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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Birželio (June) 29, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c.

KRISLAI
Iš už Rio Grande. 
Cardenas’o Valdžia. 
Kanados Komunistai. 
Atmušėme Terorą, 

Laimėjome.
Mūsų Partija.

Rašo A. B.

Penktadienio vakarinėj Ko- 
Stmistų Partijos konvencijos 
le s i j o j kai bėjo draugas 
ombardi, Meksikos Komunistų 
;artijos sekretorius. Nors jis 

/ra meksikonas, bet gražiai kal
ba angliškai. Jis perdavė mū
sų Partijai Meksikos Komunis
tų Partijos linkėjimus. Mes gi 
pasitikome tos mūsų broliškos 
partijos atstovą didele demons
tracija. Taip toli Meksika, bet 
taip arti mums jos darbai, 
kovos, jos atsiekimai!

jos

Reikia atminti, sakė d. L., 
kad Meksikos dabartinė valdžia, 
vedama prezidento Cardenas, 
nėra proletarinė valdžia. Tai 
yra liberališka buržuazinė val
džia. Ne su visais jos žygiais 
mes sutinkame. Mes pasmer
kėm jos elgesį laike geležinke
liečių streiko. Iš antros pusės, 
jinai laiko pažebojus Meksikos 
fašistines spėkas. Ir kol ji tai 
daro, mes, Meksikos komunis
tai, ją sąlyginiai palaikome. Ji 
leidžia mūsų partijai viešai 
veikti ir skelbti savo idėjas, 
mobilizuoti darbininkus ir dar
bo valstiečius galutinai kovai už 
pasiliuosavimą.

Francijos Fašistai Šturmuo
sią Liaudies Valdžią

PARYŽIUS. — Francijos 
“Liepsnojančio Kryžiaus” 
fašistų vadas pulkininkas 
de la Rocque birž. 27 d. pa
skelbė, kad milionui jį se
kančių fašistų jau “išmušė 
valanda” griežtai užpult ir 
nuverst Liaudies Fronto 
valdžią.

TEISMAS PANAIKINO
GELŽKELIŲ DARBININKŲ

PENSIJŲ ĮSTATYMU

SLA. 39-TAS SEIMAS Visai Uždaro Religines 
Mokyklas Ispanijoj

Socialistą Lyderio Misteriškas Žygis; Kubilius Grasina Prū- 
seikai Teisinu; Pildomoji Taryba Užtvirtinta; Vitaitis 

Pasiliko “Tėvynės” Redaktorium—Išrinktas 108 Balsais 
Prieš 101 už Baltrušaitį

SLA SEIMAS PASMERKĖ
SMETONOS DIKTATŪ

RĄ ; PARĖMĖ POLITI
NIUS KALINIUS

TELEGRAMA

bir-

Atminkime, kas buvo keli 
metai atgal, kuomet Meksikos 
Komunistų Partija buvo nele
gališka, kuomet mes kentėme 
baisų terorą. Palyginus su tuo, 
kas buvo, šiandien mes laisviau 
kvėpuojame. O laisvės turime 
daugiau todėl, kad nesnaudėme, 
kad dirbome, kad laimėjome 
masių pasitikėjimą ir priver
tėme buržuaziją daryti nusilei
dimus. i

Toj pačioj konvencijos sesi
joj turėjome kitą labai bran
gų svečią. Ir jį pasitikome 
griausmingais aplodismentais. 
Tai buvo drg. Tim Buck, sek
retorius ir atstovas Kanados 
Komunistų Partijos. Tai nenu
ilstantis ir išbandytas kovose 
draugas. Nesenai paleistas iš 
kalėjimo. Atsimenu, drg. Tim 
Buck mačiau kokia penkiolika 

♦Alėtų tam atgal. Jau gerokai 
mesniu atrodo. Bet jis tebė- 
- toks pat ugningas, nuoširdus, 

ksmas, optimistas del revo- 
cinio judėjimo ateities.

WA SHINGTON. — Co
lumbia apskričio federalis 
vyriausias teismas birž. 25 
d. apšaukė “priešingu” Am
erikos konstitucijai įstaty
mą del gelžkelių darbininkų 
išsitarnavimo pensijų, kurį 
šalies kongresas buvo išlei
dęs 1935 m.

Pagal tą įstatymą, kom
panijos turėjo mokėt į pen
sijų fondą pusketvirto nuo
šimčio nuo išmokamų darbi
ninkams algų ir darbinin
kai, uždirbantieji iki $300 
per mėnesį, prisidėt su to
kiu pat savo gaunamu algų 
nuošimčiu prie pensijų fon
do. Columbia teismas išra
do, būk šie mokesčiai esą 
priešingi konstitucijai.

14 mėnesių atgal Jungti
nių Valstijų Augščiausias 
Teismas tuo pačiu “pagrin
du” panaikino 1934 m. išlei
stą gelžkeliėčių pensijų įsta
tymą. Numatoma, kad šis 
teismas atmes ir “socialio 
užtikrinimo” (bedarbių ir 
nusenusiųjų) pensijų įsta
tymą.

Mussolinio Pataikūnų 
Gudravimai T. Lygoj

CLEVELAND, Ohio, 
želio 27. — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj seimas 
išrinko viršininkus; paau
kojo $400.00 politiniams ka
liniams, kurie yra baudžia
mi kaipo kovotojai už de
mokratiją Lietuvoj. Sei
mas vardošaukio balsavimu 
93 balsais prieš 90 priėmė 
rezoliuciją, kurioj pasmer
kė dabartinę neteisėtą val
džią Lietuvoj, reikalauda
mas demokratinės santvar
kos ir politkalinių išlaisvi
nimo.

J. Maž.

Ižd. Gugis purodė, kad 
SLA turi paėmęs nemažai 
nuosavybių už morgičius. 
Per sekančius1 du metus 
Pild. Tar. bandvs tas nuo
savybes parduoti. Gugio ra
portas priimtas vienbalsiai 
su užgyrimu.

Už iždo globėjus raporta
vo p. Mockus. Priimta vien
balsiai.

Raportuoja daktaras-kvo- 
tėjas J. S. Staneslow. Įdo
mu pažvelgti, nuo kokių li
gų daugiausiai SLA narių 
mirė. Štai trumpa skaitli
nė: 
Mirė 
Nuo širdies ligos 
Apopleksija 
Plaučių .uždegimu 
Džiova 
Vėžio liga 
Automobilių ir 

nų nelaimėse
Viso mirė

Daktaro Staneslow’o 
portas priimtas vienbalsiai.

Roportuoja “Tėv.” red. p. 
Vitaitis. Jis mu s i s k u n dė 
tarpsriovinėmis k o v o m is, 
kurios paaštrėjusios ir tas 
apsunkino “Tėv.” redagavi
mą. Pranešimas gan skys
tas, tik defensyva, bandy
mas nusiduoti kankiniu. Vi
taitis netgi priminė ir tai,

(Tąsa 3-Čiam pusi.)

MADRID, Ispanija.—Kai
riųjų respublikonų valdžia 
nutarė panaikint visas vie
nuolynų ir bažnyčių moky
klas ir paskyrė 1,000,000 pe
setų pinigų išlavint daugiau 
“pasauliečių” mokytojų.

ROOSEVELT VIENBALSIAI
DEMOKRATŲ NOMINUOTAS

I ŠALIES PREZIDENTUS

1934-1935 
47

25
16
19 

mai-

226

81
20
35
11
30

13 
250 
ra-

Atremt Fašizmą Rei
kia Farmerių Darbo 
Masinės Partijos, Sako 

Draugas Browder
NEGALIMA PASITIKĖT DEMOKRATŲ PRIŽADAIS;

UNIJOS TURI SUSIRIŠT SU FARMERIAIS

T

Kanados Komunistų Partija 
•keliavo per buržuazinį “čyš- 
.” Keli metai atgal Kanados 
džia paskelbė mūsų partiją 

jegališka, suareštavo visą jos 
olitinį biurą ir nuteisė ilgiems 
letams kalėti. Bet kova nesu- 
tojo. Kova ėjo pirmyn. Mūsų 
raugai nenuleido rankų, kuo
met jų vadai buvo uždaryti už 
rotų. Jie kovojo už partijos 
gališkumą. Jie laimėjo. Jie 
spobilizavo tokias darbo ma
il už paliuosavimą draugų iš 
lojimo, kad atkakli Kanados 
];žuazija buvo priversta juos 
yiuosuoti. 

■
qJar daugiau, laimėjimas dar 
'esnis. Drg. Tim Buck pra- 
S, kad šiomis dienomis Ka- 
bs valdžia panaikino ir tą 
3ymą, kuris buvo pąnaudo- 
fcomunistų Partijos paskel
tai nelegališka organizacija! 

ituomet partija buvo paskelb- 
‘ nelegališka, jinai teturėjo 
e 3,000 narių. O šiandien 
pados Komunistų Partija jau 
0 virš 10,000 narių. Reikia 
ninti, kad Kanadoje tėra ko- 
tiek gyventojų, kiek mūsų 

nam didžiajam New Yorke. 
Drg. Buck kalbėjo plačiai 
ie tas sunkias kovas, kurias 
įsų broliška Kanados draugų 
rtija vedė ir veda prieš bur- 
aziją. Malonu buvo klausytis 
pamokinančios kalbos.

■ šEįm & * i
Kaip smagu, kada pamisliji, 
•ks platus ir gilus yra komu-

GENEVA.—Anglijos už
sienių reikalų ministeris A. 
Eden ir tūli kiti politikie
riai stengiasi toliau nustumt 
svarstymą Ethiopijos-Itali- 
jos klausimo Lygoje, o šne
ka, kad dabar reikią dis- 
kusuot pataisymus Lygos 
įstatymų. Sovietų delega
tas, užsieninis komisaras 
Litvinov sako, jog ne Lygos 
įstatymai kalti, bet kaltos 
pačios įvairios valstybės, 
Lygai priklausančios, kad 
nesuturėjo Italijos nuo Eth- 
iopijos užgrobimo.

Lenkija pritaria Angli
jai, reikalaujančiai atšaukt 
nuo Italijos ekonomines 
bausmes, kurios buvo jai už
dėtos laike karo su Ethiopi- 
ja.

Argentina buvo pagami
nus rezoliuciją, reikalaujan
čią nepripažint Ethiopijos 
Italijai; bet Argentinos de
legacija jau pasiduoda Ang
lų diplomatam ir rengiasi 
atsiimt atgal tą rezoliuciją.

nistinis judėjimas. Iš tolimų 
kraštų, iš už rubežių plaukia 
sveikinimai, linkėjimai, kuomet 
mes susirenkame svarstyti savo 
reikalus. Mūsų draugai — vi
sas darbininkiškas pasaulis. 
Panašios problemos, panašūs 
tikslai — nuversime išnaudoto
jų viešpatavimą, pastatysime 
komunizmą!

Sesija VI
Prasideda jau šešta sesi

ja, bet gi dar nei pusės ra
portų ,nepatiekta. Jei sei
mas eis tokiu * pat tempu, 
kaip iki šiol, tai nei šešta
dienį jis neužsibaigs.

Sand ariečiai smarkauja 
del savo laimėjimo Viniko 
raporto priėmimo klausimu. 
Prie jūsų korespondento 
priėjo pp. Vaidyla, Strums- 
kis, Bajoras ir kt., pareikš- 
dami, kad šis balsavimas 
nusako, pas kurią pusę di
džiuma. Atsakiau, kad tai 
ne tiesa, kadangi ne visi de
legatai balsavo — viso tik 
174, kuomet seime ju virš 
200.

Kodėl šis “mūšis” buvo 
pažangiųjų p r a 1 a’imėtas? 
Vyriausiai, mano nuomone, 
todėl, kad (1) Grigaičio pa-įrengė, nepalikdami nei vie- 
taisymas labai komplikuo- no siūlo ant kūnų, ir taip 
tas, gal net ne visiems dele
gatams pilnai suprantamas, 
o (2) Viniko buvo paskuti
nis žodis, kuriuo jis teisino
si del Grigaičio kaltinimo 
gan vykusiai. Savo teisini
mesi Vinikas, faktinai, pri
pažino, kad jo pereitų me
tų (o gal ir šiemet) rapor
tas buvo perdėtas, su
tirštintas pagyromis, bet jis 
tai daręs “organizacijos la
bui...” Jis sakęs, kad Susi
vienijimas stovi puikiau
siai, vadinasi, propagandos 
tikslais. Žinoma, tai labai 
keistas teisinimasis, bet jis 
tūliems delegatams patiko. 
Todėl sandariečiai laimėjo 
ir tas, matyti, pakėlė jų 
ūpą. Jie rengiasi prie dides
nių mūšių, bet labai abejo
jama, ar jie ką laimės.

Iždininkas Gugis savo ra
porto viso neskaitė, bet jo 
raportas (rašytas) pamati
niai nesipriešina sekreto
riaus raportui. Pirmiausiai, 
p. Gugis pareiškė, kad jis 
norėtų, jei jį išduodant ra
portą matyt p. Gegužis, 
kuris kadaise sakė, jog Gu- 

 

giui kinkas drebėsiančios 
raportuojant.

PHILADELPHIA, birž. 
27. — Demokratų partijos 
suvažiavimas v i e n b alsiai 
paskyrė F. D. Rooseveltą sa
vo kandidatu į Jungtinių 
Valstijų prezidentus rinki
mams šį rudenį. Ryšyj su 
tuom jie ir šimtai tyčia pa
samdytų trukšmadarių su
kėlė didžiausią lermą sve
tainėj, sveikindami Roose
veltą.

New Yorko valstijos gu
bernatorius Lehman savo 
kalboj labiausia išgyrė Roo
seveltą. Lehman nenorįs iš- 
naujo kandidatuoti į guber
natorius , esąs “pavargęs.” 
Bet demokratų suvažiavi
mas ketina jį net “draftuo- 
ti,” kad kandidatuotų.

NAZIŲ GINKLAI CHINI- 
JOS FAŠISTAM

NANKING. — Praneša
ma, kad Chinijos. Chiang 
Kai-sheko fašistų valdžia 
padarė sutartį su Vokieti
ja pristatyt Chinijai gink
lu ir amunicijos už $30,000,- 
000.

Radio Streikieriai Ap
nuogino 3 Streiklaužes
CAMDEN, N. J. — RCA 

radio kompanijos streikie- 
riai pasigavo tris streiklau- 
žes, visiškai nuogai jas nu-

jas paleido gatvėje miesto 
centre.

Susikirtime su streiklau
žiais 4 asmenys tapo sužei
sti ir 24 darbininkai areš
tuoti. Streikieriai juodo
mis maliavomis nuterliojo 
streiklaužių namus.

SYRIJOS TAUTIEČIAI
PRIEŠ ANGLUS
IR ŽYDUS

BEIRUT, Syrija. —Jau
nuoliai Syrijos tautininkai, 
taipgi įvairūs biznieriai bir
želio 27 d. nutarė pagelbėti 
Palestinos arabams kovot 
prieš Anglijos valdžią ir 
prieš žydų ateivybę. Su
stabdyta maisto ir kitų pro
duktų vežimas iš Syrijos žy
dams į Palestiną. Syriečiai 
plačiau išvysto kovą ir prieš 
Francijos viešpatavimą Sy- 
rijoj.

Jeruzalė. — Arabai suar
dė traukinį tarp Haifos ir 
Lyddos Palestinoj; žuvo 
mašinistas. Susikirtime nu
kauta keli arabai ir vienas 
anglų kareivis. •

100,000 Beduinų prieš 
Angliją ir Žydus

AMMAN.—Vadai Trans- 
jordanijos beduinų, arabų 
dykumų raitelių, savo susi
rinkime birž. 26 d: nutarė 
pasiųst 100,000 vyrų talkon 
Palestinos arabams kovoj 
prieš Angliją ir jos globoja
mus žydus Palestinoje.

