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Darbininkai Vi«q Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, lik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

s
Metai XXVI, Dienraščio XVIII
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KRISLAI
(Didžių Įvykių šviesoje. 

^Dirbsime ir Laimėsime. 
'Balsas iš už Grotų.
W. Z. Foster.

Rašo A. B.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

. Tik praleidome Amerikos 
Lietuvių Kongresą Lietuvoje 
Demokratinei Tvarkai Atsteig-^ 
ti. Kongresas buvo didelis iri 
geras. Jis parodė, kad mūsų 
pažangioji visuomenė pribren- 
ius bendram darbui. Jis paro
le, kad apvienijimas visų prieš- 
ašistiniai nusistačiusių žmonių 

yra galimas ir praktiškas žy
gis.

VISI I KOMUNISTU NOMINACIJŲ DIDI MITINGA!tU

9
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skaudžiai turėjo nusi- 
kurie laukė Amerikos 
Kongrese eksplozijos.

Labai 
vilti tie, 
Lietuvių
Jie sakė: “Komunistai ir socia
listai susiims už gerklių!” Bet, 
nesusiėmė. Kongresas praėjo 
kuosklandžiausiai, k u odraugiš- 
kiausioj dvasioj.

Štai prieš mus kitas istorinis 
įvykis — Amerikos Komunistų 
Partijos Konvencija. Tokios di
delės ir tokios entuziastiškos 
konvencijos mūsų revoliucinė 
partija dar neturėjo. Ir turime 
kuomi pasidžiaugti. Komunistų 
Partija auga. Komunistų Parti
jos įtaka masėse auga. Laike 
8-tos konvencijos (1934 m.) 
jaunų ir suaugusių organizuotų 
komunistų Amerikoje buvo apie 
30,000, o dabar jau turime vi
sus 50,000!

Drg. Browderis savo raporte 
pabrėžė sekamą svarbią tiesą: 
Kuomet visose Amerikos politi
nėse partijose ir grupėse siau
čia frakcinės audros, tai Ko
munistų Partijos eilėse viešpa
tauja ramybė ir sugyvenimas. 
Nė su žiburių nerasi nė kris
lelio frakcionizmo mūsų parti
joj. Išrovėme iš partijos loves- 
tonizmą ir išrovėme frakcioniz- 
mą!

komu- 
savo 

kuris

O dabar mes, lietuviai 
nistai, rengiamiesi prie 
nacionalio suvažiavimo, 
įvyks Rochesteryje rugpjūčio 
mėnesio pabaigoje. Kaip- mes, 
komunistai, įvykdinsime gyveni- 
man Amerikos Lietuvių Kon
greso ir Amerikos Komunistų 
P. 9-tos Konvencijos mums už
dėtas pareigas? štai kuris klau
simas bus nusveriamas Lietuvių 
Komunistų Suvažiavime.

Prieš mus stovi dideli darbai, 
labai svarbios atsakomybės. Bet 
mes jų nebijome. Mes žinome, 
kad tūkstančiai mūsų simpati- 
kų padės mums nugalėti visas 
kliūtis ir maršuoti pirmyn.

Komunistų Partijos konven
ciją karštai pasveikino Tom 
Mooney. Tai buvo balsas iš už 
grotų. “Aš siunčiu jums savo 
giliausius draugiškus linkėji
mus iš šios kovingos proleta- 
riškos širdies,” sako šitas nesu
laužomos valios kovotojas.

Komunistų Partijos konven
ciją atidarė William Z. Foster, 
partijos pirmininkas. Ilga ir 
sunki liga neišmušė šio draugo 
iš revoliucinių pozicijų. Kon
vencijos delegatai karštai svei
kino drg. Fosterio sugrįžimą į 
mūpų aktyvį darbą. Jo atsida
vimas darbininkų klasei ir pri
tyrimai darbininkų judėjime 
labai reikalingi. Jis vėl aktyviai 
dalyvaus prezidentinių rinkimų
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Gumos Bosų Šaika Su
kruvino 11 Unijos Veik.

GADSDEN, Alabama. — 
Goodyear gumos kompani

ja jos samdyta govėda iš 300 
gengsterių birž. 25 d. iš
daužė, išlaužė vietinį cent
rą Gumos Darbininkų Jung

ės Unijos, kruvinai su- 
ušė vienuoliką jos veikėjų 
išgujo juos iš Gadsdeno 
tallą. Padaužos išmetė 
langus rašomąsias ma

ts ir kitus ofiso įtaisus.1 P. Buknys.
unijizmo po- 
būdu galima

nyt, kad Partijos kandida
tais į prezidentų ir vice-pre- 
zidentą veikiausia bus sta
tomi Earl Browder ir James 
Ford.

MNBhMmm

Karvė 4 Doleriai, Tiek Pat 
Steikas Vienam Pavalgyt

PHILADELPHIA, Pa. 
—Kada stalų aptarnauto
jas viešbutyje padavė $4 
bilą už steiką vienam de
mokratų partijos suvažia
vimo delegatui iš Tennes
see, pastarasis nusigan
dęs net suriko: “Pereitą 
savaitę aš pardaviau visą 
karvę už $4!”

$4,500,000,000 NAZIŲ
GINKLAVIMUISI 1936 M

LONDON. — Vokietija 
šiemet kariškiems tikslams 
išleis $4,500,000,000, arba 
keturis syk tiek kaip Jung
tinės Valstijos. Pernai na- 
ziai išeikvojo ginklavimuisi 
tarp dviejų ir pustrečio bi- 
liono dolerių. Tokias skait
lines iš patikimų šaltinių 
gavęs “London Morning 
Post,” kuris jas paskelbė 
birželio 25 d.

3 Nauji Japonų Įsibrio- 
vimai į Sovietų Sibirą

S H ANGHAI. — Japonų 
žinių agentūra “Domei” 
praneša, kad Sovietų Sibiro 
sienos sargai birž. 6, 10 ir 
14 d. šaudę į Japonijos ka
rius sargybinius būk tai 
“Manchukuo pusėje.”

Tą pranešimą tegalima 
tik šitaip suprasti: Japoni
jos kariai vėl buvo tris kar
tus provokatoriškai įsiver
žę į Sovietų pusę, bet rau- 
donramiečiai išmušė juos 
atgal į Manchukuo.

Padvigubinsią Algas 
Francijos Kareiviams
PARYŽIUS. — Franci- 

jos ministerių kabinetas 
įnešė seimui sumanymus— 
antra tiek pakelti karei
viams algų ir perimti į val
džios rankas visa ginklų ir 
amunicijos gamybų.

Demokratiškiausia Pasaulyj 
Sovietinė Konstitucija

New Yorko “Times” bir
želio 26 d. ištisai išspausdi
no projektą Sovietų Sąjun
gos naujos konstitucijos. 
Tai be palyginimo bus de
mokratiškiausia ž m onėms 
konstitucija visame pasau
lyje. Jos projektas dabar 
svarstomas darbininkų ir 
valstiečių susi rinkimuose. 
Jie turi pilną teisę kriti
kuoti ir pataisymus siūlyti. 
“Laisvė” jau pirmiau davė 
ištraukų iš tos konstituci
jos.

LONDON. — Šį šeštadie
nį 5,000 senyvų marginu de
monstruos Hyde Parke; rei
kalaus. kad joms po 55 me
tų amžiaus būtų mokamos 
pensijos iš šalies iždo.

SU. 39-TAS SEIMAS
Gegužis Gauna Savo Vaistus ir Tyli; Kova del Viniko 

Raporto
SESIJA V

Penktoji sesija prasidėjo 
birž. 24 d. Sekret. Vinikas 
baigė savo raportą. Pijgn, 
negu ims tą raportą, jūsų 
korespondentas nori pada
ryti kelias pastabas del ben
dro vaizdo seime.

Jubilėjinis seimas mažas 
ir neįdomus, nes be ūpo. 
Atsiminkim, 1930 m. Chica- 
gos seimas, kuris buvo ne- 
jubilėjinis, turėjo veik du 
kart tiek delegatų. Juk tik 
vienų pažangiųjų delegatų 
Gegužis, su policijos pagel- 
ba, išgrūdo iš Lietuvių Au
ditorijos 208! Tai tiek pat, 
kiek šiame seime išviso de
legatų randasi. Kodėl tiek 
mažai delegatų buvo išrink
ta (išviso 250 su virš) ? Ko
dėl apie 50 išrinktųjų nepri
buvo ? Sunku išsiaiškinti. 
Bet tai rodo organizacijos 
merdėjimą, o ne gyvėjimą.

Kodėl šis seimas toks ne
gyvas? Kitas įdomus klau
simas, bet man jį padėjo iš
rišti draugė Šarkiūnienė 
(chicagietė). Porą dienų ji 
sėdėjo balkonėly j, tarpe 
svečių-vizitorių ir stebėjo į 
delegatus iš pečių. “Žiūrė
kit,” sako ji, “pusė delega
tų plikagalviai.” Atydžiai

“MES NORIME JAMES FORDO”
ARTI 20 MINUČIŲ TĘSĖSI GRIAUSMINGI ŠAUK
SMAI IR APLODISMENTAI KOMUNISTŲ PARTI

JOS KONVENCIJOJ.

26 d. birželio, Manhattan 
Opera House, kur dabar 
laikoma Komunistų Parti
jos konvencija, rytinėj sesi
joj James Ford, negras, 
kuris yra buvęs kandidatu 
į vice-prezidentų ant ko
munistų tikieto, raportavo 
apie liaudies fronto vykini- 
ma tarpe negrų; jis pabrėžė, 
kad tūkstančiuose negrų 
darbininkų ir inteligentų 
komunistų įtaka yra taip di
delė, kad suminėjus Parti
jos vardų by kur masiniuo
se mitinguose kyla karštos 
ovacijos. Jis pareiškė: “Dė
lei negrų užpuldinėjimo 
Harleme yra padaryta klai
da tame, kad nereikalauta 
gubernatoriaus atstatydinti 
majorų LaGuardių už pra
liejimų negrų kraujo.” Bu
vo karštų ovacijų, kada 
Fordas pradėjo kalbėt, bet 
jam pabaigus buvo griaus
minga paroda; delegatai su
stojo, plojo, krėslais mušė 
i grindis ir šaukė, “Mes no
rim Fordo!” Iš visur staiga 
pasipylė raudonos vėliavos. 
Eiliavosi delegatai iškelda
mi yalstijų užrašus, nešda
mi raudonas vėliavas. Bū
rys delegatų šoko ant stei-

pažvelgęs, pamačiau, kad 
plikagalviai ir žilagalviai 
sudaro du trečdaliu delega
tų. f

skaitomas 
mokančiu 
seimuose.

Gegužis bujvo 
žymiu lyderiu ir 
smarkiai kovėti 
Deja, tie gabumai pas jį vei
kia tik tuomet, kai jis turi 
didžiumą delegatų ir sėdi 
pirmininko kėdėj. Esant 
mažumoj ir sėdint delega
tuos, Gegužis pasirodė lep
šė. Opozicijos vadovauti jis 
nemoka-. Kelis kartus su
riko, ekspliodavo, apsikeitė 
su Bagočium aštresniais žo
džiais del parlamentarinių 
taisyklių ir vėl atsisėdo 
smarkiai supykęs.

Sandariečiai ir tautinin
kai neturi vadų, kurie galė
tų išvesti kovą. Bando jais 
būti Vaidyla, bando adv. 
Rastenis, bando Gegužis, bet 
nesugebi ir neištvermingi. 
Valaitis—nei mišo neima. 
Tūli pasakoja, kad tarp san- 
dariečių ir tautininkų eina 
tarpsavinė kova pačiam sei
me. Sandariečiai nori va
dovauti, o tautininkų lyde
riai ir lyderiukai jaučiasi 
nustumti į užpakalį, todėl 
pastarieji, matyt, pasitenki-

(Tąsa 2-ram pusi.)

čiaus, iškėlė Fordą ant pe
čių, nusinešė į svetainę, įda
vė jam raudoną vėliavą; ne
šė aplink svetainę, šaukda
mi, ūždami, “Mes Norime 
Fordo!”

Laikraščių koresponden
tai sulipo ant’ stalų, foto
grafavo iš visų pusių taip, 
kad svetainė blizgėjo nuo 
“kamerų” šviesų, kaip žai
bai laike šturmo.

Kitas žymus Partijos va
das William Weinstone, iš 
Michigan, raportavo apie 
savo valstiją: “Džiaugda
masis puikia vadovybe mū
sų vado drg. Browderio, 
varde savo delegacijos turiu 
pasakyt, kad mes, apart 
didelių atsiekimų, veikla 
unijose ir kitais atžvilgiais, 
nuo pereitos konvencijos iki 
šiai narių skaičių padaugi
nome nuo 800 iki 1600. Aš 
noriu pakartoti tą tiesą, ku
rią minėjo drg. Fosteris, 
kad mes savo Partijos ve
damose kovose išsiauklėjo- 
me du žymius darbininkų 
klasei vadus—Browderj ir 
Fordą... ”

Šturminga demonstracija 
Fordui ir paskutiniai Wein- 
stone’o žodžiai duoda ma-

Anglai Nušovė dar 9-nis 
Arabus Palestinos Kovoj

J E R U Z ALĖ. — Ket- 
virtadienį anglų kariai 
užpuolė arabus partiza
nus Nablus kalnuose ir 
Akraboj, Palestinoj. De
vynis arabus nušovė ir 
kelis sužeidė. Tų pačių 
dienų arabai nukovė vie
na anglų kareivį ir vienų 
žydų.

STREIKUOJA PUSĖ MIL 
DARBININKŲ ISPANIJOJ

MADRID. —Ketvirtadie
nio skaitlinėmis,' dabar Is
panijoj streikuoja pusė mi- 
liono darbininkų. Sostinėje 
Madride, be kitų, streikuo
ja 40,000 statybos darbinin
kų. Tęsiasi streikas 9,000 
vario mainierių Huelvoj. 
Kasyklos priklauso anglų 
kompanijai, bet jas dabar 
laiko užėmę mainieriai.

Demokratai Nieko Tik
ro Nežada Darbininkam

PHILADELPHIA, Pa. — 
Demokratų partijos suva
žiavimas savo priimtoj pre
zidento rinkimų platformoj 
daugiausia tik giriasi, kų 
gero jų valdžia padarius 
darbininkams, f a rmeriams 
ir abelnam bizniui. Plat
formoj nėra reikalaujama 
apribot darbo valandas dar
bininkams nei atimt iš Aug- 
ščiausio Teismo sauvališkų 
galių, pagal kuria jis naiki
na bent kiek naudingesnius 
darbo žmonėm įstatymus.

Republikonų būrys, apsi
metę “demokratais,” buvo 
įsiveržę į suvažiavimo sve
tainę demonstruot už fašis- 
tuojantį Al. Smithų; bet de
mokratai smarkiai išpėrė 
jiems kailį ir laukan išme
tė.

Turtingiausias Japonas
TOKIO.—Kasyklų ir ban

kų savininkas K. Sumitomo 
per paskutinius 12 menesių 
turėjo $882,000 gryno pel
no. Jis turtingiausias kapi
talistas Japonijoj.

Atsirokuokite už May
nard Pikniko Bilietus
Draugai, tuojau atsiro

kuokite už Maynardo pikni
ko bilietus, nes piknikas 
jau arti. Kuo greičiausia 
prisiųskite už parduotus bi
lietus pinigus, o likusius 
grąžinkite.

“L.” Administracija.

Ryt Milžiniškas Mitingas Madison Square 
Garden, New Yorke; Pirmininkaus Wm. Z. 

