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Kiekvienas sąmoningas Ame
rikoj darbininkas su giliu pri
tarimu tėmija revoliucinę Ispa
nijos darbininkų ir valstiečių 
bendro fronto kovą prieš fašiz
mą. Kiekvienas klasiniai pro
taujantis darbininkas turi su
prast, jog būtinai reikia sustip
rinti Komunistų Partiją, kad 
galėtume atmušt fašizmo pavo
jų Jungtinėse Valstijose.

Visi teisingi, kovojantieji •; 
darbininkai yra šaukiami įstot | 
į Komunistų Partiją. Kiekvie-; 
nas gi partijietis šiame narys
tės vajuje galėtų pasidarbavęs 
atvest į Kom. Partiją po du 
tris naujus draugus.

Žinomas Anglijos rašytojas 
H. G. Wells antru kartu lanko
si Sovietų Sąjungoj. Jis jau 
kalbėjosi su drg. J. Stalinu 
Maskvoj ir užbaigdamas tarė:

“Aš dar negaliu kaip reikiant 
įvertinti, kas yra nuveikta jū
sų šalyje, kur aš tik vakar at
vykau. Bet aš jau mačiau lai
mingus veidus ir sveikus žmo
nes, ir aš žinau, kad jūs daro
te ką tai labai didelio. Skirtu
mas, lyginant su 1920 metais, 
yra labai stebėtinas.”

Pirmu kart Wells buvo at
vykęs į Sovietų Sąjungą 1920 
metais.

Francijos ministeris pirmi
ninkas Douifiergue grūmoja iš
leisti naujus fašistinius įsaky
mus, kad suardyt socialistų ir 
komunistų bendrą kovos fron
tą. Buržuazinė Paryžiaus spau
da gąsdina socialistų vadus, ro
dydama į Ispanijos įvykius. Gal 
ir nubaidys tūlus vadus, bet ne 
eilinių darbininkų mases.

Karžygiški Ispanijos darbi
ninkų bendro fronto veiksmai 
yra gausingas įkvėpimas visų 
šalių darbininkams kovoj prieš 
fašizmą. .................... . „ , .. ?

Francijos komunistai ir socia
listai pasiskyrė spalio 30 d. kai
po bendro fronto demonstraci
jų dieną visoj šalyj prieš fa
šizmą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Vkv Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mes:’ 3, Tito 
Retežius, o site
Pasaulį!
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REVOLIUCIONIERIAI TURI UŽĖMĘ
4 CINKLU, AMUNICIJOS CENTRUS ’

Fašistai Traukia Kareivius iš Afrikos prieš Revoliuciją; 
Išardyta Daug Gelžkeliu; Valstiečių Sukilimai Argą

NEW YORK. — Streikan 
išėjo jūrininkai ir kiti dar- į 
bininkai nuo devynių laivų;' 
sustreikavo Erie Basin 2- i 
ros prieplaukos laivakro-1 
viai. Prie jų prisidėjo 501 
nariij Darbo Federacijos!' 
Tarptautinės Laivakrovių 
Sąjungos. Streikas sklei
džias Brooklyno prieplauko
se.

Baltimore, Md.—Sustrei- - 
kavo penkių laivų jūrinin- j 
kai.

Boston, Mass. — Streikan 
išėjo dviejų’ laivų darbinin
kai ir jūreiviai.

Norfolk, Va.—Prie strei
ko prisidėjo penkių laivukų 

i darbininkai. Į
Bendro streiko komiteto 

sekretorius HaroldBaxter 
sako, jog už poros dienų 
streikas New Yorke ir Bro- 
oklyne visai įsivyraus.

Kiekvienas užstreikuotas 
laivas prieplaukose skaitlin
gai pikietuojamas.
Streikierių Reikalavimai
Bendro fronto streiko ko

mitetas skelbia tokius mari- 
ninkų reikalavimus:

8 valandų darbo diena, 44 
vai. darbo savaitė visuose 
laivuose.

75 centai už viršvalandį.
Pridėt 33 nuošimčius al-

■i

NEW YORK. — Pereitą savaitę da rbininkai nuolat demonstravd prieš 
Academy of Music Teatrą ant 14-tos gatvės, kur griežė fašistinės Mussoli- 
nio milicijos orkestrą. Teatro vedėja i skundėsi miesto vyriausybeį kad de
monstrantai ir pikietininkai padare $2,000 nuostolių, atgrasindami publi- 
L ą. Policija kelis kartus užpuolė demonstrantus.

MADRID. — Įsteigta So-, darbininkai šturmavo kar- 
vietų valdžia Padro del ReyĮeivių kazermes. Viso^ krau- 
mieste pietinėj Ispanijoj. Į tuvės uždarytos.
Dieną pirmiau susikūrė So-i Darbininkai užėmė Cerro 
vietas Uncastillo miestelyj. į Deliro Alhama miestą ir iš*

j kėlė raudoną vėliavą ant , 
k 1 valdybos rūmo.

I 600 mainierių atakavo Lina- 
. ' res miesto valdybos rūmą.

Smarkių mūšių įvyko Tęvoj, 
Tintoj, Alicantej, La Carolinoj. 
Streikieriai bombardavo polici
jos centrą Ferrol mieste. »

Malagoj r e v o 1 i u cioriieriai 
šturmavo kalėjimą, norėdami 
paliuosuot politinius kalinius. 
Kalėjimo viršininkas M. Ca
zorla mirtinai sužeistas.

Valdžia daugiausia tik tro- • i 
Revoliu- kais ir laivais tegali persiunti- 

ka- nėti kariuomenę, nes revęliyci- 
; onieriai praardė daug gplžke- 

lių ir tiltų. į.j-i-t
Oviedo mieste darbininkai1 vė- ~

Green Būk Reikalauja 
30 Vai. Darbo Savaitės

Šiauriniame Ispanijos pa-i 
kraštyj sukilėliai užėmė • 
Murcel tvirtumą su dideliais Į 
ginklų ir amunicijos sandė
liais. Trubio, Eibar ir Ovi- 
deo, trys pirmiau paimti di
dieji ginklų ir amunicijos 
centrai, tebėra revoliucio
nierių rankose, v •

Fašistinė Lerroux valdžia 
pasiuntė karo laivą “Liber- 

i tad”, kuris bombąrduoja: 
: Murcel tvirtovę. 
jCidnieriai atsišaudė iš 
* nuolių.

Mobilizacija prieš 
Darbininkus da tikrai karišką artilerijoj Itgr——  ........................  — M J“* ■ D J • * da tikrai karišką artilerijos ROt*ŽINIOS IŠ LIETUVOS gavimas, tai: 12,000 buvusių armijosvą Pfieš užpuolančius Lerroūki

Nušovė Jugoslavijos
Karaliy ir Prancūzu
Ministerį Barthou
MarseTėj, Francijoj, spa

lio 9 d. tapo nušautas Ju
goslavijos karalius Aleksan
dras ir viename su juom au
tomobilyje važiavęs Fran- gOs.
cijos užsienių reikalų minis-1 Patys jūrininkai per savo 
teris Barthou. Karalius, biurą turi kontroliuot sve- 
fašistinis Jugoslavų valdo- taines iš ]

SAN FRANCISCO, Cal. 
Darbo Federacijos suvažia
vime Wm. Green, josios pre
zidentas, agitavo už įvedi
mą visur 6 valandų darbo 
dienos, 5 dienų darbo savai
tes. O jeigu samdytojai ne
sutiks, tai, girdi, streikais 
juos priversime. Suvažiavi
mas vienbalsiai priėmė re
zoliuciją už 30 valandų dar
bo savaitę. ’Bet tegul tik 
darbininkai pradės strei- 
kuot už to nutarimo įvyk-

Sumažėjo Zuperio 
Pareikalavimas

šiemet yra žymiai sumažėjęs 
zuperio pareikalavimas. Pasi
rodo, kad del pinigų stokos dau
gelis ūkininkų nuo zuperio atsi- žiavimui, kad jo vadovybė 
sako, o jei ir perka, tai tik ta-lje “pusė miliono” darbiniu 
da, jei gauna kreditan.

Ūkininkų skurdas, reiškia, 
na vis didyn.

ei-

Gomaa* ‘Uimėjimas.'

vas, atsilankė į Franci ją po
litiniais sumetimais. Impe
rialistinė Francijos valdžia viams ir negrams darbinin- 
yra Jugoslavijos “patronas” kams su baltaisiais ameri- 
prieš Italiją ir Vokietiją.

šovikas, apšepęs žmogus 
apie 40 metų amžiaus, palei
do 20 šūvių į Aleksandro ir 
Barthou automobilį. Spė
jama, kad jis naudojo nedi
delį kulkasvaidį. Jis buvo 
ant vietas primuštą® Ir are
štuotas. < ., ...

Kilus sumišimui/ Į j rąita 
policija šoko į minią ir dau
gelį sužeidė, vienus kardais, 
kitus arklių kanopomis.

Buržuazija tuojau®, palei
do gandus, būk karalius ir 
Barthou tapo nudėti pagal 
“komunistų sumoksią”. Bet g Darbininkai Žuvo Nazię 
S.E. Kalorijoje
roro veiksmus. I BERLYNAS. — Per eks-

Jugoslavija yra didoka ša-jploziją tariamo “mašinų fa-

kur iie samdomi gyvenime,, pamatysi- 
, , •* te, kaip Greenai pirmuti-
a,7. ’ , u. u- 4. • niai pašoks laužyti jų strei-Visame kame lygvbe atei- . \ . . ., . k.-k'kus, kaip ir iki šiol.

“Palraosuot Thaelnianna” 
Vėliava ant Ambasados ,

LONDON. — Iš po nak- 
ties rado ant Hitlerio at
stovybės’rūmo iškeltą rau
doną vėliavą su obalsiu “Pa- 
liuošūot Thaelmanną”. Po-^ 
licija šniukštinėja, kas ga
lėjo tatai padaryt.

I Ernst Thaelmann, buvęs 
•Vokietijos Komunistų Par- 

140 Broad St., New tB08 ,centro sekretorius, yra

konais.
Pripažint darbininkų uni

jas ir ju komitetus laivuose.
Laivakroviai reikalauja 

po dolerį už darbo valandą, 
pusantro dolerio už viršva
landį, sutrumpinti darbo sa
kaitę, pripažint uniją ir pa
tiems darbininkams kontro- 
liuot svetaines, iš kur jie 
darban samdomi. ’

Streikierių centras yra po 
num.
Yorke. kankinamas fašistų kalėji- 

Pranešama, kad arti- 
teis-

me.
nasi budeliškas jam 
mas.

NRA Apdirbinėja Žinias
NEW. BRUNSWICK,

Suardyti Susisiekimai
Pačios valdžios žandarai .iš

ardė gėlžkelį PonferradMį ( y 
idant užkirst kelią 6,000 rei$* • * ’ į 
liucionierių, traukiančių aflt x 
Madrido.

Sukilėliai nutraukė visus
lefonų ir telegrafų susisįekimUjJ, 
taip kad valdžia tiktai per įį- 
dio tegali susižinot su sava al
mi j a.

Per vieną dieną susikirtimųd- 
McMahonu parsitraukia pulkus savo se tarp darbininkų ir valdžias 

pardavė ir atšaukė streiką mišrių “Svetimtaučių Legio- jSgų žuvo bent 100 asmenų. J;, 
;____"k._ A L ___ ___ __ 1___1,_ „ „„„k__ Lerroux valdžia įsakė savo
išreikalavo, kad bosai bent Ne visa namine kariuomene laikraščiams nespausdint žinkj 
darban priimtų visus strei- jinai pasitiki; prieš sukilę- apie r®Yol\ucj,onl®f.iŲ.

SAN FRANCISCO, Cal. • oficierių yra. šalininkai ka- 
—Buvusio visuotino audėjų, raliaus valdžios sugrąžini- 
streiko pirmininkas Fr. J.: mo.
Gorman nerausdamas efyrė- i T i .
si Darbo Federacijos šuva-! .1^^ vlslem® atsargi- 

J mams (rezervo) ; karei-
■ viams stoti po ginklu prieš 

! kų “latagjo ^stebčthiiausia' revoiiueiją; kurie atsisakys, 
pergalę.” Bet visiem audė*116"18 Sumoja mn-ties bau- 
jam, verpėjam ir mezgejam/™6 arba amzlnu kalėjimu, 
puikiai žinoma, jog Gorman i Lerroux fašistų valdžia 
su Greenu ir .“Kultūros” Pavyzdys

ŠIAULIAI. — Aušros alėjoje 
nežinomas įsigėręs pilietis su
mušė Norkaitę Bronę, 27 m. 
amžiaus, už tai, kad ji nežino
jo atsakyti jam, kur yra Pa- kavusius. Audimo pramonės liūs siunčiant parenka išti- 
dirsių gatvė. . --------

Tautę Korteles Vokietijoj
BERLYNAS. — Hitlerio 

vidaus reikalų 'ministeris NllIlftVA X bininkai dinamitų suardė
Wm. Frick ketina įvesti vi-j __ _ •- /armijos troką, užmušdami
siems gyventojams korteles, 
kuriose būtų sužymėta, ko
kios tautos buvo jo tėvai ir 
protėviai. Visi turės tokias 
korteles ■>nuolat.* nešiotis. 
Tuomi norima išskirt ir vi
sur augščiau statyt “gryna- 
kraujus” vokiečius už visus 
kitus.

su Greenu

be mažiausio laimėjimo; ne- ono” kareivių iš Afrikos.

darbininkų likimą jie atida- kimiausius pulkus, 
vė į nagus streiklaužiškai 
Roosevelto komisijai. Siaučia Mūšiai

Asturias provincijoj dar-

mus. Tie laikraščiai, tačiaus, 
daug prirašo apie tariamus-“su-, 
kilėlių žiaurumus”: būk jie “gy- j 
vus deginą kunigus ir vieųiio- . 
les ir -valdžios, žandarus.’’. ,

Padegta kelios bažnyčios. t 

MADRID. — Fašistų valdiftFaęJshK Rrn71Kini 52 kareivius. Bylbao mies-1 areštavo garsų Ispanijos‘J te sukilėliai apšaudė pėsti- ją Louis Quintanilla;. kaltinto}* 
ninku pulką. Civiles Gvar-'ka(^ J1'3 name Ikido trankai?

116,800,000Be(iariHę Ž ‘7.!

Jungtinėse Valstijose i 
san' franctsco, ’ oAM■ 

—Darbo Federacijosstivft-. 
žiavimui raportavo delegsi-; * * 
tas Robert J. Watt iš Masš. » 
valstijos, kad Amerikoj -di* 
bar yra 16,846,322 f bddar- - G

RIO DE JANEIRO. — 
Darbininkai iš kulkasvai- 
džių nuo namų stogų per 40 
minučių apšaudė Sao Paulo 
mieste fašistų ‘integralistųf 
paradą; 8 fašistai užmušti 
ir 36. sužeisti. Valdžia kalti-

- i na tuomi vien komunistus.
HAVANA. - Siaučia vi-1 Kapitalistiniai laikraščiai 

suotinas streikas miestų elek- atzym! komunistę judėjimo J . . -j .. . , ‘mirriwin T? rzi 111 rnntros, gaso, ir kitų womu dar-r 
bininkų. Streikieriai be ]—:

dijos (žandarmerijos) jė- rinkt sukilėliams, 
ga yra palaužta.

■< Kartojasi mūšiai' sostinė
je Madride. Revoliucionie^ 
riai bombarduojami iš na
muose paslėptų kanuolių.

Kaimiečių Kilimas ;
Andalūzijos provincijoje

\Z • 1 • • Sz • •__ .augimą Brazilijoj, nors ten siaučia kaimiečių sukilimai. 
pasi-|Kom. Partija yra uždrausta yalstiečiai grobia dvarų že-

gailėjimo pyškina streiklaužiš-;ir. aštriai persekiojama ir mes, šaudo žandarus'ir fa-ibiai. Ši skaitlinė padaryta
taxi-cabus, i jai neleidžiama dalyvaut sistų gaujaskus gatvekarius, i

N Itrokus ir skebams pritariau- rinkimuose. remiantis nedarbių skaičių- 
mi Massachusetts ir ’ 
porcionaliai, pagal darbi-' 
ninku daugį įvairiose vala- < 
tijose, suvesta bendra skkit*' 
line visai Šaliai. Taigi išti
sas trečdalis į visų darbiniiV s 
kų Amerikoje yra be darbp., 
O Federacijos valdyba, pa* 
taikaudama NRAi. suskaito

J Svarbiame Sevillės mieste tik 10,000,000 bedarbių. / j

Barcelonoje darbininkai
Portugalijoj valdžia akli- kulkasvaidžių ugnim šluojaJ.-Pulkininkas R. H. Mc- čių IaikraščiM »sraiK;ls-

jMXAxw jj vapu uz.- j vornuuK savu Kčiiuuje iiuro-
i mušti 6 darbininkai.- Ma-! dė, kad Rooseveltas per N-!:

lis su 14,000,000 gyventojų. Į briko” Stendal’yj tapo už- ■ Cormick savo kalboje nuro-

Sprogdino Amuniciją?Sprogdino Amunicija? ten buvo ne mašinos į RA žinių agentūras taip ap
Nikaraguoj nuteista lo'statoiųa, o karo sprogimai; dirbinėja laikraščiams ski 

metų kalėjimo M. Castillo ir dirbama.. Hitlerio valdžia i riamas žinias, jog iš jų sun-' bininkai. 
Abr. Brooks, kaltinami, kad uždraudė laikraščiams bent ku patirt tiesą apie įvairius 
jiedu išsprogdinę armijos ką rašyt apie tą. eksploziją, valdžios žingsnius ir jų “pa- 
amunicijos sandėlį. • apart valdiškų prahešimų. sisekimus”.sisekimus”.

CUBA. — Pranešama, 
' iš pritarimo miestinių įmonių, 
streikuojantiems darbininkams 
;išeis streikan ir gelžkeliu dar-

NEW YORK. — Sustreika-! 
>vo visa trijų laivų įgula.

nai uždarė sieną, tarp savo valdžios jėgas nuo gatvių, 
šalies ir Ispanijos; bijo, kad(' Basque provincijoje kai- 
sukilimas nepersimestų ir į; niiečiai ginkluojasi ir .dedasi 
Portugaliją. prie sukilusių darbininkų. 

