
>
“L.” VAJAUS DARBAN 

IS PIRMOS DIENOS!
Nuo pirmadienio, spalio 

(October) 15 d. prasideda 
“Laisvės” vajus del 1,000 
naujų skaitytojų. Vajaus 
laiku dienraščio kaina nupi
ginta iki $5 metams ir $2.75 
pusmečiui. Gabiesiems va- 
jininkams skiriama tiek do
vanų, kaip dar niekuomet 
pirmiau net $600! Dova
nos bus dvidešimt dvi, nuo 
$75 iki $5. Taigi dovanas 
laimėt šiemet galės kelis 
kartus didesnis darbuotojų 
skaičius.

Vajus tęsis iki gruodžio 1 
d., reiškia pusantro mene
sio. Bet, draugai, nepraleis-Į

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbir.Irrkai Vitj šalių, | 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o išlaimėsite 
Pasauli!
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kite veltui nei vienos die- i----------------------------- ;-----
r'“!,““'X Erns» Būsiąs 

tegalima bus pasiekt užsi
brėžtą tikslą—plačiau pa
skleisi ir sustiprint dienraš
tį “Laisvę”, kaipo darbinin
kų kovos, organizacijos ir 
apšvietus organą.

Advokato S. Leibowitzo 
Išdavystė prieš T. D. A. 

ir Scottsboriečius
NEW YORK. — Samuel

Greitai Teisiamas į
BERLYNAS. — Vienas, 

Hitlerio valdininkas pranešė i 
laikraščių r e p o rt e r iams, 
kad greitu laiku atsidarys 
teismas prieš Ernstą Thael- 
manną, žymiausią revoliuci- j 
nį Vokietijos darbininkų va-< 
dą. Jį teis inkvizitoriškas i 
nazių “liaudies teismas.”

Tik galingas masinis dar- 
bininkų sujudimas tegali iš- ^įbėjkad“ kardių‘"Alek-

JUGOSLAVIJOJE KARIŠKU FAŠISTU 
GOVEDOS DAUŽO ITALŲ KONSULATŲ 
LANGUS; KARO PAVOJUS VIS AUGA

Ardo Italijos Piliečių Krautuves; Grobia, Degina Vengrų 
Laikraščius; Italija Rūsčiai Rengiasi

BELGRAD.—-Pusiau val
diški Jugoslavijos laikraš
čiai dideliais antgalviais pa-

Leibowitz, vienas iš buvusių drg. Thaelmanno gal- sanjra “nužudė mūsų tau- . . - . . . nnn PI irbrin kivvin I . . . . “ . . ...vą nuo Hitlerio kirvio.advokatų delei devynių ne
kaltų negrų Scottsboro jau
nuolių išgelbėjimo nuo su-į 
deginimo elektros kedėje, J 
dabar padarė sumoksią su 
keliais negrų kunigais; pa
siuntė juos pas scottsborie
čius į kalėjimą ir išgavo jų 
pįarašus, kad visa jų apgy
nimo byla yra pervedama į 
vieno tik Leibowitzo ran
kas. Leibowitz todėl parei
kalavo, kad Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ad- i 
vb kutai tuoj aus perduotų 
jam visus tos bylos doku
mentus; o jis vienas duo
dąs apeliaciją į šalies Augš- 
čiaušią Teismą del. išgelbė-i 
jimo: dviejų scottsboriečių I,, 
H. Pattefsono ir Cl. Norri-|;.\ , • v.- - v.
so, kuriem Alabamos valsti- i pranešimą pa-
jo ■ vyriausias teismas pa-1 Ukr.lnt? ,lr jį10
skyi-6 mirties bausmę Įvyk- tiesioginių . Laisvei žinių 
dyti .gruodžio 7 d. Jis taipgi aP,e Pasmąujinant; strei- 
vesiąs septynių kitų bylas. ;

Tarptautinis Darbininkų! 
Apsigynimas buvo pasisky- 
ręs patyrusį apeliacijų teis- sono 
mų advokatą Walterj H.; 
Pollaką su taikau j ančiais 
jam advokatais J. R. Brods- į 
kiu ir O. K. Fraenkeliu. Tas, i 
matomai, ’

i tiniai priešai”; įtaria, kad 
' tai “per įkvėpimą iš Itali
jos pusės” “Kalemen” nušo
vė jį Francijoj.

Jugoslavijos fašistų suor
ganizuotos govėdos užpuolė 
Italijos konsulatus Liublja- 
noj ir Sarajeve, bombarduo- 
damos juos akmenimis. 
Liubljanoj sumušė Italų 
konsulato valdininką. Splite 
patriotai suardė daugelį 
Italijos piliečių krautuvių.

Pa. Valstijos Policija 
Atakuoja Šilko Audėjus 

LANCASTER, Pa.—“Lai- 
svo” gubernatoriaus Pin- 
choto valstijos kazokai ir 
specialiai policininkai už
puolė streikierius, piketa
vusius Arohnson Šilko Kom
paniją.