Foster; Per Radio Kalbės Brow'’ r
UNIJŲ, JAUNUOLIŲ IR VEIKĖJŲ-VADŲ KLAU
SIMAI KOMUNISTŲ PAR TUOS KONVENCIJOJ

NEW YORK. — Šį ne- 
dėldienį, 2 vai. po pietų, 
įvyks Komunistų Partijos 
suvažiavimo atvira sesija- 
didis masinis mitingas Ma
dison Square Garden sve
tainėj, New Yorke. Čia ko
kie 20,000 ar daugiau dar
bininkų nominuos Komu
nistų Partijos kandidatus į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus šiemetiniams rinki
mams. Mitingo pirmininku 
bus drg. Wm. Z. Foster, 
Amerikos Komunistų Par
tijos pirmininkas.

Nuo 5 iki 6 vai. (Eastern 
Daylight Time) kalbės drg. 
Earl Browder ir jo kalba iš 
Madison Square Gardeno 
bus per radio skleidžiama 
po Visų Ameriką—iš N.B.C. 
radio stoties visą valandą, o 
iš Columbia stoties ; nuo 
5 iki 5:30 vai.

Be to, sakys kalbas drg. 
Foster, Clarence Hathaway, 
“Daily Workerio” redakto
rius; James Ford, žymusis 
negrų vadas ir Močiutė 
Bloor. Taipgi bus 100 in
strumentų orkestros muzi- 
kalė programa.

Visi lietuviai iš New Yor- 
ko ir netolimų apylinkių 
dalyvaukite šiame nepa
prastai svarbiame ir iškil
mingame masiniame mitin
ge!

UNIJOS, JAUNUOLIAI IR 
NAUJŲ REIKALAS

NEW YORK. — Ameri
kos Komunistų Partijos su
važiavime ketvirtadienį drg. 
J. Stachel, Centro Komite
to narys, padarė nuodugnų 
pranešimą apie darbo uni
jų judėjimą ir komunistų 
dalyvavimą jame. Pasirodė, 
jog laike pereito Partijos 
suvažiavimo 1934 m. balan
dyj dar tik apie 2,000 ko
munistų tebuvo unijų na
riais; o dabar parti j iečių ir 
jaunųjų komunistų unijose 
jau yra 15,000. Daugelis ko
munistų jau yra išrinkti į 
atsakomingas vietas unijo
se.

Komunistai remia Indus
trinių Unijų Organizavimo 
Komitetą, kuriam grūmoja 
Green ir kiti senieji Darbo 
Federacijos vadai. “Mes 
tad pareikalavome, — sakė 
drg. Stachel,—kad Darbo 
Federacijos Pildančioji Ta
ryba pabandytų leist na
riams referendumu tą klau
simą balsuot, ir mes esame 
įsitikinę, kad milžiniška Fe
deracijos narių didžiuma 
balsuotų už neorganizuotų 
darbininkų organizavimą ir 
už industrinio 
litiką.” Tuo 

būtų trumpu laiku sutrauk 
ti į unijas 10,000,000 dar
bininkų. Drg. Stachel ypač 
pabrėžė svarbą gauti Ko
munistų Partijai kuo dau
giausia narių iš unijų ir 
darbuotis visose unijose. •

Drg. Charles Krumbein, 
New Yorko Komunistų 
Partijos valstijinis sekreto
rius, savo raporte atžymė
jo būtiną reikalą išvystyti 
tūkstančius vadovaujančių 
komunistų iš pačių darbi- 

kiekvienas komunistas tun, 
būt masinis vadas.

Gil Green, Jaunųjų Ko
munistų Lygos sekretorius, 
raportuodamas kreipė dė
mesį į tai, kaip fašistai sten
giasi pasigaut į savo var
žą jaunuolius, sekdami Mu- 
ssolinio ir Hitlerio pavyz-,/ 
džiu. Idant to išvengti Am
erikoj, mes turime dėti di
džiausių pastangų, trau
kiant jaunimą į revoliucinę 
bei darbininkišką vagą. 
Drg. G. Green atžymėjo 
amerikinio jaunimo kairėji
mą krizio metu, bet sykiu ir 
reikalą tinkamos vadovy
bės. Be kitko, pranešė, jog 
1934 m. balandžio mėnesį 
studentų streikuose del tai
kos dalyvavo tik 25,000 stu
dentų, o šiemet balandyj 
jau 500,000 studentų Ame
rikoj streikavo už taiką ir 
prieš karą.

Kaip jaunuoliai kenčia 
nuo krizio, rodo kad ir šios 
skaitlinės: 1929 metais tu
rėjo darbus 12,000,000 jau
nuolių, o 1935 m. jau tik 
7,600,000.

■

LIETUVOS FAŠISTAI UŽDA
RĖ “LIETUVOS ŽINIAS” IR 
“RYTA” MĖNESIUI LAIKO

“Naujienos” gavo nuo sa
vo specialio korespondento 
pranešimą, kad Lietuvos fa
šistai uždarė čielam mėne
siui liaudininkų dienraštį 
“Lietuvos žinias” ir kleri
kalų dienrašti “Rytą.” Už
darė už tai, kad laikraščiai 
atsisakė spausdinti fašistų 
pagamintus straipsnius, kai
po redakcinius straipsnius 
užgiriant Smetonos sukląs- 
tuotus seimo rinkimus.

Bet fašistams neužteko 
vien laikraščius uždaryti, 
jie ant toliaus prašalino ir 
jų redaktorius. “Lietuvos 
žinias” redagavo nuo 1909 
metų F. Bortkevičienė, o 
“Rytą” D r. Bistras, savo 
laiku buvęs vidaus ministe- 
ris.

Buenos Aires. — Argen
tinoj dabar nepaprastai Šal
ta žiema. Jau sušalo bent 1 
žmogus.
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Svarbiausi Amerikos Darbininkų 
~ Uždaviniai
'' Draugo Browder prakalba, pasakyta 

Komunistų Partijos Devintoje Konvenci
joje yra kelrodis ištisam periodui mūsų 
veikimo. Čia nebuvo tuščių žodžių pa
sigyrimo, priekabiavimo, bet rimtai ap
mąstytos išvados iš mūsų nuveiktų dar
bų, apie atsiekimus, nedateklius, išvados 
to, koki ūmiausi darbai stovi prieš pir
mąsias eiles darbo žmonių Amerikoj lai
ke būsimų prezidentinių rinkimų, koki 
uždaviniai visų dirbančiųjų. Drg. Brow
der padarė sekamą sutrauką savo rapor
to:

1. Vyriausias priešas taikos, laisvės ir 
Amerikos žmonių gerbūvio yra Repub- 
likonų Partija ir jos reakciniai talkinin
kai. Nugalėti Landono-Hearsto-Liberty 
League-Wall Stryto susivienijimą!
-2. Roose veltas ir jo administracija 

traukiasi prieš reakcionierių atakas ir 
Užleidžia pamatiniams priešams poziciją 
p’o pozicijai. Sustokite išdavinė j ę mūsų 
teises ir reaklus Washingtone!
-3. Socialistų Partija, po atsipalaidavi
mo nuo reakcinės Senos Gvardijos, eina 
prie pasilikimo siaurame sektantizme, 
traukiantis laukan iš Amerikos ma
gių gyvenimo. Laimėkime socialistus 
liaudies suvienytam frontui, Farmerių- 
Darbo Partijai!
.:4. Farmerių-Darbo Partija greitai au

ga valstijose ir apskričiuose; ji savaimi 
organizuojasi ir visos šalies plotu. Rem
kime programą ir platformą Chicagos 
Farmerių-Darbo Konferencijos, budavo- 
kime Farmerių-Darbo Partiją!
z 5. Komunistų Partijos prezidentinis ti- 

kietas yra vienatinė vėliava šalies rinki
muose, traukianti ir organizuojanti vi
sas liaudies jėgas prieš reakciją, fašiz
mą ir karą, budavojanti liaudies frontą 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Bal
suokite už Komunistų Partijos tikietą! 
; Tokia sutrauka drg. Browder raporto. 
Dabar diena iš dienos visi darbo žmonės, 
kurie tik jaučia baisų kapitalistinės 
tvarkos išnaudojimą, privalome dirbti 
šioje dvasioje. Lietuvių darbo žmonių 
ir pažangiųjų profesionalų pareiga ener
gingai darbuotis būsimuose rinkimuose 
už Komunistų Partijos kandidatus. •»<
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Amerikiečių Delegatai į Kanados 
Lietuvių Kongresą

Visos Kanados Lietuvių Kongresas 
kovai už atsteigimą Lietuvoje demokra
tinių teisių, yra šaukiamas 1-2 dd. rug
pjūčio (August) Montreale. Šaukimo 
Komiteto sekretorius drg. K. Kilikevičius 
prisiuntė mums laišką, kuriame tarp kit
ko rašo:

«•' “Varde Kanados Lietuvių Kongreso šau- 
kimo Komiteto prašyčiau, kad Jungtinių 

-" Valstijų Amerikos lietuviai siųstų savo de- 
legatus į Kanados Lietuvių Kongresą...

'Kanados lietuviai pasiuntė, rodosi, du ar 
tris delegatus į JVA. Lietuvių Kongresą.

(Mums, kanadiečiams, labai svarbu turėti
' nors kiek delegatų iš Jungtinių Valstijų.”

“Laisvės” Redakcija mano, kad mūsų 
nįcionalės organizacijos būtinai turėtų 
pasiųsti savo delegatus. Taipgi Cleve- 
ląndo Suvažiavime išrinktas Veikiantis 
Komitetas turėtų pasiųsti savo delegatą, 
kad su Kanados tokiu pat komitetu ge
rai susirišus, susitarus bendram veiki
mui. Mūsų ALDLD, LDS ir kiti apskri
čiai bei kuopos, ypatingai New Yorko ir 
Massachusetts valstijų, kurios yra ar
čiau Montrealo, turėtų pasiųsti savo bro
liškus delegatus į kanadiečių suvažiavi
mą.

“Baisūs” Prasikaltėliai
Lietuvos fašistai, šaudydami darbinin

kus ir valstiečius, jieško pateisinimų tų 
savo kruvinų žygių. Jie išmislija viso
kius apkaltinimus prieš nužudytus vals
tiečius. Bando juos paskelbti baisūnais, 
nevidonais, teroristais. Gegužės 23 die
ną sušaudė valstiečius A. Petrauską, K. 
Narkevičių, B. Pratasevičių ir P. šar- 
kauskį. Visą eilę kitų nuteisė iki gyvos 
galvos kalėjiman arba ilgiems metams 
kalėti. Fašistų apkaltinimus mielai per
sispausdino “Vienybė” ir kiti fašistams 
pataikaujanti Amerikos lietuviški laik
raščiai. Štai vyriausi apkaltinimai:

“Jie susirašę ir vienoje kaimyniškoje val
stybėje, jos piliečių padedami, spausdino 
priešvalstybinio turinio atsišaukimus, ku
riais ūkininkai kurstomi nemokėti mokes
čių, neklausyti įstatymų ir valdžios įsaky
mų ir nuversti esamąją valdžią, kuriuos at
sišaukimus, pergabenę juos per sieną į Lie
tuvą, platino Vilkaviškio, Marijampolės ir 
Šakių apskrityse; (2) platino lapelius, ku
riais seniūnai kurstomi atsisakyti nuo par
eigų, o nepaklausiusiems grasinama mirti
mi ir ugnimi...”

Tolinus fašistai dar daugiau išmislina 
visokių teroro ir abelnai grąsinimų bau
bų. Vienok jie neturi nei vieno fakto, 
kur ir kada vargo prispausti Lietuvos 
valstiečiai nors vieną fašistą arba jų pa
klusnų seniūną, ar kitokį tarną nudėjo. 
Aišku, kad visas “prasikaltimas” Lietu
vos valstiečių yra ne kokiame terore, bet 
tame, kad jie leido lapelius prieš budeliš
ką Lietuvos fašistų tvarką, šaukė vals
tiečius organizuotis.

Ar yra prasikaltimas leisti lapeliai, at
sišaukimai ir jie platinti prieš pavergė
jus, fašistus, kurie ginklų pagelba įstei
gė, prieš Lietuvos liaudies norą, savo bu
delišką diktatūrą? Žinoma, kad nėra. 
Lietuvoj jau ne vien Komunistų Partija 
priversta slaptai veikti, bet Socialistų, 
net Liaudininkų ir Krikščionių Demo
kratų Partijos paskelbtos nelegališkomis. 
Juk Lietuvoje kitokio kelio nėra, kaip 
tik slaptai pasigaminti lapelius, laikraš
tukus, atsišaukimus ir per juos pasakyti 
tiesą apie budelišką Smetonos fašistų 
gaujos “tvarką.”

Ar buvo Lietuvos valstiečių prasikalti
mas, kada jie “kaimyniškoje valstybėje” 
atsispausdino tuos lapelius? Nieko pana
šaus. Juk ir caro laikais, kada Lietuvo
je buvo uždrausta spaudos žodis; kada 
viešpatavo nagaika, tai Vokietijoj, Til
žėje, gamino ne vien lapelius, bet net 
maldaknyges ir jas slaptai į Lietuvą ga
beno. Dabar net fašistai apgavimui ma
sių neva gerbia senus kontrabandninkus. 
Ką gi kitą galėjo daryti pasienio vals
tiečiai, kada Lietuvoj jie niekur negavo 
vietos savo balsui, kad niekur jiems ne
valia pasigaminti lapeliai? Jie turėjo 
kreiptis kur nors užsienin, kad ten pasi
gaminus. Ir caro laikais bolševikai spau
sdino lapelius, laikraščius užsienyje, o 
šiandien juos rusų liaudis gerbia už tai.

Įdomu tas, kad kiek vėliau Lenkijoje 
buvo teisiama virš 100 Silezijos žmonių, 
kuriuos Lenkijos ponai kaltino suokal
byje atsiskirti'nuo Lenkijos ir prisijung
ti prie “kaimyniškos valstybės,” tai yra 
apkaltinimas šalies išdavystėje, o vis vien 
kaltinamųjų nei vienas nebuvo sušaudy
tas. Įdomu ir tas, kad pereitais metais 
Lietuvos fašistai teisė Klaipėdos krašte 
tikrus hitlerininkus, kurie planavo pada
ryti sukilimą ir Klaipėdą atplėšti nuo 
Lietuvos—prijungti prie Prūsijos. Ar 
Smetonos gauja sušaudė nors vieną tą 
hitlerininką? Nieko panašaus! Jie lai
komi kalėjime ir daug geriau užlaikomi, 
kaip bent kurie kiti politiniai kaliniai.

Iš to darosi aišku, kad visi teroro pri
metimai sušaudytiems valstiečiams yra 
niekas kitas, kaip tik fašistų išmislas, 
kad pateisinus savo budeliškus žygius. 
Smetona šaudo valstiečius ir darbinin
kus todėl, kad nori užgniaužti bent kokį 
judėjimą už geresnį jų gyvenimą, laisvę, 
atsteigimą demokratinės tyarkos. Bet 
apsirinka fašistai, jiems kulkų ir kalėji
mų pagelba nenuslopinti Lietuvos liaudį. 
Lietuvos liaudis su pagelba užsienio lie
tuvių nusikratys dvidešimto šimtmečio 
barbarus! * •’

750 Delegatų, 1,000 
Svečių!

Bruožai iš Komunistų Partijos
9-tosios Konvencijos

Didelė New Yorko Manhat
tan Opera House svetainė sau
sakimša žmonių. Tai Ameri
kos Komunistų Partijos kon
vencija! Apatinė dalis svetai
nės užpildyta delegatais. Sve
čiais užsikimšus galerija. Ra
portai ir diskusijos. Visa ta 
masė komunistų ir jų artimų 
simpatikų atydžiai seka kiek
vieną pasakymą, kiekvieną 
pabrėžimą. Visos kalbos rim
tos, ugningos. Tai balsas at
stovų. iš geležies fabrikų, iš 
anglies kasyklų, iš gurno pra
monės, iš audinyčių, nuo far- 
mų, iš tolimų rytų, pietų ir va
karų. , Kalba darbo žmonių 
atstovai — atstovai tų, kurie 
velka kapitalizmo naštą, ku
riuos gyvenimas baisiai slegia, 
kurie teturi pralaimėti rete
žius, o laimėti visą pasaulį.