Komunistų Partija šaukia 
CUBA. — Valdžia įsakė a- įsteigt darbininkų ir valstie- 

reštuoti 400 darbininkų vadų; čių valdžią. '
ir studentų.

i
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O Mekleriai, Jas Mekleriai!
‘ 1 ■ ■ Ji

“Altass”, tai yra, ponas Grigaitis są- •’ Į 
vo “Naujienose” (spalio 5 d.) aiškinami/ 
kodėl Antras Skridimas padžiautas aut 
tvoros. Tai nešvari ir nevykus “išpa- •• 
žintis”. Iš tos išpažinties paaiški, kad 
ne tik pyas tiems makleriams sugedo, 
bet stačiai visi galai suiro. Dabar kal
tinai kompanijas, kurios, girdi, reikalingų 
daiktų nepristatė bei nepadarė laiku. Ir 
kur tik kokį užsakymą davė, niekur ne- 
išdege. Padarė su kompanijomis “kont
raktus”, bet kompanijos nepadarė daik
tų — pavėlavo kartais ištisus mėnesius! 
Pagaliaus Grigaitis apkaltina Pittsbur- 
gho aluminijaus darbininkus, kam jie su
streikavo ir dėlto “Lituanica II” negalėjo 
gauti reikalingų orlaiviui dalių! Įsivaiz
dinkite, visoj Amerikoje buvo nebelikę 
nei kavalko aluminum!

Tie “Altass” ponai bei Grigaičio mario
netės' jieško už save kvailesnių. Bando 
įkalbėti svietui, kad antro skridimo ne- 
pravedimo priežastis buvo ne jų biznio 
išrokavimai, bet pirniiau sugedęs oras, o 
paskui suokalbis gal kokio desėtko kom
panijų. Bet atsakykite, ponai, kodėl jūs 
užmokėjote pinigus už tuos daiktus, ku
rie nebuvo laiku pristatyti ? > .Kontraktas 
yra kontraktas:.jeigu kompanijos nepa
statę daiktų sutartu laiku, tai turėjo 
gauti nuo jūsų špygą, o pę,dęsėtkus tūk
stančių . dolerių. Ar jūs manote, kad 
svietas nemato, kad jūs turite kur nors 
pasmirdusį šunį pakastą?

Antras dalykas. Pats Grigaitis paskel
bė, kad geriausiam ir pilniausiam orlai
vio įrengimui užteks $15,000. O surin
kote'apie $30,000. Tai kur padėjote tuos 
kitus $15,000? Kas jais naudojasi?

į dens—nudažo ^shjdohąi'l' • j: U .• ; ' H p”
Mes lietuviai komunistai ir kiti revo

liuciniai darfeinlcaį neturime srtaMsti 
§ias kelias savaitės iki trinkimų. Tai 

’Svafbi darbymetė. Masių ‘atyda nūkreip- 
<ta 4 rinkimus. Darbininkai klausosi 
•{partijų atstovų. Tai proga mūsų 
■partijai pasiekti tuos darbininkus ir pa- 

j rodyti jiems tikrąjį kelią į šviesesnę at
eitį. Vienatinė partija šiuose rinkimuo
se, kuri turi konstruktyvę, darbo žmo
nėms naudingą programą, yra Komuni
stų Partija. Vienatinė partija, kurios? 
kandidatai yra klasiniai sąmoningi dar-:

! liniukai iš dirbtuvių ir kasyklų, yra Ko-; 
itiunistų Partija. Už juos: agituoti yra- 
he tik pareiga, bet ir unkras. Darbinin-! i 

. kai už darbininkų partiją ir;už darbinin- i 
kus kandidatus! Klasė; prieš klasę!

•talikais. KasWiki stebuklams, tas pa- } Kas kita su jaunąja karta; kuri auklėja- 
ma šviesoje. Įkalbėk tu Sovietų Sąjun-

Ir Proga ir Pareiga
Jau nebe už “marių” parlamentariniai 

rinkimai. Lapkričio pradžioje beveik vi
sose valstijose bus renkami gubernato
riai, senatoriai, kongresmanai. Taip pat 
beveik kiekvienam mieste ir paviete 
rinks majorus, aldermanus ir 1.1. Jau 
dabar rinkimų kampanija dideliam karš
tyje. Įvairios partijos ir kandidatai pa
sikinkę į darbą. Republikonai ir demok
ratai kloja milionus dolerių ant rinki
mų kampanijos aukuro. Paleistos dar
ban visos buržuazinės armonikos ir 

• skripkos. Alasavoja visi kampai. De
magogija, prižadai, atviras papirkinėji
mas žydėte žydi visose tvorose.

Ir sekasi buržuaziniams krokodiliams. 
Jų .agentai zuja darbininkų tarpe ir mo- 
nija Juos į kapitalistinį, bučių, Jie dar
buojasi visur. , Visokių kliubų pridygę, 
kaip grybų po lietaus; Tai vis lizdai pa-' 
sigavimųi Vargdienių ik pririšimui jų 
prie kapitalistinės valdžios.

Bet. parlamentariniai rinkimaj taip 
pat suteikia auksinę progą revoliuci
niams darbininkams pasiekti plačias dar
bininkų piliečių mases. Mūsų Komunis
tų Partija tą puikiai supranta. Štai ko
dėl taip.daug svarbos dedama ant rinki
mų kampanijos. Visus trūkumus sten
giasi nugalėti. Renkami pinigai centais 
ir dešimtukais iš darbininkų išleidimui 
reikąlingos rinkminės literatūros. New 
Yorke beveik visos sekcijos įsigijo gar
siakalbius, per kuriuoš komunistų kandi
datai prakalbas sako atviram ore. Tai, 
žinoma, tik lašas į jūrą. Bet tas lašais 
yra raudonų dažų lašas. Jis pasisklei- 
džia ir aplinkui nudažo nemažai van-

Kur Jau Sudaužytos ^ęiaĮ^įno- 
kratų Darbininkų Iliuzijos ‘ h • | ‘ | f /

Socialdemokratinių partijų! vadai! jo
kiu būdu nenori pasilipti ^generolais be <į 
armijos. Jie yra oportunistai. nuo kojų 
padų iki galvos viršūnės. Taikosi prie 
aplinkybių. Kur jau mebegali sulaikyti 
darbo masių nuo komunizmo, ten bando 
eiti į bendrą frontą su komunistais. Kur 
jau socialdemokratų darbininkų iliuzijos 
išblaškytos, ten jų vadai jau užsidėjo 
naujus veidus ir pritaria bendram fron
tui. Pavyzdį duoda Vokietija, Austrija, 
Italija, Ispanija, Latvija. Ten jau su
darytas bendras frontas tarpe socialistų 
ir komunistų.

Bet kur darbininkus dar galima penėti 
nuodingomis iliuzijomis apie “ramų ke
lią į socializmą”, ten socialdemokratai 
vadai tebespjaudo ant bendro fronto idė
jos ir tebedrabsto purvais ant komunis
tų. Anglijos, Švedijos, Čechoslovakijos 
socialdemokratiniai ricieriai su panieka 
atmetė tų šalių komunistų pasiūlymą su-' 
daryti bendrą frontą prieš karą ir fašiz
mą. Išniekino, išdergė komunistus, kaip 
jie išdrįso išeiti su bendro fronto propo- 
zicijd. ' ' ■ . ir

Tikslas tų sutvėrimų aiškus. Jų misi
ja senai žinoma. Jie bernauja buržua
zijai ir padeda jai priruošti dirvą ir ke
lią fašizmo laimėjimui. '

Kuomi jie teisina savo pardavikišką 
nusistatymą prieš bendrą frontą? Ogi 
tuomi, kad tose šalyse komunistai esanti 
maža spėka, kad ten fašizmo pavojaus 
nesą, kad buržuazinės demokratijos ke
liu pilnai galima įvažiuoti į socializmą, 
kad komunistai su savo agitacija už pro
letarinę diktatūrą tiktai kiršiną “visuo
menę” ir t. t. Vadinasi, senai nudėvėti 
argumentai. Jie neišlaiko jokios kriti
kos, bet kol sekasi darbininkus palaikyti 
prie savęs, tol jie (tie argumentai) va
dams geri.

Komunistų Internacionalas ir Komu
nistų Partijos neatlaidžiai kovoja už 
bendrą frontą kapitalistinėse įplyšę. Fa
šizmo pavojus šiandien grūmoja visur— 
net ir “demokratiškiausiose” buržuazinė- ~ 
se šalyse. Pav., ar Jungtinėse Valstijo
se nėra to pavojaus? Yra, visi mato. v. 
Kas buvo tas kruvinas teroras prieš dar
bininkus Californijoje ir paskui audėjų 
streiko metu kitose valstijose,. jeigu ne 
fašizmo ženklai? . Betgi Socialistų Parti
jos lyderiai to nėpripažįsta. Jiems tokję., 
buržuaziniai eksesai nieko nereiškia. Jie , 
atsisako sudaryti bendrą: frontą su ko- 
niūnistais pęieš šituos fašistinius buržua
zijos žygius.

neigia vieną dalį tikėjimo mokslo...” 
Na, o kunigai dažnai.tvirtina, kad įtikė
jimas nėra priešingas mokslui, ištikrųjų, 
kad jis net. esąs mokslu paremtas! Bet 

-gi mokslas .griežtai atmeta visokius ste
buklus bei burfus. Vadinasi, tikėjimas 
ir mokslas yra du vienas kitam priešingi 
dalykai.

Taigi, “D.” redaktorius pripažįsta, kad 
burtai yra pačiuose katalikų bažnyčios 
pamatuose. Bet tai labai silpni tie pa
matai. Jie turės sutirpti prieš mokslą.

Toliau -‘D.” i redaktorius džiaugiasi, 
kad nors jis “stebuklam tiki”, bet į “be- ' 
protnamį neatšidū'rė”’; Nepavydime mes 
jam tos laimės. f :

Sutinkame .sp juo/kuomet jis nurodo, 
kaip sunku Sovietų Sąjungoje < apšviesti 
senus žmopes .įr išrauti iš,Jų galvų tikė
jimą į visokius -.burtus ,ir stebuklus. Ta
me' ir dalykas, bažnyčia remiasi, ant tam
sybės, kilt1 iaklo tikėjimo; ant atmetiino 
bile kokio mokslinio žinojimo. Vadinasi, 
tatai pripažįsta, pats “D.” redaktorius.

gos jaunuoliams, kad kryžiau^ palytėji
mu galima prikelti žmogų' iš Numirusių. 
Jie ištikrųjų pamanys, kad “D.” redakto
rius išsikraustė iš proto.

Nesąmonė yra kalbėti, kad bažnyčia • • a a > L «

Trečiadienis, Spalio 10, 1934-
Į---....... . ” '=»:
Brown, kandidatas į • New 
Jersey valstijos gubernato
rius ir Simon Caller, kandi
datas į kongresmąnus. Klau
sėsi iki šešių šimtu darbi
ninkų. Tai buvo daugiau
siai audėjai, kurių streiką 
pardavė Gormanai ir Kel- 
leriai.
audėjus vyti laukan iš va
dovybės tokius pardavikus. 
Nurodė, kad tiktai Komuni
stų Partija gali suteikt dar
bininkams tikrai revoliucinę 
vadovybę visose kovose su 

| buržuazija.

te

Tai Katalikų Bažnyčios Pamatai 
Begalo Silpni

Bostono “Darbininko” redaktorius 
duoda mums lekciją apie katalikišką reli
giją. Aną dieną, mat, mes buvome išsi
reiškė, kad tokiems kvailiems burtams 
bei stebuklams, kaip kad p'alytė j imu kry
žium prikeliamas žmogus iš numirusių, 
tikėti -gali tik maži vaikai ir tamsios da
vatkos. “Netiesa”, šaukia “D.” redak
torius. ‘Sako Jis: “visam pasaulyj yra 
vjrš 300 milionų katalikų. Visi jie tiki 
stebuklams, nes kitaip negalėtų būti ka-

j bei tikėjimas remiasi ant liuosanorybės. 
Gal “D.” redaktorius paaiškins mums, 
kam buvo tie laužai ir inkvizicijos vidur
amžiuose, kam buvo tie kryžiaus karai ir 
pagonių skerdimai? Antra, kodėl katali
kų bažnyčia nepalieka ramybėje kūdikių, 
o suvaro juos į visokias savo bažnytines 
mokyklas ir ten jiems po priėyarta'įbru
ka tikėjimą į burtus, užnuodija jų pro
tą'? Koks čia liuosnoris paširipkimas, 
kuomet iš pat mažens žmogui protą su

kausto baisiais burtų ir apgavysčių pan- _ ____ K___ ___ __ _____
Čiais. . .Neapsakomai sunki ir ilga esti llištų Partijos .kandidatas į

i prokurorus ponas Maurice 
i Resnick veda derybas su -. 
Stylecraft Leader i Goods

Kalbėtojai ragino

J Bridgeport, Conn. — Eili- 
jni-ai socialistai pasipiktino, 
hkuomet sužinojo, kad Socia-

kova už pasiliuosavimą iš tos proto ne
laisvės.' Kas jau kas, bet religija, bažny
čia visti griežtumu ir žiaurumu atmeta 
ir, pasmerkia visokią proto ir kūno lais- 'kompanija, kad parduoti jai

1 ' • ‘ Iri n v* i Iz-i-i n Tio

vę

Entuziastiškas [ ir Kon- 
struktyvis Kongresas 
Prieš Karą ir Fašizmą

I darbininkus. Jis sutiko pri
žadėti kompanijai, kad dar
bininkai atsisako nuo strei
ko.

Komunistų Partija ren- 
■ bininkams, suvariusiems bied- giasi susisiekti su tąis socia- 

• - - listais ir sudaryti su jais 
bendrą frontą apgynimui 
minėtos kompanijos darbi
ninkų.

pravedimą bedarbių ir socialės 
' apdraudos įstatymo; už pašal- 
i pa ir pagalbą bedarbiams dar-

į Jungtinių Valstijų kongresas 
i prieš karą ir fašizmą, atsidaręs 
| rugsėjo 28 d.7 Chicago, Ill., di

džiausioj mieste svetainėj — 
Coliseum, buvo vienas iš Skait
lingiausių, entuziastiškiausių ir 
kbnstruktyviškiausių suvienyto 
fronto 'susirinkimų prieš karą 
ir fašizmą, kokis Amerikoj ka
da .nors buvo.

Seni Chičagos gyventojai pa
sakoja, kad tame iniėšte svetai
nė Coliseum 'dar1 nėra buvus 
perpildyta taip skaitlingai žmo
nėmis, kaip rugsėjo 28 d. - Mi- 

. tingas ‘ turėjo prasidėt apie 8 
vai. vakare, vienok apie pusan
tros Valandoj1 anksčiau jau prie 
svetainės durų stovėjo tūkstan
čiai darbininkų ir darbininkių. 
Pradėjus lyti, tūkstančiai, ne
galėdami dasigauti į vidų, grįžo 
namo. c

Kalbėtojai lis' Vokietijos, 
Francijos, Kūbbs buvo sveikina
mi entuziastiškais ir ilgais del
nų plojimais; Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partijos Centro 
Komiteto sekretoriui d. Brow- 
deriui suteikta ilga ovacija.^ Mi
tinge parduota daug prieškari
nės, priešfašistinės ir komunis- 

I tinęs literatūros; surinkta au- 
| kų lėšų padengįmui virš 16 šim- 
į tų dolerių. j

.* ,* *
šeštadienį, rugsėjo 29 d., 

Ashland Auditoriume, visks lla
mas užsipildė delegatais į Ant
rą Jungtinių Valstijų Kongre
są prieš Karą1 ir Fašizmą. Pir
moji Kongreso sesija atsibuvo 
bendrai suaugusių ir jaunuolių. 
Popietinėj sesijoj jaunuoliai 
jau nesusifinko į Ashland audi
toriją; jie laikė savo atskirą 
jaunuolių prieškarinį, priešfa- 
šistinį kongresą atskiroj svetai
nėj, vienas blokas nub Ashland 
Auditorium-? 1 Suaugusių ^kong-* 

**reše dMyVaVo 3332 delegatai, 
kuritj; tarpe bu vii’'nemažas; nuo-' 

" širtftis ' • hioterų iir' jaunuolių j; 
’ šeštadienio ■ naktį pribuvo .dar 
240 delegatų.' Jaunuolių kong

rese 'dalyvavo 749 ? delegatai; 
i reiškia, viso buvo virš 4 tūks-, 
z tančiai delegatų. .......

Kongrese prieš .karą ir fašiz
mą dalyvavo delegatai nuo ke
lių politiškų partijų, 'unijų, 
Amerikos Darbo federacijos, lo
kalų, ■ bažnytinių ■ organizacįj ų, 
Socialistų Partijos keturių Jo* 
kalų, pašalpinių draugijų, soci
alių ir kultūrinių kliubų. JeL • 
gu kas manydavo, kad Amerikos 
cįarbininkų judėjimas susideda 
vien iš ateivių, tai šis .kongre
sas turėjo išsklaidyt tokįas, i 
žmonių mintis, . šalę ateivių 
darbininkų, kongrese sėdėjo ir 
kongresui vadovavo tįkri,ame
rikonai, kaip baltveidžiaų taip 
ir nęgrai. , ‘ /, .

Paskutinėj sesijoj, prieš ūžsi-

Jniems farmeriams ir subankru
tavusiems smulkiems namų sa
vininkams, profesionalams ir 
t.t. Aukų surinkta $517.17 ir 

i nutarta mestis energingiau į 
darbą 
fronto, 
fnasių, 
nizuotų
lų, farmerių- -kovii prieš karą 
rr fašizmą, už pakėlimą gerbū
vio suvargusių žmonių.