Transjordanija yra kara- 
lystėlė su 300,000 gyvento
jų, į rytus nuo Palestinos. 
Ji turi savo karaliuką Ab
dullah, kuris yra Anglijos 
pastumdėlis. Tikrumoj tą 
kraštą valdo Anglija, kaip 
“mandatą.”

JAPONAI ŠTURMAVO 
ANGLIJOS MUITŲ \ 

VALDININKĄ

SHANGHAI. — Tūkstan
tis japonų birž. 27 d. štur
mavo ųamą Anglijos muiti
nės viršininko A. Campbel- 
lio, Tsingtao mieste, Shan
tung provincijoj. Mat, jis 
taipgi nepritaria Japonijos 
tavorų šmugeliavimui į Chi- 
niją be muitų mokėjimo.

KALĖJIMAS AIRIŲ NE
PRIKLAUSOMYBĖS ŠA

LININKAM AIRIJOJ 
DUBLIN. — Airijos pre

zidento de Valeros valdžia 
yra įkalinus jau 114 respu
blikonų vadų, kovojančių už 
visiškų n e p. r i klausomybę 
nuo Anglijos.

NEW YORK. — Ameri
kos Komunistų Partijos ge- 
neralis sekretorius Earl 
Browder birž. 27 d. padarė 
peržvalgą iš Partijos 9-to 
suvažiavimo darbų. Be kit
ko, jis pareiškė, jog galime 
džiaugtis išauginę savo 
Partiją iki 50,000 narių, bet 
sako, neturime tuom jau 
pasitenkinti, girtis bei ilsė
tis ant rožių. Nes mūsų 
partijiečių skaičius dar la
bai permažas lyginti su 40,- 
000,000 Amerikos darbinin
kų: “Mes turime savo pu
sėn patraukti didžiąsias 
darbo žmonių minias, ku
rios mūsų dar nepažįsta, ir 
mes turime išmokt tarp jų 
veikti įtikinančiai, įrodyti 
mūsų idealus joms kantriu, 
įtikinančiu, neatlaidžiu ir 
sistemačiu darbu.”

Drg. Browder ragino ko
munistus uoliausiai darbuo
tis sukūrimui didžios, ma
sinės Farmerių-Darbo Par
tijos, nes jeigu mes to neda
rytume, tai augančios fašiz
mo jėgos sumuštų progresą 
ir užkartų savo vergiją. Jis 
perspėjo darbininkus nepa
sitikėti Rooseveltu, būk jis 
galįs atremti fašizmo pavo
jų. Rooseveltas yra pada
ręs eile stambių nusileidi
mų fašistiniam gaivalam iš 
republikonų partijos, Liber
ty Lygos ir kt. Rooseveltas 
yra taipgi kapitalo šulas. 
Demokratų partijos prezi
dentinių rinkimų platfor
moj, tiesa, yra įrašyta kiek 
pažangesnių punktų. Bet 
jie tapo ten įdėti per spau
dimą, kurio darė demokra
tu suvažiavimui Industri
nių Unijų Organizavimo 
Komitetas ir kiti pažangūs 
demokratiniai elementai.

Tačiaus negalima pasiti
kėti, kad Rooseveltas įvyk
dytų tuos žadamus nusilei
dimus darbininkam bei far- 
meriam. Juk pati demok
ratų platforma sako, kad 
jeigu kitaip negalima bus 
įvairių prižadų pravesti gy- 
veniman, tai, girdi, reikės 
laukt šalies konstitucijos 
pataisymu. O iki būtų kon
stitucija kiek pataisyta, tai 
praeitų eilė metų.

Farmerių Reikalai
“Daily Workerio” redak

torius Cl. Hathaway pada
rė pranešimą apie farmerių 
reikalus ir perstatė progra
mą, kaip pagelbėti vargin
giems ir vidutiniams farme- 
riams. Suvažiavimas vien
balsiai užgyrė tą programą. 
Jinai gi reikalauja paskelb
ti moratoriumą (skolų ir 
nuošimčių mokėjimo'sustab
dymą) ; finansuoti farme- 

Irius, uždedant taksus antį

$ 
■ 9

didžiųjų kapitalo pelnų ir 
turtų, o ne prispausdinti bi- 
lionus dolerių pigių popieri
nių pinigų, kaip kad siūlo 
demagogai Coughlinai bei 
Lemkes, ir t.t. Drg. Hath
away atžymėjo, kaip kapi
talizmas ypač krizio metu 
naikina smulkių ir viduti
nių farmerių ūkį; pav., da
bar pusė Amerikos farme
rių jau yra randauninkai. 
Demokratų programa, siau
rinanti lauko ūkio produk
tų gamybą, taipgi daugiau
sia tarnauja tik dvarinin
kams ir buožėms.

Drg. Hathaway išdėstė, 
kodėl darbo unijos turi ar
timiau susirišti su biednai- 
siais ir vidutiniais farme- 
riais, apgynimui jų ir savo 
reikalų ir išbudavojimui ga
lingos Farmerių-Darbo Par
tijos. *

Sovietai Pasigamina 
$600,000,000 Vertės

Aukso per Metus
MASKVA. — Sovietų Są

jungoj per pirmus šešis 
mėnesius šiemet buvo 25 
nuošimčiais daugiau aukso 
iškasta ir 39 nuošimčiais 
daugiau galutinai apdirbta, 
negu pernai tuo pačiu laiko
tarpiu. Aukso gamybos 
kvota užbaigta 4 dienomis 
pirm skirto laiko.

Sprendžiant sulig pirmo 
pusmečio, 1936 metais bus 
Sovietuose pagaminta $600,- 
000,000 vertės aukso, tai yra 
apie * $200,000,000 daugiau 
negu Pietinėj Afrikoj, An
glijos kolonijoj, kuri iki pa
skutinių laikų buvo didžiau
sias pasaulyj aukso šaltinis’.' 
1932 m. Pietinėj Afrikoj iš
kasta ir apdirbta $405,500,- 
000 aukso.

Francijoj Sustreikavo 
9,000 Laivastačių

ST. NAZAIRE, Francijoj, 
streikan išėjo 9,000 darbi
ninkų, stačiusių laivus. 
Streikas apima penkias di
deles laivų statyklas. Dar
bininkai reikalauja 40 vai. 
darbo savaitės ir algų prie
dų. Streikieriai užėmė vi
sas tas laivastatyklas ir iš
kėlė ant jų raudonas vėlia
vas.

Geneva, šveic. — Žmonių 
minios entuziastiškai suti
ko atvykusį iš Londono Hai
le Selassie, pabėgėlį Ethio
pijos imperatorių; šaukė, 
“Tegyvuoja Ethiopija!



Sovietų Nauja Konstitucija

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

of March 8, 1879.

SUBSCRIPTION RATES:
United States ,per year___________$5.50
Brooklyn ,N. Y., per year_______ $7.50
Foreign countries, per year______$7.50
Canada and Brazil, per year------- $5.50
United States, six months_______$3.00
Brooklyn, N. Y., six months---------$4.00
Foreign countries, six months___ $4.00
Canda and Brazil, six months —_ $3.00

Sovietų Sąjungos paskelb
tas Konstitucijos projektas 
turi visapasaulinę reikšmę. 

:Kad apkainuoti tą viską, tat 
reikia kiek pažvelgti atgal.

Pirmoji Sovietų Konstitu
cija užgimė ugnyje ir au
drose Didžiosios proletari
nės revoliucijos ir piliečių 
karo< Pirm to buvo paskelb
ta Deklaracija Dirbančiųjų 

(Teisių, parašyta Lenino 
ranka. Paskelbta buvo nau
ja visuomeninė tvarka. Vi

gas pasaulis sužinojo apie 
^Darbininkų, Valstiečių ir 
Kareivių Atstovų Sovietus, 
kaip apie naują, augštesnę 
valstybinę tvarką. Sovietų 
uždaviniu b u v o—nugalėti 
pasipriešinimus k apitalisti- 
.nių klasių ir pradėti būda
vot: socialistinę tvarką.

Pirmoji Sovietų Konsti- 
;ucija pagaminta aktyviai 
dalyvaujant draugui Stali
nui. Po jo pranešimo Tre
čias Sovietų Suvažiavimas 
priėmė Rusų Sovietų Fede- 
ratyvės Socialistinės Res
publikos konstitucijos pro
jektą. Iš bendro darbo di
delių vadų^-Lenino ir Stali
no buvo sutverta įstatymai, 
neturinti pavyzdžio visoje 
žmonijos istorijoj— įstaty
mai pasiliuosavušio prole
tariato.

Tuom laiku karo suraižy
ta kapitalistinė Europa, 
spaudžiant kylančio prole
tariato, spaudžiant liaudies 

1 masėms, nukankintoms ir 
suvargintoms karo, patiekė 
tų masių apgavimui nau
jas konstitucijas, pagamin
tas pagal vėliausią buržu- 
izinės demokratijos madą.

Vokietija, Austrija, Če- 
choslovakija, Lenkija, Fin- 
landija ir kitos naujai iš
keptos buržuazinės demo
kratijos parodavo gražiuose 
konstituciniuose drabužiuo
se.

Išaugėto ir su nepasiten
kinimu b uržuaziniai-demo- 
kratiniai politikai žiūrėjo į 
Sovietų Konstituciją. Ji ne
slėpė savo klasinį veidą. 
Priešingai, Sovietų valdžia 
atvyrai skelbė, kad ji yra 
proletariato diktatūra. So
vietų Konstitucija tada ne
siūlė laisvių, lygybių, poli
tinių teisių “visiems.” Ji ne
davė teisių tame dirbančių
jų išnaudotojams. Ir nors 
šnaudotojai sudarė palygi

namai mažą gyventojų ma
žumą, bet buržuaziniai poli
tikai nesutiko Sovietų 
Konstituciją,milžiniškos gy- 

■Jį ventojų daugumos Konsti
tuciją, pripažinti demokra- 
Aine*

Tikrumoje, tik proletaria- 
o diktatūra, ir tik ji, yra 
•ati plačiausia, pati di
liausia dirbančiųjų demo- 

Kratija. Tikrumoje, buržua
zinė tvarka prisidengusi de- 

... mokratijos skraiste yra nie- 
kas kitas, kaip tik buržua- 

| zijos diktatūra. Nėra ir ne
gali būti tikrosios demokra
tijos, tai yra liaudies val
džios, prie kapitalizmo, tai 
yra, kur valdžia randasi 
turčių rankose.

Tas ginčas jau senai yra 
■ išrištas gyvenimo. Istorija 
jn epe r maldaujančiais fak

tais mūsų tiesą įrodė. Kas 
gi pasiliko nuo naujutėlių 
demokratinių kapitalistinių 
respublikų Europoje? Kur 
Vokietijos R e i c h s tagas ? 
Kur visuotina rinkimų tei
sė Italijos? Kur lygybė ir 
laisve Lenkijos? Baisus, su- 
žverėjįs fašizmas viešpa
tauja tose šalyse ant su

margintų, išbadėjusių, be
teisių masių. Finansinis ka

pitalas neribotomis budelių 
rankomis viešpatauja ir val
do tas šalis.

Naujo karo mirtinas pa
vojus kabo ant pasaulio, 
kaipo naujas baisus buržu
azijos prasikaltimas, pasi- 
nėrusios iki ausų į purvą 
savo ekonominio bankrūto. 
Gi Sovietų šalyje plečiasi 
socialistinis ūkis, auga ger
būvis visos liaudies, nėra 
bedarbės, nėra karo orga
nizatorių ir provokatorių.

Šiose istorinėse sąlygose 
užgema nauja Konstitucija 
—pamatiniai įstatymai Są
jungos Sovietų Socialistinių 
Respublikų. Nauja Konsti
tucija liudija jėgą ir pasto
vumą Sovietų, kaip naujos 
valstybinės formos.

Stalinas buvo prie Sovie
tų Konstitucijos lopšinės 
1918 metais. Stalinas darė 
pranešimą varde Centro 
Komiteto Pirmame Sovietų 
Respublikų Suvažiavime ir 
patiekė Konstitucijos pro
jektą 1924 metais. Dabar 
naujame laipsnyje žmoni
jos istorijos vystymosi, 
Stalinas yra sumanytojas ir 
pagaminto jas Naujos Kons
titucijos, Konstitucijos per
galingo socializmo.

Konstitucija paskelbia tą, 
kas yra, tą, kas dirbančiųjų 
užkariauta vadovystėje Ko
munistų Partijos, tą, kas su
tvirtinta k o 1 e k t y v iame, 
drąsiame darbe.

Tas, kas yra,—pergalė ir 
bu jojimas socializmo. Tas, 
kas yra,—pilnas ir neribo
tas socialistinės nuosavybės 
gyvavimas, likvidavimas vi
sų kapitalistinių klasių, pa
naikinimas vargo, bado, be
darbės. Tas, kas yra,—so
cialistinis tvarkymosi ūkis, 
užtikrintas teisingas dar
bas kiekvienam Sovietų Są
jungos piliečiui.

Teisė darbui įrašoma į 
pamatinį Sovietų valstybės 
įstatymą. Už teisę dirbti 
proletariatas kovojo nuo 
pat pirmųjų dienų savo iš
stojimo istorijoj. Už reika
lavimus darbo teisių—jūros 
proletarų kraujo pralieta. 
Bet teisė dirbti buvo tuščia 
utopinė frazė prie kapitaliz
mo. Socializmo pergalė So
vietų Sąjungoje teisę dar
bui paverčia į pamatinį 
įstatymą, užtikrinantį so
cialistinę formą tvarkos. Ir 
kaipo reikalingą papildymą 
prie teisės dirbti— teisę ir 
poilsiui. Šiuose naujuose 
įstatymuose, kokių nežino
jo ir negalėjo žinoti nei 
viena kapitalistinio pasau
lio konstitucija, — naujoji 
didelė gadynė, reiškianti 
tikrai žmonišką, augštai 
kultūrinį gyvenimą visiems 
dirbantiems.

Teisė dirbti neatidalina
ma nuo reikalo dirbti. “Kas 
nedirba, tas nevalgo,”—šis 
įstatymas nepakeistas So
vietų Konstitucijoje. Var
dan šio įstatymo buvo nau
dojami ir aprubežiavimai 
nedirbančiųjų teisių, kurie, 
nors ir mažame skaičiuje 
būdami, bet turėjo dideles 
jėgas kovai su darbininkų 
klase ir jos talkininkais— 
valstiečiais. Kas-ką?—taip 
tikrumoje stovėjo klausi
mas. Ir pirmoji Sovietų 
Konstitucija apginki avo 
proletariatą ir dirbančiuo
sius klasinei kovai.

Klasinė kova eina toliau. 
Nauji įstatymai ją nesusilp
nina. Jie visu griežtumu 
baudžia visus liaudies prie
šus, visus, kas išstos prieš 
visuomenišką, socialistišką 
nuosavybę, prieš gimtinę ir 

jos apsigynimo jėgas. Bet 
kapitalistinės klasės jau lik
viduotos. Pilnai ir be sugrį
žimo pergalėjo kolchoznin- 
kų tvarka. Klausimas “Kas 
—ką” jau išrištas. Jau ne
reikalingi senoviniai aprė- 
žimo įstatymai. Sovietų ša
lis virto išimtinai dirbančių
jų šalimi. Darbininkai, val
stiečiai ir inteligentai dabar 
visi yra pilnateisiai Sovietų 
valstybės piliečiai. Sovietų 
demokratija — visos liau
dies demokratija. Ir jeigu 
iki šio laiko mūsų Sovietai 
vadinosi: Sovietai Darbi
ninkų, Valstiečių ir Karei
vių Atstovų, tai pagal nau
ją Konstituciją jie bus va
dinami Dirbančiųjų Sovie
tai. Tuom pabrėžiama lygi 
teisė Sovietų inteligentijai.