Buvau dalyvavęs keliose So
cialistų Partijos konvencijose. 
Esu dalyvavęs veik kiekvienoj 
Amerikos Komunistų Partijos 
konvencijoj—nuo pat jos susi- 
tvėrimo. Tokios konvencijos 
neturėjo Socialistų Partija. Iki 
šiol tokios didelės, tokios rim
tos ir entuziastiškos konvenci
jos dar nebuvo turėjus ir mūsų 
revoliucinė partija.

Mes esame didelė revoliuci
nė spėka. Visos penkios de
šimtys tūkstančių organizuotų 
komunistų Jungtinėse Valsti
jose! Jų randasi visur, šioje 
konvencijoje dalyvauja atsto
vai iš visų 48 valstijų, ši kon
vencija, tačiau, nepasitenkina 
dabartiniu mūsų armijos skai
čium. Jinai iškėlė šūkį: Dirb
kime, kad netolimoje ateityje 
mūsų eilėse būtų šimtas tūks
tančių organizuotų komunis
tų! Ir mes eisime prie šio di
delio tikslo. Eis tie šimtai de
legatų, kurie dalyvauja šioje 
konvencijoje. Eis visa mūsų 
partija. Mūsų kelias platus. 
Mes, kaip parodo ši konvenci
ja, jau užmesgėme nesutrau
komus ryšius su darbo masė
mis. Delegatas po delegato 
raportuoja apie komunistų įta
ką darbo unijose, jaunimo or
ganizacijose, negrų judėjime, 
farmeriuose, profesionaluose 
ir visuose darbo luomuose.

Taip, šimtas tūkstančių or
ganizuotų komunistų—štai ko
kį uždavinį pasistatė Komu
nistų Partijos 9-toji Konvenci
ja. Kas galėjo svajoti, kad 
tokį šūkį mes drįsime kelti dar 
1936 metais? Bet jis šiandien 
yra praktiškas, galimas atsiek
ti idealas.

Devintoji konvencija įneš 
naujų dalykų į partijos gy
venimą. Matysime tatai iš jos 
rinkimų platformos. Matysime 
iš organizacinių reformų, ku
rias, kaip atrodo, praves ši 
konvencija. Po konvencijos 
Komunistų Partijos durys bus 
plačiai atidarytos naujiems 
nariams iš dirbtuvių ir kasyk
lų. Apie tai visą konkrečiai 
patirsime už dienos kitos, kuo- 
mes konvencija padarys savo 
tarimus. Dabar konvencija 
tebeina. Užsibaigs tik rytoj su 
milžinišku masiniu mitingu 
Madison Square Garden sve
tainėje, kurion telpa apie 20,- 
000 žmonių. Ten bus nomi
nuoti Komunistų Partijos kan
didatai į prezidentus ir vice
prezidentus.

Buržauzinė spauda irgi se
ka, Komunistų Partijos kon
venciją. Turi savo raporte- 
rius. Rašo, tiesa, mažai, bet 
mes žinome kodėl. Jinai neno
ri mūsų partijos konvenciją 
populiarizuoti. Jinai pasken
dus riksme apie demokratų 
konvepciją, kurion sulėkė bur
žuazijos šulai. Mūsų gi kon
vencija yra darbo žmonių 
konvencija. Argi buržuazinė 
spauda duos jai plačiai kalbė
ti ir pasiekti milionus skaity

tojų ! To nesulauksime.
Labai įdomi Komunistų 

Partijos konvencijos sudėtis. 
Sveturgimių mažuma, didelė 
dauguma čiagimių darbinin
kų ir farmerių. Mūsų partija

įtraukia savo eilėsna ameriko
nų ir jie ima partijos vadovy
bę į savo rankas. Labai geras 
apsireiškimas. Delegacijoj la
bai daug naujų, jaunų spėkų, 
daug negrų, moterų. Tai vis 
požymiai mūsų judėjimo au
gimo. Nebe ta partija, kokia
buvo penki metai atgal. Paau
gome, sustiprėjome, laimėjo
me naujų rekrutų, gavome 
naujos energijos.

A. B.

S1.A. 39-TAS SEIMAS
(Tąsa iš 1 pusi.)

na matydami* sandariečius 
pralamint.

Komunistinė sriovė Seime 
turi apie 20 delegatų.

Viniko Raportas
Sekretoriaus Viniko ra

portas buvo ilgas ir gan 
įdomus. Šiuo tarpu SLA, 
sako p. Vinikas, suaugusių 
narių turi 14,220. Vaikų — 
589. Bendrai—14,809. Šion 
skaitlinei! įeina visi nauji 
nariai, įrašyti laike SLA 
pastarojo vajaus.

1934 ir 1935 metais narių 
mirė 450, išsibraukė 1,921.

Bendras dabartinis SLA 
narių amžius 47.14 metų.

Pa valstijoj SLA narių 
yra 4,135; Illinois, — 3,286; 
Mass.—1,357, New Yorko— 
1,042; Conn.—1,049. Kitose 
po mažiau.

Viso ŠLA nariai yra ap- 
sidraudę sumoje $6,410,250.

Perdidelis m i r tingumas 
Susivienijime. Vinikas sa
ko : “Kuomet sulig mūsų na
rystės mokesčių normos, pas 
mus turėjo mirti ne dau
giau, kaip Į00 narių, tai jų 
vieton mirė net su viršum 
142 nariai.01 -Vinikas mav 
no, kad tai yra del to, kad 
daug žmonių įsirašo į SLA 
žymiai pasijaunindami.

Knygose, SLA birž. 1 d., 
1936, turto turėjo $1,886,- 
190.58. Tai tik knygose. At
ėmus defoltuotus bonus ir 
įvairius blogus morgičius, 
liekasi $1,493,654.64.

“Iš 58 morgičių, kuriuos 
SLA dabar turi, 13 morgi
čių, sumoje $110,000.00, tai 
yra apie 31 nuoš., yra de- 
foltavę, t. y. nemokėję nuo
šimčius ar taksus už suvirš 
vienus metus,” sako p. Vini
kas.

“Atsakomybės ištekliaus” 
(solvency) laipsnis šiemet 
SLA turi 110.93 nuoš.

Lėšų fonde 1935 m. defici
tas siekė $822.23, o “Tėvy
nės” leidimas deficitą davė 
$1,906.75.

Narių susirgimai di
džiausi Pa. valstijoj. Ten 
pusantra tiek serga, kiek 
kitose valstijose, pa v., In
diana valst., kur darbai be
veik toki patys, kaip Penn- 
sylvanijoj.

Daug pinigų SLA turi iš
mokėti susižeidimams. Pe
reitais metais, pav., auto
mobilių nelaimėse, apdegi- 
muose, kaulų nulaužimais ir 
susižeidimuose, bendrai, ne
laimių turėjo 459 nariai, ku
riems išmokėta $20,055 pa
šalpomis.

Po Viniko raporto sekė 
diskusijos. Visa eilė dele
gatų kritikavo Viniką del 
techniškų dalykų. Jurgelio
nis davė pamatingesnę kri
tiką, o Varkala, finansų ko
misijos pirmininkas, labai 
smarkiai kritikavo Viniką. 
Jis sakė, kad Vinikas netei
singai daro skaitlines. Sa
kyti, kad SLA “solvency” 
yra 110 nuoš. — netiesa. 
Mes turim didelių nuostolių 
ir greit turėsime dar dides
nius nuostolius.

Vaidyla davė įnešimą Vi
niko raportą priimti su už- 
gyrimu ir padėka. Sanda- 
riečiai ploja. Bet po dis
kusijų, Grigaitis įneša pa
taisymą išmesti “užgyrimą 
ir padėką.” Jis ilgokai kal
bėjo, nurodydamas, kad ra
porte daug neaiškumų. Gri
gaitis nurodo, kad pereitais 
metais Vinikas raportavo, 
jog SLA stovi geriau už vi
sas kitas fraternales orga
nizacijas, bet tuojau po sei
mo valdžia kad kiek būtų 
uždariusi SLA., jei Pild. 
Taryba nebūtų griebusis už 
nepaprastų priemonių. Kas 
užtikrins, kad to nebus šie
met? Grigaitis, beje, patai
so, kad šis raportas galima 
priimti tik kaipo informaci
ją, bet ne kaipo oficialį pra
nešimą, kuriuo būtų galima 
pasitikėti.

Ministeris Kubilius karš
tai ragina už diskusijų už
darymą, bet niekas neklau
so. Kalba dr. Drangelis ir 
Dragašius. Jiedu karštai 
gina Viniką. Diskusijos už
daromos. Vinikas daro už
baigos žodį. Karštai kalba, 
aiškindamas, kad jis visuo
met skelbs, jog SLA puikiai 
gyvuoja, nes reikia kelti 
ūpas žmonėse.

Balsuojama. Už įnešimą 
98 balsai. Už pataisymą 76 
balsai.

Sesija užsikaro.
Korespondentas.

guolį atneša iš namų. Dak 
valgyt jau duoda streiko 1 
mitetas.

Montlucono visuomenė st 
kui pritaria, po daug auko. 
Miesto majoras (dabar seir 
atstovas ir ministeris) atvaži 
vęs į dirbtuvę pasakė prak? 
bą ir paskyrė streikuoja 
tiems 10,000 frankų. Kiti ž, 
mesni žmonės duoda po 50 
kiti po 100 f., tai gi ant mai 
to užteks.

Be to, mums smagu ir n 
nuobodu būti, kad iš mies 
ateina draugai komunistai, i 
ko prakalbas, dainuoja d 
n as jų choras ir pavieniai 
Kasdien būna gera muzika 
šokiai.

Miesto majoras pasakė ka. 
bą, padrąsindamas darbinin
kus, sako Mišlia K. fabrike 
jau laimėjo. Sandžiakas be 
streiko sutiko darbininkų rei
kalavimus išpildyt. Ir daug 
dirbtuvių darbininkai jau lai
mėjo ir jūs t$tit. laimėt, sako 
majoras, ba valdžia stoja už 
jūsų reikalavimus.

Streiką pradedant ir dabar 
nieks nesipriešino, nė dirbtu
vės valdžia, nė policijos nėra. 
Patronai ir kiti ponai taip pat 
gyvena dirbtuvėj, bet nieko 
netvarko, viskas visur atdara. 
Darbininkai, kur nori eina, 
kur nori miega ir visoj dirb
tuvėj rūko, ale iš komiteto 
palaikoma tvarka saugot var
tus ir kitą, kas reikalinga.

Reikalavimai toki: Kad būt 
Dunlupy sindikatas (unija), 
15-ką dienų apmokamos atos
togos, į savaitę dirbt 40 va
landų ir pakelt mokestį 10 
nuošimčių, pusę valandos val
gyt. Kitų reikalavimų gerai 
nežinau. Jau beveik visi dar
bininkai įsirašė į Dunlupio 
sindikatą. Tas, kaip žinoma, 
labai gerai.

Taigi, jau ketvirta diena 
kai sėdime Dunlupy, o neži
nia, kada pabaigsime.

Iš kart direktorius nenorė
jo. kalbėt, paskui sako: “Aš 
neturiu "teisės,” tai išsiuntė de
legatą į Paryžių, į jų kompa
niją. šiandien ar rytoj lau
kiam parvežant kokią žinią. 
Jeigu nesutiks išpildyti mūs 
reikalavimų, tai reiks dar il
gai pastreikuot. (Dabar patro
nas su kontrametru praėjo pro 
mane, pasižiūrėjo, kad aš ra
šau laišką ant jo stalo, ale 
nieko nesakė. Kad taip pir
miau būt radęs, tai jau žinot 
patys, kas būtų buvę.)

Taigi, gerų, dienų nuo vi
sų draugų.

Beje, dar trys nariai prisi
rašė į Literatūros Draugiją. 
Draugija gyvuos. Ji dar*pa- 
siuntė sveikinimą į Amerikos 
Lietuvių Kongresą su 20 pa
rašų.

Tuom baigiu. Toliau bus 
daugiau naujienų.

Kregždya.
------- J ----------L-f ■■ I

Klaidų Atitaisymas

LAIŠKAS IŠ FRANCUOS
Laiško Gavėjo Paaiškinimas

Laiškas nuo pažįstamo iš in
dustrinio miesto Montlucon nu
šviečia įdomias naujas streiko 
metodas. Siunčiu redakcijai 
be pasivelinimo rašėjo. Ma
nau, kad laiško autorius neuž
sigaus jį pamatęs Amerikos 
spaudoj.

Šio laiško rašė j as nėra ko
munistas, jis yra katalikas, 
krypstąs į pažangos pusę, pa
matęs galingą darbo žmonių 
vienybę. Tai laimėjimas. Ot 
ką reiškia vienybė visokių 
sriovių, darbininkams.

Dunlapis yra gumos fabri
kas, dirba apie 5,000 darbi
ninkų. Sanžakas yra meta
lo fabrikas su apie 3,000 dar-

bininkų. Tas pats ir kitose 
dirbtuvėse po \visą Franciją. 
Vichy, kurortų mieste, viešbu
čiu darbininkai laukiam pana
šių streikų. Birželio 14 dieną 
šaukiama demonstracijos.

Vichy, 11 Birželio, 1936. 
Lastauskas.

Lietuvio Laiškas iš Užstrei- 
kuotos Dirbtuves, Montlu

con, Francija
Gerbiami Draugai, Vichy!

šita laiška rašau sėdėda
mas pri< kontrametro stalo 
dirbtuvėj. Mat, Dunlupis su
streikavo 5-tos birželio rytą. 
Visi darbininkai suėjo į dirb
tuvę ir užsidarė. Nedirba ir iš 
dirbtuvės neina. Valgyt ir

Laisvamanių Konferencijos 
aprašyme skaitlinėse įvyjco 
klaidos. Dr. šliupas minėjo, 
kad Lietuvoje kunigiukuose 
rūbuose žmonių yra 2,000, o 
korespondencijoje išsispausdi
no 20,000. Dr. Šliupas minėjo, 
kad kunigam algomis yra, iš
mokama 3 inilionai litų į me
tus, korespondencijoje pažy
mėta tik 3,000.

P. B.

ŠYPSENOS
Teisybę Pasakė

Mažas vaikas, kurį moti
na smarkiai išbarė, ir Įik 
tėvas išgelbėjo nuo baus
mės, išėjo su tėvu pasivaik
ščioti ir sako: “Žinai, tėti, 
mudu abu labai gerai gy
ventume ir galėtume viską 
daryti taip, kaip mums >a- 
tiktų, jeigu tu nebūt im 
mano motiną apsivedęs.

Tėvas: “Teisybę sa.fcii, 
sūneli, bet dabar jau vilu 
apie tai kalbėti...”
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Saulė Jau Už Kalno
Saule jau už kalno 

eina pasislėpti,
Mums po darbo dienai 

tenka atsikvėpti.
Atgaivą mums teikia 

vakaras atėjęs, 
Glosto ir ramina

dvelkdams lengvas vėjas.

Vėjo palytėti 
kuždasi lapeliai,

Meilę gal pareiškia, 
kaip kad ir berneliai,

Meilę tą slaptingą, 
ką visus paveikia...

Myli vienas kitą, 
rodos, taip ir reikia....

Vakaras atėjęs 
liepia mums miegoti,

Betgi mūsų mintys
. nori pasvajoti.