Prie pabaigos reikia, pažy- 
mėt, kad apart bendrų, Kongreso 
sesijų, buvo sūb-sesijoš atskirų 
valstijų, fraternąiių organizaci
jų, profesionalių grupių, urtijų, 
bažnytinių orgabįzacijų ir t.t. 
Tose sub-sesijosei svarstyta ir 
planuota, kaip sėkmingiau pra-

Kaip milicionie- pasiekti plačiąsias mąses kovai

organizavimui • bendro 
traukimui į vis platesnių 
organizuotų ir neorga- 
darbininką, profesiona-

darymą kongreso, vėL susirinko 
jaunuoliai, kad užbaigti dviejų 
kongresų darbus bendrai, čia 
buvo išduotas raportas apie nu
veiktus darbus jaunuolių kong
rese ir kas išrinkti į national į 
komitetą. ;Šioj sesijoj didžiau-, 
šio entuziazmo sukėlė du dele-1 
gatai nuo Jungtinių Valstijų 
militarių spėkų: dienas valst. 
militionierius, o antras pirmo 
rango leitenantas, savo milita- 
riuosė rūbuose (uniformoj). 
Kareivis (tnilicionierius) iš
rinktas nuo slaptų prieškarinių, i .• i
priėšfašisti'niį grupių, veikian- vesti kongreso , tarinius, kaip 
čių armijoj.' Kaip milicionie- pasiekti plačiąsias mąses kovai 
riuš, taip ir ■ pirmas leitenantas prieš ikarą ir fa^įzpią. , ; (
dėvėjo ant veidų maskas ir ant: Nationalin ‘Komitetan Lygos "Tj choro parengimais Tr pa- 
estrados pasirodė tik keliom kovai Prieš .Karą į ir Fašizmą šį (iajkymiL paties choro"

Wilkes Barre, Pa
Šis tas iš Aido įhoro susi-’ 

rinkimo, kuris įvyko 5 d. spa
lio. Nors busirinkime’ visi cho
ristai ir nedalyvavo, bet buvo 
nutarta gerų dalykų choro ge
rovei. Apkalbėjus nekuriuos 
choro klausimus, paskui buvo 
perrenkama choro valdyba, 
buvo išrinkta veikianti choro 
komisija iš penkių narių, jon 
išrinkti šie nariai: V. Globi- 
čiųs, O. Zdanienė, J. Kazlaus
kas, P. Juozokas ir J. Visoc
kis; šita komisija rūpinsis vi-, ,

minutom. ' Jie parėiškė, kad metą išrinkta daugiau narių, 
yra sūnūs darbininkų tėvų ir Apart politinių partijų, profesi- 
prieŠingi karui — darbininkų I onalių ir liberalių grupių at- 
skerdimui. Leitenantas . sakė, j stovų, įeina atstovai nuo unijų, 
kad kariški manevrai dabar ei- fraternalių ir savišalpos orga
na slaptai J. V. armijoj, ir to- nizacijų. Kongresui visose se- 
kių manevrų nėra buvę nuo pe- sijose pirmininkavo daktaras 
reito pasaulinio karo. Jie da-įWard. Užbaigiant kongresą,

Ręzignavus finansų raštinin
kui ir korespondęntui, finansų 
raštininke buvo išrinkta Helen 
Romans, korespondentu — J. 
Visockis.

Priėjus prie klausimo, kokį 
veikalą Aido Choras ims mo- 

. kintis del šios žiemos sezono, 
ve kongresui prižadus mio savo jis pasakė įspūdingą prakalbę- buyo ‘nema^ai kalbėta katras 

būtų tinkamiausias šioj apie-prieš impe- lę, kviesdamas visus į smar
kesnį darbą. Sudainavus Soli- Ijn^j suvaidint. Pasirodė, kad 

darity for ever”, delegatai išsi- --_____ -_
skirstė, likosi tik naujai išrink-, geidavo “Grigučio 
tas komitetas del sutvarkymo nutarta imt ta veikalą mokin- 
savo darbo reikalų. Beje, d. |tis

Orui atvėsus, choras prade
da sparčiai žengt pirmyn, bu
vę choro nariai, po vasaros 
šiltų dienų, pradeda sugrįžt 
atgal ir vienas, kitas naujų at
siranda. Choras gauna už- 
kvietimus, vieną po kitam, 

—--------------------------- *------ —• ——--------- -------------- 1 į išpildyt programą darbinin-
♦ ’I ♦ T"♦ I Riškuose parengimuose, kurių”Rimamų Kampam jos •y*?“’

‘ ' ♦ į ’ !’ ‘ ! Dabar dar keletą žodžių
j n 1 Ij tiems draugams ir draugėms,

-• Xa/'A l.’X A Vz. j kurie dar nėra mūsų Aido
Chore: dabar turit geriausią 
progą prisirašyti ‘ ir sykiu pra
dėt pamokas, kad geriau prisi
rengtum 'prie 'Btlsiahčio ‘kon- • 
cefcčd,' kuris įvyks -1 “dl1 gruo
džio; taipogi sykiu pradėsim 
mokintis ' veikalą “Grigūtį”.

pasiuntė jų kovoti 
rialistinį karą ir fašizmą ir už 
darbininkų ir farmerių valdžią 
šioj šalyj.

Kongresas priėmė visą eilę 
protesto rezoliucijų prieš tero
rą ant darbininkų, už paliuosa- 
vimą Scottsboro jaunuolių, Tom 
Mooney, Billingso, kovingų 
streikierių ir visų politinių ka
linių; prieš persekiojimą ir lin- 
čiavimą negrų; už ątmokėjimą 
buvusiems kareiviams bonų; už

darity for ever”, delegatai išsi :visa didžiuma choro narių pa-
>” ir likosi

savo darbo reikalų. Beje, d. j 
Browder, Komunistų Partijos 
generalis Sekretorius/ šį sykį 
neįėjo į komitetą. Jo vietoj 
bus d. Hathaway, “Daily Work
er” redaktorius ir Komunistų 
Partijos Centro Komiteto narys.

J. KrauceviČius.

Evevetų Wash;.— Komu- pavyks ‘surinktu jiŽtehkamai 
pistų Partija laikė konven- " .......................
ęiją ir išrinko kandidatus. .p 
ųvairiūs ’ valdvietes.; Visi 
kandidatai yr&1 darbininkai. 
Į distrikto pirmo ’ komisio- 
nierius nominuotas

del uždėjimo k^ndidatų arit 
baloto. viįpS^ - į

fibnąi; susi

Glpn 4- n : i / Todol norintiems linksmai ir« 4 ‘ v j . i -j ‘ tų Partijos .įkuopfile SeHme- 
PaAs, bedarbių vadas, ypa- je rinkimų ^ampanijps'’Wi- 
tmgai atsižymėjęs veikimu ting0 atviram’}re. Kalbėto- į FhoreR' Choro išmokos 

! jum buvo draugas Emanuel būna kiekvieno penktadienio 
Levin, Komunistų Partijos vakarą, 
kandidatas į kėągresmanus. 325 Market St. 
Susirinko apie 150 .darbinin-' 
kų pasiklausyti komunistų 
kalbėtojų. Drg» Levin aiš
kino, kaip Komunistų Par
tija siūlo/ išeiti iš dabarti
nio vargo ir.skurdo.

.tarpe indi jonų. Distrikte 
antram statomas Jaunųjų 

‘Komunistų Lygos organiza
torius draugas D. P. Kelly. 
Panašiai visi Ukiti kandida^ 
tai yra kovotojai. . ,

organizavb
naudlngai laiką praleisti ’ vi
siems ir visoms vietos yra AK

Darbininkų Centre,

Port Angeles, Wash. — 
Čionai Komunistų Partiją 
labai apsunkina reikalą vi-, ' L
maš, kad ‘kiekvienas kandi- Passaic^ N« <J"p-Labai sek-
datas turi sumokėti tam tik- mindas ^Komunistų Partijos 
rą sumą pinigų. Pa!rtijosjnkimų kampanijos 'susi- 
draugai šūmobilizųdti' rinki- trinkimas įvykti spalio 7 d. 
mūi aukiį. Yra vilties/kad Kalbėjo : Moe Žiūkai sveiki.-

Choras smarkiai rengiasi 
prie savo metinio koncerto, 
šis koncertas būs toks, kokio 
mūsų apielinkėj publika dar 
negirdėjo.

Choro Korespondentas.

Pagimdė‘3 Kūdikius
šiomis dienomis šalčiuose, 

Kauno m. saviv. Ryano ligoni
nėj viena jaunk moteris pagim
dė 3 berniukus. Visi trys ber-
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abelnai kalingumu negrų ir baltų darbi
ninkų klasės vienybės.

“Jie mums sako, būk negrai [pienius lengvai galima išimti, ”
, vienok negrai verda jei pirma įmerksit į kerosihąd '

Trečiadienis, Spalio 10, 1934

Darbininkė ir Šeimininke
Moterys, Apsisaugokit Fašizmo!

Hi

Streikieres Pasakojo Teisme Šiurpiu Dalykų

Armija atsisakė

taip diktuoja stambusis kapi- du keliu: fašizmas „ir ver-■

...... C, , v.. • ! lai LOJI railKŲ II protu uaruų u<», ji i&uave Jduui-
apgavikai, kad jas nublokšti l .• ilžin vįenybė už vis labiau i nančia atskaitą iš pietinių vals-|bet jai nieko neduoto, 
fasis nų bučių. es žinome jaU(jįrta senelę. rijų darbininkų baisių gyvenimo jo, kad jos vaikeliai
kebą, tad eikime juomi drą- draii_ $a|yĮ,;;. kani. pienas buv0 j;

M.

Du Šimtmečiu Prieškariniam Kongrese

Lucy Parsons

M. B.,—Waterbury, Conn.

švęsti

Alisa.

kovoje 
kovoti

Ji kalbėjo apie savo džiovi
ninką vyrą, kuris turėjo išeiti

Langai nuvalyti su kerosina 
būna švarūs ir gražūs. Kraujo 1

akty- 
su sa-

siai ir parodykime jį kitoms 
Įvykę Prieškariniai-

Jeigu negali užmigt katrą 
naktį bandyk išsigert šilto van
dens, tas pagelbės užmigti.

Lengviausia galima išimti 
smalą nuo drabužių su taukais, 
ištrinant jais smaluotą vietą, o 
paskui išmazgot su muilu ir 
karštu vandeniu.

Įima suminėti 
kurias Hitlerio fašizmas 
Vokietijos moterims. Tarp jų 
kyla nepasitenkinimo banga ir,

Pastaruoju laiku jinai jau 
silpna ir iš lovos pasikelti sun- 

I. Tačiaus istoriškas Antra-

I.aimei, Ameri- 
nebus.” O, kad 
Deja, ant kiek- 
mes sutinkame

Vokietijoj I 
medicinos

Panašiai
Jie ban-

trados proletariškai išrodanti 
senutė. Jos nugrubę pirštai,' 
jos rupūs delnai iš viršaus pa- gas; .
dengti stambiomis gyslomis, jos Pasiekiau, bet ar galėjau pra- j

. leisti šį istorišką įvykį. Gal .

SMULKŪS PATARIMAI
Lygios daljrs

da vyrai ir moterys pradėtų 
i tarp savęs kovoti už darbus,

šešėliai slankioja, 
drrseja ir rengiasi

pravijimą moterų iš kapitalistinė spauda su didžiau- 
nustūmimą jų į pa- šia meile stvėrė glėbin ir palei- 
virtuvės vergiją, at- j.tfo į 
jų teisę savystovaus >

Tie laikraščiai ve-

.kis - nesusipratimas “demokra- gana vėlybo amžiaus slegiama! 
Įtiškoj” Amerikoj, bet kad tai i jinai ne visada pajėgdavo su- 
Įyra organizuotas žygis prieš !prasti, pažinti tikruosius tų ne-j 

skriaudų labiausiai išnaudojamą darbi-.'pasisekimų kaltininkus ir tūlą 
atnešė !^asės dalį—prieš mote-'laiką jinai buvo po anarchistiš-

Trečias Puslapis
. i ! • l . * *

Kaip čia senai daugelis mo
terų, girdėdamos apie fašizmą 
Vokietijoj bei Italijoj ir apie jo 
atsiliepimą į moterų gyvenimą, 
atsidusdavo ir išsitardavo: “To- 

dalykai galimi tik Vokieti- 
ir Italijoj, 
jo nėra ir 
būtų tiesa ’

ris. Kadangi tarp masių tebė- kų elementų įtaka. Tačiaus 
.. .................. . ra P^a^’ai prigijęs įprotis ne-j darbininkų judėjimas visuomet 

nežiūrint koncentracijos stovv'k- matyti nieko blogo tame’ jei mo-!jai buvo brangus ir kiek pajėg- 
terys gauna mažiau mokesties j dama jį sekė. Į Komunistų Pąi< 
už lygų darbą, tai kodėl visai jtiją jį žiūrėjo su pagarba, kai- 
jas nepravaryti, kuomet toje i po į kovingą vadą, tačiaus tapie 

V srityje pravedimas fašizmo su-į jos kelio ir vadovybės teisingu- 
silauks mažiausia protesto. Ka- nią lyg abejojo.

kie 
Joj 
koj 
tai
vieno žingsnio 
fašizmo pasireiškimus, nors dar 
ne taip aiškioj, plėšrioj formoj. 
Tačiaus jis čia pat, apie mus, 
daugelyje gyvenimo sričių tie 
tamsybės 
dauginasi,
pamesti uždangą ir parodyti sa
vo aštrias iltis.

į Kad gavus geresnį pažinimą 
“mūsiškio”—Amerikos fašizmo, 
sugrįžkime peržvelgti jo darbus 
užrubežyje. Imsime tik ta plot
me, kiek liečia moteris.

Kaip žinoma, prieš rinkimus 
Hitleris pažadėjo Vokietijos 
moterims viską pasaulyje ir 
priedams dar prižadėjo po vyrą. 
Juokiatės išgirdę? Juokus į ša
lį, draugės. Net ir davatka, ku
ri neva dievo garbei gyvena, 
pamačiusi jauną kunigėlį ar 
šiaip neblogą berną—užrausta, 
rožančių už ančio, ir meiliai 
šypsot' Tokia jau žmo
gaus s, visiems iki tam
tikro u.puiio apeina lyties 
klausimas. Bet Vokietijos mo
terims jisai itin rimtas.

Virš du milionu Vokietijos 
vyrų išžudyta pereitam kare. 
Nuo to laiko moterų skaičius 
viršija vyrų skaičių dviem mi- 
lionais. Įsivaizduokite sau! Du 
milionu moterų niekad negaus 
vyrų, niekad neturės savo šei
mynos, šeimyninio gyvenimo, 
kurin daugelis moterų, dalinai 

j del • esančios nelygybės indus
trijoj bei profesijų srityje, da
linai del moterų įgimto ir pa
pročių bei tradicijų įkalbėto 
prisirišimo prie šeimynos, yra 
linkę.

Atrodo, kad Vokietijos mo
terų padėtis yra rimtas klausi
mas ir juomi reikėjo susirū
pinti, bet Hitleris visoj savo 
knygoj, Mano Kova, kurią fa
šistai laiko nauja biblija, 
do reikalo nei prisiminti 
moteris, apart tos vietos, 
kalbama apie vedybas.

lų, kalėjimų, kankinimų ir mir
ties grasos, toji banga plečia
si. Daugelis Vokietijos moterų, 
savo politiniu atsilikimu, pasi-« 
davimu socialfašistų, religinių 

i ir kitokių meklerių įtakai, daug 
prisidėjo savo balsais prie Hit
lerio įsigalėjimo.
skaudžių pamokų jos neišven
giamai bus dalimi tos spėkos, 
kuris sutriuškins šautuvu, kir
viu ir kartuvėmis paremtą Hit
lerio sostą.

O kas gi dedasi pas mus? i 
Amerikos kapitalistiniai didla-1 
piai garbina Hitlerio ir Musso-|buvo 
linio 
jiems 
darbų 
nieką 
imant 
gyvenimo.
da speciales kolumnas, kuriose 
neva atsiklausia žymių ir abel- 
nai moterų ir vyrų, ką jie ma
ną apie Mussolinio pasielgimą. 
Veik visuose tuose jų parinktų

Bet po įgytu fašizmas lengviau ga- Tačiaus istoriškas Antra-
lėtų likusiai liaudies daliai-vy- į į^i. jungtiriiy‘ Valstijų Prieška- 
rams atiduoti savo dožą,—taip ! ri- 
mano fašistai. Ar jiems tas 
pavyks—priklausys nuo mūs vi
sų, o pirmoj vietoj, nuo moterų 

j susipratimo ir kovingumo.
Kad ta rezoliucija nebuvo 

pripuolamas dalykas, bet kad 
organizuotai suplanuotas 

žygius, himnus gieda I dalykas rodo ir tas faktas, kad 
už 
ir 
ir pasaulį. Neatsiliko ir 

darbininkų pardavikai darbo 
unijose. Taip vadinamos Pro- 
gresyvės Mainierių Unijos or
ganas “Progressive Miner,” pa
sigavo tarsi kokį kultūros perlą 
tą rezoliuciją, ją visą išspaus-i 
dino ir pridėjo štai kokią reko- i 

asmenų atsakymuose rasime už-1 mendaciją: “Tai vienas iš žy-; 
gyrimą arba nepaisantį atsine- •miausių veiksnių ir praktiškiau- Į 
Šimą. Masių organizuotų dar-lsjų pasiūlymų nuo Amerikos i 
bininkių moterų protesto jie ne- Legiono bile kurioj valstijoj.” 
girdi, nes nenori girdėti. Jiems

talas ir kapitalistiniai laikraš
tininkai, šliaužiodami prieš jį, 
vergiškai miksi savo sutikimą.