Kyla nauja streikų ban
ga prieš šilko kompanijas, rfriwiirw i ICTIHIAC 
Pennsylvanijoj ir New Jer- ŽINIOS IS LIEluVO? 
sey. ; _______ ______

Pranešama, kad Paterso-: Iš KO GI CIA ša!PYtis? 
ne, N. J., vėl sustreikavo į, 

į darbininkai 70 šilko dirby-' “Lietuvos žinios” išspausdi- 
(Draugai patersonie- no ž.in.ią’ ^aiP kurijo- 

zą; šaiposi is galutinai suvar
gusio, bedarbio skurdžiaus, 
lyg iš didelės keistenybės:

“Senamiestyj, už rinkos, nu
sileidus panerin, jau kelintą 

‘rytą pastebimas savotiškas Ne- 
Lancastery, Pa., darbinin- rio pakrantės gyventojas, ku

kai išėjo kovon, kai Arohn- ris savo “trobėsyj” miega veik 
kompanija paskelbė, ligi 10 vai. šis gyventojo 

kad ji atidaro Christiana “trobesys” labai savotiškas, 
dirbtuvę dirbti su skebais,. T^ Paįmtas surūdyjes ir ap- 

5: bet Coatsville dirbtuvė 
‘toliau liksis uždara.--------------—7 _____________  

labai nepatiko1
Leibowitzui, kuris, beje, ne- RlStlko Jack uHRSODO 
turėjo jokio patyrimo ape-,Moteris JieŠko DivOFSO 
liacijos byloms teismuose. | OAKLAND, Cal. — Mo

Ossieke padaryta pogromai 
prieš žydų krautuves, įta
riant, kad Aleksandro 
žmogžudis buvęs žydų tau
tos asmuo. Suboticoj pada
ryta demonstracija prieš 
Vengriją, kaipo Italijos ša
lininkę. Iš visur buvo gro
biami vengrų laikraščiai ir 
aikštėse deginami.

Italija mobilizuoja armi
jas siųsti į Jugoslavijos pa
sienį. Jugoslavija siunčia 
27 karo lėktuvus į Italijos 
pasienį.

Pagal kapitalistinės spau
dos pranešimus, Italijos val
džia, girdi, “šaltai laikosi,” 
tačiaus jinai rūpiai rengia
si: Juk dar--Visai nesenai 
Mussolini per karo manev
rus Jugoslavijos pasienyj 
mokino 5,000 Italijos oficie- 
rių: “Mes turime būt prisi- 
ruošę karui ne rytoj, bet ka
rui šiandien.”

Lewis Perša Vienybę ! IŠTISI ARMIJOS PULKAI PEREINA J 
Darbininku su Bosais REVOLIUCIONIERIŲ PUSE; RAUDO-

O A XT UT) A k TT et* **SAN FRANCISCO, Gal. 
—Vienas iš Darbo Federa
cijos s u v a ž i avimo vadų, 
John L. Lewis, prezidentas 
Jungtinės Mainierių Uni
jos, buvo pakviestas į bur-. 
žujų Commonwealth Kliubo į 
bankietą. Ten savo prakal-'

NOS VĖLIAVOS ANT KARIMU LAIVU
Visuotinas Streikas Drūčiai Laikosi; Lerroux Kariuomenė 

Nenori Pulti Darbininkų Sovietus; Komunistai Priekyje

lankstytas iš virtuves nuo taip 
" 'vadinamos plytos garų suren

kamasis stogas, padarytas iš 
skardos. Tas stogelis su vir
šuj esančia skyle atneštas prie 
pat Nerio, ties suvarytų sieno
jų tvora. Apačioj po stogu nu- 

Tarptautinis Darbininkų Įto im^ta kuokštas šia“,lų’ ir, toj 
Anomvmimac antikei nnrdnn Uei 1S HCtUVlO 1 IŠLIKO , “pastOgėj” kas nakt] nakvo-Apsigynimas sutiko peicluo- jac^ Qansono Virginia Nu- 
ti jam visus dokumentus ir. — • - - J ‘
dar siūlo advokatą Pollaką 
kaipo talkininką.

Nežiūrint vyliūgiškai iš
gauto iš scottsboriečių pasi
rašymo ir nepaisant išdavy
stės iŠ Leibowitzo pusės, 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas dės dar dides
nių pastangų, kad išvaduot 
tuos devynis nieku nekaltus 
negrus darbininkus, orga
nizuodamas kuo didžiausius 
masinius išstojimus ir de
monstracijas, kad priverst 
valdančiąją klasę juos pa- 
liuosuot.

ir

gard Gansonienė išvažiavo įj jjs visas ton pastogėn nepa- 
Reno, Nevada, jieškodama reina, todėl nuo pusiaujo kojos 
tęismiškų perskyrų (divor- 
so). Ji sako, kad peršiurk- 
ščiai Gansonas su ja elgėsi 
ir todėl negalima su juom 
gyventi. Jiedu apsivedė tik 
penki mėnesiai atgal.