Mintys, o ir akys, 
gavę minutėlę,

M Geidžia bėgti skinti 
brangią meilės gėlę.

Žiba danguj žvaigždės, 
žiba, mirguliuoja,

Jos turbūt nemiega, 
nė nepasapnuoja,— 

žvelgia josios visos 
į mėnulį vieną, 

Nes nebuvo matę
* jo per visą dieną.

St. Jasilionis.
1936.

Iš Lietuvių Meno Sąjungos 
Septintojo Suvažiavimo

Sekmadienį, birželio 21, 1936, Lietuvių Dar- 
-• bininkų Svetainėj (Cleveland, Ohio), Centro 

sekretorius atidarė Amerikos Lietuvių Prole
tarų Meno Sąjungos septintąjį suvažiavimą.

Pirmsėdžiu išrinktas Stasys Juška iš Chi- 
cagos, III.

Suvažiavimo sekretore išrinkta A. Pakalniš
kienė.

Suvažiavimo pirmininkas paskyrė mandatų 
komisijon A. Klimiutę iš Brooklyn, N. Y., A. 
Shurkus, iš Rochester, N. Y., ir Mačiukevi
čiūtę, iš Chicago, Ill.

4 Taipgi išrinkta rezoliucijų komisija iš seka
mų draugų: V. Raila, iš Kanados, Daratėlė 
Judzentavičienė, iš Shenandoah, Pa. ir P. Pa
kalniškis iš Brooklyn, N. Y.

Kolei mandatų komisija sutvarkė mandatus, 
suvažiavimo pirmininkas pakvietė draugus V. 
Railą,-V. Zablacką, D. Judzentavičienę, Šimo
nį ir A. Bimbą pasakyt prakalbėles.

Mandatų komisija pranešė: suvažiavime da
lyvauja 27 oficialūs delegatai ir 13 neoficialių, 

V kurie pasižadėjo grįžę į savo kolonijas rapor- 
tuot chorams Septinto Suvažiavimo eigą. Taip
gi dalyvavo daug svečių nuo įvairių organiza
cijų.

Lietuvių Meno Sąjungos Centro komiteto 
sekretorius išdavė raportą dviejų metų veik
los. Raportą sekė diskusijos. Sekretoriaus ra
portas vienbalsiai priimtas. Pirma sesija paši

lu baigė.
Apie septintą valandą (sekmadienio vakaro) 

susirinko pilnutėlė svetainė svečių. Mat, bu
vo pranešta, kad kompozitorė B. L. šalinaitė 
duos paskaitą apie dainas. Taipgi jos paskai
tos papildymui atvykęs iš Brooklyn© garsusis 
Aidbalsių mišrus sekstetas. Todėl ir prigužėjo 
pilna \ svetainėlė žmonių pasiklausyt dainų ir 
išgirst dainų paskaitos.

Šalinaitės paskaita tęsėsi nuo 8 iki beveik 
11 vaa. Paskaitai pasibaigus suvažiavimo pir
mininkas atsikreipė į svečius ir delegatus au
kų Lietuvių Meno Sąjungai.

Višo surinkta 41 doleris.
Poj to sekė dar trumpas koncertėlis ir kada 

laikrodžio frankutė rodė 12—paskaita—antroji 
sesija užsibaigė.

Delegatai ir svečiai skirstėsi pasitenkinę.
Pirmadienį, 22 birželio, apie 9 v. ryto, S. 

Juška atidarė trečią sesiją. Sekė vienetų ra
portai.

Raportams pasibaigus skaityta V. Bovino 
paskaita veikalų klausimu. (Paskaita tilps me
no skyriuj, todėl apie jos turinį nekalbėsime.) 
Sekė diskusijos veikalų paskaitos. Pasirodo, 
kad ipaskaitos mūsų suvažiavimuose yra labai 
naudingos. Nors ne visi draugai suprato pas- 

| kaitos tikslą, tačiau didžiuma delegatų pasi
mokino labai daug. Ir paskaita tapo užgirta.

Ketvirtoj sesijoj buvo skaityta Stasio Jasi-

lionio paskaita apie poeziją. Jo paskaita pa
sirodė sunkiau suprantama. Kai kurie delega
tai išsireiškė daug ko nesupratę. Tačiaus d. 
Jasilionio paskaitoj atsišaukimas, rengti poezi
jos skaitymo vakarus ir diskusuot literatūrą, 
daryt peržvalgas poezijos, dramos, davė pa
sėkų. Septintas Lietuvių Meno Sąjungos su
važiavimas tuo klausimu pagamino rezoliuciją 
ir nutarė organizuot rašytojų ratelius. (Apie 
šių ratelių organizavimą parašysiu atskirai.)

Konstitucijos projektas priimtas.
Nuo šio suvažiavimo Amerikos Lietuvių Pro

letarų Meno Sąjunga vadinsis—Lietuvių Me
no Sąjunga. Konstitucija bus išleista 'lietuvių 
ir anglų kalbomis.

Lietuvių Meno Sąjungos ■ centras palieka 
Brooklyne.

Į būsimąjį centro komitetą išrinkta sekam' 
draugai: V. Paukštys, J. Nalivaika, A. Jeske- 
vičiutė, V. Bovinas, D. M. šolomskas, P. Pa
kalniškis, B. šalinaitė, J. Kuodis, A. Klimiutė.

Alternatais: M. Sinkevičiūtė, J. Juška, Rai
nienė, Kairiūkštis, Jamisoniutė.

Suvažiavimas uždarytas pirmadienį, 3 v. po 
pietų dainuojant “Internacionalą.”

Kiti tarimai, rezoliucijos, paskaitos, pasvei
kinimai tilps sekančiam Literatūros ir Meno 
skyriuj.)

P. Palailniškis.

Aukavusiųjų Vardai
Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavime, d. B. 

Šalinaitės dainų paskaitai užsibaigus, rinkta 
aukų Meno Sąjungai.

Sekami asmenys aukojo:
B. Kirstukas, iš Cleveland©—$10.00.
J. Juodaitis—2.
Po vieną dolerį aukojo: J. J. Kaškiaučius, 

K. Valantanavičius, J. Stasiūnas, Dr. Simans, 
S. Juška, D. Lesnikauskas, P. Baika, Mazu- 
raitis. Taruška—75c.

Po 50c: A. Mačiukaitienė, Klibienė, Saka- 
lienė, Vanskos, V. Rudaitis, F. Abekas, J. Ben- 
dokaitis, S. Skopys, Pocevičiai, Mozuraitienė, 
P. Urbonaitė.

Po 25 centus: Bugailiškis, K. Valaika, Ga- 
linauskaitė, Kazakevičienė, Stanionis, Jonikas, 
Šimkienė, A. Kasparienė, Laurusevičienė, 
Yang, Ciuklis, Raulinaitienė, Meliauskienė, 
Bagužis, J. Kasparienė, J. Palton, Visuoski, 
K. Skupas.

Viso—su smulkiais—surinkta $41.00.
Kurių aukotojų vardai neužrašyti ar klai

dingai užrašyti—atsiprašome.
Lietuvių Meno Sąjungos vardu, aukojusiems 

tariame širdingą ačiū!
P. P.

Marseljietės Autorius
26 dieną šio mėnesio suėjo šimtas metų nuo 

mirties Marseljietės autoriaus, kurio vardas 
Rouget de LTsle. Marsel j ietė francuziškai va
dinasi “Marseillaise.” Tai Francijos tautinis 
himnas, kuris tuo pačiu sykiu yra ir revoliu
cijos himnas.

Marseljietę Rouget de LTsle sukurė 1792 
metuose, pačiame revoliucijos sukuryj. Jis tą 
himną sukurė momentaliai, įkvėpimo valandoj.

ši galinga daina spontaniškai kėlė ūpą ir 
drąsą revoliucijos kareivių ir visos liaudies 
gintis nuo revoliucijos priešų, viduj šalies ir 
iš lauko. Patsai Rouget de LTsle vėliau per
siskyrė su revoliucija, net buvo patekęs į ka
lėjimą. Tiktai po Robespierre’o mirties jis bu
vo paleistas iš kalėjimo. Bet jo Marseljietė 
likosi nemirtinu muzikos tvariniu.

26 dieną birželio, nuskirtą* valandą, visoj 
Francijoj, visuose jos miestuose, miesteliuose 
ir sodžiuose skambės Marseljietės garsai.

Francuzai pagerbs savo didingo himno au
torių. Ir dabar, kaip ir 1792 metais, jie turi 
daug savo reakcinių priešų. Anuomet tai buvo 
aristokratai ir rojalistai, o dabar aristokratai, 
kapitalistai ir fašistai.

Sekretoriaus Raportas
Septintam Lietuvių Meno Sąjungos Su
važiavimui, Įvykusiam Cleveland, Ohio, 

Birželio 21 ir 22 Dienomis, 1936.
Draugai ir Draugės Menininkai!

Mes susirinkome padaryt peržvalgą mūsų 
organizacijos nuveiktų darbų ir nutiest planus 
ateities veikimui.

Neginčijamai, Meno Sąjunga nuveikė ne
mažus darbus Amerikos lietuviuose, su jūsų, 
draugai, pagalba. Meno Sąjungos dainų ir 
veikalų repertuaras didelis. Per eilę- metų Me
no Sąjungą sugebėjo aprūpint savo vienetus 

liaudiškomis ir darbininkiškomis dainomis,

veikalais. Taipgi nemažai pagelbėjo užsieniuo
se besitveriančiom meninėm organizacijom. 
Bet taip pat neginčijamai šiandien prieš mus 
stovi dar didesni ir svarbesni uždaviniai, kurių 
pasitikimui turime ruoštis dar energingiau, 
stropiau.

Meno Sąjunga yra vienintelė lietuvių dar
bininkų dailės organizacija Amerikoje, kuri 
rūpinasi auklėjimu dramaturgų, kompozitorių 
ir abelnu kultūros kėlimu.

Draugai ir draugės, mano pranešimas iš 
praeities Centro Valdybos veiklos trumpas. Su
žymėjau tik kai kuriuos faktus. Tai darau dė
lei to, kad sutaupius kiek galint daugiau laiko 
diskusijoms.

Centro Valdybos Sąstatas
Valdybos sąstatas įvairus. Jį sudarė suaugu

sieji ir jaunimas. Darbu dalinomės sekamai:
Pirmininkas—J. Nalivaika, sekretorius—P. 

Pakalniškis, iždininkė—M. Sinkevičiūtė.
M. Sinkevičiūtė, A. Klimaitė ir L. Kava

liauskaitė (jaunuolės) sudarė gaidų komisiją 
su muzikos direktore B. šalinaitė priešakyj; 
V. Bovinas, R. Mizara, J. Juška, J. Nalivaika 
ir P. Pakalniškis—vaikalų skaitymo komisiją. 
Redakcinę komisiją sudarė R. Mizara, J. Na
livaika ir P. Pakalniškis. Drg. P. Beeis (iš 
Great Necko) tolėliau gyvenantis, neįėjo į 
veikimo komisijas. Lankydavo tik posėdžius.

Iš paviršiaus žiūrint, rodos, nieko netrūks
ta. Valdyba didelė. Gali nuosekliai veikti. Bet 
panagrinėjus skyrium paaiški, kad sudarantie
ji centro valdybą nariai užsiėmę kitų orga
nizacijų darbais ir kuomet rei^ho-sušaukt 
posėdžiai, prisieidavo daug padirbėt, kolei jį 
sušauki. Todėl ir veikimas buvo nevykęs. Su
šaukti posėdžiai turėdavo greit baigtis, nes 
vienas, kitas ir trečias skubėdavo kitais rei
kalais.

Delei tūlų priežasčių V. Bovinas apleido se- 
kretoriavimą 14 d. balandžio, 1935. Jo vietą 
užėmė P. Pakalniškis. Nuo pereito suvažiavi
mo iki šio—turėjom 15 posėdžių.

Meno Sąjungos Valdybą renkant, reikia bū
tinai stengtis sudaryti iš draugų, kurie turės 
laiko pašvęsti Meno Sąjungos reikalams—ki
taip mūsų darbas visuomet bus apleistas. Prie 
to, reikia pažymėt, kad sekretoriui darbo yra 
pakankamai ir vien tik liuoslaikiais, pripuo
lamai tvarkyt Meno Sąjungos reikalus— ne
įmanoma.

Vienetai
šiuo tarpu Amerikos Lietuvių Proletarų Me

no Sąjungoj priklauso 34 chorai, 2 teatro kuo
pos, 13 Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
kuopų, 15 Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos kuopų ir Liaudies Teat
ras Argentinoj. Viso 65 vienetai.

Meno Sąjunga palaiko ryšius su užsienyj 
gyvuojančiomis lietuvių menininkų organiza
cijomis—Argentinoj, Uruguayuj ir Kanadoj. 
Pietų Amerikos menininkų organizacija— 
Liaudies Teatras—smarkiai auga. Taipgi Ka
nadoj yra pora chorų, priklausančių Meno 
Sąjungai.

Keli metai atgal likviduotas Laisvės Choras, 
Hudson, Mass. Likviduoto choro iždas (apie 
trisdešimts dolerių) randasi pas draugą F. 
Grybą, No. Adams, Mass. Draugas žadėjo 
choro iždą grąžint Meno Sąjungai, kaip to 
reikalauja mūsų organizacijos konstitucija, bet 
kolei kas dar vis negrąžina.

Finansinis Stovis
Ižde pinigų yra $196.07. Vienetai skolingi 

centrui $258.02 už kurinius ir $240 duoklė
mis.

Dažnai mūsų chorai duokles moka neregu
liariai. Užvelka po du, tris metus. Tas, žino
ma, labai apsunkina Centrą, nes, galima sakyt, 
Meno Sąjunga kitų įplaukų neturi, kaip tik 
duokles. Dabartiniu laiku 10 vienetų nemokėję 
duoklių už 1935. metus, 4 vienetai už 1934 ir 
1933 metus, o Dainos Choras iš New Haven, 
Conn., nemokėjęs duoklių nuo 1931 metų. Už 
1936 metus dar 28 vienetai neatsiteisę.

Negeriau yra elgiamasi su atsilyginimu už 
pasiųstus kūrinius (veikalus, dainas) viene
tams. Dažnai bilas suvėlina po kelius metus, 
paskui pasikeičia valdybos ir dalykas pamirš
tas. Prisieina rašyt paraginimai, laiškai, gai- 
šuot laikas ir eikvot pinigai krasaženkliams. 
Šiuo tarpu nemokėtų bilų už 1931 metus yra 
$37.50, už 1932 metus—$53.40, už 1933 me
tus—$32.90, už 1934 metus—$32.35, už 1935 
metus—$82.20, už 1936 metus—$19.67.

1934-1936 Metą Leidiniai
Bėgyj dviejų metų Meno Sąjunga išleido 

sekamais vardais veikalus: Pavasario Kova, 
Tamyla (operetė), Dramblys, Kauno Ponai, 

Rūta, Partizanai, San Francisco Generalis 
Streikas ir Nelauktas Svečias.

Naujai išleistos ir atnaujintos dainos: Riau- 
mok, Dundėk; Kovos Daina, Kalvės Daina, 
Pirmyn, Kapitalas; Kūjis Kala, Įstatas, Pa
silinksminimas Komunoj, Kasiulio Daina, Už- 
baikalinė, Daina apie Telmaną, Laukas-Lau- 
kelis, Raudonarmietiškoji, Ant Laukelio, Pie
menėlis ir Gegutėlė, Kalviai, Lai Sau Rūstūs 
Vėjai ūžia, Raudonarmiečių Daina, Ant Bari
kadų, Vakarinė Daina, Ne! Nei Colio Neati- 
duosim, Kareivis ant Sargybos, Imperialisti
nio Karo ‘Daina, Oi Tu Vakarėli, ir 12 dainų 
operetės “Tamylos.” Taip pat atnaujinta 8 
dainos iš operetės “Kova už Idėjas,” Kalviai ir 
Komunos Daina. Viso spausdinta 46 dainos.