Nesenai Amerikos legiono 
754 Postas, Springfield, 
savo susirinkime priėmė 
liuciją, kurią rekomenduoja ir 
visiems skyriams užgirti ir rei
kalauti, kad valdžia vykintų 
gyveniman. Sulyg tos rezoliu
cijos reikalaujama, kad visos: 
vedusios moterys būtų pravary
tos iš darbų, o jų vietos užpil
dytos bedarbiais vyrais. Taip 
pat pareiškiama, kad toji rezo
liucija būtų plačiai paskelbta I moterims, 
spaudoje, tikslu sukelti senti- Priešfašistiniai Kongresai Pa- 
mentą ir prirengti dirvą jos ryžiuje ir Chicagoje mums da- (
įvykdymui gyveniman. vė puikią programą, tik reikia

Ir turėtume žinoti, kad ta re- daVbo jos įgyvendinimui 
zoliucija nėra koks atskiras įvy-

doja skalbimui iv atlikimui visų 
įdirbu apie namus, kurių atliki
mui nebelieka . spėkų po darbo 
audinyčioj. “Aš būdavau per
daug pavargusi, kad valgyti, 
.nekalbant jau apie darbą,” sa- 
:ko Leah. 

L

■ Teisme liudijo ir jos sesutė 
Annie ir jųdviejų 70 metų am
žiaus senelė motina, kurių ba

idymas pilnai supuolė su pirmo- 
j sios liūdymais. Ten pat buvo 
I ir keturi vaikučiai, kurie aty- 
' džiai klausėsi motinos aiškini
mo tų žygių,, kuriais ji stengė
si pagerinti jų gyvenimą.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas, kuris gina šias dvi 
streikieres, deda pastangas su
kelti masėse užuojautą kovin
goms -streikierėms ir m'asiiį pro- 
testu paliuosuoti jas. Organi
zacijos, raginapios siųsti pror 
testus teisėjui Howard, jFųltęn 
County Courtį House, Atlanta,frrinis - > Priešfašistinis Kongrę^ 

sas nepraėjo nepastebėtas pro 
jos teisybės ir darbininkų kla
sei išeities iš skurdo jieškan- 
čias akis. Ir kaipgi galėtų? 
Juk dar pirma Amerikos darbi
ninkų judėjimo istorijoj tokia 
atstovinga solidarumo, kovin
gumo demonstracija. Stebėtis 
reikia! Delegatai iš visur: iš 
industrinių ir prekybos bei žem
dirbystės centrų rytinėse vals
tijose; iš šiltos ir vaisingos Flo
ridos ir kitų pietinių ,valstijų, 
kur turčiai gyvena lyg pasakiš
kame rojuje ir kur vargšai te
bėra ponų nuosavybe; iš kvie
čių laukais liūliuojančios Mon

tanos; iš saulėtos Kalifornijos 
ir iš kitų valstijų skersai ir iš
ilgai visą šalį.

Dairėsi senelė į požymius 
_ [įvairių valstijų sekcijoms, ku-

6 ’ F Į rios talpiai pripildytos delega-
, , ' . . ’tais, atstovaujančiais kelias ra-c/t/a, arba, komunizmas ?.r lais-\ , . *• + „J„ sės, desetkus tautybių, simtus- ve, savystovumas, apsauga. Pa- ... , . v .. n , T įvairiu organiz. bei pazvalgų irsinnkim savo kelia dabar. Ii: . ‘ ... _ , . v., ,v. , k v apie 2 milionu gyventojų, čiakuo greičiau, tuo geriau. Ypač , . . 1 ... ..matėsi žilaplaukiai seneliai, stip

rūs vyrai ir moterys, energin- 
Bet čia ne vis

kas. Svarbu štai kas, kad jie 
visi suvažiavo ir vienbalsiai pa
sisakė už vieną, bęndrą tikslą 
—kovą prieš .karą ir fašizmą, j dininko suole su virš dvi valan- 

iTai toji rankų ir proto darbo [das, kuriomis ji išdavė jaudi-lLeah buvo nuėjus šAlpos Stotiir, 
. Ji žino

jo, kad jos vaikeliai namie al-
Pienas buvo jiems neži

nomas dalykas.
Svarbiausiu mementu jos gy

venime, liudijo Leah, buvo ta 
diena, kada ji išgirdo moterį 

dimu drebančiu balsu prabilo: | damas, kad jo stovyje darbas jį Į aiškinant, jog darbininkai turi 
Ir jis dirbo iki jis ta-i laikytis vienybės.

“Kada mes einame į krautu- 
do daugelis balsų,‘netoli ketur-!jinį veikimą, Thomaston, Ga. vę maisto, mes turime mokėti 

(tūkstantinė minia delegatų ne-'Tada vargais surinko keletą do- nustatytą kainą. | Mes negalime 
įgali girdėti silpnos senutės bal-’lerių ir su keturiais iš savo [jį gauti už mažiau. Tą patį 
■ so>_ Tvlos,_ atsiliepė kiti. Visi penkių vaikų jie atvyko Atlan- mes turime daryti su savo dar-
nutilo.* ton pas jos tėvus, ir nuo tada bu. Mes turime nustatyti kainą

_ Draugai! Jūs kelias teisin- Leah buvo vienintele šeimynos už savo darbą ir nepriimti ma- 
Aš silpna ir vos šią vietą, maitmtoja.

Turėdavo Miegoti ant 
Grindų

111., ši atsakomybė gula visu svoriu, 
rezo- Pirmoj vietoj, ant komunisčių jaunuoliai.

ir joms artimų. Mus laukia1 
masės moterų. Jos nemato i 
marksistinės - leninistinės-revo- 
liucinės išeities iš i.šio užburto ° 
rato. Prie jų šliejasi visoki

fe -.♦/> į

Palikdamos paskui i save 15 užmuštų, keletą 
nerdejančių nuo žaizdų, šimtus sužeistų ir areš
tuotų draugų, šios streikieres grįžta į darbą ne
laimėję nei vieno reikalavimo. Bet Gormanas, 
United Textile Workers unijos vadas, joms sa
ko, kad tai yra “pergalė”, šiuo tarpu Gormanui 
pavyko parduoti audėjus, tačiaus ne ant visada.

Nesenai Atlantos mieste, Išganymo 
Georgia valstijoj, tarp daugelio mums pagelbėti, 
kitų pikietų tapo suareštuotos j “Vaikai pradėjo sirgti nuo 
ir sulaikytos po $5,000 kaucija nedamaitinimo ir nusišaldymo, 
Leah Young ir jos seselė, Annie 
Mae Leathers. Jos kaltinamos 
skleidime maištingos literatū
ros. Jas suėmė nuo pikieto li
nijos, prie Exposition Cotton 
Mill, bėgiu audėjų streiko.

Pereitą savaitę jos buvo pa
šauktos teisman išklausinėji
mui. Tas kovingas jaunuoles 
teisme gynė John H. Geer, neg
ras, TDA advokatas. Išklausi
nėjime Leah Young išbuvo liū- va.” 1 j ,

Tą pat dieną r prieš- Areštą

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

ŠUTINTA VIŠTA
Supjaustyk vištą į šmotukus. 

Sudėk į puodą, užpilk vandeniu, 
kad mėsą apsemtų, įdėk šmo
tuką nerūkytų supjaustytų la

jinių, uždėk ant ugnies ir šu
tink, kol mėsa bus minkšta. 
Vanduo beveik visas išgaruoja. 
Tada ištarpink šaukštą svies
to ant skaurados, įmaišyk į jį 
du šaukštus miltų ir truputį 
pagruzdink, bet neperdaug; ta
da įpilk 2 puoduku pieno, įdėk 
druskos ir pipirų pagal skonį. 
Sudėk vištą ant torielkos, už
pilk sunką ir apipilk smulkiai 
supjaustytom petruškom (pars-

bet mes buvome perbiedni pa
sisamdyti daktarą. Mūs drau
gai, kurie buvo tokie pat au
dyklų darbininkai, buvo tokioj 
pat padėtyje ir negalėjo mums 
pagelbėti. Tuomet aš gavau 
darbą audinyčioj, kartais dviem, 
kartais trim dienom. Aš kar
tais gaudavau net po 3 dole- Į, 
rius į savaitę. į Rakandų mes | 
turėjome stalą1 ir sutižusią lo-i Lygios dalys “baking soda”’

‘ j ir druskos, sutarpintos šiltame 1 
' van deny j b, su kuriuo pavilgysi-’ 

valgių5"įkąstas ’vietas, atims' 
skaudėjimą.

Štai jinai atsistojo ir drau
gų padedama priėjo prie gar
siakalbio.. Ji visa dreba iš silp
numo ir sujudimo. Delegatai ją sanatorijon penki metai atgal, 

'pasveikino atsistojimu. Vos gir-i bet jis turėjo dirbti, nors žino-

■—Draugai!-—Visi deleg. palin-.užmuš.
ko priekin.—Garsiau,—pasigir- po pravarytos iš darbo už uni-

Jeigu karpeta (kauras) jau 
nudėvėta ir spalvos neaiškios— 
įpilk truputį amonijos į vande- . 
nį ir tuo skiediniu patrink kar- 
petą. Spalvos bus gražesnės, . - 
dulkės išimtos ir jeigu rastųsi 
vabalų karpetoje—jie išgaištų.

Antram Jungtinių Valstijų 
Prieškariniame - Priešfašisti- 
niame Kongrese dalyvavo šim
tai moterų delegačių. Jų eilėse 
matėme senas ir jaunas veikė- raukšlėtas veidas liudija, kad ji . . . . . .
jas ir kovotojas, moteris iš vi- (pergyveno sunkaus darbo ir ko- ^ūt, kad paskutinį sykį į jusi 

vos už būvį gyvenimą. —Jinai 
darbininkė, tačiaus čia dar ne, 

[viskas. Jos jau žymiai įdubu
siose ir primerktose akyse žiba! 
(nepaprasta ugnelė, pro jas žė-į 
!ri kovotojos energija ir perga-j 
llėtojos džiaugsmas. Kas ji per j 
!viena? Kas atvedė tą senelę į šį' 
[istorinį kongresą? r 

Neilgai laukėm.
kas mums perstatė šią nepa- j 

[prastą viešnią. Jos vardas' 
i mums daug pasako apie praei-1 
tį, jisai yra simbolis anksty-1 
bųjų šios šalies darbininkų ko
vų, jinai—Lucy Parsons, našlė 
Alberto Parsons, vieno iš Hay- 
marketo kankinių, kuris tapo 
pakartos už vadovavimą Chica- 
gos darbininkams jų- kovoje už 

1886

nėra-l . iapie i 
kur 
Ten

pravedama mintis, kad moterys 
tetinka bažnyčioj, prie pečiaus 
ir prie vaikų. Josef Goebbels, 
Hitlerio propagandos šulas, la
bai atsargiai išreiškia tą seka
mais žodžiais:

“Moterims neturi būti vietos 
politikoje, jinai visiškai turi bū
ti pavesta vyrams. Moterys iš 
prigimties yra netinkamos lenk
tyniuoti su vyrais tuose pačiuo
se užsiėmimuose ir, užuot to,' 
turi gerbti savo specialę sritį.” j

Ir tas jų nusistatymas pla-' 
čiai vykdomas gyveniman. Tik , 
75 moterys visoj 
prileistos studijuoti 
mokslą 1934 metais, 
ir kituose moksluose,
do aiškinti, kad sunkus proto [ 
darbas sugadinsiąs moters švel-, 
nius prigimtus jausmus, ta-: 
čiaus tai tik priedanga išviji
mui moterų iš vietų valdžioje, 
industrijoje, profesijose.

Koks gi to viso tikslas? Hit
leris prižadėjo visiems darbus, 
bet tų darbų n^ra. Jisai turi 
įrodyti nerimaujančioms ma^. , i .
sėms skaitlinėmis, kad bedar- aU ų ir rasių’ 
bių 
ter
Pab -
tarnaičių darbus už užlaikymą, i kuriose gimė stiprus ir pla- 
tad jos nesiskaito bedarbėmis.'fus darbininkų judėjimas už 

trumpesnes darbo valandas, čia 
jau radosi būriai skaistveidžių 
jaunuolių, kurios užėmė žymią 
vietą tūkstantinėj jaunuolių de
legacijoj.

Sekmadienį, popierinėj kon-

sokių gyvenimo sričių, pažval-!^ valandų darbo dieną, 
i metais.

isžiau. Paliuosuotos mo-1 TarP daugelio delegačių mes ’ 
' apsivesti arba gauti matėme ir moteris kovotojas— 
es, ar pas buržuaziją atstoves pereito šimtmečio ko-

Ekonominiu žvilgsniu tas reiš-' 
kia dalinimąsi viena maža alga 
tarp dviejų ar daugiau asmenų, 
arba veik per pus nukirtimą al
gos tose šeimynose, kur. vyras 
ir žmona dirbo.

Trumpam rašte niekaip nega-greso sesijoj, pasirodė ant es-,

į ziau. '
Moteriškė toliau tęsė aiškini

mą, kaip tik vienintelė jiems 
' tebuvo išeitis organizuotis į 

kalbu. Neužilgo manęs čia ne-1 “Daug naktų aš turėjau mie- tikrai kovingą uniją, kuri .už 
bus. Nebepajėgiu ąš su jumis S’oti ant grindų pasiskolintose juos kovotų. “Ir neparduotų, 
sykiu žengti šios kilnios kovos •' nuo kaimynų kaldrose. Mes bu-1 Raip Gormanas Į kad padarė,” 

ikeliu, bet mano mintis su ju-?vome ^iolika trijų kambarių pridūrė Leah. 
j mis, jūs Šių dienų karžygiai. | t>ute. Mes neturėjom maisto ir j 
[Apie Komunistų Partiją aš i ————....... ...... ............------ į-
; šiandien noriu pareikšti, kąd aš 
! už komunistines idėjas, aš už 
: Komunistų Partiją. Su ja jūs 

. . 'einate tuo keliu, kuriuomi atė- 
irmmin-jjo govjetaj Aš praleidau 50 

metų tame judėjime, tačiaus 
mano dienos baigiasi. Bet aš 
šiandien, rodos, atgimus matant 

jūsų vienybę—Bendrą. Frontą. 
Mano' paskutinis jums žodis; 
jūs kelias teisingas, žygiuokite 
pirmyn.

Suūžė visa minia, atsistojo^ 
tartum audra aplodismentų pa
sipylė. Daugelio akyse sužibė
jo ašaros. Tai pagarbos šūkiai, 
plojimai ir ašaros pirmtakūnei 
ankstybųjų kovų, kurios pagel
bėjo padėti> pamatą galingam 
šių dienų darbininkų judėji
mui. Proletariatas niekados 
neužmirš savo kovotojų.

Taip, ne . vien senutė Lucy 
Parsons, bet tūkstančiai kitų 
darbininkų, farmerių, inteligen
tų, profesionalų ir kitų darbi
ninkams artimų žmonių įsitiki- 

skaudžiausiai atsiliepdavo į Lu- no, jog Komunistų Partijos siū- 
cy Parsons. Vargo, skausmų ir loma bendro fronto, bendro vei-

Teismabutyje, kuriame radosi 
virš šimto negrų ir baltų dar- 

kimo, bendros kovos idėja tėra .bininkų, visi pritarią kaltinamo- 
vienintėlis teisingas kelias kovo-' siomS) Leah Youhg aiškino del- 
je prieš karą ir fašizmą ir u 
visus darbininkų ir 
biednuomenės reikalus.

To bendro fronto idėją mes 
privalome paškleisti ir įgyven-1 nešvarūs, 1 
dinti lietuvių masėse, neskiriant j baltiems valgį ir f dirba jų na- Į 0 paskui į karštą vandenį. Siu-<

Jeigu gaso dūda prakiura ir 
nežinia, kur skylė randasi—ne-: ’' 
jieškokit jos su degtuku, kaip 
tankiai daroma, nes eksploduos., 
Pavilgyk muiluotam vandenyje 
šepetuką ir juomi patrink dūdą. , 
Jeigu kur rasis skylė, tęn van
duo pradės burbuliuoti.

ko ji taip stipriai įsitikinus rei-• _____ '

Lucy Parsons tuomet 
viai dalyvavo tose kovose 
vo vyru Albertu ir kitais drau
gais. Po to, darbininkų judėji
mas daug sykių pergyveno 
skaudžius smūgius. Nesu
tikimai, renegatų vadų išdavys
tės, pardavikiški žygiai, nebu
vimas vienybės pačių darbinin
kų organizacijose, skilimai,

religinių bei politinių įsitikini
mų. Tuo tikslu mes privalome 
pasiekti visas lietuvių organi
zacijas ir visus neorganizuotus 
lietuvius darbininkus, intelek
tualus, profesionalus ir visus, 
kas sutinka prisidėti didžiam 
darbui prieš karą ir fašizmą.

Moterys tame darbe gali ir 
turi suvaidinti žymų vaidmenį, j biau. 
Pradėkime tuojau, kad galėtu
me turėti tikrai masinį ir at- 
stovingą Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Seimą, kad jame tu
rėtume skaitlingą visų pažval- 
gų lietuvių moterų atstovybę ir 
kad galėtume jaustis vertingo
mis budavotojomis kilnios ben
dro fronto idėjos tarp lietuvių 
išeivijos.

muose. Daugelis iš jų išauklė- varna mašina lengvai ir tykiai 
ja tiems turtingiems baltie- siuya, jeigu iš vakaro gerai pa
sienis jų kūdikius. Taigi aš [tepsi kerosina ir ant rytojaus 
ir matau, kad jie vadina neg-! smarkiai siūsi kokį atliekamą ' 
rus nešvariais ir žiauriai^ tik skudurą, tada gerai nušluostyk 
palaikymui mus (nuo jų atsky- jr ištepk tepamas skylutes alie- ■ ‘ 
rus. Baltos darbininkas taip jUm. 
pat kenčia, kaip ir negras ir 
kai kuriais atsitikimais dar la-

Ir jis yra blogesnėje pa-i 
dėtyje dėlto, kad jis spiriasi i 
vienytis su negrais prieš savo 
bendrą išnaudotoją. Tad bal-1 
tas bosas pelno iš tų nuodų, ku-■ 
rie palaiko darbininkus 
prieš viens kitą, vieton 
prieš bosą.”

Leah buvo mokyto
šventadienius, bet audinyčių 
darbininkai neturi dienos pasil
siu!. Septintą dieną jie sunau-

i Karo Stovis Graikijoj
ATHENAI. — Graikijos 

prezidentas Zaimis įvedė 
kariško alarmo stovį šalyj 
būk tai prieš monarchistų 
sukilimo pavojų, bet tikru
moj daugiausia prieš smar
kiai bruzdančius darbinin
kus.