Jack Ganson skaitosi Pa- 
cifiko vandenyno pakraščio 
sunkiasvorių ristikų čampi-, 
onu.

išlindusios būna lauke. Gyven
tojas tokiu būdu niekad ne- 
nusivelka ir nenusiaųną. Jis

Bosai priešingi šalpos ' 
Darbams Kasyklose 

WASHINGTON. — Be
darbių šelpimo administra
cija buvo sumanius samdyti;

mai socialistai stovi prieky
je kaipo revoliucijos vadai. 
Visuotinas streikas Mala
goj, Alicanteje ir kitur pa- 
sinaujino ir žymiai sudru- 
tėjo.

Šitoks pranešimas duotas 
spalio 11 d., kuomet fašistų 
valdžia gyrėsi, kad jau “pri- 

sukilėlių pusę, baigia” revoliuciją.
Buržuazinių gi telegramų 

pranešimais, spalio 12 d. 
valdžiom lakūnai bombarda-

International Spaudos ko- 
boje jis bažijosi, kad “svei- respondentas iš Zuricho 
kiausias” darbininkams da- persiuntė bevieliniu telegra- 
lykas tai darbuotis išvien su fu “Daily Workeriui” tokią 
kapitalistais ir visus ginčus žinią apie Ispanijos revoliu- 
išspręsti per NRA komisi- cionierių laimėjimus: 
jas. Tą patį perša ir kiti. Ispanijos Lerroux fašistų 
Federacijos vadai-išdavikai. valdžios pėstininkai ir ma- 

rininkai ištisais pulkais per
simeta 
Šiaurinėj Ispanijoj fašistai: 
turi savo rankose tik Barce- 
loną; ant visų kitų miestų

HALIFAXE, Nova Sco- šiaurėje plevėsuoja raudo- vo traukinius, kuriais dar- 
tia, per eksploziją trijų 
augštų name žuvo šeši žmo
nės. Namų savininkas Da
nielius Dūdas tuo tarpu bu
vo išėjęs. Kada sugrįžo, ra-; Campo, Asturias provin- sprogdinta 300 bombų 
do jau ,negyvu^ savo motelį ęijoj, 50 Lerroux valdžios sukilėlių tvirtovių ir užmui- 
ir du vaiku. Tūlas ašbiuo marininkų padėjo darbinįh- ta 100 žmonių, bet darbinB- 
pirmiau grasino Dūdui už kams įsteigt Sovietus. Visu kai neapleido pozicijų. Mk- 
ką tai atkeršyti. Policija pakraščiu ant karo laivų iš- ,dride sukile iai vėl atidarė 
spėja, kad jis ir atkeršijo,.keltos raudonos vėliavos.jkulkasvaidžių ugnį, 
išsprogdindamas namą. | Jos plevėsuoja ir nuo skait-1 Labai trūksta maisto :’a- 

----- į lingu barikadų. i Šistų valdomuose miestūofee.

Keršto Eksplozijoje Už
mušta Šeši Asmenys

bininkai važiavo i talką sa-nos vėliavos. Revoliucionie
riai atkariavo Dijoną; čia į vo draugams Oviedo ir Mie- 
sukilėlių pusę perėjo dvi ar- res, kuriuos tebevaldo re- 
mijos kuopos. x j voliucionieriai. Buvę iš-

’ i ant

Labai trūksta maisto fft- 
i Šistų valdomuose miestuose.

Paminklas A Mr Sandrui Lerroux fašistų siunčia-■ Pakrikdyta traukinių vėjki-
’ * If J • * v 'lalllUWao nlviiodiiUl UI ma kariuomenė prieš darbi-imas per gelžkeliečių' strėi-liiueruiiy Kardai pnes 1 Marselėj, Francijoj, kapi- ninku Sovietus nenori žy-iką.

Nepasiduodančius Jiem
Protestonjis

Muniche, Bavarijoj, Hit
lerio paskirtas augščiausias 
protėstonų vyskupas Muel
ler užsiundė būrius juodo
sios nazių policijos ant su
sirinkusių, demonstruojan
čių vietinio liuterių vysku
po Meisserio šalininkų. Jie 
šaukė, “šalin Muellerį!” Po- Darbo Žmonėms

'T NEWARK, N. J. ..... ............ m. . T , „ . , ,
Kltl P sto majoras Ellenstein per- Chinijoje, Tientsine Japo-| “Kalemen” šaudė Jugosla-

ša New Yorko majorui La-'11^08 imperialistai turi su- vijos karalių Aleksandrą.
Guardijai ‘kad reikia tri-1 organizavę vadinamą “Žmo- ? Pirmiaus buvo pranešta, 
mis nuošimčiais aptaksuoti nilJ Dorybių Draugiją”, i kad nuo Kalemeno šūvių 
visus pirkinius-pardavinius, Tūkstančiai ginkluotų tos žuvo ir Francijos generolas 
o paliuosuoti savininkus nuo draugijos narių veikia kai- i Georges ir policininkas Gal- ■

talistiniai laikraščiai renka giuoti ir piktai murma prieš 
aukas, už kurias bus stato- • savo valdžią, šalies sosti
niu paminklas nužudytam nėję Madride išsiveržė ko- 
Jugoslayijos tironui Alek- va pačiose kareivinėse. 
Sandrui. Franci jos imperi
alistai, mat, būtinai stengia
si palaikyt savo pusėje Ju-, 
goslavijos 
talkininkę prieš Vokietiją ir J 
Italiją. I

ma kariuomenė prieš darbi-imas per gelžkeliečių strėi-

Lerroux valdžia skelbiami, 
kad į kalėjimus sukišo 2,000 
revoliucionierių ir išmetė vi
sus komunistus iš pašto tar
nybos.Komunistai ir revoliuci-