Naujoji Konstitucija su
teikia visuotiną lygią rin
kimų teisę. Ji paverčia rin
kimus į galingą priemonę 
politinio auklėjimo masių, 
priemonę kontrolės visų dir
bančiųjų ant renkamųjų 
valdžios organų. Ji įveda ly
gius ir slaptus balsavimus— 
kaip kokią nagaiką, pagal 
draugo Stalino išsireiški
mą, prieš tuos Sovietų dar
bininkus, kurie palinkę prie 
biurokratizmo.

P a t v a 1 dystė liaudies— 
taip Leninas vertė demo
kratijos žodį. Tą patvaldys
tę liaudies, nieku neaprėž
tą išreikš Augščiausias So
vietas Sąjungos Sovietų So
cialistinių Respublikų, So
vietinis parlamentas, pir
mas tikrai liaudies parla
mentas visame pasaulyje.

K o n s titucijos projektas 
aiškiau formuluoja ir pama
tinius proletariato diktatū
ros įstatymus: artimiausį 
draugiškumą tautų, jų pil
ną laisvę ir brolišką susi
jungimą; pilną tautinę ly
gybę, prie kurios negalimas 
bent kokis žmogaus perse
kiojimas del jo tautybės, del 
jo rasinės kilmės; užtikrin-

Rezoliucija del Ūkininkų Neramumo 
ir Valdžios Represijų

(Priimta Amerikos Lietu
vių Kongrese Lietuvoje De
mokratinei Tvarkai Atsteig- 
ti, birželio 20-21 dd., 1936 
m., Cleveland, Ohio.)

Jau netoli metai laiko, 
kai Lietuvoje tęsiasi valstie
čių neramumai, kuriuos 
valdžia stengiasi sustabdy
ti vis žiauresnėmis ir žiau
resnėmis priemonėmis. Val
džia areštuoja ūkininkus 
ir jų darbininkus vien už 
tai, kad jie pasako aštresnį 
žodį policininkui arba suei
na pasitarti apie savo rei
kalus. Valdžios žvalgyba ir 
pasienio sargai puola ir 
žiauriausiai muša ramius 
kainu) žmones, jeigu pasi
taiko didesnei jų miniai su
sirinkti miesto aikštėje ar
ba prie bažnytkiemio šven
toriaus — kaip kad atsiti
ko šių metų vasario 16 die
ną Šakiuose.

Bet didžiausiu įdukimu 
Lietuvos tautininkų val
džia persekioja valstiečius, 
kuriuos ji sučiumpa be
skaitant arba beplatinant 
kokį slaptą atspausdintą la
pelį, kuriame ūkininkai yra 
raginami kovoti del savo 
būklės pagerinimo ir reika
lauti laisvės. Tokius “nusi
dėjėlius” jie atiduoda karo 
lauko teismui, kuris juos 

tą teisę apšvietai, lygybei ir 
progai pakilti į augščiausias 
vietas moterims; užtikrin
tus visus liaudies teismus, 
kurių teisėjai bus visi ren
kami. Sovietų Nauja Kons
titucija gvarantuoja vi
siems piliečiams laisvę žo
džio, spaudos, susirinkimų, 
mitingų, eisenų ir demons
tracijų. Konstitucija laiduo
ja Sovietų piliečiams jų as
mens ir gyvenimo nepalie- 
čiamybę.

Stalininė Konstitucija su
teikia progą su pasididžia
vimu kiekvienam Sovietų 
Sąjungos piliečiui pareikšti: 
aš—Sovietų pilietis, aš—sū
nus didžiulės, laisvos, ne
priklausomos tėvynės, aš— 
tikras jos sūnus, todėl, kad 
Sovietų šalis neturi posū
nių, ji motina kiekvienam, 
kas teisingai darbuojasi vi
suomenei, kas kovoja už 
dirbančiųjų laimę. Dideliais 
istoriniais dėsniais persigė- 
rusi Sovietų Konstitucija. 
Ji auklėja pasididžiavimo 
jausmą ir garbę Sovietų pi
liečių. Ji padaro Sovietų 
Sąjungos vėliavą su Kūju ir 
Pjautuvu šventa socializmo 
vėlyva, o tėvynės apgyni
mą—šventa pareiga kiek
vieno jos piliečio.

K o n s titucijos projektas 
paskelbtas visos liaudies ap
tarimui. Tai dar naujas iš
reiškimas jėgos ir tvirtumo 
Sovietų demokratijos, jos 
gaivingumo, jos kieto susi
rišimo su liaudžia. Konsti
tucija iššauks naują bangą 
entuziazmo, pakels politinį 
veiklumą plačiausių masių, 
praturtins Sovietinę mintį 
kolektyviu darbu dešimčių 
milionu socializmo būdavo
te jų.

Sovietinė K on s t i tucija 
neišsemiamas šaltinis poli
tinio auklėjimo; Joje išreik
šta atsiekimai proletarinės 
revoliucijos ir socialistinio 
budavojimo. Joje didelis pa
veikslas Komuųistų Parti
jos ir jos vadų,;joje jos ge
nijus ir tvėrėjas draugas 
Stalinas.

(Iš “Pravda”)

baudžia sunkiųjų darbų ka
lėjimu ir net mirtim. Štai, 
tik per tris dienas, gegužės 
18-21 dd. šių metų, tasai 
teismas, kuriame apkaltin- 
tasai neturi progos nei pa
statyti savo liudininkus, nei 
pasinaudoti advokato pa- 
geįba, pasmerkė mirčiai 7 
žmones, sunkiųjų darbų ka
lėjimui 10. Keturi iš tų pa
smerktųjų—A. Petrauskas, 
K. Narkevičiufe, B. Pratase- 
vičius ir P. Šarkauskas bu
vo tuojaus sušaudyti!

Tai šitaip elgiasi ta val
džia, kuri vadina save 
“tautiška.” ji privedė Lie
tuvos ūkininkus prie di
džiausio skurdo ir atėmė 
jiems visas piliečio teises, o 
už tai, kad tie žmonės da
bar stengiasi išgelbėti savo 
turtą nuo bankrūto 'ir ban
do atgauti laisvę, tai ji juos 
galabija. Nė Rusijos nelaba
sis caras už tokius dalykus 
Lietuvos valstiečių mirtim 
nebausdavo.

Amerikos Lietuvių Kon
gresas Lietuvos Demokra
tinei Tvarkai Ątsteigti, gir
dėdamas apie šitokius bai
sius Lietuvos , vyriausybės 
smurto žygius, kelia grieš- 
čiausio protesto balsą ir rei
kalauja, kad ta žiaurių vąl- 
dovų klika, susitepusi Lie
tuvos žmonių krauju, tuo- Lietuvos žmonių atstovybė.

UETUVOS SEIMO 
RINKIMŲ EIGA

(Mūsų Specialis Lietuvoj Koresp.)

Kauno apygardos rinki
mų komisijos pirmininkas 
vice-ministeris Drevinskas 
A. gegužės 18 d. jau pasky
rė visoms Kauno rinkimų 
apylinkėms pirmininkus ir 
jų pavaduotojus. Paskirti— 
“žymūs Kauno tautininkai, 
keli teisėjai, referentai ir 
redaktorius V. Kemežys.”

Gegužės 19 d. fašistų Cen
tre “Pažangos” rūmuose 
“teisingumo” ministeris St. 
Šilingas darė mitingą tauti
ninkams, r e i k a laudamas, 
kad kiekvienas tautininkas 
eitų balsuoti. Tarp kitko, 
jis pareiškė, kad moterys į 
“seimą” renkamos būti ne
galėsiančios. Tai štai ir fa
šistinis “visi”!

Boikotas—p 1 ečiasi. Kau
ne iš nakties nemažai pasi
rodo plakatų, daugiausia 
rašytų ranka ir paišytų, 
kviečiančių neiti balsuoti, 
sulaikyti kitus, ruošti anti
fašistines d e m o nstracijas. 
Dažniausia plakatus pasira
šo L. K. P. Tokių plakatų 
jau ima rodytis ir Šiaurės 
Lietuvoj, apie Šiaulius ir kt.

Rinkimų boikoto mintis 
kyšo ir St. Šilingo kalboj— 
bijodamas kracho — reika
lauja visus tautininkus eiti 
balsuoti. Bet boikoto nuo
taika yra apėmus plačius 
liaudies sluoksnius ir apie 
ją jau kalba net fašistų 
spauda: “Nors rinkikų są
rašai jau atskleisti, tačiau 
Kaune tuo tarpu rinkikai 
nerodo per didelio susido
mėjimo sąrašais ir 'nedaug 
kas ateina patikrinti rinki
kų sąrašuose ar jis įtrauk
tas ar ne.”

Gegužės 19 d. buvo šauk
tas Kauno miesto tarybos 
lietuvių frakcijos posėdis 
—apsvarstyti kandidatus į 
“seimą”. Bet posėdis buvo 
atidėtas į 22-V, mat, žydai 
nesuspėję įteikti savo sąra
šo, kol iš Palestinos nesąs 
sugrįžęs Rubin šteinas— 
“Žydų Balso” (fašistinio) 
redaktorius.

Šiomis dienomis Rubin- 
šteinas į Kauną sugrįžo.

Taigi, 22-V Kauno mies
to tarybos lietuvių frakci
ja vėl posėdžiavo. Iškelti ke
li kandidatai, už juos buvo 
balsuojama slaptai. Balsų 
gavo: burmistras Merkys— 
12; adv. Dargia—10; A. So
deika—10; J. Indrišiūnas— 
8, Čiurlionienė—9.

Žydų kandidatūros ne
svarstytos kolkas.

Fašistų tarpe eina pešty
nės—taigi ir šiuos balsavi
mus “aukštesnės” įstaigos 

ne galutinais, t. y. neiš
spręstais. Kitds posėdis pa
skirtas pirmadieniui 25-V.
^Kartu šis posėdis parodė 
ir fašistų provokaciją, kai 
jie buvo pradėję skelbti, 
statysią kandidatais K. Gri
nių, Tel. Bortkevičienę ir 
kt. liaudininkus.

Fašistų spauda skelbia, 
kad Kretingos apskr. tary
ba kandidatų statysiant A. 
Stulginską—buvusį kademų 
laikų prezidentą, dvarinin- 

jaus pasitrauktų ir atiduo
tų valdžią atstovams vy
riausybės, kurią buvo pas
kyręs paskutinis teisėtai 
išrinktas (1926 m.) Lietu
vos seimas—iki bus išrink
tas Steigiamojo Seimo nu
statytais pagrindais naujas 
seimas ir sušaukta tikroji
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ką, priklausiusį “Ūkininkų 
Sąjungai.”

Buvau pranešęs, kad besi- 
gerindami rinkikams, fašis
tai išleido draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų įsta
tymą. Dabar patyriau šio
kių tokių smulkmenų:

Įstatymas paskelbtas ge
gužės pirmomis dienomis. 
Einant šiuo įstatymu darb
daviai turėsią apdrausti sa
vo darbininkus specialiai 
įsteigtoje kasoje—nuo ne
laimingų atsitikimų. Tokia 
kasa bus viena visai Lietu
vai. Darbininkų draudimui 
samdytojai turėsią mokėti į 
minėtą kasą nuo 0,6 iki 6 
nuoš. nuo mokamos darbi
ninkams algos. Mokesčio di
dumas • šių nuošimčių ribo
se būsiąs nustatomas sulig 
darbo pavojingumu—išviso 
16-ka “pavojingumo klasių.”

Nepasakyta — kiek lups 
vėl naujų mokesčių iš dar
bininkų, kiek kainuos susi
žeidus darbininkui komisi
jos (kaip receptai ligonių 
kasoje), kiek kainuos liūdy- 
mai ir tt. Kas nustatys ne
darbingumo ir sveikatos 
stovį. Beto —pavojingiausi 
darbai yra tose vietose, kur 
darbininkai uždirba—3 litus 
dienai. Kokią gi pašalpą ar 
kompensaciją galės gauti iš 
tų 6 nuoš. (nuo 3 litų)—sa
vaime suprantama.

Draudimo kasos pirminin
ką ir jo pavaduotoją skiria 
vidaus reikalų ministeris. 
Kasos valdyboje būsią net 
2 atstovai darbininkų ir 2 
samdytojų. Žinom—tie du 
atstovai bus iš darbo rūmų 
arba ligonių kasos—reiškia 
darbdavių ir fašistų klap
čiukai. Toje kasoje fašistai 
lygiai taip pat šeiminin
kaus, kaip ir ligonių kasoje.

Kauno miesto tarybos 
liet, frakcijos 22-V posėdyj 
tarp iškeltų kandidatų—vi- 
ceministerio Indrišiūno ir 
apskr.-> tarybos pirm. Br. 
Gudavičiaus k andidatūros 
laikomos galutinai priimtos. 
Del kitų kand. fašistai tebe- 
sirieja. Ne be sunkumų fa
šistams sekasi provincijoje, 
mat “provincijoj nelabai no
rima statyti kauniečių kan
didatų.” Bet fašistų centro 
nurodymai noromis-nenoro- 
mis priseina vykdyti: Tra
kų apskr. statoma vidaus 
reikalų ministerio generolo 
Čapliko kandidatūra, Šiau
liuose statomas—St. Put
vinskis (dabartinis žemės 
ūkio ministeris, žymaus fa
šisto sūnus), Panevėžyj— 
švietimo viceministerio Ma
siliūno kandidatūra, Aly
taus—žymus fašistas, tau
tininkų partijos general 
sekretorius Janavičius, Vil
kaviškio apskrities — žymus 
“Ūkininkų Vienybės’ veikė
jas Bulbyčius (“Ūk. Vieny
bė” >uvo tautininkų už opo
ziciją uždaryta, nors patys 
ją suorganizavo.)

Pirmadienį fašistų kandi
datai bus galutinai paskirti.

Pirmad., Birželio 29, 1936

{VAIRIOS ŽINIOS
PHILADELPHIJOS P A - 

RADĘ SUŽEISTA 50

PHILADELPHIA, Pa.
50 asmenų liko sužeista, ka
da įlūžo Parkway “stan
dus,” ant kurio sustoję 
žmonės stebėjo karnivalą 
paradą, suruoštą demokra
tų partijos delegatams.

RADIO VALDOMI KARO 
LAIVUKAI

Portsmouth, Anglija. — 
Pastatyta šeši maži, bet ne
paprastai greiti ir stiprūs 
torpediniai karo laivukai, 
kuriuos galima bus vairuo
ti ir jais veikti be žmonių 
juose, o tik radio bangomis 
nuo kranto arba nuo dides
nių laivų. Kiek lėšuoja vie
nas laivas-draskūnas, už 
tuos pinigus galima pastaty
ti 18 tokių laivukų. Juose 
taipgi gali būti po desėtką 
jūrininkų.

Francijos Valdžia Netiki
Bausmių Sękmingumu prieš 

Italiją

Paryžius. — Francijos 
ministeris pirmininkas L. 
Blum seime pareiškė, kad 
tolesnis bandymas vykdyti 
Tautų Lygos ekonomines 
bausmes prieš Italiją būtų 
permenkas įrankis, kuriuom 
negalima būtų sugrąžinti 
Ethiopijai n e p riklausomy- 
bės, ypač, kad Anglijos val
džia nutarė tokias bausmes 
panaikinti. Todėl ir Franci- 
ia turės sutikti su jų panai
kinimu.

Amerikos ir Francijos Pro
testas Japonijai

Amerikos ir Francijos 
valdžios birž. 25 d. pasiun
tė Japonijai protestus, kad 
japonų k a r iai Peipinge 
stumdė ir šiaip šiurkščiai 
elgėsi su amerikonų ir fran- 
cūzų atstovybių kariais.