Ketvirtas puslapis

“Laisvės” Skaitytojams- 
Puiki Apysaka Pasirodys

Greitu laiku pradėsime 
“Laisvėje” spausdinti la
bai {domią apysaką (pa
rašė Volodimir KužmiČ, į 
lietuvių kalbą vertė d. 
Petras), kurioje piešiama 
jūreivių sukilimas Italijos 
laive Ofione.

Apysaka labai įdomi ir 
gražiai parašyta. Kiek
vienas skaitytojai ne tik
tai pasitenkins apysakos 
literatine puse, bet ii* su
sipažins su nepaprastu 
laikotarpiu ir įvykiais, 
kuriuos “Solidarume” au
torius gabiai atvaizduoja.

. TėmykiLtą visi! Ragin
kit lietuvius darbininkus 
užsisakyti mūsų dienraš
tį ir skaityti. Pasakykit 
savo kaimynams apie tai, 
kad greit pasirodys “Lai
svėje” puiki apysaka.

_ __________ EALSVfi, ------------- . ,
Trečiadienis,

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3139 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic BeVerage 
Control Law at 951 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS J. PERASSO
951 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby. given that License No. 
RL 3227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 161-3—48rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY KANE 
161-3—43rd St.' Brooklyn, N. Y.

NOTICE hereby given that License No. 
L 783 ha> bė'ėh issued to the undersigned 
to sell Wine and liquor (at retail, undfer Sec
tion 132 A of tho Alcoholic Bevėtftge ^Control 
Law at 478 Cbhey Islahd Ave., Boroiigh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN J. DRFteN
478 Coney Island Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. ; 
RL 2579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un-1 
der Section 182 A of the Alcoholic Beverage I 
Control Law at 206-8 Parkside Ave., F 
of Brooklyn, Cbuhty of Kings, to 1 
sumed on the pfemises.

JOHN W., HESTERBERG 
DAVID J. FISHER

206-8 Parkside Ave., Brooklyn,

Borough 
be con-

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 553 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2163 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un- 
2. ??2 JL Beverage

Borough 
be con-

der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 566 Flatbush Ave., 
of Brooklyn, Cdunty of Kings, to 
sumed on tho premises.

JOHN K.
PATIO GRILL 

566 Flatbush Ave.

MORGAN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
i RL 1£97 has been issued to the undersigned 

W rwn uevr anu wine at reran, unuer oec- to sell beer, wine and liquor at retail, un- 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control <icl. Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Law at 1354 Bedford Ave.. Borough of | Control Law at 6520—18th Ave., Borough 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed , of Brooklyn, County of Kings, to be con- 

, surne(Į on įhc promises.
[ MATTEO LiEUCI

PEACOCK TAVERN
6520—18th Ave. Brooklyn, N. Y.

on the premises. —
JEROME P. FREEDMAN

1354 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License <No. 
RW 531 has been issued to the undersigned 
to Sell beer and wine at retail, under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Intw at 738—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 'the; 
premises. ' Į

738—5th
ANN HEALY , . ,

Ave. i Brooklyn, >N. Y. I

NOTICE 
RL 1421 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 • A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1484—86th St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings ,to be consumed 
on the premises.

DANIEL TRONOLONE 
DAN’S BAR and GRILL

1184—86th St. . • Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2081 has been issued fo the undersigned 

j to sell beer, wine and liquor at retail, under 
j Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

at 4822 Ave. N, Borough of 
of Kings, to be consumed

132 
Control Law 
Brooklyn, County 
on the premises.

EDWIN 
4822 Ave. N

A. HACK, SR.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
L 1381 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under Sec- f 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 76 St. Marks Ave., Borough of : 
Brooklyn, County of kings ,to be consumed, 
off the

No.

A of the Alcoholic Beverage Con

premises.
SAUL LIFSCHITZ

EAGLE WINE and LIQUORS
76 St. Marks Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that -License No. 
L 1137 has been issued to the undersigned 
to sell \yine and liquor at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 268 Court St., , Borough of Brook
lyn. County of Kings, to be consumed 
the

268

premises.
KATHRYN MILES 
St. Brooklyn, N.Court

off

NOTICE is 
L 670 has 
to sell wine 
tion 132 A __ ________  __ ___ _
įrol Law at 1573 Flatbush i Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SAMUEL PECKELIS
15,73 Fhdbush Ave., Brooklyn, N- Y.

hereby given that License. _ 
been issued to the undersigned 
qnd liquor at retail, under Sec- 
of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2394 has been issued to the undersigned ] 
to sell beer, wine and liquor at retail, under Į 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 596 Atlantic Avę., Borough of I ^UUIlvy
Brooklyn, County of Kings, to be consumed premjHes.
on the premises. 1

NUGENT'S RESTAURANT, INC.
596 Atlantic Ave. Brooklyn, N.

No.

NOTICE is
L 642 htjs been issued, to the undersigned 
to sell wine and liqubi' nt' retail, under Sec
tion 132 A
trol Law at 425 Sutter Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

hereby givėn that License Nb.

and liqubi' nt' retail, under Sec. 
of the Alcoholic Beverage Con.

JACOB WAGNER
Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2825 has been issued to the undersigned , 
to sell beėr, wine and liquor at retail, under) 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage' 
Control Law at 6918—8th Ave., Borough of: 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IDA M. DUGGAN 
IMPERIAL TAVERN 
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 161 has 
to soil beer, 
der Section: 
verage Coritri 
Borough of Brooklyn, County of kings, 
consumed on

hereby fciven that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, un- 
132 A of the Alcoholic Be- 

ol Law at 2112 Nostrand

the premises.

Ave., 
to be

5918—8th
1 ARTHUR SELIG 

GLENWOOD RESTAURANT
2112 Nostrand Ave. Brooklyn, N.

NOTICE 
RL 3708 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 8219—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST OSSENFORT |
8219—5th Ave. Brooklyn, N. Y. 1

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, un-

NOTICE is 
RL 1757 has 
to sell beer, 
der Section ;(32 A of_ the_ Alcoholic Beverage 
Control LaV 
2176 Nostra 
County of , 
promises. ’

NOTICE is hereby given that License No. j 
RL 8521 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under j NOTICE is 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage-- 
Control Law at 9715-17—3rd Ave., Borough ‘ 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- j 
sumed on the premises.

JOSEPH A. MOST d-b-a- 
THE WEB CAFE

9715-17—3rd ■ Ave. Brooklyn, N.

at 1586 Flatbush Ave. and 
d Ave., Borough of Brooklyn, 

be consumed on theKings, to

' Reward loEffler
; 1586 Flatbus)} Ave. and 2176 Nostrand Ave.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ; 
RL 2525, has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail, un- ,

. dec Section 132 A of the Alcoholic Beverage I 
' Control Law at 7424—13th Ave., Borough of ĮK7V11V1V1 xxim «*V -1OV1I 41YV., V7I |

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

JESS and PAUL. INC.
7424—13th Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4043 has been issued to the ,undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 

132 ■ A of the Alcoholic Beverage 
Law at 1575 Flatbush Ave., Bo- 

be

Section
Control Law at 1575 Flatbush Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

WALTER A. DRISCOLL 
1575 Flatbush Ave. Brooklyn, N.

RL 1271 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn 
sumed on U

TI 
1840 Nostran

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

ivine and liquor at retail, under 
A of the Alcoholic 
at 1840 Nostrand Aye., 
County of Kings, to 

; premises.
OMAS F. POLLITT
d Ave. Brooklyn. N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is 
RL 790 has 
to sell beer, 
der Section 
Control Law
of Brooklyn, 
sumed ou

Pittsburgh, Pa
Pranešimas ALDLD 33 

Kuopos Nariams

svetainėje, 
Visi drau-

Draugai Nariai: Mūsų kuo-1 
pos susirinkimas įvyks sekma
dienį, 14 d. spalio, 12 valandą 
dieną. L M D 
142 Orr St., Soho,
gai ir draugės prašomi atsi
lankyti į susirinkimą, nes bus 
labai svarbių reikalų aptarti. 
*Todel nepamirškite dienos ir 
nepavėluokite.

Draugiškai,
Kuopos Valdyba.

PRANEŠIMA! Iš KITUR

MINERSVILLE, PA.
• .4 '

Bedarbių Taryba* rengia šokių va
karą sų programa, subatoj, spalio 13 
d., Benoškio Svetainėj, 501 Sunbury 
jr 5th St.
t Bedarbių Taryba išgauna iš val
džios pašalpą bedarbių suvargusįoms 
šeimynoms, kurios delei įvairių ma
žmožių negali gauti.

Bedarbių Taryba—bedarbių užta
rytoja.

Nė vienas darbininkas nėra užtik
rintas su darbu. B. T. yra visiems 
vargšams reikalinga. Atsilankydami 
į Maskaradų šokį, paremsite B. Ta
rybą, kuri 
burgą ir į 
iŠ valdžios 
nlnkams.

siųs delegatus į Harris- 
Washingtorią delei rendu, 
gavimo mažiems stubel-

K. Arminas 
(240-241)

WORCESTER, MASS.
T.D.A. 13 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 14 d. spalio (Oct.), 10:30 
vai. ryte, 29 Endicott St.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug svarbių reikalų ap- 
kalbėt, taipgi 
iš atsibuvusio 
.ferencijos.
* Finansų

bus išduotas raportas 
T.D.A. distrikto kon-

Sekr. D. Lubienė 
(240-241)

NOTICE is hereby given that License 
RL 3121 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 1095 Manhattan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JACOB F. ULRICH
1095 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 580 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
132 A of 
Law at 67 
County of 
premises.

BEHRENS and FICKEN 
St. Brooklyn, N.

and wine at retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control 

Tillary St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

67 Tillary

NOTICE is 
HW 3 has 
to sell beer 

i 132 A of

hereby given that License 
been issued to the undersigned 

and wine at retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control 

Law at 8846—20th Ave., Borough of Brook- 
1,County of Kings ,to be consumed on

No.

' lyn, 
the premises.
MICHAEL PACCTONE, FORTUNATO SĖSTI

; 8846—20th Ave. Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3677 has been issued to the undersigned 

| to sell beor, wine and liquor at retail, un- 
I der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
i Control Law at 245 Monitor St.. ”------- L
1 of Brooklyn, County of Kings, to 
Į sumed on the premises.

STANISLAUS SENDZIAK
, 245 Monitor St. Brooklyn, N. Y.

Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
; RL 4067 has been issued to the undersigend 
. to sei) beer, wine and liquor, at retail, un- 
• der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 835—3rd Ave., Borough of 

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

CHARLES SELIG
Ave. Brooklyn. N. Y.835—3rd

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

(tail, un- |
Beverage 1

NOTICE 
RL 3731 
to sell beer, wine and liquor at retail 
der Section 132 A of the Alcoholic E_.____ _
Control Law at 864 Utica Ave., Borough of , 
Brooklyn. County of Kings to be consumed 
on the premises. t

WILLIAM NEWMAN 
MAX BLUMENFELD I

861 Utica Ave. Brooklyn, N. Y. .

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2283 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail, un
der Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5123--2nd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMINE BRACCIO 
5123—2nd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2756 has been issued to the undersigned j 
to sell beer, wine and liquor at retail, un-1 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage i 
Control Law at 474—54th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed i 
on the premises. I

HAZEL GABLE
EVERGREEN BAR and DINING ROOM 1 

St. Brooklyn. N. Y.474—51th

NOTICI'. is hereby given that 
RL 2356

License Mo. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 2294 Bedford Ave., 
of Brooklyn, County of kings, to 
sumed on the premises.

JOHN J. GEOGHAN 
2294 Bedford Ave. 1

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3820 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 581—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. RYAN 
RYAN’S BAR and GRILL 

Ave. Brooklyn,581—5th N.

No.NOTICE 
RL 3038 
to sell beer, 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1960 Kings Highway, Bo
rough of Brooklyn, 
be consumed on the

ARTHUR 
KING'S

1960 Kings Highway

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail, un-

toCounty of 
premises.
BRESTLIN 
TAVERN

Brooklyn, N. Y. ’ 
No. j 

3409 "has been issued to the undersigned, 
wine and liquor at retail, un- i 

der Section 132 A df the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1828 Flatbush Avo., Bo- I 
rough of Brooklyn, County of Kings, to be! 
consumed on the premises.

GEORGE HUNEKE
1828 Flatbush Ave. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
RI 
to sell beer,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1002—39th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUTS BASTONE 
LEWIS’S RESTAURANT

I002--39th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 2101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4023—10th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICHOLAS GIORDAMO 
PORT ALBA BEER GARDEN 

RESTAURANT
4023—10th Ave. . BrobKIyu.

No.

and

NOTICE is hereby given that License 
RL 3403 has been- issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5201—2rid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

LEO 
5201—2nd Ave.

No.

Kings, to be consumed

HOST
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2404 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 83—7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS CARLIN 
WILLIAM THOMAS CARLIN k-a 

UNION BAR and GRILL
83—7th Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3716 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 96 Beard St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM SHEEHAN
96 Beard St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 970 has been issued to tho undersigned

HAN to sei| beer, wine and liquor at retail, un
Brooklyn, N. Y. der Section 132 A of the Alcoholic Beverage

NOTICE is 
L 999 has 
to sell wine 
tion 132 A 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LEO ZAPPALA
WINE and LIQUOR STORE i 

Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail, under Sec- 
of the Alcoholic Boverage Con- 

6804—5th Ave., Borough of

ZAPPALA’S 
6804—5th

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2877 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 6120—-4th Ave., Borough of 

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

VINCENT C. BEHRE I
6120—4th Ave. Brooklyn, N. Y. |

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

ix-i , wme mm nquur ni retail, unuei* , 
132 A of the Alcoholic Beverage' 
.0X1’ o t K9A ct 1 A Uni'Aiirrh '

I NOTICE
RL 1364

I to sell beer, wine and liquor at retail, under 
’ Section 1
■ Control Law at 520 Vanderbilt Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con-

I sumed on the premises.
I JOHN LALIK

CENTRAL BAR and GRILL
i 520 Vanderbilt Ave. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No; ' 
RW 203 has been issued to the undersigned ; 
to sell beer anti wine at retail, uncįer Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law, 
at 165—83rd St., Borough of Brooklyn, Coun- j
ty of Kings, to be 
mises.

consumed on the pre-

N. Y.

ANNA 
4TH AVE. BAR 

St.165—33rd

RADON IC 
and GRILL REST.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 714 has beep issued to the undersigned
to sell beer, wine and liquor at retail, under , 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- ! 
trol Law at 942 Flushing Ave., Borough of | 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ; 
on the premises.

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

942

the premises.
JOSEPH GIOVANIELLO 

VENETIAN BAR and GRILL 
Flushing Aye. Brooklyn, N.

NOTICE 
RL 2371 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 ’A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6004—8th Ave., Borough 
of Broklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH KERR 
Ave. Brooklyn, N. Y.6004--8th

! NOTICE 
No. > RL 3591NOTICE is hereby given that License ........ ................ ..

RL 432 has been issued to tho undersigned . io sell beer, fy SCl I LCO1', ctwzI 11 zv«« ct •• ct ♦ -**ct4*ct • I I i - - i •
Section 132 A of the Alcoholic Bever 
trol Law at 790 Metropolitan Ave., 
of Brooklyn, County of 
■sumed on the premises.

DOMINIC P. 
790 Metropolitan Ave.,

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

•. wine and liquor at retail, unvvz rs j I 4 P ov 11 IV J « »V 111 sj 11 (1 ] I (| U v»1 <l L fVLlllIj Uli —
wine and liquor at retail, under < der Section 132 A of tho Alcoholic Beverage 

the Alcoholic Beverage Con- ; Control Law at 2488 Flatbush Ave.. Bo
bo

Kings, to
Borough 
be con-

FERRARA
Brooklyn, N. Y.

i control iuHW at ___  ________
I rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on the nremises.

ALFONSO CIARDULLO 
AIRPORT RESTAURANT

2488 Flatbush Ave. Brooklyn,

NOTICE is. harehy xiven that License No.' 
RL 90 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 173 .Bridge St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to; be consumed 
on the premises.'. j

CHRISTOPHER' FAZZI l
173 Bridge St. Brooklyn, N. Y.

! .----------------- »

į NOTICE is 'hereby given* that- License' No. 
' RL 1223 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at relaJl, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage con
trol Law at • 99 Bridge St.,} Borougli of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

09

the premises.
MICHAEL RUGGIERO, JR.

Bridge St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby' given tha‘- License No. 
RL 1138 has been jssued to thp undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage con
trol Law at 578 WTlson Ave., . Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

JULIUS HECKER 
HECKER’S TAVERN

578 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

132 
Law

hereby given tliat License No. 
been issued to the undersigned 

wino and liquor at retail, under 
A of the Alcoholic 

at 434
Beverage

Coney Island Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICi; is 
RL 997 has 
to sell beer, 
Section 
Control
Borough of Brooklyn, 
bo consumed on the ......

EMANUEL VALERIO 
CEDAR TAVERN

431 Coney Island Ave., Brodklyn, N. Y.

to

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3163 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at reatil. under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Contrql Law at 3321 Avenue I, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT CIARDULLO 
VANDERVEER GRILL 

Avenue I Brooklyn,3321 N. Y.

NOTICE' is hereby given th»t License No. 
RL 3)>76 has been issued to the undersigned , 
to sell beer, wine and liquor at retail, under, 

I Section 132 A of the Alcoholic Beverage', 
Control Law at 7525—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

YATES and 
7525—5th

Kings, to be consumed

Ave
FRANK. INC.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1’60 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6816—4th Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM CLYNF.S 
OUR HOUSE TAVERN 
Ave.» Brooklyn, N. Y.