Nauja Mokesčių Našta

valdžią, kaipo į Japonai Išnaujo Piešia į Mirė Antra Marselėj 
į Chinijos Miestus į Peršauta Moteriškė

Marselėj, Francijoj, jnirė

licijos kardu sužeistas vie
nas par api jonas.
kais kardais išblaškyti. Vys
kupas Meisser padėtas po 
areštu; suimta keli su juom 
einanti kunigai. . \

SHANGHAI. — Neregu
liariai Japonijos kareiviai! jau antra pašaline moteriš- 
užpuldinėja ir plėšia mies- kė, Yolande Far vis, kuriai 

_ telius ir kaimus šiaurinėje, kliuvo dvi kulkos, kuomet 1 • • ♦ . • m *1* T ' i L T T 1 * « Y n — T 1
ša New Yorko majorui La-inij°s imperialistai turi su- vijos karalių Aleksandrą.

net ir nosinrausia'naižonS'i ’tė- C " F II I? L I ♦ O pallUOSUOtl Savininkus nuo (“‘W, .‘““‘H I va-
kančiam Nery pShekintas mnCUZIf Ginklų Fabrikai ' -mokesčių pagal jų nuosa- P° Japonijos šnipai ir ple-h. Bet_ pasirodo, kad jiedu 
tik pasikolioja ir nueina. [Čechoslovakijoj-ir-Kitur < - wb«. Tuo būdu norima j akai. ■ Numatoma, kad Ja-dar tebera gyvi,, nors abejo- 

Ta istorija parodo, kaip yra PARYŽIUS. — Francūzu suversti visą mokesčių sun-įpomja rengiasi naujam ka- tina, ar išvengs mirties, r.Ta istorija parodo, kaip yra 
Lietuvoje apleidžiami bedar
biai.

Amerikoje yra bedarbių 
.“Hoovervilles” ir “Roosevelt- 
Įvillės;” Lietuvoj kuriasi “Sme- 
tonkaimiai,” bedarbių “nauja- 

įkūrių” palapinės.

________ — Prancūzų 
ginklų r fabrikas Brunn’e, 
Čechoslovakijoj,. padarė: su
tartį su Rumunų: valdžia 
statyt amunicijos fabriką 
ties Bucharestu, Rumunijoj. 
Kitose Baįkanų dalyse įvai
rūs ginklų fabrikai taipgi 
yra diriguojami Francijos 
imperialistų.

Insulto Suktybės
CHICAGO. — Betardant:

buvusį bilionierių Šamą In-įlaužė daugelį jų ofisų, 
sullą, pasirodė, kad tik vie-i vę:s Lediinis-iiB n piavvue uuu-: • .♦ t j

'ją kelio liniją žmonės didelių J1S
Leo" žemes ruožų nebearė, <_ 
^ar" šeškų km. laukuose buvo pri

kenybę ant darbo žmonių 
paprastų vartotojų.

yriškam užpuolimui ant Chi- , 
nijos. Dar Pigins Dolerį
, . _ ..... „ . . - WASHINGTON. — Bart-
Lauky Darbininkai Kovoja kinės senąto komisijos na-

MINIA DAUŽO DAK
TARUS

MEXICO. — Colima mie- Savo Bedarbiu Apdrauda r.vs Bulkley spalio 11 d. įro- 
ste sustreikavo daktarai ir( _ ' dinė j o prezidentui Roose Vėl-’
dentistai, p r o t e s tuodami' LONDON.—rAnglijoj. yra1 jog norint pakelti reik* 
prieš mokėjimą padidintų 715,000 laukų darbininkų, menų kainas, reikės išleisti 
mokesčių valdžiai. Prieš Didelė jų dalis randasi be- Jar daugiau popierinių pi- 
tuos gydytojus susidarė bū- darbių eilėse. Bet jiems nė- ;'nigų. Esą galima dar de- 
riai žmonių ir išdaužė bei iš- ra jokios bedarbių apdrau- > vyniais centais numušt auk- 

_> d°s- Įso užtikrinimą popieriniam
--------------- -— Dabar jie pradėjo veik- doleriui. Taip tai darbinin- 

London. — Iš Francijos liau organi^iotis ir reika-.kams būklė h’“':bloginama 
o ties '900,000 nuo savo Securities slapta išvežti judžiai rodo, lauti sau bedarbių apdrau- 15 abiejų ga’’ ir. kainos

karaliui dos: apie $4 savaitei kiek- , oranginamos >r dolerio ver- 
vienam vyrui ir dar $1.50 te žemyn miv -rna. Roose- 

Spalio is—Buffalo, N. Y., pravesti. Bet kelio niekas ne-, žmonėms, varydamas biznį Francijoje, buvo duota per- žmonai ir po 50 centų kiek-, veltas dar nieko nesako apie 
_ ‘menka policijos apsauga. vienam vaikui. ‘naują dolerio praskiedimą.