Bulgarija Pritariu Bausmių 
Nuėmimui nuo Italijos

Sofija. — Bulgarijos val
džia pritaria panaikinimui 
Tautų Lygos bausmių prieš 
Italiją. Tos bausmės buvo 
uždėtos kaipo žingsnis prieš 
fašistų karą Ethiopijoj.

New York. — Pernai 740 
Amerikos milįonierių pra
leido vasarą Europoj, o šie
met ten vasaroja 778 ame
rikiniai milionieriai.

teis-

kaip

Berlynas. — Nazių 
mas įkalino iki gyvos 
vos E rich ą Sevciką, 
įtariamą č e c h o slovakijos 
karišką šnipą.

Valetta, Malta. — Anglų 
teismas saloj e-tvirtovėjė 
Maltoje pasiuntė kalėjiman 
du Italijos šnipus. Šnipinė
jime įtariamas ir Italijos 
konsulas.
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SLA. 39-TAS SEIMAS
LAISVE

(Tąsa iš 1 pusi.)

d jis buvęs Bagočiaus pri- 
rstas pasitraukti iš San- 
ros apšvietos komisijos. 
>nas Vitaitis priminė ir 
i, būk SLA atstovo (jo 
ties) atsilankymas “Pa
ulio Lietuvių Kongrese” 
tune padėjo prikelti obal- 
s už demokratines tei- 

Puošiasi jis kitų 
unksnomis.
Visų nuostabai, St. Mi- 

helsonas, “Keleivio” re
daktorius, įneša, o St. Ge
gužis paremia priimti Vitai- 
čio raportą be diskusijų. 
Balsuojama: S a n d ariečiai 
su tautininkais kelia ran
kas, kiti susilaiko, o keletas 
balsuoja prieš.

Kodėl socialistų lyderiai 
šitaip padarė, dabar atsaky
ti peranksti.

Vakar Clevelandą aplei
do chicagiečiai dd. Šarkiu- 
nai, d-ras Pilka ir inžinie
rius Gabrėnas (iš Trenton, 
N. J.)

Šį popietį So. Bostono mi- 
nisteris Kubilius pagrąsino 
valdišku teismu L. Prūsei- 
kai, “Vilnies” koresponden
tui, už pavadinimą jo, Ku
biliaus, kunigu!

Sesija VII.
SLA 39-to seimo sesija 7- 

ta prasidėjo birželio 25 d. 
Po vardošaukio, prezidentas 
Bagočius daro pareiškimą, 
atsiprašydamas savo kolegų 
advokatų, kuriuos jis (kaip 
tūli mano) užgavęs antra
dienį, pavadindamas “am
bulance chasers” arba 
“džiabų jieškotoiais.” “Man 
tas išspruko iš lūpų netikė
tai,” sako p. prezidentas.

Vakar Carter hotely įvy
ko bankietas, kuriame daly
vavo apie 200 žmonių. Bet 
kaip bankiete, taip ir pri
vatiniuose pasitarimuose, 
žinoma, svarbiausiu klausi
mu buvo: “kurie laimės 
seimą?” Nemaža sensacija 
buvo iš Michelsono įnešimo 
užgirti redaktoriaus Vitai- 
čiO raportą be diskusijų. 
Nlijchelsonas teisinosi, kad 
♦fl esą padaryta strategiš- 

is sumetimais. Girdi, to- 
’ raporto priėmimas — 
aičiui smūgis. Jūsų ko- 
pondentas su tuo sutik- 
lenorėtų.
Ne mažesnės svarbos 
išimas: kas bus “Tėvy- 

redaktorium ? Eina 
idai, kad juo gali būti J.

.Irrušaitis. Girdėtis, kad 
žangioji sriovė statys jį. 
ndariečiai, žinoma, stos
Vitaitį.

Po vakarykščio laimėjimo 
iniko raporto klausimu), 
idariečiai šiandien jau
si galingi. Jie naudoja 
itingą strategiją: pasi- 
rste po visa svetainę, tūli 
lai sėdi priešakyj, kiti 
)akalyj; dažnai ima bal- 
ir agresyvėja. Atrodo, 

ms tėkš smarkiai nusi-
• . /•
akar minėjau, kad mi- 
3ris Kubilius grąsina d. 
veikai valdišku teismu 

’pavadinimo io (“Vil- 
i”) kunigu. Jis sakosi 
s ne kunigas, o protesto- 
ministeris; pavadinimas 
ligų ji užgavęs. Po kiek 
co, tačiau, ministeris Ku- 
□s savo nuomone atmai- 
ir pareiškė Prūseikns 

-man netrauksiąs. Vadi- 
i, visas incidentas likvi- 
>tas ir Prūseika galės ra- 
iu pasilsėti.
Vakar atėio seimui pa- 
nkinimas iš Kauno: nuo 
rtkevičienės. Griniaus ir 
ževičiaus. Sveikinime ra- 
ama delegatai kovoti už 

demokratinės santvarkos 
atsteigimą Lietuvoj.

Finansų komisijos rapor
tą išdavė (vakar) p. Varka- 
la. Raportas įdomus ir jis 
visai kitokio tono negu Vi- 
niko raportas. Jis objek
tyvus ir išsamus. Apie Fi
nansų komisijos raportą 
teks pakalbėti atskiru raši
niu.

Kontrolės komisijos var
du raportavo St. Gegužis. 
Raportas priimtas veik be 
diskusijų. Taipgi skundų ir 
apeliacijų komisijos pirmi
ninkas adv. Kalinauskas iš
davė raportą ir jis priimtas.

Už apšvietos komisijos di- 
didžiumą raportuoja dr. 
Montvidas. Po juo pasira
šo dr. A. Montvidas ir J. 
Miliauskas. Ministeris Ku
bilius pagamino mažumos 
raportą.

Didžiumos raporte buvo 
pažymėta kai kurių netiks
lumų, kaip, pav., įvardini
mų tam tikrų asmenų (Za
latoriaus), ir tt., delei ku
rių kilo diskusijos. Sanda- 
riečiai išėjo prieš, reikalau
dami didžiumos raportą at
mest. Įvyko karštų susirė
mimų del tvarkos ir paties 
raporto. Po valandos laiko 
'diskusijų, eita balsuoti. Už 
raporto priėmimą buvo 87 
balsai, o prieš—107. Vadi
nasi. sandariečiai laimėjo ir 
tas jiems dar daugiau entu
ziazmo įliejo.

Laike šitų diskusijų atvy
ko d. J. Miliauskas, iš Mc
Kees Rocks, Pa. Atvyko ir 
kitas delegatas — Edvardas 
Baltrušaitis, iš Pittsburgho.

Sesija nutraukta pietums.
. Sesija VIII.

Ji susirinko įtemptoj at
mosferoj. Sandariečiai jau
čiasi laimėtojais. Socialistai 
kaltina reporterį dr. Mont- 
vidą ir savo frakcijos arba 
sriovės vadovybę, kuri, jie 
mano, nemokėjo tinkamai 
išvesti kovos. Apšvietos ko
misijos raportas, jūsų ko
respondento nuomone, buvo 
silpnokas. Nereikėjo liesti 
smulkmenų, ypač įvardini
mų žmonių. Reikėjo “Tė
vynės” redaktorius kriti
kuoti daugiau esminiai, po
litiniai. Tokiu atveju būtų 
laimėta. Bendrai, šios die
nos pirmoj sesijoj pasiro
dymas sandariečių organi
zuotumo paryškino visą at
mosferą.

Jūsų korespondentui te
ko sužinoti, kad pereitą 
naktį sandariečiai su fašis
tais turėjo didelį kokusinį 
mitingą, kuriame dalyvavus 
visa jų Smetona ir gerai 
įšmaravo savo mašineriją.

Birštonas duoda įnešimą 
nriimti Kubiliaus ranortą. 
Kalba Tiškus. J. Miliaus
kas nurodo, kad mažumos 
raporto priimti negalima, 
nes ten daug netikslumų. 
Jis reikalauja mažumos ra
portą atmesti ir paskui te
gul apšvietos komisija pasi
taria ir paruošia bendrą 
raportą, priimtiną visam 
seimui.

Einama balsuoti. Pažan
gieji reikalauja slapto bal
savimo. Gegužis priešinasi 
ir reikalauja vardošaukio, 
nes, girdi, ta nusako Ro
berts taisyklės. Bagočius 
leidžia slaptam balsavimui. 
Balsu skaitytojai dalina po
pierėlius balsavimui, o san
dariečiai rėkia iš visu kam
pų : mes norim vardošaukio. 
Advokatai — šalna, Brad- 
čiulis, Grišius, Kalinauskas 
ir Laukaitis (teisėjas) — 
griebiasi už konstitucijos ir,

padarę konferenciją, reika
lauja vardošaukio. Bagočius 
skelbia 5 minučių pertrau
ką. Tuomet dar didesnis 
triukšmas. Popierėliai iš
dalinti.

Balsuojama. Delegatė Ja
navičienė praneša, kad Ge
gužis su Vaidyla vaikšto ir 
agituoja delegatus balsuoti 
už priėmimą raporto. Ba
gočius smarkiai subara Ge
gužį. Pastarasis sėdasi la
bai supykęs.

Bagočius papildo balsų 
skaitymo komisiją (kuri bu
vo iš keturių) dviem—Ku- 
ličiene ir šiurmaičiūte. Kai 
Bagočius paskelbė, kad da
bar eis balsavimas ministe- 
rio Kubiliaus raporto, tai 
Vaidyla pašokęs suriko: 
“Ne ministerio, o apšvietos 
komisijos nario.” Salėj juo
kas.

Kol komisija balsus su
skaitys, pakviesta labdary
bės komisija išduot rapor
tą. Pranešimą daro ponia 
Etk'ins. Priimtas.

Už jaunuolių komisiją ra
portavo p-lė Sabaliauskaitė. 
Raportas priimtas. Dakta
ras Vitkus raportavo už 
sveikatos komisiją. Priimta.

Pagaliau raportuoja balsų 
skaitymo komisija. Rezul
tatai toki: už Kubiliaus ra
porto atmetimą 102, už pri
ėmimą 99 ir trys popierė
liai tušti, nebalsavo. Vadi
nasi, pažangiųjų pusė lai
mėjo. Didelis entuziazmas 
pažangiuose nariuose. Šis 
balsavimas juk tai buvo vi
sapusis jėgų išbandymas. Ir 
jie dabar pasijuto turį di
džiumą. Tiesa, ta didžiuma 
labai maža, ir kai prisieis 
balsuoti redaktoriaus klau
simas, tai dar visko gali bū
ti.

Adv. šalna išduoda įstatų 
komisijos raportą, kuris ta
po priimtas.

SESIJA IX
Atmosfera karštėja. Ji 

karštėja ne tik dėka saulu
tės uoliam švietimui, bet ir 
dėka tam, kad Seimo dele
gatuos eina karštas tryni
masis.

Po vakar dienos patyri
mų, abi pusės negali pasa
kyti, katra iš jų turi didžiu
mą. Aišku, vakar vakaras 
buvo, galima sakyti, pasku
tinių spėkų mobilizavimosi 
vakaras. Abiejų pusių ge
nerolai ir karininkai dar
bavosi sukaitę, nustatydami 
gaires šios dienos mūšiam.

To pasėkoj šį rytą atvy
ko trys nauji delegatai: M. 
Bartulienė, iš C h i c a g os; 
Jurgis Valukas, iš Michiga- 
no; ir jaunuolis Williams, iš 
Pittsburgho. Prieš pastarą
jį buvo skundų ar kitokių 
priekabėlių, tačiau, didžiu
ma mandatų komisijos re
komendavo priimti jį dele
gatu, kaip ir kitus visus. 
Bagočius čia, reikia pripa
žinti, labai greit ir sugabiai 
paleido balsavimui ir Wil
liams tapo priimtas.

Menama, kad dar gali at
vykti iš sandariečių pusės 
delegatų. Girdėti, jog tū
liems prisieis naudotis or
laiviais pasiekimui Cleve- 
lando laiku.

Prez. Bagočius pareiškia, 
kad, nors darbų labai daug, 
tačiau Pild. Tarybos užtvir
tinimas ir redaktoriaus rin
kimas bus 2 vai. po pietų 
šiandien. Jūsų korespon
dento nuomone, tai labai 
gera strategija.

Kalbant apie redakto
riaus rinkimus, tenka atsi
minti, kad Seime randasi t. 
v. Valaičio grupė, t. y., tau
tininkų grupė, nesutinkanti 
su sandariečiais ir dirvi

niais (Karpiaus tipo) fašis
tais. Kur stovės ši grupė, 
kai ateis redaktoriaus rin
kimas? Ar Vitaitis jai pri
imtinas?

Tiek apie bendrą padėtį.
Ši sesija aukojama kuo

pų ir pavienių narių suma
nymų svarstymams. Advo
katas Šalna tuos sumany
mus skaito.

Nutariama p a n a i k i nti 
prezidento ir iždininko pa- 
gelbininkams algas. Vietoj 
to—pakelti abiem algas. 
Dabar bus mokama: prezi
dentui Bagočiui $100 į mė
nesį, o iždininkui Gugiui — 
$150.00 į mėnesį. Kitais žo
džiais, pirmajam $1,200 me
tams, o antrajam—$1,800 
metams.

IX Sesija užsidarė 12:30 
vai. dieną.

SESIJA X
Eina vardošaukis, o po jo 

laukiama rinkimų. Sakoma, 
atvyks Jurgeliūte, bet jos 
kol kas .dar nesimato, nors 
jau 2 vai. po pietų. Taipgi 
kalbama, kad ir adv. Lopa- 
to atlėks orlaiviu. Su juo 
atvyks dar trys delegatai. 
Šiuos žodžius rašant, atvy
ko vienas pažangiųjų pusės 
delegatas— A. Kauskas, iš 
Grand Rapidso. Priimtas. 
Tas dar kartą parodo, kad 
buvo dirbama neblogai.

Vinikas skaito vardus 
daugiausiai gavusiųjų balsų 
į Pild. Tar. asmenų. Nu
tarta balsuoti aklamacijos 
būdu ir vienbalsiai visi už
tvirtinti. Laikinai Bagočius 
užleido pirmininko vietą p- 
lei Zinkiūtei.

Einama balsuoti redakto
rių. Montvidas rekomen
duoja sekamus asmenisr. 
Juozą Baltrušaitį, Stasį Vi
taitį ir Joną Valaitį. Pas
tarasis atsisakė.

Balsuojama slaptu balsa
vimu. Vitaitis gauna 108 
balsus, (o Baltrušaitis—101. 
Taigi Vitaitis pasilieka 
“Tėvynės” redaktorium se
kamiems dviem metams.

Vadinasi, visa SLA vado
vybė pasilieka kaip buvusi. 
Už Vitaitį, pasirodo, balsa
vo visi fašistai ir sandarie
čiai ir dar vienas-kitas, tam 
tikrais sumetimais, iš pa
žangiųjų.

Korespondentas.

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves 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 GRAN." STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikai įrengtos dvi koplyčios dv**- 
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū 
duonoj nėra jokių dažų flei chemikalų. Mūsų duoną valygyc 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytoj 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, j krautai 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČI1

Harrison - Kearny, N. J.
ALDLD 136 kuopos pikni

kas, kuris įvyko 21 d. birže
lio, pavyko vidutiniai. Tiesa, 
del tūlų priežasčių žmonių ne
buvo perdaugiausia, bet visi 
linksminosi smagiai, ir, kaip 
girdėjau, liks ir pelno. Buvo 
trys puikūs daiktai ant laimė
jimo ,kuriuos aukojo šie drau
gai: laikrodėlį—P. Josmanta, 
fontaninę plunksną — M. žo
lynas, porą karvelių—P. Mar- 
šonas, o karveliam puikią 
k 1 ė t k ą padarė ir paaukojo 
draugas Pakštas. Aukoj tįsiem 
draugam, varde 136 kuopos, 
tariu širdingą ačiū! Nuo sa
vęs turiu pridurti, kad viršmi- 
nėti laimėjimam daiktai buvo 
perdaug brangūs; tokie daik
tai geriau tinka dideliem pa
rengimam, kur atneštų daug 
daugiau pelno. Buvo ir pro
grama, kurią išpildė Sietyno 
Choras iš Newarko. Kadangi 
Šalinaitė, choro vedėja, nepri
buvo, tai drg. M. Janušoniū- 
tei vadovaujant choras pui
kiai sudainavo keletą daine
lių. Varde 136 kuopos, Siety
no Chorui tariu širdingą ačiū!