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

6816—1th

NOTICE
RL 3718

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

to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 
Control Law at 666 Bedford Ave., 
of Brooklyn, 
sumed on

A of the Alcoholic Beverage 
Borough 
be con-County of Kings, to 

tho nremises.
MARTIN J. CUMMINGS

666 Bedford Ave. Brooklyn, N.

CLEVELAND, OHIO
T.D.A. Collinwood kuopa rengia 

“Card party ir Weiner Roats” sek- 
madienj, 14 d. spalio (Oct.) Machtos 
farmoje, prie Green Rd. Pradžia 10 
Vai. ryto, įžanga veltui visiems. Kvie
čiam visus atsilankyti ir dalyvauti, 
užtikriname, kad visi praleisite links
mai dieną ant šviežio oro. Kviečiam 
visus.

NOTICE is 
HL 153 has 
to sell beer 
tion 132 A 
trol Law 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. NICCOLI 
SUNSET HOTEL* BAR and GRILL

4802 -3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail, under Sec- 
of the Alcoholic Beverage Con- 

at 4802—3rd Ave., Borough of

of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 265-7 Hamilton Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

THOMAS DOYLE
265-7 Hamilton Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4269 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control I,aw at 434—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County’,'of Kings, to be consumed 
on the promises.f-

CHARLES RINZLER
434—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

(240-241)

CLEVELAND, OHIO
■Lietuvių

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 351 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
der Section 132 A of the Alcoholic F 
Control Law at 802 Columbia St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumeti on the premises.

WILLIAM BRAND 
802 Columbia St. Brooklyn,

un
Beverage 
Borough 
be con-

N.

NOTICI? is hereby given that License No. 
B 7194 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 84 
Flushing Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PETER PAPPAS 
REX RESTAURANT

84 Flushing Ave. Brooklyn, N. Y.

Brooklyn. County of 
on the premises.

. DANIEL 
351 Flatbush Ave.

MORRISON
Brooklyn, N.

Darbininkų Pašalpinė 
Draugystė rengia “Card party’’ ir va- 
kiruškas, 13 d. spalio (Oct.) L. D. 
fty^tainėje, 920 E. 79th St., 6:30 vai., 
vakare. Bus duodamos geros dova- 

kas išlaimės kortų lošime. Taip
gi įbus gera orkestrą šokiams. Kvie
čiam visus atsilankyti,, kartu pralei
site linksmai laiką ir paremsite dar
bininkišką organizaciją.

(240-241)

trečiadieni,
kliube, 408

Draugai ir draugės, 
dalyvauti, nes turim daug svarbių 
reikalų apkalbėti.

Sekr. V. K. Sherelis.
(239-240) , •

10 spalio ‘ (October), 
Court St. 8 vai. vakare.

malonėkite

BRIDGEPORT, CONN
A.L.D.L.D. 63 kp. 

įvyks- ketvirtadienį, 
(Oct.), >:30 vai. v 
yette, Str. Visi nariai

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kp. susirinkimas įvyks

susirinkimas 
13 d, spalio. 

•:30 vai. vakare* 407 Lafa- 
malonėkite 

dalyvauti, nes turim daug svarbių 
reikalų apkalbėti.

Rast. J. J. Mockaitis.
(239-240)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1791 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law ' at 48 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN J. O’CONNOR ' 
48 Beard St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4234 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132

Beard St., Borough of 
Kings, to be consumed

"NOTICE is hereby given that License' No. 
RL 1142 has been issued to the .Undei’sigrted 
to sell beer, wine and, liquor at retail, 
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 2849 Gropsey Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

MARY MARTIRE ' 
2849 Cropsey Ave. Brooklyn, N. Y.

un
Beverage 
Boroughi 

be con-

A of the Alcoholic Beverage' 
Control Law at 1621 Church Ave., Borough , 
of Brooklyn. County of Kings, 'to be con-,of Brooklyn.. . County of Kings, ' to be 
sumed on the premises.

RUTH M.
’ SEARS TEA
1621 Church Ave.

SEARS 
SHOPPE 

Brooklyn, N. Y.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ŠT.

NEW YORK, N. Y.

Phone Briant 0-77Š8
Valandos: nuo 1—6 po piety ’

---- - ----------------------------------------------------------

GRAND RAPIDS, MICH-
Kompartija rengia svarbias pr 

kalbas paminėjimui 15 metų sukak
tuvės, 10 d. spalio (Oct.) 8 vai. va
kare, L.S. ir D. svetainėje, 1057 Ha
milton Ave. Kviečiam visus lietu
vius dalyvauti.

l’aipgi John Reed Club rengia 
svarbias prakalbas subatoj, 13 d. spa
lio (Oct.) 8 vai. vakare, Fluhren 
Hall, Sheldon ir Oakes St. Kalbės 
Joshua Kunitz, New Masses, redak
torius. Bus labai interesingos ir 
naudingos prakalbos, tad 
visus skaitlingai atsilankyti.

Kohiisija
(239-240)

a

kviečiam

LAVENTHAL

the Alcoholic Beverage Con- 
Hudson Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 804 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN W. MANNIX
304 Court St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 728 has been issued :to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of 
trol Law at 163 
Brooklyn, County 
on the premises.

LEO ___________ ,
LEO’S BAR and GRILL

163 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1115 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 9824—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be corfsumed 
on the premises.

NICHOLAS BOFFA
Ave. Brooklyn, N. <Y.9824—4th

NOTICE
RL 1166 _____ ________
to sell beer, wine , and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control law at 5411—5th Ave., Borough of 
Bro-yklyn,, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ' . > •

THOMAS F. MOLLOY
5411—5th Ave. ' ■ ' Brooklyn, N. Y.

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

-lereby. given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, un

Beverage 
Borough 

con-

132 A of the Alcoholic 
at 1698 Nostrand Ave., 
County of1 Kings, to 

the premises.
STEPHEN AVANZINO

BLACK HORSE TAVERN
1698 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

be

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 114.> has bqen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at relall.' under 

132 A of the Alcoholic Beverage 
i—f,th Ave., Borough ofn 7n\C7Eh « V • H LlcSnSC. Noi Control Law at 888-5in Ave.. Borough oi

" < r V"dev*,«nc<* Hrookiyn, County of Kings, to be consumed
o sei beer at retail, under Section 76 of , cn tho 1>remises

the Alcoholic Beverage Control Law at 846 I JOHN j K£ATING ,
.Tamaica Ave. 
of Kings, to

TOM CF
846 Jamaica

leverage Control Law at 846 
Borough of Brooklyn. County 

be consumed on the .premises. 
ANTOS, GEORGE HOMS , 
Ave. Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is 
Nos. RL 5554 
to the underrt 
nuor at retai 
Alcoholic Bev 
ward Ave. an 
of Brooklyn, 
sumed on thq premises.

JAMES SHAPIRO
16 Howard Aivo. and 1286 Bedford 

Brooklyn.

herobv given that License 
and RL 1471 have been issued 

gned to sell beer, wine and 4i-| 
, under Section l.,_ . 
■rage Control Law at 
d 1286 Bedford Ave., 
County of Kings, to

• »» I 1 • vj <1 I Ivl

132 A of the!
16 Ho-, 

Boroughi 

be con-1

Ave.
N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 409 has tyeen issųcd to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Lnw at 562 Grand Ave.. Borough of 
Brooklyn, Covoity of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONIO BORELLO
562 Grand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hpreby given that License No. 
RL 3608 has been issued to the undersigned 
to sell beer, vųinc and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law it 1001—60th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the nromiSes.

NICHOL 
RED SWAN 

1001—60th St.

AS GROTTOLA, 
BAR nnd

888-5th
KEATING’S TAVERN

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 294 
to sell beer. 
Section 132 
Control Law _ __  ____r_____ ra_.
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

PATRICK J. CASEY
Ave. Brooklyn, N. Y.

is 
has

7913—5th

be consumed

d-b-a
GRILL

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.
3580 has peen issued to the undersigned 

rine and liquor at retail, un-
RI 
to sell beer, 
der Section 132 A of tho Alcoholic. Beverage 
Control Law at 7022—18th Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERNEST GORTNER
7022—18th Ave Brooklyn, N. Y.

NOTICE is h< reby given that License No. 
RL 1210 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 131 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law a; 6001—-16th Ave., Borough of 
Brooklyn, Cour ty of 'Kings, to lx; consumed 
c-n the premises.

ANtONIO SAM BUCO 
6001 —16th Ave>. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
3732 has 1 een issued to the undersigned 

'___ _ vine and liquor at retail, un
der Section 13< A of the Alcoholic Beverage 
Control Law kt 7201—16th Ave.. Borough 
of Brooklyn, (pounty of Kings, to be con
sumed on the Premises.

ANTHONY ESPOSITO, d-b-a 
GREEN LANTERN INN

7201—16th Ave

RI 
to sell beer, v

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
teen issued to the undersigned 
jne and liquor at retail, under 

of the Alcoholic Beverage 
369—36th St., Borough of 
of Kings, to be consumed

RL 3725 has Iteu 
to sell beer, w(n 
Section 132 A i 
Control Law st 
Brooklyn, County 
on the premises.

369—36th

fl VIIIiHtin•

JOSEPH A. FITZGERALD 
St. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail, under 
A of the Alcoholic Beverage 

i- at 7913—5th Ave., Borough 6f

NOTICE 
RL 1541 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6911—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS KELLY
Ave, Brooklyn, N. Y.

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

6911—5th

NOTICE 
RL 1663 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 834 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed On the premises.

FRED G. BLOOD 
MORGAN F. FLEMING

334 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1933 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 9259—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELEN A.
(KELLY'S 

9259—4th Ave.

KELLY
TAVERN)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 95 has been issued to the undersighed to 
sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 455 Bushwick Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH SCHEIBEL
455 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1193. has been issued to the undersigned 

un- 
Be- 
Bo- 

to

to sell .peer, wine and liquor at retail, 
der Section 132 A of the Alcoholic 
verage Control Law at 444 Court St., 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

EDWARD HERBERT
444 Court St. * Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 136 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

LYDIAN REST. INC.
136 Flatbush Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE 
•RL 4039 
to sell beer, w 
der. Section 132 
Control Law ąt 
Brooklyn, Coun 
on the premise!:,

297—9th

NOTICE is hereby given th >t License No. ’ 
RL 2091 has been issued to the undersigned 

retail, .un
Beverage 
Borough ' 
be con-1

to sell beer, wine and liquor al 
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 552a Flatbush Ave., 
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed on the nremisos.

LEFFERTS GRILL. INC.
552a Flatbush Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.' 
RL 2633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at. 1082 St. John’s Place. Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises. j

FRED HEILMAN. MICHAEL MURPHY 
LITTLE INN BAR and GRILL

1082 St. John’s Pl. Brooklyn, N. Y.

is he 'eby given that Ucense No. 
has been issued to the undersigned 

ine and liquor at retail, un- 
A of the Alcoholic Beverage 

297—9th St.. Borough of 
y of Kings, to be consumed

J 
St..

\MES HAYES
Brooklyn, N. Y.

in hereby given that License No. 
has b( 1>n issued to the undersigned 

ine and liquor at retail, un- 
A of the Alcoholic Beverage 

. 614 Flatbush Ave., Borough 
Ibunty of Kings, to be con-

NOTICE 
RL 3190 
to sell beer, w 
der Section 132 
Control Law at 
of Brooklyn, C 
sumed on the m (jmises.

614 Flatbush Ave.
EMtyETT GHIGGERI

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2521 has bqen issued to.^he undersigned 
to sell beer. 
Section • 132
Control Law at __ _
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed on the jlremises.

DEWEY bragger
GARDEN CAFE nnd CHOF HOUflE 

210 Parkside Ava. 1

wii
A

e and liqui. 
of the Alcoholic 
210 Parkside Ave.,

at retail, under 
Beverage 
Borough 
be .con-

ivr nvupis 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1452 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 474-476 Coney Island Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

PATRICK J. KENNEY 
474-476 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 549 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

RICHARD PRENDERGAST 
305 Flatbush

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 305 Flatbush Ave. .Borough 
County of Kings, to be con-

Ave Brooklyn, N. Y.

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

at

NOTICE is 
RL 738 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law at 1145 Flatbush Ave.,' Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MIDWOOD GRILL INC.
1145 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2080 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5124 
I.i-o-’.iyn. County 
on the premises.

LOUIS 
CLOVER 

Ave. N

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4029 has bean issued to the prtdersigned 
to sell beer, wlqe and liquor at retail, 
der Section 132 A of the Alcoholic Beve

NOTICE, is hereby .given that License No. 
RL 1318' 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 179 Bav 19th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

IGNATIUS MARGIOTTA 
MARGE'S BAR and GRILL

Bay 19th St. Brooklyn. N. Y.

un- 
________„ __ rage 

3820—18th Ave., Borough ofControl Law at
Brooklyn, CoUnt^ of Kings, to be • consumed

Avenue N, Borough of 
of Kings, to be consumed

on the premises.
MIN

3820—13th Ave.
NIE SO’CHMANj

Brooklyn. N. Y 5124

JOHN CUSACK
BAR and GRILL J 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 431 has been issued to the untiersi|?nc<l 
to sėli beer, wine and liquor at retail/'un* 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control 6401—18th Ave., Borpugh
of Brooklyn. County of Kings, to be (Con
sumed oi) the premises.

. WILLIAM FUELO
WALKER BAR tend GRILL . ' 

6401—18th Ave. Brooklyn, bl; Y.

NOTICE is hereby ,ęįv?n;> tha: License No.' 
L 1327 has been''Issued to the i undersigned 
to-sell wine: and liquor at

Gontrdl Lawf at! 6415F-18th Ave., 
Of - Brooklyn/- Codnty Of Kings, ' to 
sumed off , the .-premises.

;VALENTINO TROVATO
0115—-18tp Avę.^ ? V Brooklyn, N. Y.

, . _ __ retail, i under
Section 132 '-A -qU Tlte; Alcoholic Beverage 

Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No.' NOTICE 
RL 823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 821 Rogers Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises., 

ERNEST C. BERTRAM
821 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.

179

NOTICE is „hereby given .that License No. 
RL 995 haty been issued (o tyie uifdersigned 
to sell beer, wine and liquotC at itemil, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverkge 
Control Law at- 4364—5th $ Avę., Bpipugh ’ of 
Brooklyp, County of .tb be consumed
on the pl-em'isbs. ' * ' '

NOTICE is iiersby given that License No.’ 
RL 4125 has been issued to the undersigned 

wiie and li> 
! A of the

io (tell beer, 
der Section 132 ___ _
Control Law -įaĮt 1098; Flatbul 
roufrh of Br 
consumed 0"h

iquor at retail, un- 
Ąledhdllc). Bevėrige 

^atbukh Aye., Bq-'

iš her.eby given thnt! License No. 
RL 4028 has.‘been issued to the undersigned 
to sell beer, winė and liquor at retail, fin
der 'Section 13ĮI A of the Alcoholic Beverage 

. Control Law at 15— 4th Ave., Borough of 
Brooklyn,: County of Kings, to be consumed 

i on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3101 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 2091 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tlie premises. •

LEWIS CIARDULLO 
BARREL GRILL

2091 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

15

the premises.
HARRY MORTON TAVERN. INC.

-4th Ave« 1 Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given .that License No. 
RW 280 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1578 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

CARMINE ARCIELLO SORRENTO 
ITALIAN AMERICAN RESTAURANT

1578 Flatbush Ave. Brooklyn,. N.K Y.

NOTICE is hereby given that License No. I NGTlCF is hereby given that License No. 
RL 275 has been issued to the undersigned 
to sejl beer, wine and liquor at retail, un- 

222 _2 ________Beverage
Borough

der Section 132 A of the Alcoholic
Control Law at 211 Flatbush Ave., 
of Brooklyn, County qf Kiqgs, to be con-( 
sumed on the premises,'

LOMBARDI
BAR and GRILL 

Brooklyn, N.211

RALPH 
LOG CABIN 

Flatbush Ave. Y.

RL 1146 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 119*421 Conover St., Bo
rough of Brooklyn; (£ounty of Kings, to be 
consumed on the- premises.

JOSEPH McGUINN 
119-121 Conoverr St. Brooklyn, N. Y.

hereby giVen that Liceiise No. I—...........  ’ , NOTICE is 1_____ „___  .. . .
NOTICE is hereby given that License No.' RL 40 has been issued to the undersigned 
RL 755 has been issued to the undersigned' to sell beer, ___  ,._L   
to sell beer, wine and liquor at retail, un- der Section 132 A Of the Aicdholie Beverage 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage Control Law at 5724—8th Ave.. Borough of ,

Brooklyn, County of Kings, to be consumed ■ 
on the pr^kises.

------------ ---------------- FITTER I
Control Law at 1015 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises. I

JOHN J. COSGROVE I
1015 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

426—5th

NOTICE
RL 3407

ERNEST F. FELZMANN
Ave. Brooklyn, N.

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

to sell beer, wino and liquor at retail, un
der Section 132; A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 991-3—4th Ave., Borough .of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

991-3- 1th Ave
ERNEST F. FELZMANN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2558 lias beeli issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1115 Rogers Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

MELVIN JOSEPH GREEN 
1115 Rogers Ave. Brooklyn,

Borough 
be con-

N.

NOTICE is hereby given that License ___
RL 3941 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control; Law at', 686a Washington Ave., 
rough of Brooklyn,' County of Kings, to 
consumed on the premises.

ADELAIDE FORNARO 
6S6a Washington Ave. Brooklyn. N.

No.

Bo
bo

: yno, Cdfanty ,of JKingfc, tb

1 (5TT8 Flatbush Z

lutemfses. * ' į JNRY ČTERN į t 
JYLTO rGRILL> - 1 
ve. Brooklyn, N. ■Y.

• 't"’*' ~*J *,'a" I ' II*1 ■ f ’■ I —— - »I I » f I

NOTICE is beuby given that license No.' NOTICE is hereby given that License’jNo. 
RL 1856 has beep issued to the -undersigned RL 71.1 has 
to sell beer, wir. 
Section 132 A

been issued to the undersigned 
wine and liquor At retail, under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 390-6—5th Ave.,

e and liquor at retail, under 
jof the Alcoholic Beverage 
1877 Rogers Ave., Borough 

, to be con-
Control Law at 1377 Rogers A 
of Brooklyn, Ci sinty ,bf Kiftgs,
suined on th.