Meno Sąjungos Iždo Pakėlimas 
,rį

Tenkintis pinigais, gaunamais duoklėmis ir 
už išleistus veikalus, dainas, negalima. Meno 
Sąjungos apskričiai ir vienetai būtinai turėtų 
surengti nors po vieną parengimą kasmet ir 
to parengimo pelną skirti veikalų ir dainų 
išleidimui. Antras ir trečias apskričiai tai 
praktikuoja. Taipgi pereitais metais Laisvės 
Choras iš Hartfordo surengė parengimą Meno 
Sąjungos naudai ir sukėlė $20. Bet ne visi 
chorai tą daro. Jei visi vienetai tuo klausimu 
rūpintųsi, Meno Sąjunga galėtų daug geriau 
savo reikalus tvarkyti.

BRIDGEWATER, MASS.

Susirašinėjimai
Meno Sąjungos Centro sekretorius gauna 

laiškus nuo vienetų tik tada, kai vienetams 
prireikia veikalų ar dainų. Užsakymus gavo— 
nieko negirdėsi. Kai kada choruose įvyksta 
stambių pakeitimų arba likviduojamas choras, 
bet Meno Sąjunga apie tai nežino.

Vienetų Antrašai
Chorų valdybos keičiasi kasmet arba kas 

pusmetį. Mes tai pastebim spaudoj. Raginam 
vienetus prisiųst valdybos antrašus, bet vie
netai į tai nevisada kreipia domesį. Dažnai 
pasilieka antrašai nekeisti. Senosios valdybos 
antrašai ilgainiui palieka beverčiai ir jais 
siunčiant chorams dainas ar veikalus—choras 
negauna siuntinių. Delei to menko apsileidimo 
—nepakeitimo antrašų—įvyksta nesmagumų.

Veikalų Leidimas
Pastaruoju laiku mes spausdinome veikalus 

ir dainas mimeografu. Tai pigus būdas paga
minimui veikalų. Tačiau, darbas neišeina 
toks dailus. Mums rodos, ateityje reikėtų 
svarbesnius veikalus atiduoti spaustuvei 
spausdinti.

Veikalų leidimu susirūpinta, kreipta daug 
domesio. Tačiau reikia pripažint, kad toj sri- 
tyj nuveikta nedaug. Veikalus skaitėme pra
plėstuose susirinkimuose. Tokiuose susirinki
muose buvo skaityta San Francisco Generalis 
Streikas, Rūta ir keletas kitų.

Rūtos libretas gatavas. Guli spintoj virš 
metai laiko—laukia muzikos.

Veikalą San Francisco Generalis Streikas, 
parašė d. Juška. Jis bandė duot vaizdą iš 
Amerikos darbo klasės kovų, bet delei neto
bulos formos, komplikuotų scenų ir neišpasa
kytai didelio skaičiaus vaidylų—guli spintoj. 
Niekas nesigriebia jo vaidint. Kiti veikalai, 
parašyti apie Lietuvą ir Sovietų Sąjungą, 
taipgi silpnoki ir nepopuliarūs. Jų išleidimas 
kainavo pinigų, bet mūsų vienetai ne visais 
pasinaudojo.

Vienas sėkmingiausių veikalų (finansiniu 
žvilgsniu) tai operetė Tamyla. Ją vaidino 
daugelis mūsų vienetų ir jos išleidimas nepa
darė centrui nuostolių.

Veikalai mūsų silpnoki delei to, kad netu
rime prityrusių dramaturgų.

Apie ideologinę mūsų veikalų vertę žodį 
tarsiu užbaigoj, taipgi tuo klausimu turėsime 
referatą, paruoštą d. V. Bovino.

• Kopijavimas Dainų
Meno Sąjunga dabartiniu laiku gaidas cho

rams parduoda gan pigiai. Bet vienetai ne
nori nei tiek mokėt. Gauna ^yieną kopiją per
žiūrėjimui ir nusikopijuoja. Teko^ girdėt, kai 
kur už kopijavimą užmoka daugiau negu gai
dos ištikrųjų kainuoja. O Meno Sąjungos 
dainos guli spintose. Ta yda būtinai reikėtų 
naikint mūsų vienetuose.

P. Pakalniškis.
(Tąsa tilps sekančiam Lit. ir Meno Skyriuje)

Visko po Biskį.
Bridgewateris mažas mies

telis, apie 8,000 gyventojų** 
Randasi netoli nuo Bostono, 
apie 30 mylių (amerikoniš/ 
kų). Lietuvių skaitoma apie 
300 ypatų. Bet šis miestelis 
nuo senų laikų pagarsėjęs, 
kaipo progresyvis, daugiausia 
laisvų žmonių gyvena. Kas 
link organizavimo parapijom 
nebuvo nei kalbos.

Pasibaigus karui, visoj Ame
rikoj pas lietuvius kilo ūpas 
organizuoti kooperacijas-fabx‘ 
rikus įsteigti. Taipgi ir brid-' 
gewateriečiai, su Montellos ir- 
kitų progresyvių lietuvių pa-** 
galba, griebė organizuoti če». 
verykų dirbtuvę ir pavyko su- 
kelti nemažas kapitalas, virš, 
šimto tūkstančių dolerių. Val- 
dymosi formą statė darbinin
kišką : nežiūrint, kiek šėrų 
turėsi, o vistik vieną balsą tė-1 
turi. Reiškia, balsuoja žmo
gus, o ne šėras, kaip kitose: 
bendrovėse buvo. Taipgi ir 
vardą davė Darbininkų Bend
rovė, taip kad daugelis vadi?, 
no “Bolševikų šapa.” Didelė 
didžiuma šėrininkų yra pro
gresyviai.

Tikrenybėje kooperacija nė
ra bolševikų šapa, nes visgi/ 
nėra tikros lygybės. Yra balr. 
tarankių ir su gerom algom, o- 
yra ir labai nuskriaustų, kurie 
turi ubagiškas algas. Tačiau* 
veik ši viena bendrovė Šiandien, 
gyvuoja iš labai daugelio kitų, 

• kurios buvo suorganizuotos ir 
surinkta iš darbininkų milio*- 
nai dolerių, kurie šiandien, 
jau žlugo. , Bet vadinamoji’ 
“bolševikų” bendrovė ir šian- 
dien gyvuoja dėlto, kad yrą; 
balsas nuo asmens, o ne nuo 
šėro. ši dirbtuvė ir dabar da
ro po apie 2,000 porų čevery^ 
kų į dieną.

Šiame miestelyje buvo 4 če-' 
verykų dirbtuvės, bet 3 uždą-* 
rytos ir mašinos išvežtos jau* 
kelinti metai; liko tik viena" 
dirbtuvė, kuri dirba. Labai

* g

daug žmonių liko be darbo/ 
Nekurie turi važinėti į kitus 
miestus į darbą po 50 ir dau
giau mylių į dieną. ;*

Sunkiai serga “Laisvės”, 
skaitytojai ir darbininkų judė
jimo rėmėjai: J. Gricius ran/' 
dasi ligonbutyje po operacijai, 
o Lapeikienė taipgi po operai 
cijai, bet jau parvežė namo? 
Išsižiūri, kad draugai pa
sveiks, ko mes linkime jiem.

Nors Bridgewateris mažas 
miestelis, bet vistiek išsiuntėm 
delegatą į Amerikos Lietuvių* 
Kongresą, Clevelande. Išva
žiavo jaunasis Krinčius, tai. 
vajininko—laikraščių platinto
jo—Krinčiaus sūnus. Krinčius 
ir I. Katilius kas met padeda 
daug energijos vajaus metu. 
Tai vadovaujanti draugai šia
me miestelyje. Taipgi yra ki
tų draugų,.kurie padeda veik
ti.

Dabar, suorganizavus bend
rą frontą, ateina prie veikimo 
ir iš tų draugų, kurie buvo iš
ėję ant “pailsio”. Bet dar ran
dasi ir tokių, kurie daugiau 
įvertina kozyres, negu kiltą vi
suomenišką veikimą. Nežinau,' 
kaip kituose miestuose, bef? 
mūsų miestelyje kozyrės ant 
tiek yra madoj, kad tiesiog Si
ga. O tų ligonių perdaug yra. 
Net ir vasaros laike puikūs 
gamtos vaizdai negali išvilioti 
iš surūkusio kliubo, kruipp-

(Tąsa ketvirtam puslp.) :
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Cleveland© Lietuvių 
Draugijų Atydai!

Žiaurus pasielgimas majo
ro Burtono ir Apsaugos Direk
toriaus Ness’o neleidžiant jau
nuoliams laikyti paradą Me
morial Day yra sunkus smū
gis net mūsų konstitucinėms 
teisėms Jungtinėse Valstijose. 
Amerikos Lygos Prieš Karą ir 
Fašizmą vyriausis komitetas 
nutarė griežtai protestuoti 
prieš tokį miesto administra
cijos pasielgimą ir kartu pra
šo visų organizacijų, kurios 
priklauso prie Lygos, kad siųs
tų protestus arba rezoliucijas 
miesto majorui Burton, Ap
saugos Direktoriui Ness ir 
miesto valdybai.

Prašoma skubaus veikimo. 
Mes gi matome, kad valstybė
se, kur tik fašizmas yra iš
bujojęs—piliečių laisvės ir tei
sės yra sumindžiotos.

Mes turime atkakliai saugot 
savo teises ir laisvę, kuri mū
sų yra branginama. Siunčiant 
rezoliucijas arba protestus 
pageidaujama, kad jūs prisių- 
stumėt tokį pat laišką ir 
mums.

Miesto Komiteto Sekr.
Ruth Bennett

Per J. V. Petrauskas, dele
gatas ir L.D.S. 4-to DistrikU 
sekretorius.

jog Didžiajam New Yorke 
iš LDD išėjo 70 narių ir su
sivienijo su ALDLD. O 
Jankauskas sako, kad Di
džiojo New Yorko kuopa 
niekad neturėjo 70 narių; 
joje buvę tik apie tuzinas 
narių, iš kurių su Matuliu 
išėję du ar trys.

Didįjį New Yorką (Great
er New York) sudaro pen
kios dalys (Boroughs): 
Manhattan, Bronx, Brook
lyn, Queens ir Richmond 
(Staten Island).

Gi Jankauskas arti 20-ties 
metų išgyveno New Yorke 
ir iki šiol dar nežinojo, ką 
reiškia “Didysis New Yor- 
kas.”

Kuomet drg. Prūseika 
kalbėjo apie Didžiojo New 
Yorko opozicionierius, tai 
jis kalbėjo apie LDD ketu
rias kuopas: Bronx’o, Wil- 
liamsburg’o (Brooklyne), 
Maspeth’o ir Richmond 
Hill’o (Queens’e). K.

BRIDGEWATER, MASS.
(Tąsa iš 3 puslapio) 

liūs daužo į stalus valandų va
landas.

Pas mus eina prisirengimas 
važiuoti į pikniką, kuris įvyks 
4 liepos, Maynard, Mass. Tu
rim išrinkę geriausius darbi
ninkus piknikui. šiemet iš 
Bridgewater važiuos daugiau, 
negu kada yra buvę, žmonės

ro- NAUJOJE VIETOJE

taip ir kalba, kad nesimatęs nardė tikrai susitiksi.
su draugu per 20 metų May- J. K.

Stokite į Irving Siutų Kliu b ą 
Lengviausias Būdas Istorijoj įsigijimui siūto. 

Puikiausi kostumeriško darbo siūtai, ku
riuos aš pasiūsiu jums su primieravimu.

100% Vilnos Audeklai. Vėliausių Stilių ir Madų
Mes duosime tfž $30.00 siūtą kiekvieną savaitę.
Šio kliubo periodas yra penkiolika (15) savaičių.

Visi šio kliubo nariai turi progą gauti $30.00 vertės siūtą 
už jmokėjimus sekamai: $2.00, $4.00, $6.00, $8.00, $10.00, 
ir tt., pakol penkiolika (15) savaičių siūtas duodamas.

Šis kliubas duoda penkioliką (15) savaičių mokant po $2.00 į savaitę 
jsigijimui siūto už specialų kainą, kaip augščiau minėta. Bet jei^u 
jums nepapultų už specialų kainą, jūs vistiek gaunate siūtą labai 
lengvais išmokėjimais per penkioliką (15) savaičių. Pabaigoj pen
kiolikos (15) savaičių, jūs užeinate į mūsų krautuvę ir pasirenkat 

už $30.00 vertės siūtą ar over-eoatą.
Septintas Kliubas atdaras, stokite dabar.

CHAS. CHALCONAS, Custom Tailor
121 Irving Street Rahway, N. J.

VARPO KEPTUV
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, i

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Y 
Skaniausi.

IGNORANTIŠKAS
AIŠKINIMAS

“NESĄMONĖS”
“Naujosios Gadynės” šios 

savaitės laidoj pasirodė A. 
Jankausko raštas “Blofe- 
riai.”

Savo ignorantiškumu jis 
bando įrodyt draugo Prū- 
seikos “didžiausią nesąmo
nę.”

Girdi, Prūseika pasakęs,

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

klases anglis, geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 
legališkas svoris. Prista-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos 

rūšies ir 
tonas, tai
tome greit j Jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasterics, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai 

pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 
informacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTEKA , 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR ■ 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
A-7662 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1928 Avenue M Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP SCHUPACK
407 Myrtle Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7451 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tlje Alcoholic Beverage Control Law at 
1144 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST MEYER
1144 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4088 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
112 Seventh Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
JOHN H. and SEGELKE TTMMERMANN 

D-B-A S. H. TIMMERMANN
112 Seventh Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5541 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8038 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control T^tw at 
70 —- 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN NEWMAN
70—7th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6452 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
Of th® Alcoholic Beverage Control Uw at 
766 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS VIETS
766 Franklin Ave. Brooklyn N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
A-6991 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
597 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST H. SCHROEDER
597 Vanderbilt Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7584 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL MILLET
17 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
A-5826 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
6f the Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
(remises.

ERNEST WINGF.S
168 Howard Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that IJcense No. 
A-7894 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Taw at

~~ 5th Aye.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL KOENIG
7212 — 3th Ave. Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8061 has been issued to the undersigned 

I to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1185 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN
1185 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7528 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2823 Avenue U Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB C. FRITZ 
2823 Avenue U Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6167- has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
144 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

J-'RED DREWES
144 Patchen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5284 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY ROETH
485 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5284 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 — 7th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK B. STUBE 
4902—7th ^ve. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Hoyt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOPHIE MULLER
195 Hoyt St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6197 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4201 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS RAPPAPORT
4201 Avenue J Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8308 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
421 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IDA ASSENNATO
421 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7595 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the; Alcoholic Beverage Control Law at 
370 Crescent Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN MEYER
370 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6600 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
1503 Fulton Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MINNIE A, KARSTEN
1503 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5612 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1192 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS ROBERT ALBER
1192 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4817 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED BRECKWOLDT
434 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1044 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 250 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

MARY LOMBARD!
250 Rockaway Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1046 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 715—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK BRZOZKWSKI 
(Greenwood Tavern)

715—5th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6051 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
379 Columbia St. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICOLA DEFONTE
379 Columbia St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-3935 has been issued to the undersigned 
to sail beer at retail under Scctiop 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN HERZWEIG
332 Foster Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4300 has been issued to the undersigned 
o sell beer at retail under Section 75 

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1689 Nostrand Ave., Borough • of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JUSTIS THEODOR LORENZEN 
1689 Noslrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Liccnsb No. 
A-7181 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
34 Cedar Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN SPATH
34 Cedar Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4780 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
(07 Montague St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

TRIPLE IIY-GRADE DAIRY, Inc. 
107 Montague St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7297 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
996 Coney Island Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CARL KARKIIECK 
D-B-A Newkirk Delicatessen

996 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-3782 has been issued to the undersigend 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

. JOHN IL KARKIIECK
104 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8290 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverhge Control Law at 
89 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. /

ANNA ZABOLOTNY
89 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Ilicense No. 
A-7254 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic . Beverage Control Law at 
321 Greenwood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off' the 
premises.