A.P.L.A. Prakalbi] 
Maršrutas

Kalbės J. Gasiunas ir A. Nor 
kiukas. Puiki Muzikalč 

Programa
Spalio 14—Nanticoke.

PŪVA KELIUI PRAVESTI 
SUVEŽTI MEDŽIAI

Pineva. Pinevos — šeškų — 
Pakuodžiupių ruožu ir toliau; 

'yra labai blogas kelias. Prieš
Pra- kelis metus čia. buvo atvažia

vęs technikas ir pravedė nau-įkasyklas ir duoti jose be- džia 2 vab po piet,!-
darbiams dirbti, kaipo pa- Spalio 14—Scranton,
šalpą. Prieš toki sumany- n&rd Svetainėje, ill W.
mą kasyklų savininkai kelia ket St- Pradžia 7:30 vai. vak. daug'medžiotam'keliui pilna
didelį lermą. Saugoja savo ... ...v...... ..„-p............. ,
pelnus. 1S3 Olek St., 7:30 vai. vakare, veda, o medžiai baigia pūti. |per paštą.

'Kompanijos, kurios Šerus kad Jugoslavijos ■
kaina pardavinėjo Aleksandrui M a r s e 1 ė j e ,

'menka policijos apsauga.
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“Melstis ir Dirbk”, o 
Protaut Nereikia

Ir vėl mums prisieina susipykti su So. 
Bostono “Darbininku”, bet iškentėt ne
galima. Spalio 9 d. laidoje skaitome di
delį antgalvį “Melskis ir Dirbk”. Tai 
pamokslas kun. F. JuškaiČio, pasakytas 
Lietuvių Rymo Katalikų Švento Juozapo 
Darbininkų Sąjungos seime rugsėjo 24 
d. Kaip sau norite, bet kun. Juškaitis 
turėtų gauti nuo Smetonos kokį noris me
dalį už tokį atvirą išsiplepėjimą. Jis tik
rai nuoširdžiai išdėsto kunigų atsineši- 
ma linkui darbininku. * v

“Melskis ir dirbk”, šaukia kun. Juš
kaitis ir “Darbininko” redaktorius jam 
ploja rankomis. Kunigėlis kalba į Juo
zapo draugijos darbininkus. Jis suran
da, kad “dirbti yra skirta kiekvienam 
žmogui”, kad net biblija prisako, kad 
“žmogus yra gimęs darbui, kąip paukštis 
skraidymui”. Dar daugiau, kunigas iš
kasė iš biblijos ir tą pasakymą, kad “sa
vo Veido prakaite valgysi duoną” ir, dar, 
“jei kas nedirba, lai ir nevalgo”.

Viskas skamba be galo gražiai. Bėda 
tik tame, kad prie kapitalizmo milionai 
norėtų dirbti, bet negali gauti darbo. 
Dievas (kunigai) susivienijo su kapita
listais ir žmogui vargdieniui neliko kam 
pasiskųsti. Kunigėlis užmiršo už tai 
prakeikti kapitalistus.

Antra, darbas pats savaime nieko ne
reiškia. Taip pasakojo kun. Juškaitis. 
Jis dar turi būti “apšviestas”. Bet, ži
noma, ne mokslu, ale per maldas ir ku
nigus. Nuo čia ir prasideda visos mū
sų bėdos. Nuo čia mums jau aišku, kam 
“darbas” skiriamas. Jis Raikomas tik 
darbininkams. O kunigai pasilieka prie 
darbo “apšvietimo” ir sunaudojimo-su- 
valgymo to darbo vaisų. Kiti parazitai 
kitokias roles turi ir “dievo prisaky
mas”, “jei kas nedirba, lai ir nevalgo”, 
jų visai nekliudo.

“Melskitės ir dirbkite”, šaukia kuni
gai, vyskupai ir kiti išnaudotojai į dar
bininkus, “o protaut jums nereikia.” Bū
kite automatai, darbo gyvuliai! 
kunigų mokslas.

Toks

Kur Tie Žmones Nuvažiavo
Chicagos “Vilnyje” (spalio 10 d.) ra

šoma iš Rockfordo korespondencijoj, kad 
ten Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
95 kuopos pirmininkas J. P. Petronis at
sivedė susirinkimam detektyvą, kaipo 
“body gųatd”. Kubmet didžiuma narių 
pasisakė prieš jo diktatūrą, tai jis susi
rinkimą J uždarė ir tb, ddtektyvo pagelba 
nanus išvarė laukan is-jBvetairtės.

* Petronis yra karštas PrūseikOs sklo- 
kos žmogus. Jis jau buvęs pas valdžios 
“insurance^ departmfentą. Matbmai, tie 
sklokos suklaidinti žmonės nėberimstį. 
Visai nesiskaito sū LDS kuopos nariais. 
Nori būti jų vadais su policijas pagelba.