CORNER "BAR’-and GRILL)
Rogers Ave, . Brooklyn, N.

to sell "Bear.
Section 132 
Control Law
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

OTTO KAHN 
OTTO’S TAVERN

390-6-- -fith Ave. i Brooklyn,

Borcfugh 
be con-

N.

NOTICE is hermy given that License No. 
RL 3112 has hem? ! ■ • ’ •
to sell beer, wipi 
der Section 132 
Control Law at 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the 1 

THOMA

n issued to the undersigned 
ę and liquor at retail, un- 

A of the Alcoholic Beverage 
1529 Nostrand Ave., Borough

iremises.
S B. TORMEY,'. Jr„

1529 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

•?by given that License No.

e and liquor at retail, under 
Of the Alcoholic Beverage 
152 Metropolitan Ave., Bo- 

yn. County of Kings, to be 
i premises.
RLES ZAILSKY

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1770 has bept| issued to the undersigned 
to sell beer, wiiti 
Section 132 A 
Control Law at 
rough of Brook; 
consumed on th, i 

CHAI 
152 Metropolitai

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7045 has been issi>d to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 654 
Jamaica Ave., Borough of Brooklyn, Oounty 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN ENGELHARDT 
THE DARK TAVERN

Jamaica Ave. Brooklyn. N. Y.651

NOTICE is hereby given «that License No. 
RL 1350 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 284 Cleveland St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 

' consumed On the premises.
MINNIE E. HARTMANN

234 Cleveland St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that 'License No. 
B 7043 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, undea Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at, 223 
Wythe Ave., Borough nf Brooklyn, Codnty of

,—--------- .
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1622 has bean issued to the undersigned 
to 'sell beer, wino and liquor at retail, un
der Section 132 
Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1792 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ’ wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 645 Atlantic Avę., Borough 
of Brooklyn, County r>f Kings, to be con
sumed on the preYnises.

FRANK POMaRICQ
Brooklyn, N. Y.' 645 Atlantic; Ave, ; Brooklyn, N. JY.

wine ahd liquor at retail, tin-

I GUSTAV HOPCKE, WILLIAM
I (GUS’ TAVERN)
' 5724-8111 Ave. T

A of the Alcoholic Beverage 
f001—5th Ave., Borough of 

Brooklyn, Counts < Wythe Ave., Borough of Brooklyn, Codnty 
Kings, to be consumed on the premises.

JOHN CH1USANO
Brooklyn, N. Y. 223 Wythe Ave: . > Brooklyn, N,

• . 1 i I • •

of Kings, to be Consumed
on the premises
BOB MILLAR (JAFE & RESTAURANT. Inc.!
8001—5th Ave. Y.



Trečiadienis, Spalio 10, 1934
'• ? r : 1 -Penktas Puslapis

AF of L EILINIŲ NARIŲ KONFERENCIJA Waterbury, Conn
SAN FRANCISCO, Cal. — kins. Jei tik bus galima, 

Amerikos Darbo Federacijos (jums pasiųsiu visų dienų 
Eilinių Narių Komitetas turė-lportus (reports of procedings). 
jo dviejų 
Atsilankė 
delegatai 
valstijų.

Spalio 
masinį 
Hali, 
ninku ir keli delegatai iš AF 
of L konvencijos. Vakaro pir
mininku buvo Clarance Tobey. 
Kalbėtojai buvo . Harry 
Schrimpf, nuo ILA.. William reikalavimus, skelbia streikus 
Dietrich, Gelžkelių Brolijos lo- išeina Į gatves. bai | .
kalo 14 atstovas, iš Denver, Ja« nevieną kart atrėmė nau-l"1^ 
Colo.; Kasper Bauer, 
Unijos, iš Santa Cruz, 
F. J. McConnell, nuo 
Civilių Teisių; Louis 
tock, Amerikos Darbo Federa-^otojus pakelt algas, 
cijos Eilinių Narit; 
nacionalis organizatorius, 
New Yorko.

Ypatingai 
Weinstock, ------ ------- - t .
visa Wm. Greeno mašineriją ir j varguolių 
ragino darbininkus vienytis sako nuo privalomų darbų, rei- 
prie Eilinių Narių (Rank &,kalauja mokesčių mažinimo ir 
File) Komiteto. Schrimpf, vie-1 pašalpų.
tinis ILA delegatas, nurodė, _ Kareiviai gi dabar vis tyli, 
kad dabar 
streikuoja ir 
ku, 26 ir 28, prieš
Havaiian Steamship Co., lai-j 
vus Montanian. Neb»asKan ir 
Minnesotan. Išvežiotojai lai- 
vakroviam pritaria ir niekot 
nuo dokų ir laivų nepriveža ir[ 
nenuveža. ]. . __
kompanija ant laivų skebus 
palaiko. Turime žinoti, kad 
pirmas toks streikas čia Įvyko j 
nuo laivakrovių sugrįžimo at-; 
gal po generalio streiko.

Southhern Pacific Railway! 
Co., kur dirbo apie 700 dar-{ 
bininkų šapose, su 1 d. spalio j 
paleido 200 darbininkų nuo, 
darbo neapribotam laikui.

dienų konferenciją. Į 
į konferenciją 22 i 

nuo Įvairių unijų iri

1 d., vakare, turėjo 
susirinkimą. Eagles 

Atėjo apie 1,500 darbi-

gerai 
ku ris

ra-

Pacific.

Kareiviai, Laikas 
Sukrusti!

| reivinėse, atsisako eit Į užsiė-!
mimus, atsisako eit sargybom: Vf Ull/i BJMfl J > W1ABI» : Daugeliui 
Jei netikęs valgys, kareiviai! ‘ Įvykstant

atsisako jį valgyt, išverčia ka- LDS 49 Kuopa Užgyrė LDS Lietuvių 
tilą su netikusiu valgiu ir rei-' Nutarimą Šaukti Visuotiną A- Kliubas, 
, i T-i • i merikos Lietuviu Seimą Prieškalauja geresnio. Jei karei-, __ . •£ v •
viams duoda blogą drabužį, ar^ ir aslzm4
kareiviai atsisako jį priimt.

Jei kareiviams neduoda pasil-J
[sėt, tai patys kareiviai kas kuopos susirinkimas, kunamci 
[sekmadienis sau pasilsį daro ir. buvo pakeltas klausimas kas( . .
i kas dien patys Įveda bent po-Į link LDS Antro Seimo padary-! 
iros valandų pilną poilsį, kada [to tarimo šaukti “ J
I neklausydami draudimų patys Amerikos Lietuvių Seimą prieš jų dviejų apsiimtų debatuoŲi

Biskis Apie Debatus ! Tiktai dviem savaitėm prieš (tinką su, ta ;terna.. t Pa^iiįodo, 
iniikinmfl paskirta laiką praneša, kad!had Prūseika išsigando. . 
tadZ" negali stoti į debatus ir —..I " ' J- StAiauika,.

Politiškas!i 
birželio, i

■ nesu-I
yra 

debatų, 
Ukėsų 
pradžioj 

mėnesiniam susirinkime, nuta
rė surengti debatus, jeigu bus . 
galima gauti debatorius. Ta- 1 

Spalio 3 d. buvo LDS 49’pom išrinkti komisijon trys:1; 
kuriame i v. Yokubonis, T. Matas ir aš.1

|aš apsiėmiau susirašinėti su 

Visuotiną j Bimba arba Mizara, katras iš 
. . : • ... .............i,,

sudarymui 0 V. Y. ir T. M. apsiėmė su-' 
Prūseika arba But-

Vis plačiau darbininkai sto
ja į kovą savo reikalus ginti. {1®eina 
Jie ruošia mitingus, stato savo!^iems 

-- ! reivių
Darbininkai’išnipus . .

arba taip juos 
jie nedrįstų ne tik šnipi-1fašizmą, ir už daugelį kitokių Bimbai ir 
bet ir kareivinėse pasiro-1 darbininkų reikalų būtų gali- debatus bile laiku Liepos 8 d. ' 

ma padaryti bendrą veikimą. komisija susieiname ir nutarė^ { 
I) hnndrai vpilrdnmi o-filoriimp j

me debatus rengti 9 d. rug
sėjo, kada bus vesesriis oras ir 
nutarėm greitai pranešti vi
suomenei apie debatus. Temą 
sutikome sekamą: MSu Kuo 
Darbininkai Turi Eiti, Su Ko
munistų Partija, Ar Su Opo
zicija?” Apie tai piarašiau A. 
Bimbai. Liepos 14 d. gavau 
atsakymą, kad sutinka stoti į 
debatus ir su Visa debatų tvar
ka, ir liepė rengti debatus.

Į miestą ir eina kur Karą ir Fašizmą 
patinka. Jei tarp ka- bendro fronto už darbininkų sįrašyti su 
pasirodo šnipai, tokius reikalus, kaip tai: 
reikia varyt iš kareivi-

už Įvedi- Į 
mą bedarbiams socialės ap- 

pamokyt, draudos, fkovai prieš karą ir

1 kum.

Denver, Jau nevieną kart atrėmė nau-{ v
Bučeriu dotojų puolimą ant jų irnelei-i^^

Cal.; do toliau mažint algas. Dar-'^^’
Darbo bininkai, streikų pagalba, jau j. ’

Weins-ine vieną kartą prispyrė nau-[
Bedar-pr karininkai su didesne pagar- i 

i Komiteto i hiai irgi ruošia savo demons-ba į juos žiūrės, nes bijosis jų. i 
" is tracijas ir stato savo reikalavi-,' . 2 . ..... , . i .... ......

■ mus. Paskui darbininkus eina.'fel taip kareiviai elgsis, tai |yra politinių be, religinių jsi- 
ir iin ini] lengviau bus pagerint savo pa- tikinimų,

ma padaryti bendrą veikimą.
. ... . . , . O bendrai veikdami galėtumeJei taip kareiviai elgsis, tai' „ , , . . ,. ....................... Idaug pagelbeti darbininkų

i klasei.
Nežiūrint kokių darbininkai

kalbėjo darbo valstiečiai. Ir jie jau v.'“u uuf> ,.V1', <•*■'■**>*«*«, bet gyvenimo sąly-
numaskavo I įsitraukia į kovą ir neleidžia: det» savo seimyny padetĮ ir | gos tos pačios ir pries tas są-

I AUVd U IltieiUZJd. . . . . i i n |, . v . i r j-
mantos licituot atsi-1grelciau Pasiseks atsikratyt fa-.lygas koznas bando kovoti pa-

nurodė,'
500 laivakroviųįTuo tarpu jų ir jų šeimų pa-!

• pikietuoja du do- dėtis vis blogėja. Kareivių J viams negal pakakt kovos vien 
k .v. | ų,C1 gexvomv mellow, drabužio 
Kari-1 ir panašiai. Kareiviai tur da- 

vis lyvaut ir bendroj darbininkų 
! žiauresni, kareiviai vis didės- ir valstiečių kovoj, kad sustip- 
niam skurde gyvena. Karei- pint eiles kovojančių prieš fa- 

! vių darbininkų šeimos neturi iš
Priežastis streiko': i ko K'vent -ypatingai sunku, 

kada darbo negauna. Karei- 
’ i valstiečių šeimos netur iš 

ko mokesčių mokėt, o skolos 
j vis auga. < „

Kas kareiviams daryt? Ar 
i vis laukti geresnių laikų? Ne, 
{ne laukti reikia. Reikia imtis 
! kovos. Toj kovoj reikia rei
kalaut geresnio valgio, geres- 
Inio drabužio, reik'ia reikalaut 
pašalinimo žiaurių karininkų

Ponas Green, 54 AF of L {ir kitų viršininkų, reikia reika- 
konvencijoj, apie darbininkus [ Jauti, kad visų kareivių šeimy- 
ir jų kovas mažai ką mini; jis noms būtų duotos tokios pa- 
labai apgailestauja, kad kom- šalpos, kad šeimos turėtų iš ko 
panijos laužo 7A sekciją ir gyvent. Tuos reikalavimus rei- 
nesiskaito su Rooseveltu, nė su kia 
Am. Darbo Federacija. Pats reik daryt kareivių susirinki- 
Green ir jo pakalikai smarkiai | mus ir juose svarstyt kareivių 
puola komunistus, šiandien, 3'padėties klausimus. Kareiviai 
d. spalio, rytinėje sesijoje,! tur statyt savo reikalavimus 
kalbėjo teisėjas Patway, iš į savo 
Malwaukee, Wis., ir senato- valdžiai, 
rius Davis, iš Pennsylvania, kalavimai 
Spalio 5 d. čia bus Miss Per- kareiviai ruošia mitingus ka-

i blogėja.
American i maistas vis blogesnis, kareivių j del geresnio maisto, 

. drabužis vis prastesnis, 
i ninkai ir kiti viršininkai

[šistų valdžios. Jeigu gi karei--vieniai ir mažomis grupėmis, 
'viai tylės, tai ir karininkai blo-’Bet kad kova būtų sėkminga, 
giau su jais elgsis, ir maistą i tai yra reikalas padaryti ben- 
blogesnį duos, ir baus dažniau.. drą susitarimą ir kartu visiems 

Aiškus dalykas, kad karei-1kovoti- ° kova tikrai bus lai- 
įmeta; kadangi darbininkų yra 
milionai, o turčių maža sau
jai ė.

Taigi LDS 49 kp. stoja už 
šaukimą Visuotino Amerikos 
Lietuvių Seimo ir kartu ragina 

{kitus darbininkus, SLA kuo
pas, ALRKS kuopas, kuriose 
kai ir nenorės priešintis karui 
yra šimtai darbininkų, stoti už 
tokį seimą, 
ir fašizmui,

sistų valdžią ir kad greičiau ją 
nuverst. Kareiviai tur eit iš- 

jVien su darbininkais ir valstie
čiais ir kovot del darbininkų, 
.valstiečių ir kareivių Sovietų 
' valdžios.

(“Kareivių Tiesa”.) LDS 49

Birželio
ii

23 d. parašiau I 
jis sutinka stoti Į 'j

Aš per visus parengimus 
garsinau debatus. Daugelis 
laukė minėtos dienos ir tapo 
apgauti—debatai neįvyko, nes 
L. Prūseika nedavė atsakymo, i

remt kova. Kareivinėse

viršininkams ir fašistų
Jei kareivių rei- 
nebūtų vykdomi,

*

M M iw iMi M M M.iMl.M.M iVi JMi M.MIMl.lVl.M WI lVI lMt iVI M.lMl M

£

Gal jūs viršinin- 
bet jūs turite juos

K p. Sekretorius.

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

Williamsburghe; .
252 Berry St, Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFASAS 
2220 Avenue 7 

Kampas E. 23rd St.

KONCERTASv

s

A. VIŠNIAUSKAS

s

S s
Labai Puikiai Sutaisyta Programa

RENGIA LAISVĖS CHORAS IR ARTISTĖ MENKELIŪNIŪTĖ

NEDELIOJE

October 14 Spalio
19 34

LYRIC SALEJE
Kampas Park ir Broad Street 

Hartford, Conn.
PRADŽIA 2:30 VAL. PO PIETŲ

ĮŽANGA 50 CENTŲ

Dainuos solus vietine dainininke B. RAMOŠKIUTĖ, skambi sopranas
SI
J

8

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau Su 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju Įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Ignition SpecialistPhone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS

<♦>

<♦>

<♦>

<1>

IMMMMMMJMMMMMMIUIMMIVIMMMMMMMIUI

£

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying. 
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

MMVXMWliWWWMWWMWWMWWW MW MW MM MW MW MW MW MM

TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED
Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobilius. 

Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

222-224 Leonard Street Brooklyn, N. Y. 
Near Manhattan Avenue • •

i . . : 1 !: . ' . i ! ■ •

I NEW MASSES
48 Puslapių—Ilustruotas

Pilnas straipsnių ir poezijos geriausių šios šalies 
užsienio rašytojų.

Šis žurnalas išeina paprastai kas savaitę, jo kainą
METAMS $3.50—PUSEI METŲ $2.00

Tuojaus užsirašykite

NEW MASSES, 31 East 27th St, NEW YORK Cf

5 5 
i

«U»A>

DABAR PARSIDUODA BERTAININIS*

<♦>

TĖVAMS IR VAIKAMS
Draugai:—

žiema ateina. Daugiau bus laiko skaityti ir la- 1 
vintis. Tėvai nori, kad jų vaikai išmoktų lietuviškai
skaityti; Jaunuoliams, kurie išsimokys, tai tas ateity
je bus labai reikalinga.

ALDLD. centre yra keli šimtai mokytis vadovėlių

“Jaunuolių švyturėlis”
Patsai gali išmokti skaityti. Knygą sutaisė drg. R. Mi- 
zara. Ji yra didelė ir labai naudinga. Knyga didelio 

formato, turi 160 puslapių, daug eilių, 
apysakimėlių, patarimų.

Jos kaina buvo 50 centų. Dabar Icas pirks nemažiau
5, tai gaus po 10 centų. Kas norės gauti 

vieną, tai bus 20 centų.
Vaikų mokyklėlių komisijos, tėvai ir jaunuoliai, parsitraukite j 

tuojfcus, nes vėliau negausite. Užsakymus siunčiant 
prisiųskit ir pinigus.

į D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

I/O III I Atviri kojų skauduliai, Garankš-1% II 1111 fl 8įjĮjQj čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
. Xi WWW, matizmas, Kelių Sustingimas,

Kraujagyslių įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 
yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandoj: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. R. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

<♦)

<♦>

K. Menkehuniūtė

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiaųsias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai? Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
viniu ir palaidojimui mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šer' 
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms .parems 

" šaukite, durną 'at naktį 
423 Mėtropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu jims gal
vos uodą niežti, tai kreipkitės pas 
mane ii’ aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)

223 Second Ave., New York
Kampas 11th gatvės, kambario No. 14

Telefonas: TOmpkins Sų. 6-7697
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryte 

iki 2 po pietų.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

321

Jau daugelis žinote, kad Menkeliuniute ilgą laiką mokinosi muzikos Italijoje ir turi puikaus sceniško 
talento. Dabar turėsime progą ją išgirsti. A. Višniauskas, puikus baritonas, kurį dar pirmu kartu girdėsi
me Hartforde; taipgi bus ir kitų talentų ir dainuos pats Laisvės Choras.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
LaGuardia apdekoruos 19 

policininkų, kurie, jo nuomone, 
yra gerai pasižymėję, žinoma/ 
už kokius darbelius jis duoda 
paaukštinimo ir pagalbos žen
klus policininkams.