WILLIAM HASSENfcAMP & 
PAUL H. HASSENKAMP

321 Greenwood Ave. Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8849 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
1819 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMINICK C. CARISTI 
1819 Avenue U Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7369 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4106 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GERTRUDE M. ARNOLD 
4106 Avenue I) Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7334 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
566 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN KLENKE
5G6 Rogers Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3334 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FAY HELFAND
3334 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8571 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of th® Alcoholic Beverage Control Law at 
112 Nevins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM WILKINS
112 Nevins St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8377 has been -issued to the undersigned 
to sęl 1 beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6211 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 

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

BENJAMIN, VULTAGGIO
6211 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tl*»it License No. 
A-7609 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . <■

ISRAEL KAPLAN
256 Rogers Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7181 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15-—3rd Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OSCĄR CARL JOHNSON 
4613-15—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6567 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the _ Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL BLUMBERG
71 Utica Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 71) 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HYMAN KILSTEIN
80 Rockaway Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7183 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Bevprage Control Law at 
3077 Fulton St., Borough of Brooklyn', 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is Hereby given that License No. 
A-3782 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN F. KARKIIECK 
Block Island Food Stores

992 Coney 0 Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
A-7469 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1415 Foster Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HARTE 
1415 Foster Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1353 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4911 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN WELCH
(Avenue D “Bar & Grill”) 

4911 Avenue D Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1811 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of th* Alcoholic Beverage Control I^»w at 
282 Knickerbocker Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings,' to be consumed on 
the premises.

FRANK NILO
282 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2583 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Ijjw at 
16 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB HORNSTEIN
16 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Wilson Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. .

SOPHIE STADLER
286 Wilson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-95 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Igiw at 
3916-—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ‘be consumed on the 
premises.

PARKVIEW' KOSHER DELICATESSEN 
& RESTAURANT. Inc.

3916—18th Ave.1 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1275 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the. Alcoholic | Beverage Control Law at 
2212 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings* to be consumed on the 
premises.

RUD-OLPH LOUIS
2212 Voorhies Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-749 has been Issued to tUe undersigned 
to sell beer at 1 retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3623 Avenue S, ■. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, i to bo consumed on the 
premises.

CLARA S. MORGANBESSER 
3623 Avenue S \ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby I given that License No. 
B-2367 has been issnied to the undersigned 
to sell beer at rdtail under Section 76 
of the Alcoholic BevCrage Control Law at 
111 Utica Avenue, I Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises. I

CLINTON PMTER ROGERS
111 Utica Ave. į Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2560 has been issucu to the undersigned 
to sell beer at ret'aal under Section 76 
of th® Alcoholic Bevena^e Control Law at 
235 Utica Avenue, Biorough of Brooklyn, 
County of Kings, to Ibe consumed on the 
premises. |

FANSO PROVISION CO.tJ Inc. 
235 Utica Ave. \ Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given thaį‘^icense No. 
B-805 has been issued to the undersigned’ 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Ijiw at 
1628 Fulton St. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FOTIOS SAVAS
1628 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2647 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Ijjw at 
348 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.'

SYLVIA HIRSCHHORN 
D-B-A Carroll Cafeteria

348 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-3936 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 758 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JUSTUS THEODOR LORENZEN
758 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2205 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section » 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2960 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE GOLDMAN
373 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1245 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Bevprage Control I .aw at 
2576 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM J. KEATING 
2576 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-493 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control law at 
414 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BERTHA GOLDBERG
414 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-641 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
523 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH ANGELIS
523 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

IfOTICE is hereby given that License No. 
A-8097 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I aw. at 
1808A Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB BILEK
1808A Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giyen that License No. 
A-7382 has been issued to the undersigned 
to sei) beer at retail uhder Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control T,aw at 
392 Crescent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A-3862 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail uhder Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3010 Avenue D Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

., ELY MORDEN
3010 Avenue D. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4353 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of th® Alcoholic Beverage Control at
188 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the J 
premises.

SAM GINSBERG
188 Utica Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
A-4314 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of th® Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED SENKEL
407 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2452 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail . under Section 76 S 
of tho Alcoholic Beverage Control Lgw at ’* 
658 Rockaway Ave., Borough of Br«>klyn, 
County of Kings, to be consumed on the . 
premises. \

SOLOMON LEVINE '
(Levine's Kosher Delicatessen) 

658 Rockaway Ave. Brooklyn N. Y.
----------------------- - . ■ ‘

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1020 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1428 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KARL SCHEUERMANN 
1428 DeKalb Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B l 154 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho A'roholic Beverage Control I .aw at 
326 Tomkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed bn the 
premises.

RAYMOND WRYNN
326 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-681 has been issued to 'the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of th® Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B-156 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under . Section 76 
of th® A'coholie Bev«rage Control l4iw at 
326 Roebling St., Borough of Brooklyn, 
County of Kinge to be consumed on the 
premises.

ISIDORE ZIMMERMAN
326 Roebling St. Brookl/n, N. Y.

NOTICE is hereby given that L^ocntie Nor^ 
B-1320 has been issued to the undersigned' 
to sell beer at retail under Section 76 
of th® Alcoholic Beverage Contrcp Law at 
497 Myntle Ave., Borough of ' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OTTO SCHWEERS
497 Myrtle Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of th® Alcoholic Beverage Control Law at 
422 Brighton Beach Ave., Borough of 
Brooklyn County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that IJernse No. 
B-2385 has been issued to the *bpUMghe<l 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Imw at 
495 Grand Street, Borough of Brookfen, ' 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that Uofeiee No. j 
B-1701 has been issued to the undersigned > 
to sell beer at retail under Se£iion 76 
of the Alcohęlic Beverage Control Lav. at ®<, 
85 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn. JE 
County of Kings, to be consumed ion th* 
premises.

. ANNA GERVE
.85 Hudson Ave. Brooktya, N.
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kompanija Pasimojo Vandenį 
Pabrangint 
Pil. Kliubo Piknikas Gerai 
Pavyko
žiuojiantiems į “Laisvės 
Pikniką
Kp. Piknikas Birž. 28 
—Iš Parapijos Pikniko.

ne. Kliubas remia darbinin
kų reikalus ir prisideda prie 
jų pagal savo išgalę. Taip 
jis prisidėjo prie'delegato pa
siuntimo į Amerikos Lietuvių 
Kongresą.

Bravo kliubiečiams! Lin
kime kliubui augti

“The 
kad 

kom-

Pranešame visiems 
travusiems važiuoti 
vės” pikniką liepos

Vietiniam laikraštyj 
forning Call” pasirodė, 
'assaic Valley vandens 
anija pakels 18% kainą 

iens naudotojam. . Sakosi ne
galinti padengt savo lėšų bei 
atmokėt pelnų — nuošimčių 
šėrininkams; ant greitųjų rei
kią sukelt $28,000,000, kad 
šėrininkam atsiteist.

Tad kompanija ir siuntinėja 
laiškus stubų savininkam, kad 
nuo liepos 1 d. pakelia van
dens kainas. Kompanija ne
pagalvoja, kaip gali namuko 
savininkėlis apsimokėt 
tokioj didelėj bedarbėj.

Tuojaus kilo protestai 
sų miestų kampų prieš
nuojamą vandens pabrangini
mą; tad kompanijos pasimo- 
jimas lyg ir atšalo, ir gal pa
siliks po senovei. Bet jeigu 
kompanija pakels kainas van
dens, tai turės sustot dirbę ir 
tūli dažymo fabrikai, kurie, 
beje, ir dabar mažai tedirba.

užsiregis- 
į “Lais- 
(July) 4 

d., į Ulmer Parką, Brooklyne,
kad įsitėmytų, jog busai išeis 
10 vai. ryte nuo 62 Lafayette 
St., S. Bakanausko svetainės; 
ir linksmai trauksime į Brook- 
lyną. Katrie automobiliais 
važiuosite, taipgi pribūkite 
minimon vieton. Tat galėsi
me sykiu važiuoti.

ALDLD 84 
įvyksta birželio 
niausko farmoj, 
muzika, 
alaus ir
nesigailėsite, o su 
kuopą paremsite, 
ganizacija 
reikalus.

kp.
28 

kui- 
too prie 

užkandžių.

piknikas 
d. Viš- 

bus gera 
gardaus 
Pribuvę

tuom dar

lis nepaisymas, apsileidimas. 
Kiek laiko atgal net ALDLD 
vietines kuopos susirinkime 
buvo kalbama korespondenci
jų klausimas, buvo trumpas 
raportas išduotas iš “Laisvės” 
bendradarbių konferencijos; 
buvo ir nutarta, jog korespon
dentai turėtų susirinkti ir ap
kalbėti korespondencijų reika
lus.., Bet kaip tik korespon
dentai buvo pakviesti nusiskir- 
ti dieną ir laiką tokiam susi
rinkimui, tai visi kepures už
simovę išmaklino pro duris. 
Argi reikia blogiau ? O visi 
žino, jog geros koresponden
cijos ne tik populiarizuoja 
laikraštį ir kelia jo tiražą, 
bet padeda ir organizacijoms 
bei pačiai

Birželio 
ma Dr. J 
bet, kaip 
nenoriai,
šliupo artimi stropiai dirba. 
Gi kiti vietiniai tautiškos srio- 
vės vadai bando prabėgt už
uolanka. Mat, tūliems smeto- 
nizmas arčiau prie širdies, ne
gu pati Lietuva, o kiti atsi
klaupę prieš kun. Kurą, kuris 
Dr. šliupą jau senai afieravo-

Net ir SLA 30 
Šliupas sutvėrė, 
ir šiandien yra 
atsisakė rengti 
bankietą savo 
prakalbos yra

ne tik scran- 
iš visos šios 
važiuoti toli 
patogių vie-

Lietuvių Veikimo Komitetas 
užgyrė Am. Lietuvių Kongre
so šaukėjų, ir jo sumanytojų 
darbą, kaipo mums visiems 
Amerikos lietuviams labai 
svarbų Istorinį įvykį. Taipgi 
pasiuntė -x atstovą, kuris atsto
vavo Worcesterio pažangias 
organizacijas Kongrese. Pa
siųsta kongresui pasveikini
mas su $5 aukų. Pasižadėta 
vykinti gyveniman 
tarimus
grįžusiam delegatui pasitiki
mo vakarėlį išklausymui ra
porto 30-tą birželio, 7:30 va
karo, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St. Koresp.

kongreso
Nutarta surengti

iš vi- 
pla-

nes si or- 
darbininku

te, nes turėsime daug svarbių da- susivažiavimo Cleveland©. Liet. Vet 
lykų apsvarstymui.

Fin. Rašt. J. Matačiunas.

WORCESTER, MASS.
Birža.in 30 d., 7:30 vai. vakare, 

Liet, svetainėje, 29 Endicott St., 
įvyksta svarbus susirinkimas, kuria
me kviečiame visus skaitlingai daly
vauti. čia bus išduotas raportas iš 
lietuvių kongreso ir iš proletmeno

kimo komitetas prašo visus “I*, 
skaitytojus garsinti šį susirinkimą 
tarpe savo draugų ir pažįstamų* 
Taipgi čia bus išduotas svarbus pra
nešimas “L.” pikniko klausimu.

Komitetas.

kolonijai.
28 čia yra rengia- 

. Šliupui prakalbos, 
pasirodo, tai.labai 

tik pora buvę Dr.

kuopos 
Grove ? 
sveiko, 

tik yra

Dr. John Repshis 
(Repšy*) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7*1516

278 Harvard St, 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS

Birželio 21 d. turėjo pik
niką Neprig. Liet. Pil. Kliu
bas. Šiam kliubui priguli vi
sokių pakraipų žmonės, ir 
kliubas auga taip nariais, taip 
ir finansais. Piknikas taipgi 
pavyko visais atžvilgiais. Pu
blikos prisipildė pilnas Sauru- 
sevičiaus parkas. Matėsi sve
čių net iš kitų kolonijų, kaip 
kad iš Brooklyn©: drg. J. 
Kuodis, P. Baranauskas, Sa- 

' dauskas.
Visi pikniko dalyviai šneku

čiavosi, linksminosi
mos.

Lietuvių Piliečių 
mingas Kliubas yra 
sias pašalpinis kliubas iš visų
lietuvių organizacijų Paterso-

Neprigul- 
stipriau-

BEER WINE
Wholesale

LIQUOR 
Retails

Kazimiero 
pikniką.

7 d. šv. 
surengė 
labai gražus, tai ir 
prisirinko apsčiai, 
šoko, linksminosi;

Birželio 
parapija 
Oras buvo 
publikos 
Jaunimas
seniai gerdami šnekučiavosi, o 
kiti sau dainavo. Pašokus, 
parapijos choras padainavo 
keletą dainelių. Jis gana ge
rai dainuoja. Choras susideda 
beveik iš jaunuolių. Taip gra
žiai piknikas ir užsibaigė. 
Saulei leidžiantis, žmonės 
traukė namo. Nugirsta, kad 
piknikas dayė parapijai pel
no

niko tikietą iš anksto, tai at
vykęs į pikniką galės išsikeisti 
ant 30c vertės “barčekių,” o 
tikieto kaina tik 25c. Tikietus 
galima gauti pas visus kuopos 
narius.

Taip jau, šį pikniką turėtų 
skaitlingai atlankyti ir parem
ti visi lietuviai darbininkai ir 
biznieriai, kurie tik pritaria 
darbininkų judėjimui, lietuvių 
organizacijai, ir 
toniečiai, bet ir 
apylinkės. Kam 
iš miesto jieškoti
tų praleisti poilsiui šventadie
nį, jeigu tatai galima rasti ar
ti namų, ALDLD 39 
parke, High Works 
Juk medžių, pavėsio, 
tyro oro čionai kaip
užtektinai. Kam važiuoti kur 
toli į privatiškus parkus ir ten 
praleisti savo centus privatiš- 
kiems biznieriams ir vieton 
poilsio daugiau nuvargti, jei 
tikrą poilsį, pasilinksminimą 
galima rasti atsilankant į šį 
pikniką ir tuomi paremti dar-l 
bininkų apšvietos organizaci
ją ? Todėl, visi, kas tik gy
vas, 4 d. liepos į High Works 
Grove, ALDLD 39 kp. pikni
ką, o visi būsit pilniausiai už
siganėdinę. N.

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kuopos susirinkimas įvyks 

14 d. liepos, 8 vai. vakare, Liaudies 
name, 735 Fairmount Ave. Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes turė
sime svarbių dalykų aptarti. Kurie 
esate paėmę pardavinėjimui šeimi
nio parengimo tikietų, malonėkite 
grąžinti pinigus arba tikietus.

Rast. J. Mikitas.