♦ . 1
“Laisves” Pikniko Reikalais

Pranešu Ilarrisono ir Kear
ny lietuviam, kad ALDLD 136 
kuopa yra nutarus pasamdyt 
porą busų, kuriais galima bus 
važiuot į “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks 4-tą d. liepos, 
Brooklync. Todėl meldžiu vi
sų harrisoniečių ir kearniečių 
pasiskubint užsisakyt vietas 
busuose, nes vėliau galit ne
tekt vietų. Kaina bus priei
nama — pigesnė negu trau
kiniais. Norintieji užsisakyt 
vietas busuose kreipkitės pas 
šiuos draugus: P. Maršonas, 
22 Davis St., Harrison; Mar
cinkevičius, 111 John St., ir 
Josmantai, 330 John St.

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Karp
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.

Puslapis Trečias

Pas viršminėtus draugus jūs 
gausite smulkmeniškas infor
macijas. Tik nesivėluokit, o 
kreipkitės į juos kuo greičiau
siai.

Kuopos K or. W. jZelin.

■m-”1”"*1". , ■ t-,—n j
Camden, N. J. — Ameri- "-sų 

kos Radio Korporacijoj dar 
tik 300 skebauja prieš 12,- 
000 streikierių. Šimtai ir I
tūkstančiai streikierių pi- 
kietuoja fabrikus.

VARPO KEPTUVEf
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Barėm Yra
Skaniausi.

į

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, 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, Pasteries, 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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

NAUJOJE VIETOJE
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"Dievo Prisakymai” Sutrempti 
Katalikų Vadai Tą Rėmė

I
F*
?■

Neminint kitų tikėjimų, 
katalikų kunigai ir jų vir
šininkai bažnyčiose sako, 
kad “10 dievo prisakymų 
yra svarbiausi pamatiniai 
dėsniai katalikų tikybos”. 
Tą matom ir jų biblijoj. 
Girdi, kas juos peržengia, 
mirtinai nusideda. Gi tikin
tieji žmonės išmokę tuos 
prisakymus iš atminties 
kalbėti kaipo poterius. Bet 
jeigu juos po vieną prisi
minus palyginsi su Musso
linio užpuolimu ir užgrobi
mu nekaltos Ethiopijos, tai 
matysi, kad Mussolinis su 
savo fašizmo gaujomis, vi
sus tuos tikybos dėsnius su
trempė. O kas nežino, kad 
ta pati dvasiški j a tą rėmė 
ir užgyrė—tą matysim že
miau.

Nenuostabu, kad Musso
linis atliko tuos baisiausius 
žvėriškus darbus, nes pas 
jį niekuomet nebuvo žmo
giškų jausmų. Mes jo gyve
nimo istoriją žinom, ji juo
da; jis buvo parsidavėlis ir 
pardavikas darbininkų or
ganizuotų jėgų. Jisai, būda
mas socialistu, keliais atve
jais pardavė marksistinius 
principus, vėliaus pastojo 
atviru renegatu. Apie 
metus, kuomet Italijos 
bo masės sukilo prieš 
naudotojus ir pradėjo
Valdyti fabrikus - dirbtuves, 
Mussolinis, būdamas šių 
darbininkų vyriausiu vadu, 
suvylė juos žadėdamas iš
kovoti visus reikalavimus, 
o tuo pat laiku slaptai, par- 

1920 
dar- 

iš- 
už-

sidavęs buržuazijai, rinko 
reakcinį elementą, kurį su
organizavęs, pavadino fa
šizmu. Ir tada atviriausiai 
stojo mirtinu darbo žmonių 
priešu. Tuomet fašistų 
gauja, Mussolinio vadovy
bėj, buvo buržuazijos ap
ginkluota ir visukuo aprū
pinta, puolė kaip L pasiutę 
žvėrys, kiekvieną darbinin
kų pasipriešinimą išnaudo
tojams, teriojo, žudė ge
riausius darbininkų klasės 
gynėjus!

Italijos turtuoliai, fabri
kantai, dvarininkai bei dva- 
siškija, į tai žiūrėdami, iš 
džiaugsmo rankas trynė!

Vienok Italijos fašizmas, 
savo šalyje kardu ir ugnia 
rėžydamas, privedė prie to, 
kad ir pats fašizmas turė
jo sužlugti, jei nebūt pavy
kę užgrobti Ethiopijos. O 
būtų nepavykę, jei Franci ja 
ir Anglija nebūtų Mussoli
nio fašizmą išgelbėję, . jei 
Tautų Lyga būtų panaudo
jus sankcijas, kaip pastaro
sios bubnijo.

Ar šiaip ar taip, šis Mus
solinio fašistų žygis užpuo
lime ir užgrobime' nekaltos 
bei nepalyginamai silpnes
nės šalies, yra toks pasi
bjaurėtinas, kad prilygsta 
nuožmiausiems p 1 e šikams, 
kurie įsibriauja į ūkininko 
namą, išžudo gyventojus ir 
pasigrobia jų turtus. Skir
tumas tik tame, kad pasta
rieji nužudo tik keletą žmo
nių, o Mussolinis su savo c- 7

gaujomis išžudė tūkstan

čius užpultųjų, kitus tūks
tančius savo jaunų žmonių 
sugrūdo į mirties nasrus!

Na, ir tokius fašistų raz- 
baininkiškus darbus, kata
likų dvasiški ja rėmė ir už
gyrė. Kad jie tai darė, tai 
ne tik ką svietiškoji spau
da faktais išparodė, bet 
net jie patys savo dvasiškoj 
spaudoj darė viešus pasidi
džiavimo išsireiškimus. Vie
nu tarpu net 40 vyskupų ir 
arkivyskupų Italijoj suau
kojo net savo “šventus” žie
dus Mussoliniui del Ethiopi- 
joj žmonių užmušėjystės ir 
grobimo. Jų valdonas papa 
Pijus XI nedraudė jiems 
dėtis prie Mussolinio tų 
kruvinų darbų. ’ Pagaliaus 
kada ethiopų ir sostinė Ad
dis Ababa liko .užgrobta, li
kusieji gyventojai pavergti, 
tai ir pats papa Pijus XI, 
išlindęs iŠ po maskos pada
rė viešą pareiškimą, dėkojo 
“dievui”, kad sėkmingai ka
ras užbaigta ir jau taika— 
nors taikos dar ir šiandien 
nėra. Vadinasi, “šventas 
tėvas” ir kiti dvasiškiai 
džiaugiasi, kad atlikta tie 
baisiai kruvini plėšimo-gro- 
bimo darbai!

Taigi tas dvasiški jos ko- 
operavimas su Mussoliniu 
bei jo fašizmu, kaip zerko- 
le aišku, kad jie patys ne
tiki į tuos prisakymus, nei 
į patį dievą. Šioj gadynėj, 
kuomet žinojimo mokslas 
daro stebuklus, vargiai kokį 
kunigą rastumei, kad į virš- 
gamtiškumą tikėtų. Jie ži
no, kaip ir kiti mokytesni 
žmonės, jog tokių daiktų, 
kaip dievas, velnias ir jiems 
panašūs niekuomet nebuvo 
ir nėra. Tie prisakymai, ku-

LAISVE

Waterbury, Conn.
Kaslink Brooklyn© “Laisvės” 

Pikniko
Paėmus dienraštį “Laisvę,” 

kur tik pažvelgsi, visos koloni
jos, visi draugai rengiasi į 
“Laisves” metinį pikniką, kas 
busais, kas karais, bet apie 
waterburieciu rengimąsi žinu
čių nesimato.

“Well,” turiu pasakyti, kad 
waterburieciai rengiasi į “L.” 
pikniką, net dviėm busais iš 
Waterburio nuvažiuosime.

Draugui J. Janulevičiui ga
na sėkmingai vyksta busai 
organizuot, o mums prigelbs- 
tint, tikimės, kad labai daug 
Waterburio gyventojų nuva
žiuosime 4 liepos į “Laisvės” 
pikniką Brooklynan.

Waterburieciai su džiaugs
mu skaito montelliečių pasta
bą, kad žada sudaryti keletą 
mašinų ir atvykt į “Laisvės” 
naudai rengiamą vakarienę 11 
d. liepos, bet su ta išlyga, kad

riuos kunigija veidmainiš
kai skelbia būk tai dievo, 
yra senovės vergų savinin
kų išmislai, idant apsisau
gojus nuo vergų keršto už 
nepakeliamus kankinimus.

Kadangi tas viskas aiš
kiai parodo, jog kunigija 
perdėm iki pačiam popiežiui 
netiki į tai, ką bažnyčiose 
mokina kitus, tai koks gi iš- 
rokavimas tikėti jų veidmai
niškoms pasakoms ir juos 
užlaikyt savo darbo vai
siais? Pagalvokit, tikintie
ji darbo žmonės, o pamaty
sit reikalą atsikratyt nuo 
jų ir rūpintis savo ‘klasės 
reikalais.

A. Arbačiauskas. 

waterburieciai dalyvautų “L.” 
piknike 4 liepos Maynarde.

Draugai, šį sykį jau nebe
galime prižadėt, kad dalyvau
sime jūsų piknike, nes jau 
anksčiau pradėjome rengtis, 
organizuot busus į “Laisvės” 
pikniką Brooklyne. Tokiu bū
du tik ateityj prižadam atsi
lankyt į jūsų, draugai, iškil
minguosius parengimus, bet šį 
sykį nuoširdžiai kviečiame 
jus, draugai, dalyvauti šioj 
milžiniškoj “Laisvės” naudai 
vakarienėj. Taipgi kviečiame 
ir kitus tolimesnių, kolonijų 
draugus dalyvauti tame mūsų 
iškilmingame parengime.

BERN. J. SHAWK0NIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey

Valstijose
reikale visada jums 

pata:maus pigiai.
Graborystes

mielai
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytą Kop’yčią 
ir salę del po šermenų pit*tų.
Teikiam nemokamai veliaua’os 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

Minima vakarienė įvyks 11 
d. liepos, Lietuvių Parke, už 
Lakewood ežero. Atvažiavę 
svečiai iš tolimesnių vietų, už
tikriname, būsite aprūpinti 
nakvynėmis. Tadgi mes, pa
rengimo komisija, nuoširdžiai 
kviečiame kaip apylinkės ko
lonijų draugus, taip ir iš to
limesnių dalyvauti tame mūsų 
parengime.

M. Vaitonaitė,
Komisijos Narė.

»

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Stokite į Irving Siutų Kliubą 
Lengviausias Būdas Istorijoj įsigijimui siūto.

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

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

Visi šio kliubo nariai turi progą gauti $30.00 vertės siūtą 
už įmokėjimus 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 
Įsigijimui siūto už^ special? kainą, kaip augščiau minėta. Bet jeigu 
jums nepapultų už special? kainą, jūs vistiek gaunate siūtą labai 
lengvais išmokėjimais per penkioliką (15) savaičių. Pabaigoj pen
kiolikos (15) savaičių, jūs užeinate į mūsų krautuvą 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.

.....

Puslapis Ketvirtas

Francijos Rubežiai Es 
Anglijos Rubežiai

PARYŽIUS. — Anglijos 
karo ministeris A. D. Coo
per birž. 25 d. pareiškė, kad 
“Francijos rubežius, tai yra 
mūsų rubežius.” Tuom leido 
suprasti, kad Anglija padė
tų apsigint Francijai nuo 
Hitlerio.

and 
CARPENTERS 

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

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 I aw at 

f 1928 Avenue M Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 

' premises.
BERTRUM S. JESSEN

1928 Avenue M Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
A-4047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of th . : Z-

( 407 Myrtle Avenue,
į County of 
f premises.

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

1 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 
premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN 
1185 Liberty Ave. Brooklyn,

the

N.

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 
premises.

MARY LOMBARDI
250 Rockaway Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8849 has been issued to flio undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1819 Avenue U, 
County of Kings, to 
premises.

DOMINICK 
1819 Avenue U

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
C. CARISTI

Brooklyn, N. Y.

the

__  ... under
Alcoholic Beverage Control Law at

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

407 Myrtle
PHILIP SCHUPACK
Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
AZU51 has been issued to tho undersigned 

r to sell beer at retail under Section 75 
i of the Alcoholic Beverage Control Law at
t 1144 Nostrand Ave.,
I County of Kings, to

premises.
ERNEST

1144 Nostrand Ave.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
MEYER 

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 the Alcoholic Beverage Control Law at 
112 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of. Kings, to be consumed off the 
premises.
JOHN H. and SEGET.KE TtMMF.RMANN 

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 Uw 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 I^iw at 
70 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

JOHN NEWMAN
75—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 the Alcoholic Beverage Control law at 
766 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 

theCounty of Kings, to be consumed off 
{promises.

HANS VIETS
Franklin Ave. Brooklyn N.7«i Y.

NOTICE 
A-7528 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
2823 Avenue U 
County of Kings, 
premises.

No.is hereby given that License 
issued to the undersigned 
retail under Section 75 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off

NOTICE is Jiereby given that License No. 
A-3782 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail . under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Av., 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN F. 
Block Island 

Island Ave.,992 Coney

75

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

the

No.

JACOB
2823 Avenue U

C. FRITZ
Brooklyn, N.

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

NOTICE is hereby given that License 
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 
premises.

FRANK BRZOZOWSKI
(Green Wood Tavern)

715—5th Avenue Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that 
A-7369 has been issued tp the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4106 Avenue D, 
County of Kings, to 
premises.

GERTRUDE 
4106 Avenue D

License No. 
undersigned 
Section 75

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
M. ARNOLD

Brooklyn, N. Y.

144 Patchen
NOTICE is

FRED DREWES
Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

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

Brooklyn, 
the

485 Myrtle Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of 
■ be consumed off

485 Myrtle
HENRY 

Ave.
ROETH

Brooklyn, N.
NOTICE 
A-5281 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
4902 — 
County of 
premises.

1 is 
has

beer
No.hereby given that License 

been issued to the undersigned 
at retail under Section 75

at 
7th Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

4902—7th
FRANK B. STU BE

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

A-5827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Brooklyn, 
the

195 Hoyt 
County of 
premises.

195 Hoyt

Street, Borough of
Kings, to be consumed off

SOPHIE MULLER
St. Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
A-6197 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4201 Avenuo J, Borough' of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off i irom

MORRIS RAPPAPORT 
4201 Avenue J Brooklyn, N.

retail under Section 75

the

No.NOTICE is hereby given that License 
A-8308 has. been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
421 Wythe 
County of 
premises.

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

421 Wythe
IDA ASSENNATO
Ave. Brooklyn, N.

KARKHECK 
Food Stores 

Brooklyn, N.

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

at retail under Section

NOTICE is hereby given that License No. 
B-805 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1628 Fulton St. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
1628 Fulton

FOTINS 
St.

SAVAS
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A *4 35 3 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is 
A-7469 has 
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.