Visi Šį Vakarą j Prakalbas!

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ii4 taisome senus,, taipgi dirbame sa. 
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.•

Tel. STagg 2-2306 ’

■še J. Hersch, taipgi sužeidė jo 
moterį ir du nedidelius vaiku
čius. šeimyna buvo išėję ant 
sąlygątvio, kad pabūti prieš

Newarke Labai Svarbios 
Prakalbos ir Koncertas

ALDLD 5 kuopa rengia
Kartu čionai bus kalbama'Prakalbas, diskusijas ir kon-j^“'? °™'

Lorimer-St„ i apie abelna šiandieninę pašau-'certą. Jos įvyks penktadienį,^ & ištaškg
-I line situacija ir darbininku i 12 d. spalio, 8 vai. vakare, Ileke gąĮvio, ištaškė

. ę_ ..C7 ir_ aarD*mr > L i f • Saipip įso New York miai besedmcius seimos klases reikalus. Jau virs pen- j lietuvių bateje, įso incv y oi k # 
ki metai viešpatauja baisi be- Ave-, Newark, N. J. 
darbe ir jai galo kapitalistinė- y-1 - J-- 
je tvarkoje nesimato. Kalbė
tojai nurodys, kas reikia dar
bininkams daryti, kad pageri
nus savb kasdieninį būvį ir pa- 
siliuosavus iš 
nAudojimo.

Taigi, šios 
; labai svarbiu 
.aiškinama būtiniausi darbiniu- 
ku reikalai ir uždaviniai. I

• koncertinė 
išpildyme 
Norkiutė,'

, K a valiaus-'

Tręčiadienį, 10 d. spalio, atvedė prie revoliucijos. 
7:30 vai. vakare, “Laisvės 
svetainėje. 419
Brooklyn. įvyksta Augščiaų 
sios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj 22 ir 49 kuopų-pra
kalbos. Kalbės drg. J.’Gasiu- 
nas, APLA Sekretorius ir dd. 
Norkiutė ir Norkiukas, visi iš 
Pittsburgh©.

šios: prakalbos bus . j labai 
svarbios tuomi, kad apart to, 
kad kalbėtojai aiškinš reika
lą darbininkams prigulėti prie 
APLA ir kitų darbininkiškų 
pašalpos organizacijų, kartu,' 
bus aiškinama dabartinė padė
tis Ispanijoj, kur jau kelios 
dienos kaip plečiasi revoliuci
jos sukilimas. Ispanijoje vie
tomis jau įsikūrė Sovietai, ko
vose yra labai daug darbinin
kų ir kareivių užmuštų. Drau
gai kalbėtojai dėstys, kokios 
buvo Ispanijoje sąlygos ir kas

Ch. Yuran, 57 metų, iššoko, 
per langą iš savo gyvenamio, 
1210 Woodycrest Ave., ir ant 
vietos užsimušė. Sako, kad 
žmogus ilgai sirgo.

n u s.

kapitalistinio iš-
i 

prakalbos bus 
momentu ir bus

Taipgi, bus ir 
programa. kurios 
dalyva’us draugė 
dainuos drg. J. L. 
kaitė ir kiti.

Ateikite visi ir 
Įžanga dykai.

visos, nes

Vagis Uždarė Moterį į Šal- Iš Laidotuvių Anita Kaškiau- 
dytuvą ir Pasigriebė $15 čiutės—Daktaro Dukters
Vagis ginkluotas šautuvu

atėjo į krautuvę, 1406 Wilkins pietų Rose Hill kapų krema- 
Ave.. uždarė krautuvės savi- torijoj buv^ sudeginta Anita 
ninkę Fany Scheikin į mė- Kaškiaučiute, draugų Kaš- 
sos šaldytuvą ir iš registerio kiaučių duktė, kurią pereitą 
pasiėmęs $15 dolerių pabėgo, penktadienį užmušė automobi- 
Moteris šaldytuve išbuvo tik 
apie 5 minutes, nes atėjęs ki
tas žmogus maisto išgirdo jos 
šauksmą, atidarė šaldytuvą ir 
ją paliuosavo. Kitaip jai, bū
tų buvę labai blogai.

Pirmadienį, 3:30 vai. po

Scheikin į mė- Kaškiaučiute, draugų Kaš-

liūs beeinant į mokyklą. Iš 
Newarko išlydėjo apie 100 au
tomobilių.' Buvo daug vaini
kų. Krematorijoje kolegijos 
mokytojas pasakė prakalbėlę, 
apie tai kaip Anita sugabiai 
mokinosi ir ant jos grabo už- 

diplomą. Ten 
virš 300 žmo-

■ ii i* v . dėjo moksloAlkanų Marsavimas j Albany buvo susirinkę
Atidėtas ant 31 d. Spalių nil?- Dalyvavo dalis ir brook- 

XT ’ v 1 r> J u- rr lyniečių iš “Laisvės”, L.D.S.
«ntro ir taip artimų draugų. 
Susirinkusieji reiškė savo soli
darumą kartu su Dr. J. J. Kaš- 
kiaučium. jo žmona ir visomis 
giminėmis šioje liūdnoje va
landoje.

New Yorko Bedarbių Tary
bos ruošė alkanųjų matavi
mą f Albany ant 18 d. spalių, 
kad : įtaikus valstijos guberna- 
tbriui darbininkų reikalavi
mus. Bet del stokos organi
zacinio prisirengimo ir tam, 
kad suteikus daugiau laiko 
darbininkų organizacijoms iš
rinkti delegatus, alkanųjų 
maršavimas nukeltas iš 18

Mirė Stanislovas Sherry
Stanislovas Sherry, 50 metų

spalių į 31 d. spalių. Delega- amžiaus, mirė nuo širdies ligos 
to viso lėšos yra $5. Darbi- Greenpoint ligoninėj, pirma- 
ninkų organizacijos privalo iš; dienio vakare, 8 d. spalio. Pa
rinkti delegatus ir pranešti se*-* šarvotas yra pas graborių Le- 
kamu antrašu: United Action į Vandą, 107 Union Avė. Ket- 
Conf. on Work Relief and ■ virtadienį, 11 d. spalių, 2 vai. 
Unemp., 11 W. 18th St., New į po pietų bus sudegintas Fresh 
York, N. Y. ;Pond krematorijoj.

Svečiai Kalbėtojai
49Augščiausios Prieglaudos Lietuvių Amerikoje 22 ir 

Kuopos Rengia Prakalbas 

KALBĖS J. GAS1UNAS
iš Pittsburgh©, A.P.L.A. Centro Sekretorius ir 

BROLIS IR SESUO NORKIUKAI 
jaunuoliai, taipgi iš Pittsburgh©

i PRAKALBOS ĮVYKS SEREDOJE

October 10 Spalio, 1934
* • • f

Prie prakalbų bus ir dailės programa, dainuos J. L. 
KAVALIAUSKAITE, jai akompanuos žymi pianiste 

NORKIŪTĖ iš Pittsburgh©.

ATSIBUS “LAISVES” SVETAINĖJE
419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

. ' PRASIDĖS 7:30 V AL. VAKARE

n

Kalbės drg. Antanas Bimba,

A. BIMBA

ra-
na- UŽSIREGISTRUOKITE

BALSAVIMAMS
Newarke Vaidins Gorkio 
Puiky Veikalą “Motiną”

į Little Theatre, 562 Broad 
St., Newark, N. J., ateinantį

•šeštadienį,. 13 d. spalių, bus 
pradėtas vaidinti garsusis M. 
Gorkio veikalas “Motina”. Tas 
veikalas vaizduoja 19.05 metų

'revoliuciją, taipgi parodo, 
I kaip darbininkai 1917 metais 
nugalėjo caro valdžią, kuri' 

j 1905 metais darbininkų revo- 
Jiuciją paskandino kraujuose. 1Z _ . n n . • m r
į “Motina” yra vienas iš geriau- Kode! Keikia Dalyvauti AJL

Šią visą savaitę yra regis
travimai del būsimu balsavi
mų, kurie įvyks lapkričio pra
džioje. Kiekvienas pilietis pri
valo užsiregistruoti, nes kitaip 
nebus jam leista balsuoti. Re
gistracijos atsibus vakarais. 
Užsiregistruoti reikia jūsų vie
tos balsavimo skyriuje. Regis
truokitės, kad balsuoti už Ko
munistų Partijos kandidatus.

; šių veikalų, pagamintų Sovietų I).LD. J Kuopos Susirinkime I
! Sąjungoje. Newarko darbi- r
'ninkai privalo jį pamatyti.

“Laisvės” redaktorius iš Broo- 
klyno, J. Orman, L.D.S. jau
nuolių sekretorius, A. Vaitke
vičiūtė, studentė, kuri dabar 
tik parvyko iš Sovietų Sąjun
gos. Po prakalbų bus disku
sijos.

Dalyvaus Sietyno Choras, 
kuris sudainuos kelias dainas, 
o jaunuoliai suvaidins veika
lą. Taigi šis parengimas bus 
labai svarbus. Visi Newarko i 
ir apielinkės draugai ir drau
gės yra kviečiami dalyvauti. 
Įžanga visiems dykai!

Rengėjai.

Ketvirtadienį, 11 d. spalių, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer Str., 
atsibus Amerikos Lietuvių į 
Darbininkų Literatūros Drau-: 
gijos 1 kuopos susirinkimas, 

susirinkimas •

Iš Lietuvių Radio Liaudies 
Vakaro Parengimo

Pereitą sekmadienį, Klas- _ ___
čiaus salėje, Maspeth, N. Y., i lowestonieciu išdavė darbinin- 
įvyko Lietuvių Radio Liaudies kus. 
vakaras, arba kitais žodžiais^ < 
sakant, Lietuvių Radio Valan- Spa]ju g vai. 
dos, Vyriausiai vadovaujant ’ kita prelekcija.
J. Ginkui. Vakaras visapusis-'MarteI temoje:

i kai buvo pasekmingas, 
j tingai reikia pažymėti 
turiningą programą, kuri susi- privalėtų nueiti ir išgirsti taip 
darė berods iš 28-nių dalių. ]abaį svarbias pamokas. 
Dalyvavo gabių ir gerai pa- Mokinys G. K.
sižymėjusių dainininkų; jų 
tarpe dalyvavo dainininkė 
Elena Sadauskaitė, kuri dai
nuoja garsiam Radio Music 
Hall New Yorke; taipgi mums 
gerai žinoma dainininkė dr-gė
K. Menkeliuniutė ir kiti. Abel- 
nai imant, visi dainininkai pa
sižymėjo virš vidutinišku savo 
talentingumu—ypatingai due
tai ir trio, kurių net ir vardų 
neteko sužinoti.

Pasibaigus programai buvo 
šokiai. Tūlą laiką pašokus, 
dar vienas numeris buvo atlik-' 

Į tas, tai basket ball. Tame 

kibę du “tymai”, vienas brook-į 
ilynięčių ir antras maspethie-j 
i čių ;-*-brooklyniečiai liko lai-* 
mėtojai#. ■ ;

! Pastarajam programos, nu-j 
meriui

Iš Darbininką Mokyklos
New Yorke, Darbininkų 

Centre, 50 E. 13th St., ant 
antrų lubų, prasidėjo darbi- Pereitas kuopos
ninku, mokykla. Ji. tęsis per buvo gana skaitlingas, reikia! 
visą žiemą, f mokyklą už at- kad šis būtų dar skaitlingesnis. 
skirą lekciją reikia mokėti -25 ; Kodėl ? 
centai. Bet už tą taip mažą 
mokestį 'gauni labai daug ži- Amerikos 
nojimo apie darbininkų reika- Priešfašistinio Kongreso mūsų 
lūs.

Pirmą lekciją davė drg. duos raportą. Kongresas pa-' 
Stachel, nacionalis sekretorius į darė planus kovai prieš karą 
Darbo Unijų Vienybės Lygos, I ir fašizmą. Dabar visi darbi- 
apie dabartinius streikus irlninkai privalo suremti pečius,1 
koki yra darbininkų uždavi-į kad tuos tarimus pravedusį 
niai tose kovose. Jis labai 
tinkamai išdėstė San Francis
co ir audėjų generally strei
kų eise’ną, tas sąlygas, kas at
vedė prie streiko ir. kaip Ame
rikos Darbo Federacijos vadai 
su pagelba socialistų vadų ir

Sekamą sekmadienį, 14 d. 
vakare, įvyks 
Kalbės Harry 
“Marksizmas- 

Leninizmas ir Kovos už prole-1 
apie tariato galią.” Darbininkai!

Budavoja Naujas Maudynes
Brooklyne ir Queens par

kuose budavoja ‘naujas mau
dynes, kur galės sutilpti 10,- 
000 žmonių. Maudymosi prū
dai bus Sunset, McCarre, As
toria ir Albans parkuose. Ži
noma, dabar yra New Yorke 
virš milionas ir pusė bedarbių 
ir tie darbininkai galėtų daug 
naudingų darbų atlikti, jeigu 
tik tam valdžia duotų pinigų.

Trumpos Žinutės

L.----
erilbana

Notary TęL STągg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
Public

(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

Nagi parvyko iš Antro
Prieškarinio ir

delegatė 'drg. S. Sasna ir ji iš-į

gyveniman.
Šiame susirinkime bus ap-- 

tarta, kaip sėkmingiau praves-1 
ti mūsų dienraščio “Laisvės” 
vajus už naujus narius.

čionai bus padaryti planai, 
kaip geriau pagelbėti Komu
nistų Partijos rinkimų kampa
nijai, kuri dabar yra vedama.

Bus ir daugiau svarbių rei
kalų. Taigi visi ir visos yra 
kviečiami būtinai dalyvauti 
Yrą dar kaip kurie mūsų na- 

i riai, kurie nemokėjo duokles 
! už 1934 metus, o jau laikas 
ir labai laikas pasimokėti. 
Taipgi dar yra narių, kurie ne- 
atsiėmę “šviesos”—ateikite ir 
pasiimkite. Taigi, visi ir-vi
sos dalyvaukite.

ALDLD 1 Kp. Org. K. Š.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

nuo 
nuo 

Sekmadieniais 
84 Union

BROOKLYN, N. Y,

11 iki 1 dienom!? 
5 iki 7 vakarai? 
nuo 11 iki 1 
Avenue

PRAMOGOS

Bus aiškinama svarbūs ^ių dienų įvykiai; kiekvie
nas darbininkas privalo dalyvauti šiose prakalbose.

Dabar yra A.P.L.A. vajus gavimui naujų narių. 
Yra nupigintas įstojimas, tai proga suaugusiems ir 
jauniems įsirašyti į šią organizaciją.

Kviečia Rengėjai.
i ' ĮŽANGA VISIEMS VELTUI!

sportiškame žaisle buvo susi-, „ 
IrwLv zv /-I n i ’ r Yri onoc |

Taksio valdytojas . H. Ford
* sulaikytas po -$2,000 kaucijos

■ I už užmušimą M. McGarty, 35 
, J metų žmogaus.* Taksio valdy-

x !tojas įvažiavo ąnt to žmo-
pasibaigus tęsėsi so- . . \ v. . . , gaus ir ant vietos užmušė. ■kiai. šokiuose matėsi daug, 

gražaus jaurtimo. Abelnai, di-! j ‘ .
idžiėma publikos šiame vakįrėl....“.^ 
susidėjo be politinių pažvalgų 
bei jų įsitikinimų. Daugiau
siai matėsi jaunimo.

Viso publikos galėjo būti 
nemažiau kaip vienas tūkstan
tis. Taipgi buvo pastebėta, kad 
kaip laike programos, taip ir 
laike šokių buvo rimtas visų 
užsilaikymas* ir draugiškumas, 
nežiūrint, kad buvo nors ir 
dalinai katalikų, laisvamanių 
ir tautininkų.

Mylintis Laisvę*

sužeista, automobiliu^ nelai
mėje. Ji valdė savo 
pamačius, kad susitiks su 
siu, taip staigiai pasuko, 
apsivertė.

ka ra ir 
tak- 
kad

w.<Nora Buckley, 454 
152nd St., susirgo ir ši moti
na prašo, kad grįžtų namo jos 
15 metų duktė, kuri prieš tris 
savaites iš namų pabėgo.

Busas Užvažiavo ant Šeimos
Didelis busas užvažiavo ant 

šaligatvio ties 226 Mount 
Hope ■ PI. ir ant vietos užnin

Socialistai kandidatai gavo 
užgyrimą nuo United Hebrew 
Unijų viršininkų, kad jie* rems 
socialistus. Tos unijos turi 
800,000 narių, bet aišku, kad 
vienas dalykas vadai, o kitas, 
unijų nariai. • r e

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainą 

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

------ 1 ■ i u

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ilgos Gydomos

Gydoma Odos 
I Išbėrimai, Krau- 
L jo ' Nesveikumai, 
I Nervų; Ligos 
| Chroniški Skau- 
' dūliai, Skilvio, 

žarnų ir Mėšla- 
žames Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde-r 
girnai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi-

BROOKLYN, N. Y.
Labdarystės balius pašalpai 

gio Kulio, kuriam po sunkios 
nupjauta koja, rengiama Lietuvių 
Piliečių Kliube, 80 Union Avė., 13 
d* spalio (Oct.), 7:30 vai. 
Kviečiam visus atsilankyti 
remti šį nėlaimingą draugų, 
yra duodamas veltui šiam 
del jo parėmimo ir jo nelaimingos 
šeimynos. Įžanga 45c.
Kviečia S. Masiulis, Kliubo Vedėjas.

(240-241)

Jur- 
ligos

vakare, 
ir pa- 
Kliubas 
draugui

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o •jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M,

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
“Laisvės” įstaigoje galite 

gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuojaus kreipkitės į “Lais

vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legaliŠkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome * 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 j 

arba užeikite pasikalbėti Į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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