Jūs, broliai, netoli važiuosite tuo kelių. 
Jis .labai slidus ir pavbjihgdk Klasiniai 
sąnioningi darbininkai pasipiktins su ne
gražiais darbais.

..... į”  1 ■ A/ 

Bet kol Kas Wi<iTdėt ajjie jų vij^mį. R 
antros pusės, jiau visa eilČ Federacijos 
unijų griežtai atmetė pono (įreen ultima- 
tUfoią prieš komunistus. Kai kur unijis- 
tai primine Greenui, kad jis užmiršo dar-' 
bift&ikų klasės tikruosius priešus bošus, 
o įdūkusiai šaukia prieš geriausius ko
votojus komunistus. Tas, matyt, labai 
nervuoja poną Green.

Nauji laikai, nauja padėtis. Šiuos ke
lis metus Amerikos darbininkai turėjo 
gana karčių prityrimų. Kiekvieną jų 
streiką Greenai ir Hillmanai sabotažavo 
ir pardavė. O tuose streikuose komunis
tai pasirodė pirmose kovotojų eilėse. 
Unijistai (ne visi, tiesa, bet didele dalis) 
pradeda suprasti Federacijos lyderių tik
slus ir nebeklauso jų diktatūros. (įree- 
nas liepia vyti laukan komunistus, o uni
jų eiliniai nariai gražiausia sugyvena su 
komunistais!

Ką dabar darys Green ir visas Federa
cijos štabas su tais unijistais, kurie atsi
sako klausyti jų diktatūros, ateitis paro
dys. Kai kur gal griebsis griežtų prie
monių ir spendūos lokalus.

;?Juo arčiau Federacija susiriša su Roo- 
s^yęlto valdžios mašina, tuo mažiau jie 
gdįi pakęsti eilinių narių opoziciją. Bet 
kaip tik šitas vadovybės parsidavimas 
Wall Stryto valdžiai didina opoziciją. 
Komunistų Partija savo aštuntoj kon
vencijoje storai pabriežė, kad kuorim- 
čiausiai komunistams reikia darbuotis re-

1 formistirtėse unijose. Jie turi taip veik
ti, kad aplinkui s&ve sumobilizuotų visus 
darbininkus, kurie priešingi Federacijos 
biurokratijai ir kurie nenori unijų pa
vertimo į bosų ir valdžios įrankį. Į tą. 
tašką reikia mušti. Su tuo obalsiu reikia 
eiti į plačias unijistų mases.

Federacijos vądų karas prieš komunis
tus negali išdegti. Vienur kitur gal pa
vyks išmesti vieną kitą partijietį, vieną 
kitą simpatiką, bet jų vieton stos kiti ko
votojai. Komunizmas prigijo ir gyvuos. 
Jis jau susirišęs su masėmis ir jo įtaka 
nuolatos auga. ■ »

/ ,i.i rriiw'i'li.rii .i n ri'i.iiį t

Spaliu 15 Diena! i
Vokietijos kruvinoji Hitlerio valdžia 

nutarė pagaliaus pradėti teisimą drau- | 
go Erųst Thaelmanno, sekretoriaus ir 
vado Vokietijos Komunistų Partijos. Jei
gu paskutinėse valandose teismas nebus 
dar kartą atidėtas, tai jis turi prasidėti 
spalio 15 d. Jį teis budelių “Liaudies 
Teismas”, kuris yra specialiai įkurtas 
siuntimui kovotojų komunistų po kirviu 
bei'amžinan kalėjimam Tikslas šio teis
mo Įr Hitlerio valdžios mums gerai'ži
nomas. Jokios abejonės ųegali būti: hit
leriniai budeliai pasirengę draugą Thael- 
manną nužudyti.

Bet jie taip pat buvo pasirengę nužu
dyti draugus Torglerį, Eįmitrovą, Popo
vą ir Tanevą. Tačiaus tas užsimojimas 
jiems neišdegė. Visa fašistinė Vokietija • 
sudrėbėjo prieš griausmingus pasaulio 
proletariato protestus. Mums pąvyko iš
gelbėti draugus Dimitrovą, Popovą ir 
Tar(ėvą. Draugo Tųrglerio gyvybė tebė
ra pavojuje, nes jam ruošiamas antras 
teismas.

' Ar mes leisime nužudyti draugą Thael- 
manną? Į šį klausimą turi atsakyti 
kįfekvienas Slarbininkas atskirai ir visi 
d^biairtkai kartu. Tylėsime, d. Thael- 
mąhną budeliai nužudys taip tikrai, kaip 
ryto Šaulė užtekės. Sukelsime audrą 
pjneš .būdelių užsimojimą, tai brangią gy* 
vybęįiSgelbėsime. Ne tik išgelbėsifne 
vienį didžiųjų komunizmo vadų, bet už- I 
duosime skaudų smūgį visam Vokietijos • 
fašizihūi./ Atmušimas Hitlerio, kruvinų 
rankų šmo atsitikimu suteiktų Vokieti- 1 
jos ; revOlibeiniam proletariatui naujos 
eneįįgijos, naujo pasiryžimo kovoti irlai-

-i'um^lii ■■ I ...................I IIM.I1........................................................  i

ir šviesesnį ; turi prisidėti ’ prie
tų demonstracijų ir protestų.