1415 Foster
JOHN HARTE

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B-2647 has 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control I^tw at 
348 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SYLVIA HIRSCHHORN 
D-B-A Carroll Cafeteria 

Utica Ave. Brooklyn, N.348

hereby given that 
been issued to the 

beer at retail under
License No. 
undersigned 
Section 76

the

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6051 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under SecHon 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 updersigned 
to s>ll beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
332 Foster 
County of 
premises.
332 Foster

Avenue, 
Kings, to

HERMAN 
Avenue

75 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HERZWEIG
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4300 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic 
1689 Nostrand 1 
County of Kings, to be 
premises.

JUSTIS THEODOR 
Nostrand Ave.

retail under Section 
Beverage Control Law at 
/c., Borough of Brooklyn, 

consumed off the

1689
LORENZEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7181 has been issued to the undersigned 
io sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

34 Cedar 
County of 
premises.
34 Cedar

HERMAN SPATH
Street Brooklyn, N.

the

NOTICE
A-4780 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
107 Montague St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that 
A-7384 has been issued to the 
to sell beer at retail under ______
of the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
566 Rogers Avenue, 
County of 
premises.

License No. 
undersigned 
Section 75

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 76 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue

566 Rogers
JOHN KLENKE

Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
A-7681 has 
to sell beer at _____
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3334 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
been Issued to the undersigned 

retail under Section 75

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 the Alcoholic Beverage Control Law at 
112 Nevins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

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

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

Hamilton Parkway. __
County of Kings, to be consumed 

premises.
BENJAMIN VULTAGGIO

Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
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 
County of 
promises.

1 Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

256 Rogers
ISRAEL KAPLAN
Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B-1353 has 
to sell 
of the 
4911 Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the- 
premises.

JOHN WELCH 
(Avenue I) “Bar & Grill”) 

4911 Avenue I) Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A-3936 has 
to sell beer
Alcoholic Beverage Control Law at 758 
Nostrand Ave,, Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed off the premises.

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

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

Control Law at

NOTICE is hereby given that License Nei į 
B-2452 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail under Section 7® ’ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
658 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premiso*.

658
SOLOMON LEVINE

(Levine’s Kosher Delicatessen)
Rockaway Ave. Brooklyn N. Y

License No. 
undersigned 
Section 76

NOTICE is hereby given that 
13-1811 has been issued to the 
to sell beer at retail under ---------
of th i Alcoholic Beverage Control Law at

Knickerbocker Ave., Borough of Brook- 
County of Kings, 

premises.
FRANK

Knickerbocker Ave.

282 
lyn, 
the
282

to be consumed on
NILO

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
B-2205 has been issued to the 
to sell beer at retail under ____
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
268 Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

License No. 
undersigned 
Section 76 NOTICE is hereby given that License N< 

B-1020 has been issued to the undersign? 
to sell beer at retail under Section 7 
of the Alcoholic Beverage Control Law i 
1428 DeKalb Ave., Borough of Brookly 
County of Kings, to be consumed on tl 
premises.

KARL SCHEUERMANN
1428 DeKalb Ave. Brooklyn, N. L

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 Law at 
16 Sumner Avenue, Bol-ough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

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

NOTICE is hereby given that 
B-347 has beteh issued to the 
to sell beer at retail under

License No. 
undersigned 

___  Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control T>aw 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 
B-2960 has been issued to the 
to sell beet* at retail under 
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.

License No. 
undersigned 
Section 76

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1245 has been issued to the 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2576 Fulton St., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

.undersigned
retail under Section 76

the

o.NOTICE is hereby given that License N 
B-1154 has been issued to the undersign'd 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Contrb) JLaw at 
326 Tomkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cons'uned oh tho 
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 7( 
of th? Alcoholic Beverage Control lAw al 
347 Atlantic Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE 
347 Atlantic Ave.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NO*
A-6 
to 
of 
597
Couniy of Kings, to be consumed off 
premiMO.

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

TICE is hereby given that License .....
#91 has been Issuer! to the undersigned 
sell beer at retail under Section 75 
tpo Alcoholic Beverage Control Taw at 

'anderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
r of Kings, to be consumed off the

No. NOTICE is
A-7595 has
to sell beer at retail under Sectipn 75 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
370 Crescent Street, ,Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 
1 Law

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

HENRY CARL KARKHECK 
D-B-A Newkirk Delicatessen

996 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A-7181 has 
to sell 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15—3rd Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON
Brooklyn, N. Y.

hereby given that 
been issued to the 

beer at retail under
License No. 
undersigned 
Section 75

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 I^rw at 
3916—18th Avenue, Borough of' Brooklyn, 
COunty of Kings, to be consumed on the 
premises.

PARKVIEW KOSHER DELICATESSEN 
& RESTAURANT, Inc.

3916—18th Ave. 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

No.License 
undersigned 
Section 76

4613-15—3rd

CALOGER
Brooklyn, N. Y.

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

County of Kings, to be consumed on 
premises.

RUDOLPH LOUIS
2212 Voorhies Ave. Brooklyn, N.

NOTIQE is hereby given that License No. 
A-7584 has been Issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I aw at 
17_ Sumner Avenue, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed off theCounty of 
premises.
17 Hamner

SAMUEL MILLET
Av*. 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-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 H. KARKHECK
104 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A-6567 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
71' Utica *------ --------- - -' * ■
County of 
promises.

hereby given that 
been issued to the 

at retail under
License No. 
undersigned 
Section 75

71 Utica

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

SAMUEL BLUMBERG
Ave. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License __
B-749 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Section, 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3623 Avenue S,

No.

3623 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on
premises.

CLARA S. 
3623 Avenue S

MORGANBESSER
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that 
B-493 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
414 Utica 
County of 
premises.

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

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

NOTICE is hereby given that License No 
B-156 has been issued to the undersignec 
to sell beer at retail under Section 7'. 
of th" A'coholic Beverage Control Law at 
326 Roebling St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed\on the 
premises. ,

ISIDORE ZIMMERMAN
326 Roebling St. Brooklyn, N.

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

JOSEPH
523 Evergreen Ave.

ANGELIS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N 
B-1320 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Sectton J 
of the Alcoholic Beverage Control Lew 
497 Myrtle Ave. 
County of 
premises.

Ave., Borough of Brooklj,. 
Kings, to be consumed on the

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
A-8097 has been issued to the undersigned 
to sell '__  ..
of the Alcoholic Beverage 
1808A “ ' - -

beer at retail under Section 75 
Control law at 

St., Borough of Brooklyn.1808A Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB 
1808A Fulton St.

BI LEK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE la I 
A-5826 has I 
to. sell beer ..... ... ..... ....„...... ltz
of th" Alcoholic Beverage Control I aw at 
168 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

.’ at retail under Section 75

148 Howard
ERNEST W1NGES
Ave. 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 
o' 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-8290 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control I,aw 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
A-7195 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Rockaway Ave., 
County of Kings, to 
premises.

HYMAN 
80 Rockaway Ave.

is hereby given that License No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KILSTĘIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2367 has been issued to the undersigned 
to soil beOr St retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
111 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed bn the 
premises.

CLINTON PETER ROGERS
Ill Utioa Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE, is hereby given that License No. 
A-7382 Has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
392 Crescent Street, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is : 
A-7 894 has I 

beer
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
• at retail under Section 75to sell un-r ai rėmu untier neeuon in 

Alcoholic Beverage Control Taw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

1212 .— 5th Ave., 
County of Kings, to 
prcmfMa.

7212
L CARL 

5th Ave.
KOENIG 

Brooklyn, N.

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

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

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

WILLIAM HASSENKAMP & 
PAUL H. HASSENKAMP

321 Greenwood Ave. Brooklyn, N. Y.

•NOTICE is hereby given that License No. 
A-7183 has beeh issued to the undersigned 
to sell beev at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3077 Fulton St., ■ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

3077 Fulton
IODORE BARTH

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2560 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of thė Alcoholic BevOrago Control Law at 
285 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premisas.

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

HELEN
392 Crescent St.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
HELMS

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-3862 has been issued to tl?e undersigned 

----- retail under Section 75to sell beer at ____ ____ ______
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3010 Avenue D Bofough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
B-1121 has 
to sell beer at ____ .
of the Alcoholic Beverage ____
422 Brighton BeaCh Ave., Borough o 
Brooklyn County of Kings, to be consume< 
on the premises. 

SOPHIE BECKER
422 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. 3

hereby given that License N< 
been issued to the undersigne< 

'1 retail under Section 7
Control . Lkw a

NOTICE is hereby given that License Nt 
B-2385 has been issued to the undersign? 
to sell beer at retail under Section 7 
of the Alcoholic Beverage Control Law a 
495 Grand Street, 
County of 
premises.

_____ Borough 6f Brooklyn
Kings, to be consumed on th<

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

ELY MORDEN
3010 Avenue D. , Brooklyn, N. Y.85 Hudson

NOTICE is hereby given that License Na 
B-1701 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under S« 
of the Alcoholic Beverage Control 
85 Hudson 
County of 
premises.

Avėniie, 
Kings, to

ANNA

ion 74
__ __ _____ ŽaĮK al
Borough of Brooklyn 

be consumed on the

GERVE -
Brooklyn. N. Y.
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liddlefield, Ohio
ykęs Piknikas ALDLD Ap- 

ičio Naudai-Susiorganizavo 
> Jaunuolių Kuopa—Bet 
uvių Farmer!ų Draugiško 
klliubo Veikla Nekokia

drželio 13 d. įvyko šešių 
r b i n inkiškų organizacijų 
iras dieninis ir naktinis 
tikas draugų Rūbų farmo- 
, Jis buvo surengtas ALD 
15-to apskričio naudai. J 
iiką atsilankė 150 žmonių.

vupo 15-to apskričio pikni- 
as, tačiaus, turėjo būt daug 
aitlingesnis, jei visų apylin- 
j kuopų draugai būtų daly
tę. N e ž i n a u del kokios 
.ežasties draugai akronie- 
i ir youngstownieciai neat- 
mkė. Rodos, kad į pikniką 

.lionė iš visų pusių buvo ne- 
lįjtolimiausia.
vBet čia reikia duoti kredi

tas draugam clevelandiečiam 
ir apylinkės farmeriam ALDL 
D 51 kuopos nariam už skait
lingą atsilankymą ir pasidar
bavimą 15-to apskričio nau
dai, o ypač draugam Rūbam 
už suteikimą veltui vietos šiam 
piknikui ir už dideles aukas. 
Nes draugai Rubai darbu li
aukomis daug prisidėjo prie 
pikniko. Drg. Rūbas aukojo 

* piknikui vietą, o draugė Ru- 
bienė du dideliu sūriu, skanių 
pyragaičių ir kitokių užkan
džių. Reikia tarti ačiū ir visai 
rengimo komisijai už pasidar
bavimą. Dėkojame taipgi vi
siem dalyviam už atsilankymą 
ir parėmimą darbininkiškos ap- 
švietos organizacijos, 15-to 

f apskričio.
Bet šioj apielinkėj nekurie 

lietuviai darbininkai dar nesi
stengia suprasti ir įvertinti 
darbininkiškų o r g a n i zacijų 
svarbos ir kovos už savo rei
kalus. Tokie, norėdami pa
kenkti piknikui ALDLD 15-to 
apskričio, buvo tą pačią die
ną pašonėj surengę kitą, be- 

^tikslį pikniką. Bet jis jiem 
patiem mažai naudos tedavė 
ir menkai pakenkė mūsų pik

nikui. Klasiniai sąmoningi 
darbininkai moka suprasti ir 
įvertinti savo darbininkiškų 
organizacijų reikalingumą ko
voj už savo reikalus, todėl jie 
jas ir remia.

ALDLD 15-to apskričio pik
nikas buvo surengtas be įžan
gos tikietų, bet buvo pasek
mingas ir sudarė apskričiui pel
no virš $30.

Dabar keletas žodžių apie 
pačią Middlefield apylinkę. 
Joje gyvena smulkūs farme- 
riai, visi sunkaus darbo žmo
nės. čia stambesnių farmerių, 
galima sakyti, kaip ir nėra. 
Visi mažažemiai, ir sunkiu sa
vo triusu pasidaro sau šiokį 
tokį pragyvenimą.

Tarp šios apylinkės farme
rių darbininkiško judėjimo 
kaip ir nėra, išskiriant lietuvių 
darbininkų judėjimą, čia ran
dasi pora desėtkų lietuvių far
merių. Lietuviai, klasiniai są
moningesni farmų darbo žmo
nės, skaito darbininkiškus lai
kraščius “Laisvę” ir “Vilnį”, 
taipgi ir darbininkiškų orga
nizacijų laidos knygas. Visi 
sugyvena draugiškai.

s Čia nuo 1933 metų gyvuoja 
ALDLD 51-ma kuopa, ši kuopa 
susiorganizavo vien tik iš 
darbininkų-farmerių. Kokiose 
aplinkybėse, taip ir veikia. 
Negalima tikėtis, kad ji pasi
rodytų su šauniais parengi
mais, dideliais perstatymais 
veikalų ir dainomis, kaip mies
tų kuopos; tik tiek džiugina, 
kad ji gyvuoja ir gerai veikia, 
pagal savo aplinkybes. Gali
ma sakyti, kad ji nariais skait
linga, kaipo tokioj savo mažoj 
lietuvių kolonijoj. Narių turi 
27 ir visi užsmoka narines 
duokles. Susirinkimus lanko 
visi ir gyvai svarsto organiza
cijos ir kitus darbininkų klau
simus. Susirinkimai įvyksta 
stubose iš eilės. Kadangi šei
mynoje pasitaiko du kuopos 
nariai, tai išpuola į metus be
veik po du susirinkimu kiek
vienuose namuose. Už susirin
kimų vietai nereikia mokėti, 
tai tas sutaupo kuopos iždo.

Kadangi šioje kuopoje 
draugai sugyvena sutikime, 
tai po kiekvieno susirinkimo 
turi “arbatėlę” ir draugiškai 
pasišnekuočiuoja ir pasidžiau
gia draugiškumu, taip ir nu
veiktais darbais organizacijos 
labui.

Kuopa vasariniais sezonais 
surengia apie porą piknikų, o 
žieminiais sezonais rengia va
karuškas bei kortavimo vaka
rus. Abelnai reikia pasakyti, 
jog iš darbininkų draugų far
merių daugiau ir negalima no
rėti. Jų veikimas ir pasilink
sminimai rengiami darbinin
kiškų organizacijų naudai, be
je, dar galėtų būt pavyzdys 
ir kitom lietuvių farmerių ko- 
lonijorm Tik mes turime pa
sistengti suorganizuota į ALD 
LD apšvietos organizaciją tuos, 
kurie dar nuošaliai stovi nuo 
josios.

Šioje farmerių apylinkėje 
ką tik išgirdau dar vieną link
smą naujieną—apie lietuvius 
darbo jaunuolius.

Birželio 15 d. susiorganiza
vo 10 jaunuolių į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, sa- 
višalpinės organizacijos, kuo
pą. Tą pačią dieną jaunuoliai 
su pagelba draugų Rūbų ir 
drg. Grinių nuvažiavo pas gy
dytoją, išlaikė sveikatos kvo
timus ir tą patį vakarą jau 
laikė kuopos susirinkimą. Su
sirinkimas buvo gyvas ir pa
sirodė visų jaunuolių didelis 
noras dar kitus organizuoti ir 
auginti šią masinę darbininkiš
ką savišalpos organizaciją. 
Susirinkimas išrinko kuopos 
valdybą iš gabių jaunuolių ir 
gabią kuopos korespondentę 
Heleną Baziliutę. Tuoj po su
sirinkimo, tą patį vakarą jinai 
ir parašė korespondenciją iš 
kp. susirinkimo į “Tiesą”, į 
anglišką skyrių. Manoma, kad 
jinai darbuosis ne tik kaipo 
korespondentė, bet ir gavimui 
naujų narių į savo kuopą.