HAMTRAMCK ,MICH
A.L.D.L.D. 188 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks penktadienį 3 d. lie
pos, 7:30 vai. vakare, 3014 Yemans. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstymui, 
taipgi bus išduotas raportas iš Lie
tuvių Kongreso, Clcvelande.

virš 200 dolerių.
Vabalas

Scrantonas nemaža lietuvių 
kolonija, bet žinių “Laisvėj” 
iš šios apylinkės matosi per- 
mažai. Kodėl ? Gal gi nėra 
korespondentų, nėra kam ra
šyti? Ne. Korespondentų, 
rodos, yra gana, bet perdide-
NOTICE is hereby given that License No. 
B 316 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
966 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK J.
966 Coney Island Ave.,

issued to the undersigned 
retail under Section 76

Me GRATH
Brooklyn, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais 
10-12 ryte

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

BAR and GRILL
Petras Prasauskas

Budvonių 
Kontraktorius

V. PALKAUSKAS
gaspadorius

PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė

Budavoju naujus ir taisau 
nūs namus. Moderniškai pada 

rau krautuvėm frontus.jęs velniui, 
kp., kurią Dr. 
kurios šliupas 
garbės narys, 
prakalbas ir
vardu. Todėl 
rengiamos tik per atskirus as
menis. O visgi tie smetoni
niai “demokratai” tankiai turi 
drąsos sakyti, kad ir jie už 
Lietuvos liaudies gerovę, už 
tos liaudies demokratiją, 
yla iš maišo turi išlįsti.

Vietine ALDLD 39 kp. 
gia didelį pikniką liepos
dd., savo parke. Kuopa, įsi- 
gydama šį parką, pasidarė ne
mažai skolos. O kad ta skola 
atmokėti, tai reikalinga jei
gu, todėl ir yra rengiamas šis 
piknikas.

ren-
4-5

Šis piknikas bus skirtinges- 
nis nuo visų kitų visais atžvil
giais. Kokie tie skirtumai 
bus, tik atvykę į pikniką gales 
patirti. Bet vieną dalyką tai 
pasakysiu: kas nusipirks pik-

Liet. Veikimo Komiteto 
Darbuotes

Vietinis Lietuvių Veikimo 
Komitetas, susidedantis iš pa
žangių organizacijų atstovų, 
per pastaruosius porą mėne
sių koncentravo savo veikimą 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
klausimu. Buvo dėtos pastan
gos įtraukti tautiniai bei re
liginiai nusistačiusias organi- 
cijas, kad bendrai pasiuntus 
atstovą į kongresą.

Šiuo tarpu nepavyko įtikin
ti virš minėtų sriovių organi
zacijų narius, kad Lietuvos ir 
kitais svarbiais klausimais, ku
rie, nežiūrint mūs
įsitikinimų, bendrai visus pa
liečia, yra reikalas mums vi
siems bendrai veikti.

PATERSON, N. J.
fL.D.S. 123 kP- susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 5 d. liepos, 10 vai. ryto,, 62 
Lafayette St. Visi nariai dalyvauki-

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.

Gaminame visokių rūšių 
valgius lietuviško ir ame

rikoniško stiliaus.
33 Bogart St., Brooklyn, N. Y, 

(kampas Varet Street) 
Evergreen 8-7449

Prašome užeiti, susipažinti ii 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkintu

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ve» 
tuvių, kitokių

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų piw*tų. 
Teikiam nemokamai vėliaus’os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L N. Y.

NOTICE is horeby given that License No. 
A 4971 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
591 Bushwick Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NORBERT
591 Bushwick Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
HUTTNER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 742 has been issued to the undersigned 
to , sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Varick 
County of 
premises.

Avenue, Borough oį Brooklyn, 
Kings, to bo consumed on the

37 Varick
LILLIAN M. STINE
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1167 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, ■ 
premises.

MTKE
(CLINTON

408 Myrtle Ave.,

to be consumed on - the

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
r padidinu to
sio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju |v 
riom spalvom,

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway512

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mbb. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore k-tlfl

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4976 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7101—3rd Avenue, 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1564 has been issued to the undersigned 
to seli beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
753 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off theKings, to bo consumed on the

MARGARET GEIGER
Avenue, Brooklyn, N. Y.

GUADAGMINO
Brooklyn, N. Y.

FRANK 
Ave.,

KASIDONTS
COFFEE SHOP)

Brooklyn, N. Y.
753 Myrtle 7101—3rd

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1023 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6123 Ft. Hamilton P’kway, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

YE OLDE NEIGHBORHOOD INN, INC.
6123 Ft. - — - --

NOTICE is hereby given that License No. A 7283 ’ ' - - -
to sell 
of the 
112 N. 
County 
premises. 

BERNARD 
112 N. Henry St.,

License Nou 
undersigned 
Section 76 

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE is hereby given that B - - is hereby Riven thatNOTICE is hereby given that License No. 
B 1814 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
910-912 Metropolitan Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on thę 
premises.

License No. 
undersigned 
Section 75

NOTICE .
A 4193 has been issued to the 
to sell beer nt retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7022—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM GEFFNER and MORRIS ROTH 
7022—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75 

Alcoholic Beverage Control l^aw at 
Borough of Brooklyn, 
be

NOTICE is hereby given that 
B 888 has been issued to the 
to sell boer at retail under ______
of the Alcoholic Beverage Control taw at 
52 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL SLOTNICK
52 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section 76

1061 has been issued to the 
sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage Control 
Tompkins Avenue 

County of Kings, to 
premises.

SAMUEL
14 Tompkins Ave.,

of
11 Henrv Street, 

of Kings, to consumed off theNo.that LicenseNOTICE is hereby given 
issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control I^ew at H, “ - - - -

B 2160 has been 
to sell beer at 
rtf the Alcoholic 
4410-4412 Avenue 
4k>unty of Kings, to
premises.

44 10-4112

NtoncE

Hamilton P’kway,Brooklyn, N.
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

THOMAS
(BOB’S RESTAURANT)
Avenue H, Brooklyn, N. Y.

"WYNNE

__ is hereby given that License No. 
B}1344 has been issued to the undersigned 
tol sell beer at retail under Section 76 
of| the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
649 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, 
Co inty of Kings, to be consumed on the 
pH raises.

NOTICE is hereby given that 
B 437 has been issued to the 
to sell boer at retail under ___
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6901—1th 
County of 
premises.

License No. 
undersigned 
Section 76

64!
6901—4th

64 ) Classon
HENRY NEWHILL 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1205 has been Issued to the undersigned

sell beer at retail under Section 76
of 1 tho Alcoholic Beverage Control Ig»w at 
82 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 

nty of Kings, to be consumed on the 
raises.P

32
DORA SLOTNICK

Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTJCE la hereby given that License No. 
ft 149 has been issued to the undersigned 
to Mil beer at retail under Section 76 
rtf the Alcoholic Beverage Control Igiw at 

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

824 Utica 
County of 
Premises.

JOSEPH KRAVITZ
Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2376 has been issued to the undersigned 
to , sell beer at retail under Section 76 

____ _ iw at 
_______ Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

<«*, MVVHVI

of the Alcoholic Beverage Control I,h 
407 Marey Avenue, Borough of Broc 
County of 
premises.

40? Marcy
NOTICE is hereby given that License No. 
B 2407 has been issued to the undersigned 
to ^eli beer at retail under Section 76 
of Ih® Alcoholic Beverage Control Law at 
147"Humboldt Street. Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on the

GINO TURATTI
Ave.. Brooklyn, N. Y.

VITO LICAVOLI
_ (d-b-a REX TAVERN) 

147 Humboldt St., Brooklyn, N.
NOTICE 18 hereby given that License No. 
B 801 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ~.Z 
ot ■ the Alcoholic Beverage Control I^iw at 
714 Avenue U, 
County of Kings.

retail under Section 76
Borough of 

to be consumed on
Brooklyn, 

the

Avenue, 
Kings,

RIDGE 
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the
DINER, INC.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE
B 77 has been _
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
259 Johnson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BUTCHERS HOME CLUB, INC.
259 Johnson

is _ hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 76

Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is 1 
B 1380 has 
to sell beer ___ ____ ______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
571 Park 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 76
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

571 Park

NOTICE

GILGOFF
Brooklyn, N. Y.

EMIL NAU
910-912 Metroixditan Av., Brooklyn, N. Y.

Me MAHON
Brooklyn, N.

JERRY CARBONE
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
B 432 has been issued to the undersigned 
to sell boer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH GOODMAN
131 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic 

Control Law at 3111 Emmons Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

LOUIS BARBIERI 
(d-b-a LITTLE GARDEN RESTAURANT) 
3111 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
SL 157 has 
to sell beer. 
Section 132 Beverage 

Borough 
be con-

' OUSSIE
714 Avenue U,

BERSHATSKY 
Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that LicenseNOTICE Is hereby given that License No. 
B1 1276 has been issued to the undersigned 
tot mH beer at retail under Section 76 

the Alcoholic Beverage Control I^w at 
93 Montrose Avenue. Borough of Brooklyn, 
Ctjuaty Of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO GRIMAUDO 
(d-b-a MONTROSE BEER GARDEN)

93 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License No. 
B 2011 hns been issued to the undersigned 
t® sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Ig»w at 

Brooklyn, 
1 the

21 Bridge Street, Borough of 
Ctainty of Kingą, to be consumed on 
Premises.

ANTHONY LATVAITTS 
Bridge St.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7022 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1785 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN WILSON and JOHN RYAN 
1785 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ■ 
RL 7089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 414 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT J. IRWIN JR.
(MONROE BAR and GRILL)

414 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1015 has been issued to the undersigned 
to sell boer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 128 North 10th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE 
RW 1040 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 467 Hopkinson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BERTHA BLATT and MORRIS WEINER 
467 Hopkins Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2043 has been issued to the undesigned 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic 
187 Throop Avenue. 
County of 
premises.

retail under Section 76 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

187 Throop
GEORGE GOODMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 741 has been issued to the undersigned 
to * ’__ _ ___ ’
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
365 South 4th Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PINCUS GREENWALD
365 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

sell beer at retail under Section 76
NOTICE is hereby given that License No. 
B 2698 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
116 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1459 has been issued to the undersigned 
Io sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
6917—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

MOY 
(d-b-a 

6917—5th

Avenue, 1 
Kings, to

Borough of
• be consumed on

KIM and
YOUNGS 

Ave.,

JONG Q. HOP 
RESTAURANT)

Brooklyn, N.

the

No.

116 Graham

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
B 317 has been issued to the undersigned 
to 
of the Alcoholic 
85 
County of Kings, 
premises.

sell l»eer at retail under Section 76 
Beverage Control Law at 

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

85 Johnson
WILLIAM HEMPE
St., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section

NOTICE is 
B 226 
to sell 
of the 
687 De 
County 
premises.

MAX SHEVINSKY 
687 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

has
beer at retail under Section 76 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on tnc

NOTICE is hereby given that License No. 
B 744 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
487 .Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL GESCHE
487 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 144? has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of - the Alcoholic Beverage Control Law at 
185 Irvjng Avenue. Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN MUNDY and JOHN SWEENEY 
(JACK and JACK BAR and GRILL)

185 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 32 has been issued to the undersigned 
to sell beer at • retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 West Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN KOTULAK
180 West Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 2235 has been iss&ed to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Igiw at 
39-41 Kossuth Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the premises.
FREDERICK & PAUL J. PARTHEVMULLER 
39-41 Kossuth PI., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 3977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed off the
1709 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD
1709 Nostrand Ave

COHEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8296 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
341 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
Premises.
HANS R. HASE and THEODORE BORK 
341 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is horeby given that License No. 
A 5828 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Sumner Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

DAVID MELTZER 
114 Sumner

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

and MORRIS FOX 
Brooklyn, N. Y.AveNOTICE is hereby given that License No. 

A 7166 has boen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5711--3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
B 1622 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
473 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BERGEN PURE FOOD, INC.
473 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

bereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 75
NOTICE is 
A 7746 has 
to sell bee _ ____ __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1004 Flushing Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

BLOOM
Brooklyn, N. Y. 

hereby givei}" that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 76 
hiw at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

PHILIP 
Ave., 5711—3rd

NOTICE is 
B 618 has 

sell beerto
of the Alcoholic Beverage Control
56-72 Bogart Street.
County of Kings, 
premises.

BOROUGH CAFETERIA, INC.
56-72 Bogart St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby 
B -----
to 
of 
52

1703 has . been 
sell beer at 
the Alcoholic

Jay
County of 
premises.

the

given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn,Street. „ . .

Kings, to be consumed on the
LOUISA MARTENS

Brooklyn. N. Y.52 Jay St., 
NOTICE is 
B 1774 has 
to sell beer 
of the Alcoholic 
514-16-18 Johnson __ .... ________
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BRISBOIS RESTAURANT, TNC. 
514-16-18 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that Licer ;e No. 
been 

at
issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law at 
Av. Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licer se No. 
B 2033 has been issued to the undc-signed 
to sell beer at retail tinder Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

437 Marcy
JOHN GREGORICH
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
B 89 has been
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section

SAM WOLTEN
189 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No. 
B 2687 has been issued to the unde signed 
to “ “ ‘ ___ ;
of the Alcoholic Beverage Control I iw at 
13 “

sell beer at retail under Secti >n 76
Siegel Street, Borough ' of Br oklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises.
BENJAMIN BERGER & JOSEPH BURGER 

(d-b-a Berger and Son)
13 Siegel St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that i License No, 
B .........  ‘ '
to __  __ ____ ___ ____
of the Alcoholic Beverage Control taw at 
64 Z ' ' ' - - - -
County of 
premises.

1770 has been issued to tho undersigned 
sell beer at retail undeJ Section 76
Graham

64 Graham

Avenue, Borough j of Brooklyn 
Kings, to bo ---- ...

ugn , ui DrooKiyn, 
consumed on the

DINABURG’S 
Ave., klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2378 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Ig»w at 
1139 Manhattan Ave. Borough of Brooklyn, 
County of ’ Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH NORCZYK
1139 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 342 has been issued to the undersigned 
to " 7‘
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
83 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

KARL HABERZETTL
83 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

sell beer at retail under Section 76

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
442 Lorimer

JOSEPH EHRLICH
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 1 
A 8016 has 

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

• at retail under Section 75to
of the Alcoholic Beverage Control IJaw at 
61 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

RUDOLF H. STEINER
61 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 8191 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn,' 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY MEYN
131 Meserole Ave., Brooklyn, N, Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 5099 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control taw at 
155 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN BOGNER
155 Harrison Ave., Brooklyn, N, Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 5287 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control taw at 
842 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES
852 Fulton St.,

NOTICE
A 6291 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2005 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

RUBIN MARCUS
1604 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

IRVING TAG ER 
(QUALITY FOOD GROCERS) 

2905 Ocean Av’e., Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No 
A 7088 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Taw at 
3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 607K has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
1000 Broadway, __ ___ _____ ,
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

EMANUEL BULOS
1000 Broadway, Brooklyn, N. ¥.

issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn,

34 4 2 Fulton
FRANK KRESSE

St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
A 5901 has 
to sell beer at retail under Section 7f 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
977 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KALMON DOLGIN
977 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section

NOTICE is hereby given that Licenae No. 
A 6738 has boen 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
1016 Broadway, 
County of Kings, 
premises. ___

JAMES HUGHES
1016 Broadway, Brooklyn, N. Y.

issued tn the undersigned 
retail under Section 75 

Beverage Control Lew at
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4799 has been issued to the undersigned 
to _
of the Alcoholic Beverage Control Law at 20 “ ~ - - - -
County of 
premises.

sell beer at retail under Section 75
Central Avenue.

