinkimą 
bendro parengimo klausimu.

Iš visuotino komiteto tapo 
išrinktas veikiantysis komite-! 
tas iš 7, kurio užduotis netik 
parengimą ruošti, bet ir dau- j 
giau kuopų įtraukti į šį ko-l 
mitetą. T.aipgi veik visų daly-l 
vių nuomonės supuolė į gerą 
pusę, jog šitokie bendri pa
rengimai nėra vien tik - pelno !

..... .....

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme l

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

’ Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

bein buvo gabus darbininkų'troškimas, bet bendras darbas,

Clevelando suvažiavimo nuta-l gimtai ir tūkstančiai darbi- 
rimų pravedimu. Atminkite, profesionalų ir pažan-
kad nutarėme šaukti plačią biznio žmonių, kurie tą 
konferenciją tam tikslui ir ji supranta, siunčia telegramas 
yra šaukiama 8 d. rugsėjo. Rooseveltui ir Federal Board

veikėjas.

Rooseveltui ir Federal Board

bendras veikimas — išsijudi- 
nimas. Taip veikiant viena ko
lonija žinos, kas kitoje veikia
ma, taipgi bus palaikomas 
bendras darbininkiškas drau
giškumas.

/ ' Jūsų delegatai būtinai turi Parole į Washingtoną rei- 
būti šį trečiadienį paskirtu lai- Glaudami, kad Charles 

. Krumbein būtų paliuosuotas.
darb01 Gaukite “Daily Workeri

B. Komkor.

ku.
Šimtai darbininkų ir < 

žmonių judėjimo rėmėjų siun
čia laiškus ir telegramas pa
sveikindami ir Charles Krum- 
beiną, Lewisburg, Pa., kalėji
me. Daugelis tų laiškų drąsina 

nalų Draugija praneša, kad i kovotoją, ragina nenusiminti.
Draugas Charles Krumbein at
sako į tai, kad kapitalistinio 
kalėjimo sienos nesulaužė jo 
valią ir nepakirto energiją.

Dabar reikia siųsti kuo dau-

. D. M. Šolomskas, 
Sąryšio Kom. Sekr.

Pranešimas Klausovams
Brooklyn© Lietuvių Profesio-

advokatas Alfred J. Wentz 
kalbės per radio stoti WMBQ, 
1 d. rugpjūčio, 9:20 vai. va
kare.

Ed. W. Zukauckas, M. D.

n

Pereitą šeštadienį “Daily 
Workeris” išėjo 8 puslapių, 
kaip ir paprastai šeštadie
niais. Bet šis numeris yra la
bai svarbus. Jis pašvęstas ko
vai prieš karą. Ant pirmo pus
lapio telpa žemlapis, kuris pa
rodo, kur pasaulyje yra karo 
pavojus, penktame puslapyje 
telpa Paryžiaus planas ir pa-

E

S Telefonas: Evergreen 7-7770 g
I PAUL GUSTAS I 

g LIETUVIS GRABORIUS g
8 Sena) dirbąs graborystes pro- S 
S fesijoje ir Brooklyno apielin- g
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
8 atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
® balsamavimu ir palaidojimu g 
8 mirusių. g

| Veltui Chapel Šermenim g
S Parsamdo automobilius Serme- g 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms g 
8 ir kitokjoms parems g
8 Saukit* dieni ar naktį ;ū

| 423 Metropolitan Avė. į 
$ Brooklyn, N. Y. g

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

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

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

SKAITYKIT IR PLATIN 
i KIT “LAISVĘ”

Notary Public

660 GRAND ST

<♦>

!<>
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St.

<♦>

<♦>

Soviety Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dvieju Svarą Dėžė7f| 
6 Skirtingą Rūšią • Uc

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 

ir mokestj. Galite mokėti pašto 
stampomis.

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

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

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuoj aus užsisakykite 

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

Brooklyn, N. Y.

ROBERT LIPTON
F/ »«•;!.< y t .

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Dovanos
»-IM Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

harman

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N

iki 8 P. M.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

( (Undertaker)
i Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius veBt,uvČM, 

parent, krlkžtynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue)

______ Brooklyn, N. .Y._______

14Šit

TeL STagg 2-5043

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ino.

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.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
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 a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasithrimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs virš 25 mętai;
Tarp 4th Are. ir Irring PI. 

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

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