Girdėt, kad nariai jaunuo
liai sekančiam susirinkimui 
jau turi prikalbinę tris naujus 
narius. Linkėtina jaunuoliam

LAISVE

gerų pasekmių tame prakil
niame darbe, ir reikia tarti 
ačiū ALDLD 51-mos kuopos 
draugam už pagelba jaunuo
liams organizuotis ir veikti.

Teko matyti, kaip draugai 
Rubiai ir drg. Griniai, per vi
są dieną farmoj sunkiai dirbę, 
o vakare, nepaisydami savo 
nuovargio ir išlaidų, susisodi
no į mašiną jaunuolius ir ve
žė 25 mylias į Rainsville pas 
gydytoją ir į susirinkimą, kur 
teko laukti iki vėlybos nakties. 
Tegul, draugai, tas jūsų nuo
vargis būna jaunuoliam ant 
naudos ir tarnauja kaipo pa
vyzdys kitų kolonijų lietu
viam darbininkam.

Ši LDS jaunuolių kuopa nu
merio dar neturi ir laukia jo 
su visomis informacijomis iš 
Centro, kaip tvarkytis ir veikti 
organizacijos naudai.

Bet gaila, kad dar nevisi 
lietuviai darbininkai šioj apy
linkėj moka suprasti masinių 
darbininkų organizacijų rei
kalingumą ir pamatinį veiki
mą savo būvio pagerinimui.

Šioj apylinkėj gyvuoja ir 
Lietuvių Farmerių Draugiškas 
Kliubas. Jis nemato reikalo 
veikti darbininkų klasės gero
vei. Šis kliubas įsisteigė 1934 
metais. Įstojimas į jį yra $1, 
narinės duoklės po 10 centų 
per mėnesį. Jo vyriausias tik
slas—aplankyti sergantį narį 
ir mirusiam nariui nupirkti 
vainiką; antra, tai nupirkti 
kliubo nariui sėklos, jeigu jam 
reikalinga. Tai tokie šio kliu
bo “uždaviniai.” Bet iki šiol 
nieko panašaus jis dar neatli
ko ir nemanau, kad jis savo 
tarimus kada nors išpildys. 
Nes kliubas važiuoja ne tomis 
vėžėmis, kuriomis buvo užsi
brėžęs. Taip antai, kliubas 
užsisakė Smetonos “kavalie
rių” Karpį pasakyt prakalbą. 
Taigi pastarasis ir agitavo ra
šytis į kliubą ir saugotis nesu- 
sidėti su pažangių pažvalgų 
žmonėmis ir nestoti į jų orga
nizacijas. Sako, čia jum vieta 
prigulėt prie šio kliubo, ir bū
site aprūpinti literatūra.

Paskui kliubas rengė keletą 
piknikų ir vakaruškų ir pasi
darą kiek pelno; bet pelną 
nuo parengimų kliubas pradė
jo vartoti nenaudingiems tiks
lams. Pereitom užgavėniom 
pasiskyrė iš iždo $15 ir su
rengė sau šaunų tarpsavinį 
pasilinksminimą. Tūlų kliubie- 
čių nuomonė tokia. Sako, jei 
ižde randasi pinigų, tai kam 
juos aukoti visuomenės reika
lams? Jeigu mes užsidirbam, 
tai mums reikia pasiskirti iš 
iždo keletą dolerių ir patiem 
pasilinksminti, o ne “kokiem 
žydeliam^ aukot ant pasilinks
minimų.”

Kaipo draugam darbinin
kam, kliubiečiam reikėtų pa
galvoti, ar taip pridera dary
ti, betiksliai iždas eikvoti. Nes 
jei žmonės remia kliubą, tai 
nori, kad kliubas gyvuotų ir 
likusį pelną naudotų geriem 
tikslam, o ne prašvilpimui.

Jei, kliubiečiai, * ir toliau 
taip nesąmoningai veiksite, tai 
toli nenuvažiuosite.

Draugai, žinau, kad jūs vi
si esate sunkaus darbo žmo
nės, visi apkrauti dideliais 
taksais. Valdančioji klasė vi
sus lygiai spaudžia ir-stengia
si kuo daugiausiai išnaudoti. 
Bet nereikėtų mums, draugai, 
pasiduoti ir klausyti fašistinių 
agitatorių. Mūsų visų darbi
ninkų būtinas reikalas yra 
dėtis į masines darbininkiš
kas organizacijas ir vieningai 
veikti savo klasinei naudai, 
čia šioje apylinkėje gyvuoja 
masinės ALDLD apšvietos or
ganizacijos 51-ma kuopa. Tat 
ir kviečiu visus apylinkės lie
tuvius darbininkus į ją įsira
šyti. Tada visiems būtų links
miau ir sėkmingiau veikti dar
bininkiškame judėjime.

A. M. B.

Cambridge, Mass. — Su
streikavo 800 Boston Wov
en Hose Kompanijos mezgė
jų. Pirm streiko tik pusė 
jų buvo unijistai, o dabar 
jau visi.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MONTELLLO, MASS.
Amerikos Lietuvių Kongreso, ku

ris buvo Clevelande birželio 20 ir 21, 
atgavimui Lietuvos landžiai civilių 
laisvių, delegatų raportas įvyks ant
radienio vakarą, birželio 30, Liet. 
Taut. Namo svetainėje, 7 vai. vaka
ro. šiame viešame susirinkime pra
šome visus dalyvauti ir išgirsti ra
portus iš taip svarbaus kongreso.

Į dienraščio “Laisvės” pikniką, ku
ris įvyks 4 liepos (July), Maynard, 
Vose Pavilion parke, iš Montellos 
eis busas. Kaina vienas doleris ypą- 
tai. Išeis 10 vai. ryto nuo Liet. 
Namo. Norinti važiuoti užsiregis
truokite pas komisijos narius F. 
Bartkų, K. Beniulį, W. Ambrose, G. 
Shimaitj arba pas kitus ALDLD 61 
kp. narius.

G. Shimaitis.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 1 d. liepos, Jurginėje 
svetainėje, 7:30 vai. vakare. Apart 
svarbių choro reikalų bus išduotas ir 
raportas iš Liet. Kongreso, kuris 
įvyko Clevelande, ii’ bus , išduotas 
Meno susivažiavimo raportas. Tad 
visi dalyvaukite.

(152-153)

YOUNGSTOWN, OHIO
L.D.S. 9-tos kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 5 d. liepos pas Misevi
čius, Masury, Ohio. Čia kartu bus 
ir A.P.L.A. 24 kp. susirinkimas. Bus 
išduotas raportas iš Liet. Kongreso, 
ir visiems bus įdomus.

J. Kasperavičius.
(152-154)

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.

Kast. J. Mikitas.
(152-153)

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, Clevelande.

A. V.
(151-153)

PATERSON, N. J.
L.D.S. 123 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 5 d. liepos, 10 vai. ryto,, 62

Puslapis Penktas
. .".".gi

Lafayette St. Visi nariai dalyvauki
te, nes turėsime daug svarbių da
lykų apsvarstymui.

Fin. Rašt. J. Matačiunaa.
(152-158)

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N. Y. x

Telephone Evergreen 7-1516
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y. 
Telefonas Juniper 5-6776

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių grupių ir pavienių. 

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway512

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT J4ne.

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

EER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

6p has been 
11 beer at 
> Alcoholic 
V 2 Avenue

'»TI(fE ta hereby Riven that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control law at 
H, Borough of Brooklyn.

I of Kings, to be consumed on the 
| * THOMAS WYNNE
1 (BOB’S RESTAURANT)
12 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

’M! is hereby given that License No.
1 has been issued to the undersigned 
1 beer at retail under Section 76 
-Aieoholic Beverage Control Law at 
isson Avenue, Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on the

HENRY NEWHILL
lasson Ave., Brooklyn, N. Y.

r
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 76 
a Alcoholic Beverage Control Law at 
Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
v of Kings, to bo consumed on the 
■es.

DORA SLOTNICK
'ompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

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

1 beer at retail under Section 76 
» Aieoholic Beverage Control Law at 
(tica Avenue, Borough of Brooklyn 

of Kings, to be consumed on the

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

E Is hereby given that License No.
• has been issued to the undersigned 
Į beer at retail under Section 76
* Alcoholic Beverage Control Law at 
yey Avenue, Borough of Brooklyn, 
r of Kings, to be consumed on the 
V /GINO TURATTI
fy /Ave., Brooklyn, N. Y.
Į —-----------------
J is hereby given that License No. 
fhas been issued to the undersigned 
Ibeer at retail under Section 76 
Alcoholic Beverage Control Law at 

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

es.
VITO LICAVOLI

(d-b-a REX TAVERN)
imboldt St., Brooklyn, N. Y.

’E Is hereby given that License No. 
LJias been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 76 
j Alcoholic Beverage Control Ij»w at 

cnįue U, Borough of Brooklyn, 
3 of Kings, to be consumed on the 
< ' GUSS1E BERSHATSKY
1 snuo U» Brooklyn, N. Y.

*3 Is hereby given that License No. 
. has been issued to the undersigned 
1 at retail under Section 76
j Aieoholic Beverage Control Law at 
ptfosc Avenue, Borough of Brooklyn, 
į Of Kings, to be consumed on the 

v * ANTONIO GRTMAUDO 
ja MONTROSE BEER GARDEN) 
■troOs Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
1 has been issued to the undersigned 
’ beer at retail under Section 76 
į Alcoholic Beverage Control Law at 
'idge Street, Borough of Brooklyn, 
j of Kings, to be consumed on the

ANTHONY LATVAITIS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
II 316 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Ijiw at 
966 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK J. Me GRATII
966 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 437 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6901---4th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be eonsumed on the 
premises.

RIDGE DINER, INC. 
6901—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 77 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control I^iw at 
259 Johnson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BUTCHERS HOME CLUB, INC.
259 Johnson Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1380 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
571 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

JERRY CARBONE
571 Park Avc„ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 432 has been issued to the undersigned 
to sell beer 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 157 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 3111 Emmons Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

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

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 Lnw 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 1046 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con Vol 
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 is hereby 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, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NORBERT HUTTNER
591 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

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 1.32 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. Hamilton P’kway,Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1040 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 1.32 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 741 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 317 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Taw at 
85 Johnson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM HEMPE
85 Johnson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 226 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
687 Do Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 74 4 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4«T Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL GESCHE
487 Nostrand A\p., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1443 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
185 Irving 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 issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
.39-41 Kossuth Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
FREDERICK & PAUL J. PARTHEYMULLER 
39-41 Kossuth PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lic.ense No. 
A 3977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1709 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed off the 
premises.

EDWARD COHEN
1709 Nost'ramJ Ave., Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
B 712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 'under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
.37 Varick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1061 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Tompkins Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL GILGOFF
14 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2043 has been issued to the undesigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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 I^aw at 
116 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP BLOOM
116 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 618 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-72 Bogart Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BOROUGH CAFETERIA, INC.
56-72 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1703 has been issued to the undersigned 
to sell beer at1 retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control laiw at 
52 Jay Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUISA MARTENS
52 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1774 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
514-16-18 Johnson Av. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 20.33 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage .Control Law at 
437 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
preniises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 89 has been issued to the undersigned 
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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2687 has been issued to the undęrs: jned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
13 Siegel Street, Borough of Broo’-.lyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
BENJAMIN BERGER & JOSEPH BERBER 

(d-b-a Berger and Son)
13 Siegel St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1770 has been issued to the undersigned 
to sell bęer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
64 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises, 

DINABURG’S INC.
64 Graham 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, to be consumed on the 
premises.

MIKE KASIDONIS 
(CLINTON COFFEE SHOP)

408 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 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 the 
premises.

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

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

MOY KIM and JONG Q. HOP 
(d-b-a YOUNGS RESTAURANT)

6917—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1622 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47.3 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2.378 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law 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 sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8.3 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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 Uw at 
442 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH EHRLICH
442 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8016 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF II. 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 Uw at 
1.31 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 sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 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 Law at 
842 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES Mo NAMARA 
852 Fulton St. Brooklyn, N. Y. 2224 Avenue X,

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
B 1564 has been issued to the undersigned A 4976 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under SecOon 76 to sell beer at retail under Section 76 
of ,the Alcoholic Beverage Control Law at ‘ of ^the Alcoholic Beverage Control ^Law at 
753 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

753 Myrtle
MARGARET GEIGER
Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7283 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
112 N. Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNARD Me MAHON
112 N. Henry St., 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 Uw 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 hereby given that License No. 
A 7166 hąs been 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 
promises.

PAUL WIESE
5711—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6291 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2905 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING TAGER 
(QUALITY FOOD GROCERS)

2905 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Liccnso No. 
A 7088 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I^iw at 
•3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KRESSE
3442 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
977 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8152 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4402 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL WEINER
4402 Church Ave., 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.

AUGUST CORDS
1541 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7257 has been issued tp the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 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 ithe Alcoholic Beverage Control Law at 
2224 Avėnue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

' MICHAEL DAVIS
-> Brooklyn, N. Y. 

7101—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GUADAGMINO
Ave., Brooklyn, N. Y.7101—3rd

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5828 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID MELTZER and MORRIS FOX 
114 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7746 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1004 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUBIN MARCUS
1004 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6078 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail , under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1000 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUEL BULOS
1000 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 67.38 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I^w at 
1016 Broadway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES HUGHES
1016 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4799 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
20 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 

I premises.
PHILIP STEINER,

20 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 3795 has been issued to the undersigned 
to sell bėer 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 on the 
premises.

HENRY A. BESTE 
(HENRY’S COFFEE SHOPPE)

329 Furman St., Brooklyn, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue
tarpe 12th ir 13th St*., N. Y. C.

Gydo odos, kraujo, pttslia— 
Šlapinimosi ligas.

V*l. t nuo 10:80-8; Sekmad. 111-1 dkag
Tel.i Algonqiin 4-82H
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
I

Majoro “Nebuvo Na
mie” Bedarbiam Nuėjus

Jūsų Reporteris Bėdoj, Reik 
Daugiau Kooperacijos Iš 

Draugų Kolonijose

Draugas J. Kuodis 
Vyksta Chicagon

Williamsburge Reikalauja 
Vaikams Žaislaviečių

Eks-kareivis Sam Katz po
licijai pranešė, kad jau ket
virtą sykį jis buvo apvogtas 
savo valgomų daiktų krautu
vėj, 133 Lafayette Ave., Bro- 
klyn, keturių metų laikotar
pyje. Plėšikai nubėgo, pasi
grobę $60.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Penktadienį bedarbių dele
gacija nuėjo pas majorą La
Guardia, kad perstatyti jam 
bedarbių problemas. Trys šim
tai pikietų maršavo prie mies
to salės, o jų delegacija nu
ėjo į vidų ir virš valandą iš
laukė, kad pasimatyti su ma
joru. Po ilgo laukimo jiems 
atsakyta, kad majoro “nėra 
namie”, negalėsiąs jų matyti. 
Jo sekretorius Howe taipgi 
esąs be galo “užimtas”, kad 
svarstyti bedarbių reikalus.

Galop, kada delegacija ne
siskubino lauk ir policijai pri
siėjo areštuoti delegaciją arba 
duoti pasimatymą, tik tada 
sekretorius atskubino, įsakė 
palikti peticiją ir pareiškė ne
turįs laiko argumentuoti.

Tačiau delegacija laikėsi 
savo, pranešdama, kad ji rei
kalauja viešos Sąmatos Tary
bos sesijos svarstymui bedar
bių. reikalų, 40 nuošimčių pa
kelti pašelpą, panaikinti dis
kriminuojančią registraciją, 
nediskriminuoti veteranus, ku
rie ką tik gavo bonus, taipgi 
pridėti dolerį į mėnesį šeimy
nai pirkimui ledo.

Delegaciją sudarė Michael 
Davidow, Helen Lynch ir 
Frankie Duty nuo Bedarbių 
Tarybų ir Brandon Sexton, 
Neil Harrison ir Henry Rorke 
nuo Darbininkų Sąjungos.