Šalin budelių rankos nuo drg. Thael-

manno gyvybės! i; ,; u
Tegul gyvuoja Vokietijoj Komunistų 

Partija!

TRWMEN0S
“Sovietų javų derlius, pa

sak svetimšalių ekspertų, 
sieks apie 70,000,000 metriš- 
kų tonų, arba apie tiek pat, 
kiek pereitais metais,” rašo 
“Monitoro” korespondentas, 
Mr. D. 'Bess, iš Ukrainos. 
Tai, girdi, vidutiniai geras 
derlius, iš kurio bus galima 
ne tiktai užtenkamai visai 
Sovietų Sąjungai išsimaitin
ti, bet ir nemažą dalį javų 
parduoti užsienyj, o taipgi 
gerokai paskirti rezervam.

Aną dieną N. Y. “Times” 
Jcorespondentas taipgi pažy
mėjo panašiai: Sovietuose 
duonos užtenkamai, derlius 
vidutiniai įe^aš; ‘ bado, apie 
kurį buržuazijos plunksno- 
graužos plepa, nėra ir ne
bus!

Atsiminkim, kad šis “vi
dutinis” Sovietuos derlius 
šiemet pasireiškia labai ne
paprastose sąlygose: dauge- 
lyj sričių, kaip žinoma, pe
reitą vasarą sausra išnaiki
no ištisas sritis, o daugelyj 
vietų prisiėjo sumobilizuoti 
daugelį kolektyviečių dirbti
nam žemės laistymui. Mr. 
Bess pripažįsta, jog šis der
lius yra ženklu kolektyviza
cijos,pasisekimo; kad dabar 
yra dąroma žingsniai pra- 
vedimui visuotinos kolekty
vizacijos Sovietų Sąjungoj. 
Pavieniai valstiečiai jau 
aiškiai pamatė (šie. metai 
jiems tai įyodė) kolektyvio 
darbo pirmenybes.

Klaidos Atitaisymas

randuosi Bostone: čionai 
gatvekario fėras yra 10 c 
(Chicagoj, 7c; Detroite — 
7c; tik vienam New Yorke 
kol kas 5c). Bet Maskvoj 
už 10 kapeikų galima va
žiuoti toliau, negu Bostone 
už 10 centų!

Iš Maskvos į Berlyną ge
ležinkeliu nuvažiuoti lėšuo- 
ja, berods, apie 70 rublių 
(gerai neatsimenu, bet apie 
tiek). Mano draugas dar
bininkas Maskvoje viduti- 
naį.už gerą butą tebemoka 
apie 14-ką rublių, mėnesiui; 
Amerikos didmiesčiuose fo
kas. butas, bus’ ne tik ne pi
gesnis, bet, atsižiūrint į ki-

Vakar dienos “L.” straip
snyje “Ar Marseilles Bus 
Antras Sarajevas?” įvyko 
pora klaidų. Pirmoje eilu
tėje pasakyta: “1914 metais 
Serbijos mieste... 
būti Austrijos.

Antroję špaltoje, trečiame 
i paragrafe, yra sustatyta:

o

turėjo

“3,000,000,,000 kroatų. 
turi būti 3,000,000.

f

Bosai Užpuolė Šapos 
Laikraščio Dalintoją

I pulti dąrbiniųkai yra nekalti, ( 
i lįfŪS! višųiąky^ nįišvito. Ačiū- 

TDA advokatui už gerą gyni
mą. Visi darbininkai turi ne
pamiršt A. N. Davio ateinan
čiuose rinkimuose. Jisai kandi
datuoja į generalį gynėją, ant 
komunistų tikieto. Visi turim 
balsuoti už komunistų kandi
datus ateinančiais rinkimais.

Laimėjom bylą, ačiū Tarp
tautiniam Darbininkų Apsigy
nimui. Turim jame visi prigu- 
lėt ir remti visokiais būdais. 
Apgynė mūs draugus. Jie ir 
vėl galės dirbti naudingą dar
bą del darbininkų klasės su 
geresniu ūpu. Ir kiti draugai 
bus drąsesni kovot už reika
lus savo ir viso revoliucinio ju
dėjimo, kuriam vadovauja Ko
munistų Partija.

Bedarbis. / !