Kings, to
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8152 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7f, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4402 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL
4402 Church Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
WEINER

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 6056 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1541 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Me NAMARA
Brooklyn, N. Y. 2224 Avenue X

AUGUST CORDS
1541 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby Riven that License No 
A 7257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
7711—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CRASHKOFF
• (CRASHKOFF’S QUALITY GROCERY) 
7711—13th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 8148 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2224 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL DAVIS

20 Central
PHILIP 

Ave.,
STEINER

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 3795 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS HALLER
215 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 382 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed or. the 
premises. ,

HENRY A. BESTE 
(HENRY’S COFFEE SHOPPE)

329 Furman St., Brooklyn. N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS 
B. BOGDASAROFF 

200 Second Avenue 
tarpe 12th !r 18th St*

Šlapinimosi ligas.
Vai.: ano 10:80-8; Sekmad. 111*1 dtaftą į

Tel. j Algonquin 4*8284
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
ALDLD Moterys Ruoš Drau
gės Karosienės Išleistuvių 

Vakarą 5 Liepos
Ketvirtadienio vakarą įvyko 

gana sėkmingas Am. Lietuvių 
Darb. Literatūros Draugijos 
Moterų 81-mos kuopos susirin
kimas. Dalyvavo visos narės, 
apart d. Mikalauskienės, kuri 
pranešė negalėsianti pribūti 
del ligos, taipgi dalyvavo kitų 
kuopų narės ir kelios dar ne
priklausančios mūs organiza
cijoj draugės.

Įstojo kuopon d. Louise Mil
ler ir persikėlė d. S. Petkienė, 
gerai žinoma veikėja, iš Great 
Necko. Ji dabar apsigyveno 
Brooklyne.

Į ALDLD Apskričio konfe
renciją, kuri įvyks šio sekma
dienio rytą, 28 birželio, Eagle 
Rock, West Orange, N. J., de
legate išrinkom d. J. Stankai- 
tienę, kuopos pirmininkę.

Gerą raportą iš Amerikos 
Lietuvių Kongreso išdavė d. F. 
Kazakevičienė, paskui dar 
pridėdama svarbiausius požy
mius Meno Sąjungos suvažia
vimo ir pirmųjų SLA Seimo 
sesijų. Drg. Petkienė irgi bu
vo pakviesta ir dadėjo keletą 

• dar neatžymėtų įspūdžių iš to 
didžiojo kongreso.

Raporte iš sėkmingos svei
katos klausimu prelekcijos 
pažymėta, kad dalyvavo virš 
100 moterų. Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius netik davė gerą pre- 
lekciją, bet ir kelionės lėšų 
neėmė. Prie įžangos duota 
trys dovanos, kurių vieną, ran
kų darbo paduškaitę, aukavo 
d. Stankaitienė. Garsinime ir 
iŠ anksto tikietukų platinime 
daugiausia pasidarbavo kitų 
kuopų narės dd. Kalakauskie- 

-nė ir Petkienė ir šios kp. pąršs 
Depsienė ir Mikalauskienė.

Drg. 'Depsienė pranešė, kad 
lankosi pas savo tėvelius ryti
nėse valstijose d. Karosienė ir 
grįždama Kalifornijon apsi
lankys Brooklyne laike “Lais
vės” pikniko. Vienbalsiai nu
tarta suruošti jos pasitikimo- 
išleistuvių draugišką sueigėlę 
ant rytojaus po “Laisvės” pik
niko, tai yra 5 liepos (July) 
6 vai. vakaro, “Laisvės” sve
tainėje. Surengimui pasidar
buos Depsienė, Marčiukienė, 
Adomaitienė, Klimienė ir val
dyba.

Apie d. Karosienės pasitiki- 
mą-išleistuves plačiau bus ra
šyta vėliau, o pačius didžiuo
sius “sekretus” sužinosit tik 
pačiose išleistuvėse. Mes tiki
mės, kad sužinojusios apie 
šias išleistuves ir apylinkės 
draugės norės ką nors pasakyt 
bei atvyks į mūsų vakarą.

Užbaigus bėgamus reikalus,

d. Vera Bubliutė davė sukne
lės kirpimo pamoką. Nežiūrint 
vėlybos valandos, po ilgoko 
mitingo, susidomėjusios drau
gės tėmijo, statė klausimus ir 
išsireiškė, kad ateinančią žie
mą būtinai turėsime 
siuvimo vakarus, kur 
Įima daug praktiškų 
lių pasimokinti.

Paskutinis Žodis Del 4-rių 
Apskričiu Pikniko, Kuris 

įvyks Rytoj, 28 Birž.

55-tas METINIS 55-tas

Šv. Jurgio Draugystės

PIKNIKAS
Šeštadienį,

Birželio (June) 27 d., 1936
Nuo 2 Vai. iki Vidurnakčio

DEXTER PARKE 
Jamaica Ave., ir 75th St., 

Woodhaven, N. Y.

Gerbiamieji Brooklyno ir apylin
kės lietuviai ir lietuvaitės. Kviečia
me visus atsilankyti į mūsų puikiau
si pikniką, kur bus progos su pa
žįstamais sueit ir prie puikios mu
zikos pašokt. Du orkestrai gros be 
pertraukų. Muzika Retikevičiaus gros 
lietuviškus šokius, o Kaiza—ameriko
niškus šokius.

RENGIMO KOMISIJA.

įžanga 40c. Asmeniui.

KELRODIS: BMT Broadway Ja
maica Lane iki Elderts Lane Stoties.

įsteigti 
bus ga- 
dalykė- 
Narė.

Ona Titanienė Turėjo 
Operaciją ! ,

Ona Titanis, seno “Laisvės” 
skaitytojo d. S. Titanio žmona, 
pora dienų atgal turėjo sun
kią operaciją ant vidurių : iš
pjauta kelios viduriuose au
gančios opos-skauduliai. Ligo
nė pamaži taisosi, yra vilties 
pasveikti. Jinai randasi Unity 
Hospital 1545 St. Johns Pl., 
Brooklyne. Lankymo valandos 
nuo 2 iki 3 po piet ir nuo 7 
iki 8 vakarais kasdieną. Drau
gai ir pažįstami prašomi ap
lankyti.

Linkime greito pasveikimo.
Titaniai gyvena 105-12 Ro

ckaway Blvd, Ozone Park, 
N. Y., kur S. Titanis užlaiko 
čeverykų taisymo įstaigėlę ir 
tuomi darosi pragyvenimą. 
Vietos lietuviams paranku ir 
patartina užeiti prireikus pa
našaus patarnavimo.

“Laisvės” Rep.

Ryt Po Piety Didžioji 
Komunistų Iškilmė

Rytoj, 28 birželio, didžio
sios Madison Square Garden 
svetainės durys bus atdaros 
nuo pietų, sesija prasidės 2-rą 
vai. po pietų. Iki tai valan
dai, tikimasi, svetainė bus ne 
tik pilna, bet jau minios ne
tilpusių svetainėn susigrupa
vusios aplink visą svetainę, 
kad išgirsti Komunistų Parti
jos kandidatų į Jungtinių Val
stijų prezidentą ir vice-prezi- 
dentą kalbas ir entuziastišką 
konvencijos eigą.

Minios pavėlavusių svetai
nėn neturės laimės matyt, ta
čiau jos nebus nuskriaustos 
kas liečia girdėjimą. Jau pora 
savaičių atgal suvesta ir išban
dyta garsiakalbiai, kurie per
duos kalbas esantiems lauko 
pusėj.

Apsirūpinta ir tais, kurie 
negalės pasiekti Madison Sq. 
Garden net ir iš lauko pu
sės. Jiems bus perduodamos 
svarbiausios kandidatų kalbų 
sutraukos oro bangomis, dvi 
didžiausios radio sistemos iš
nešios jas po visą šalį.

Brooklyne-New Yorke ge
riausia gauti radio stotį WJ|Z 
nuo 5 iki 6 vai. ir stotį WABC 
nuo 5 iki 5:30 vakaro.

Madison Square Garden 
randasi 8th Ave. ir 50th St., 
New Yorke. Įžanga 25c. ir 40 
centų.
$1.10. 
visuose 
se.

Rezervuotos vietos— 
Tikietus galima gauti 
darbininkų knygynuo-

Maudymosi Mėgėjams Įdomu
Brooklyn ir 'Queens apylin

kėj bus atidaryta penki nauji 
maudymosi prūdai. Sakoma, 
kad 23,000 žmonių vienu kar
tu galės maudytis tuose prū
duose. Prūdai bus atdari nuo 
10 vai. ryto iki 10:30 vai. va
karo. Vakarais jie bus apšvie
sti povandeniniais žiburiais.

Astoria prūdas, Hoyt ir Dit- 
mars Avė., aptarnaus 6,670 
žmonių; McCarren prūdas, 
Greenpoint, Lorimer St. ir Na
ssau Ave., 6,800 žmonių; Red 
Hook prūdas Henry St. ir Go- 
wanus Bay—4,460 žmonių ; 
Betsy Head prūdas, Hopkin- 
son ir Livonia Aves.—1,200 ir 
Sunset Park prūdas, 5th Ave. 
ir 41st St.—4,850 žmonių. 
Įžanga bus 20 centų.

Aro Kalną 
West Orange, 
ALDLD, LDS, 
ir LDS Jauni-

šinoms nepakeliui j Brooklyno 
“Laisvės” pikniką, ypatingai, 
kada pripuola dvi dieni šven
čių? Kur, jūs manote, bus 
Brooklyno skaitlinga publika? 
Tad, gerbiamieji, skaitliuoki- 
te, o aš tuo tarpu pasakysiu, 
ką tikrai žinau :

Dainuos šeši chorai: du iš

Connecticut, du iš New Jersey 
ir du iš New Yorko valstijos. 
Grieš dvi orkestros šokiams. 
Bus raportas iš Am. Lietuvių 
Kongreso. Duos prie įžangos 
tikietų 4 dovanas, kurios yra: 
$10, $7, $5 ir $3.

Menkas Skaitliuotojas.

Rytoj rytą, tai yra sekma
dienį, 28 birželio, visi keliai 
ves į gražųjį 
(Eagle Rock), 
N. J., kur bus 
Meno Sąjungos
mo Apskričių piknikas. Įžan
ga tik 25c. Prie įžangos dova
nos.

Aro Kalnas yra gražiausia 
piknikų vieta visoj apylinkėj. 
Aplink miškelis, ten pat eže
ras, šokiams puiki orkestrą ir 
didelė svetainė, kur galima 
piknikauti tūkstančiams žmo
nių, net ir lietingą dieną. Ant 
vietos užkandžiai ir gėrimai.

Programą pildys Aido Cho
ras iš Brooklyno, Sietyno Cho
ras iš Newarko, Pirmyn Cho
ras iš Great Necko, vadovau
jami šaknaitės ir Klimaitės.

Kaip Važiuoti Iš Brooklyno

Delegatai į ten pat iš ryto 
įvyksiančią ALDLD konferen
ciją išvažiuos nuo “Laisvės” 
svetaines 8 vai. ryto, busu.

Aido Choras išvažiuos iš tos 
pat vietos 10 vai. ryto/"kitu 
busu. Minėtais busais gali va
žiuoti ir šiaip publika. Kelio
nė į abi pusi $1.

Delegatai ir choristai, taip 
pat ir visi kiti norintieji va
žiuot busais, privalo užsiregis- 
truot šiandien.

Neregistruoti iš anksto irgi 
Laisvės” 

bu- 
va- 
ku- 
pat, 
kad

gali susirinkti prie 
minėtu laiku. Jei neliks 
suose vietos, bus galima 
žiuoti kartu traukiniais, 
riais kainuoja apie tiek 
tik ne taip smagu, kaip 
savame būryje, busu.

Važiuojanti tiesiai iš namų 
į Newarka imkite Hudson Tu
bes bile kurioj iš trijų vietų 
New Yorke: 34th St. ir 6th 
Ave., 14th St. ir 6th Ave. ar
ba Cortland St. Išlipkite Park 
Place stotyje, Newarke. Ten, 
už poros blokų, ant Broad St. 
imkit karą No. 21 ir važiuokit 
iki galo linijos. Iš ten paimkit 
Eagle Rock busą, kuris va
žiuos iki parko.

Automobilistai, dasigavę į 
Newarką, važiuokit Main St., 
Central Ave., arba Park Ave. 
iki Eagle Rock Ave ir ja į kai

po kairei ir vėl po kairei 
parko.

na 
iki

Rengėjai.

Kas Bus “Laisvės” 
Piknike?

Drau-

Waterbury du.
Newarko du.
Philadelphijos keliais bu-

Patersono trimis.
Bayonne, Great Necko

Į klausimą, kas bus “Lais
vės” piknike 4-tą liepos, Ul
mer Parke, Brooklyne, vargiai 
kas pajėgtų duoti bent artipil
nį atsakymą. Sakysite, pras
tas iš manęs skaitliuotojas. 
Gal ir taip, bet pabandykite 
jūs patys apskaitliuoti. štai 
medžiaga skaitliavimui:

Dr. Martino Liuterio 
gystės du busu.

Iš
Iš 
Iš 

saįs.
Iš 
Iš

Hartfordo, Elizabeth o', Cliffsi
de, Binghamton važiuosią bu
su, bet veik visi pranešėjai 
prideda—“gal dviem ar dau
giau.” O tas “gal” paskuti
nėmis dienomis kartais išsivys
to į kelis ekstra busus. Tuo 
tarpu, artėjant pikniko dienai, 
prisideda naujų pranešimų su: 
“gal ir mes sudarysim busą”.

Taigi, dešėtkai busų atveš 
nemažą skaičių svečių, mūsų 
gerų pažįstamų, draugų, ir 
naujų vertingų pažinčių, iš vi
sos rytinės Jungtinių Valstijų 
dalies. O ar manote, kad ma-j

4

Pranešimas
C. BROOKLYN, N. Y.

Norintieji dalyvauti “L.” piknike, 
d. liepos, tai greitai įsigykite ti

kietus, nes iš anktso perkant turė
site progą laimėt dovaną. Tikietas 
galite gauti pas J. Jušką, čevery- 
kų krautuvėje, 79 Hudson Avė.

(151-102)

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK, N. Y.

LDS. 13 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 9 d. lie
pos (July) Kyburio svetainėje, 950i 
Jamaica Ave, Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8-tą vai. vakaro. Meldžiam visų 
narių susirinkt.

Prot. Sekretorius.

REIKALAVIMAI
Reikalingas maždaug patyręs dar

bininkas dirbti ant farmos. 
per žiemą ir vasarą, 
susitaikysim vėliaus, 
karnai: P. Sakalauskas, 
Chittenango, N. Y.

Darbas 
Su mokesčiu 
Rašykite se- 
Route No. 2.

(151-153)

Rekalingos moterys prie atrankio- 
jimo skudurų ir atkarpų. Greitai at
sišaukite sekamai: J. Isenberg & 
Son, 195 Plymouth St., Brooklyn, 
N. Y. (arti Jay Street.) 

(148-154)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Antano Ru- 

secko. Pirmiau gyveno New Yorko 
mieste, apie 5 metai atgal, bet dabar 
nesiranda tenai. Tad prašau jo pa
ties atsišaukti arba jei kas apie jį 
žino prašau man pranešt, už ką bū
siu labai dėkingas. Rašykite seka
mai: Andrius Ruseckas, 811 Ca- 
pouse Ave., Scranton, Pa.

(146-160)

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor Št., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Karų
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.

306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS— i:' “
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
‘‘Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

NOTARE PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

1 ISNUOTAS GRABORIUS
660 GRAND* STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios d ri
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Tel. Sta« 2-0783 NOTARY
Nisrht Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliui veetuvėnt, 

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame 

, giais. Tinkamiausia 
dimui laiko ir

žmonėmis.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C O f 
KIRPIMAS į

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas r 

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

| Dviem kambarys $16.00
Į Keturiem kambarys $20.00

OSVALDO KYBURIO
RESTAURANTAS ir KABARETAS

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress Hill Dancing Hall
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

visokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gėrimais.

Graži svetaine vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU:
948-950 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y 

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

Jį Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

R Naujose Stauch Maudynėse
Į I Coney Island ant Boardwalk, prie
VI Stillwell Avenue

w, Season Lockers tik
g-'*™ už $5.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulės 

jokių ekstra mokesčių.