Sugrįžus delegatams, buvo 
prakalbos prie Franklino 
statulos. Čion publika pa
daugėjo iki 1,200. Kalbėtojai 
pastebėjo, kad majoras “mus 
taip myli, jog nori būti, nuo 
mūsų kuo toliausia”. Mat, jis 
išsikraustė galan Bronxo. Be
darbiai sako, kad jis yra New 
Yorko miesto majoras ir turė
tų būti ten, kur miesto pilie
čiai galėtų jį pasiekti.

vežimui 
pikniką,

pasisukti

Bed.

Sugrįžo Iš Kongreso

Aną dieną paskelbiau kele
tą man žinomų asmenų, at
vykstančių busu iš Bingham- 
tono. Po to visa eilė kitų ko
respondentų ir reporterių ra
šė savo sugaudytas žinias apie 
busus ir kitas susisiekimo prie
mones, užlaikyats vežimuida 
mones, užkinkytas 
svečių į “Laisvės” 
Brooklyne, 4 liepos.

Svieteli, dabar nei
niekur negaliu, už visų dava- 
dus turiu atsakyti. Klausimai 
ant klausimų:

—Kas atvažiuos iš Philadel- 
phijos ?

—Keli busai. . .
—Po šimts p...., ką man 

reiškia tavo busai, man svar
bu, kas tuose bosuose ?

Susigriebiau, sakau : “Lyros 
Choras.”

—Argi aš Lyros Chore pri
klausau ? Dabar aš žinau tiek, 
kiek žinojau pirma apie pri
busiančius iš Philadelphijos. 
Sakyk, kas tie Lyros Choro 
nariai ?

Nemalonu buvo prisipažinti, 
kad ir aš tiek težinau. O ar 
manote, kad tik apie Phila
delphijos pribusiančius žingei- 
dauja. Tokių pat klausimų 
yra apie Hartfordą, Waterbu- 
rį ir kitas kolonijas. Plačiame 
Brooklyne yra žmonių, turin
čių draugų ir pažįstamų “vi
sam sviete” ir jie nori žinoti, 
ar jie pasimatys su jais “Lais
vės” piknike. Kolonijų drau- 
gai-gės nepadarytų klaidos 
pranešdami apie savo pribu
vimą ir ką jie norėtų susitikti, 
o mane tuomi išgelbėtų iš “Jo
nuko” rolės.

Vietiniams dar noriu pri
minti : paskubinkit įsigyti ti- 
kietus, nes tik prie iš anksto 
pirktų tikietų bus dovanos, 
kurios yra $10, $7, $5 ir $3.

Piknikas įvyks ateinantį šeš
tadienį, 4 liepos (Fourth of 
July), Ulmer Parke, Brookly
ne.

Vargšas Rep.

iššeštadienio rytą sugrįžo 
Cleveland© paskutinis iš lais
vieji), buvusio Am. Lietuvių 
Kongreso aktyvių delegatų, d. 
R. Mizara, “Laisvės” redakto
rius. Jisai užtruko dalyvavi
mui ten pat Cleveland e ėju
siame SLA Seime, iš kur par
vežė įdomių žinių.

*Drg. Mizara šeštadienį, 4 
liepos, vyks į Maynard, Mass., 
kur kalbės ten būsiančiame 
“Laisvės” piknike.

Piliečių Kliubo Gaspadorium 
Išrinktas S. Masiulis

Rep.

Policijos Ataka Mokykloj

“Laisvės”, pirma- 
birželio, išvyksta 
Ten nuvykęs jis 
mūsų dienraščio 

ir abelnai Chicagos

Draugas J. Kuodis, buvęs 
“N. G.” administratorius, o po 
vienybės tarp LDD ir ALDLD 
dirbęs prie lietuvių darbininkų 
dienraščio 
dienį, 29 
Chicagon. 
dirbs prie 
“Vilnies”
lietuvių, darbininkų judėjime, 
kaip kad veikė čionai.

Draugas Kuodis yra vienu 
iš daugiausia pasidarbavusių 
draugų už vienybę tarp pozi
cijos ir opozicijos. Dėlto prieš 
jį su draugu Prūseika, kaipo 
buvusius atsąkomingose vieto
se, įtakingiausius draugus, at
suktos No. 2 opozicijos didžio
sios kanuolės. Nepaisydamas 
to, d. J. Kuodis, kaip ir d. 
Prūseika, pasiryžusiai 
tebedirba pravedimui 
nybės, įtraukimui juo 
buvusių ir tebesančių 
joj draugų į bendrą
už darbo žmonių reikalus.

Mes, brooklyniečiai, di
džiuojamės ir džiaugiamės jo 
veikimu, sykiu esame įsitikinę, 
kad nuvykęs Chicagon bus 
tuo patim tenykščiam 
ninku veikimui, kuo 
Brooklyne.

Linkime geriausios
gyvuoti ir darbuotis didžiojoj 
lietuvių kolonijoj Chicagoj.

Williamsburgo tėvų ir šiaip 
darbininkų bei piliečių orga
nizacijos bendrai pradėjo vei
kimą išreikalavimui iš miesto 
žaislaviečių, vaikams, šiame 
tirštai apgyventame distrikte 
žaislaviečių labai retai rasi, 
apart poros nesenai įrengtų 
Johnson Avė. parkutyje ir 
Williamsburgo tilto aikštėje.

Minėtos 
gia masinį 
nio vakarą, 
School No.

(Keap Sts. Kalbės žymūs orga
nizacijų veikėjai.

Svarbu visiems, o 
tėvams dalyvauti, 
vių vaikų sveikata
nukenčia del nebuvimo žaisla
viečių ir jų gyvybė išstatoma 
pavojun, kada turi žaisti gat
vėse, tarp skrajojančių auto
mobilių, kurie užmuša šimtus 
vaikų kas metą.

organizacijos ren- 
mitingą antradie- 
30 birželio, Public 
19 prie So. 2nd ir

ypatingai 
nes lietu- 
taip pat

pietų, už- 
mokyklos 
ir tuomi 

mokyklos

Vakar, 3 vai. po 
si d arė New Yorko 
vasariniam sezonui 
laikinai užsibaigė 
eiga 1,250,000 mokiniam-stu-'
dentam. Tuomi irgi paliuosuo-' 
ta nuo darbo 36,000 mokyto-1 
jų iki rugsėjo 14 dienos, kuo-: 
met vėl prasidės mokyklos.

Bedarbių organizacijos ves 
masinį pikietą prie New Yor- 
ko miesto salės ir miesto dalių 
prezidentų namų. Tai daroma 
protestui prieš bandymą at
imti pašalpas iš 50,000 šeimy
nų.

dirbo ir 
tos vie- 
d augiau 
opozici- 
veikimą

4

Pranešimas
C. BROOKLYN, N. Y.

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

kietus, nes iš anktso perkant turė
site progų laimėt dovaną. Tikietas 
galite gauti pas J. Jušką, čevery^ 
kų krautuvėje, 79 Hudson Ave.

(151-152)

Kraujas Išsprendė Bylą

darbi- 
buvo

kloties

Mary A. Schirp, penkių me
tų vaiko motina, patraukė tei
sman pasiturintį fabrikantą 
George Hatsch, būk jis ją su
viliojo Montclair viešbutyje 
1931 metais ir būk jis 
jos kūdikio tėvas. Trys 
tų trijų asmenų kraujo 
išanalizuoti ir patirta,
Hatsch nekaltas, nes jo krau
jas visai kitokis.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK, N. Y.

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

Prot. Sekretorius.

Svečiai “Laisvės” Įstaigoj

esąs 
lašai 
buvę 
kad

REIKALAVIMAI
Reikalingas maždaug patyręs dar

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

Su mokesčiu 
Rašykite se- 
Route No. 2.

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” 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. Stagg 2-078S NOTARY
Night Tel. J-niper 5-491J 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 palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobiliu* vestuvėm, 

parent, krikfitynom Ir kitokiem ? 
reikalam.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
Vravorų 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

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

(151-153)
Clement Voketaitis

LIETUVIS ADVOKATAS
113 West 42nd Street 

NEW YORK CITY 
Telefonas Bryant 9-7763

Jieško Apsaugos Kalėjime 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)

J. R. Gudeliauskas su žmo
na, iš Auburn, Pa., 27 d. bir
želio sugrįžo iš Lietuvos, pa
buvę ten vos 4 savaites. Išva
žiavo Lietuvon 5 gegužės, ma
nydami pasisvečiuoti ten porą 
mėnesių. Bet, kaip sako d. 
Gudeliauskas, dabar Lietuvoje 
viskas labai suspausta; žmo
nės dideliam skurde; ypač la
bai nepasitenkinę sušaudymu 
keturių valstiečių ir daugelio 
įkalinimu ilgiems metams ka
lėjimo.

Gudeliauskai ten buvo laike 
taip vadinamų rinkimų į sei
mą (Užuguosčio apylinkėj, 
Aukštadvario valse., Trakų 
apskr.) Jis sako, kad “rinki
mai” į seimą, tai nebuvo rin
kimai, bet užtvirtinimas pa
čios valdžios pastatytų savo 
pakalikų.

Policija jau vieną mėnesį 
jieškojo Diego Atria, 28 metų, 
ryšyje su nužudymu Daniel 
Meehan. Viikar- Atria įėjo 
Gates Ave. policijos stotin ir 
pasidavė areštui sakydamas: 
“Man saugiau būti kalėjime.” 
Mat, jis pasibijojo kai kurių 
gengsterių.

Sav. Vincas Višniauskas / 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai J 

šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

)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)

Liūdna Dainos Užbaiga
Trys Hicksville, Nassau, 

augštesnės mokyklos studen
tai dainuodami ėjo namo tam
siu Newbridge keliu. Gatve va
žiuojantis automobilis juos 
parbloškė ir Francis Ongania, 
17 metų, tapo mirtinai sužeis
tas. Dominick Savatella, 16 
metų, sulaužyta koja, o tre
čias jaunuolis neužgautas.

Dr. Herman Mendlowitz

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCr 
KIRPIMAS

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.

33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312
!■

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Penktadienio vakarą įvyko 
Liet. Am. Piliečių Kliubo ne
paprastas susirinkimas, kuria
me buvo rinkimas gaspado- 
riaus-mandžerio. Juomi vėl iš
rinktas S. Masiulis. Prieš jį 
statyti kiti du kandidatai, J. 
Krasnickas ir P. Kuloka. Ma
siulio šalininkai rimtai argu
mentavo, nurodinėdami jo tin
kamumą užėmimui tos vietos. 
Jo priešininkai elgėsi nerim
tai, baubimu [bandydami įti
kinti. Mano manymu, tas ne
daro garbės jiems patiems, ne
gi jų proponuojamiems kan
didatams.

Balsavimuose už Masiulį 
paduota virš 80 balsų, už 
Krasnicką virš 50, už Kuloka 
—9.

Laisves” Rep.

Otto Richter Badauja 
Ellis Saloje

Kostumeriai Patys Peršasi OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš rytoTroko kėravotojas ir kitas 

darbininkas buvo sužeisti, 
kuomet jų trokas atsimušė į 
Wyckoff Heights ligonbučio 
ligonvežimį.

Kitoj nelaimėj Harry Chuck, 
63 metų chinas, lengvai su
žeistas, kuomet automobilius 
jį parbloškė prie Flatbush 
Ave. ir Fulton St. Automo
bilius tada atsimušė į stovintį 
lavonvežimį.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St. Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto oro

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie

Stillwell Avenue
Season Lockers tik

už $5.00

I
,1

Birželio 21 dieną Otto Rich
ter paskelbė bado streiką, pro
testuodamas prieš Labor De- 
partmentą, kuris atsisako jį 
paliuosuoti po kaucija. Birže
lio 23 d. Am. Ateivių Gynimo 
Komitetas aplankė jį kalėjime 
Room 211, darydami spaudi
mą į viršininkus, kad Rich- 
ter’į paliuosuotų po kaucija.

Birželio 26 d. delegatai iš
važiavo į Washingtoną įteikti 
protestą darbo ministerei Per- 
kins’iutei ir AF of L preziden
tui Green.

Otto Richter turi 21 m. am
žiaus ir yra vedęs Amerikoj 
gimusią moterį. Apleido Vo
kietiją rugsėjo mėn., 1933 m. 
Laike didžiojo San Francisco 
laivakrovių streiko, 1934 m., 
areštuotas Darbininkų Centre 
ir kaltinamas slaptu įvažiavi
mu į šią šalį. Deportavimas 
į Vokietiją jam gręsia mirčia 
Hitlerio budelių naguose, to
dėl organizacijos protestuoki
te prieš jo deportavimą.

Protestus siųskite: Commis
sioner of Immigration Mac- 
Cormack, taipgi ir Labor De
partment, Washington, D. C.

Kaimietis.

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės j 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 Arterij’ų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios j’ūs 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— “ "

James Monroe High School 
sienoj, virš durų yra įrėžtas 
sekamas obalsis: “Kur baigia
si teisėtumas, prasideda tiro
nija.” Panašiai įvyko prakti
koj pereitą ketvirtadienį minė- 
toj mokykloj, kuri yra di- 

K džiausią pasaulyje.
' Tironija prasidėjo, kada 
viršininkas Dr. Henry E. Hein 
pareiškė, kad jis neduos diplo
mų garbės studentam Jeanet
te Gottzeit ir Isidore Auer
bach už dalyvavimą studentų 
prieškariniam streike.

Laisvė žodžio ir civilių tei
sių pasibaigė irgi tą pat ket
virtadienį, kada prieš mokslo 
baigos ceremonijų pradžią 
pašaukti 6 detektyvai sumušė 
ir areštavo Phillip Kaplan, be
darbį karpenterį, vyrą Ber- 
thos Kaplan, Tarpt. Darb. Ap
sigynimo Valstijos Kalinių 
Gelbėjimo Departmento atsto
vės, kuris pradėjo aiškinti su
sirinkusiems D-ro Hein pasi
elgimą. Studentai visą laiką 
pikietavo mokyklą.

Bala Išdavė Taksės Vagį

jty 
f Kliubo Piknikas

Kliubo piknikas, kuris turė
jo įvykti 13 birželio, bet ta
po atidėtas iš priežasties lie
taus, dabar rengiamas 12 d. 
liepos (July), Klasčiaus Clin
ton parke, Maspethe. Įžanga 
40 centų.

Susirinkime Buvęs.

Stanislovui Michalski, 23 
metų, nusibodę mokėti pinigus 
vežimui takse namo iš Wilr 
liamsburgo į Long Island City, 
tai jis “pasiskolino” stovinčią 
taksę prie North 9 St. ir Bed
ford Ave. Važiuojant namo jis 
buvo sugautas, kuomet jis 
smarkiai pervažiavo vandens 
balą ir aptaškė policistą Paul 
Baron. Policistas Michalskį iš
klausinėjo ir areštavo.

Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

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

jokių ekstra mokesčių.

Ragina Unijas Vienytis
Cigarų Dirbėjų Unijos Pro- 

gresyvis Komitetas atsišaukė į 
narius suvienyti lokalus 144 ir 
389 į vieną ir išrinkti eilinių 
narių vadovybę. Rinkimai 
įvyks 30 šio mėnesio, 247 E. 
84th St.

Jaunas žuvininkas William 
Laita, 22 metų, prigėrė perei
tą trečiadienį, kuomet didelė 
vilnis nunešė jį nuo akmenų, 
ant kurių jis buvo užsilipęs 
žuvauti ties 85 St., Rocka
way Beach. Jis gyveno po 
num. 120 Boerum St., Brook
lyne.

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 svetainė vestuvėms, parems bei organizacijų 
parengimams.

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

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Pl.

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