ŠYPSENOS

Nesiseka Biurokratams
Karas pries Komunistus •

Amerikos Darbo Federacijos vadai ne
sijaučia gerai. Nesenai jie garsiai pa
skelbė karų komunistams darbo unijose. 
Visiems lokalams tapo išsiuntinėtas įsa
kymas tuojaus komunistus vyti laukan.

mėti. / / i
~"Todėl spalio 15 d. visuose didmiesčiuo
se įvyks su si r i ūkimai,, demonstracijos tips 
Vokietijos konsulatais, reikalavimai .pa- 
IhioSavimo drg/Thaelmanno. Kiekvienas 
lietuvis darbininkas, kiekviena lietuve 
darbininkė, kiekvienas žmogus, kuriam ji
rūpi kova prieš fašizmą, ko'vh ilž laisvę

Cleveland, Ohio. — Rugsėjo 
11 d. New York Central Rail
way Co. savininkai su savo | 

tus patogumus, kuriuos ma- gengsterįais užpuolė, sumušė| 
’ busiir pašaukę policiją suareštavo Į

dau-' A- Bradley ir N. Margetich, I 
- už dalinimą šapos laikraštuko, | 

I kurį leidžia tos. šapos darbinin
kai, išaiškindami unijos lyde
rių. pardavikiškus darbus ir ša- j 
pos supuvusią sistemą.

Draugus dalintojas išbėlavo Į

no draugas turi, čia 
brangesnis—tai yra 
giau, negu 14-ka dolerių mė-1 
nėšiui..

Maskvoje už gero laikraš
čio kopiją moki po 5 kapei
kas; Amerikoje už skelbi
mu lapus—3 centus!

R. M.

Slapta Skloka Ameriko
niškoje Smetonos 

Armijoje

Netikėta Nelaimė
Teisėjas: — Esi kaltina- 

|mas, kad sudaužei krėslą j 
TDA advokatas, A. N. Davis,' savo pačios galvą. Ką ant to 
ir išreikalavo “Jury” teismo/turi pasakyti?
Dieną nustatė spalio 3. Dauge-! Kaltinamasis:—Jūsų di- 
lis darbininkų, susirūpinę, lau-' denybė, tas viskas atsitiko 
kė pasekmių. Devintą vai. ry- ' )er neĮaįmę
to jau buvo pilnas teismo rū-, Teisgjas: _ Reiškia, tu 
iššaukia teisėjus vardais. Mūs sakal> kad neturėjai tikslo 
advokatas nesutinka, reikalau- mušti Savo pačią.
ja du išmest, sako, kad vienas| Kalt.:—Aš neturėjau tik
is jų yra tos šapos bosas, o ki-‘slo sudaužyti tą krėslą.

i tas augštas bąltakalnierius,!
• tad negali būti Jury nariais.
I Prasideda teismas — kova
1 komunistų su kapitalizmu. Tei-'

Žinoma, Mr. Bess ir kiti 
jiems panašūs bando suras
ti kur nors kitur Sovietų 
“nedorybes”. Girdi, valdžia 
perdaug šaltai atsinešanti į 
pavienius valstiečius; ko- 
lektyviečiams šutei kiama 
kur kas daugiau lengvatų. 
Tai, be abejojimo, gali būti “tauta, 
tiesa. To bolševikai niekuo
met neslėpė ir neslepia!

Vienas Beprotis
Daktaras:—Ar nėra buvę 

jūsų giminėje bepročių?
Moderniška Pati: — Tai, 

• rodosi, ne. Jeigu,'neskaityti 
Buvo juoko h* ašarų. Laukėm m^ano vyrą/ kuris da ir da- 
nuosprendžio; mūs širdys nu- bar mano, jog jis yra namų 
liūdę. Už 45 miliutų sugrįžo: bosas. 
Jury ir paskelbė, kad bosų už-

Spalių 13 ir 14 dienomis Cle- 
velande įvyks amerikoniškos 
Smetonos arini jos “kongresai”. 
Suvažjuos tokie didvyriai, kaip
Strimaitis, Strumskis, Karpa vi- j sėjas ir kaltintojas—su bosais 
čiukas, Klinga ir kitos augštos'ir unijos pardavikais išvieno.1 
tautiško fronto asabos. Bandy-' Kova tęsėsi iki 4 vai. po pietų/ 
šią jie ne juokais pakelti lietu
višką fašizmą ’ Amerikoje į pa
danges. Ten, veikiausia, nebus 
tokių “tautos pardavikų”, kaip 
Vitaitis ir Vinikas. šie pasili
ko prie SLA vadovybės po mie-' 
laširdinga Grigaičio-Bagočiaus 
globa. Jie gauna gerai pavalgy
ti ir to jiems užtenka.
Strumskiai, Klingos ir Karpa- 
vičiukai tegul pasikaria su visa

A. M. Bedievis.'

O tokie

Kaip ten nebūtų, bet ir šioje 
smetoninių armijoje nėra tikro 
pakajaus. Pittsburghe atsirado 
tautiškų sklokininkų. Tik jų 
bėda, kad jie neturi vado ir su
šilę jo j ieško. Slaptas groma- 
tas rašinėja žinomiems fašisti
nio fronto tūzams ir j ieško ka- 

Miząra/’Nežinia,1 ar p. Mi-Iraliaus savo. sklokai- vienas 
chelsonas tuo būdu norėjo į fras tgV"ainls Pa savo ma- 
nunakintl Leniną ai ls-|grbmatų. Talpiname ją ištisai, 

augštinti Mizarą, bet fuk- j.netaisome nei gramatikos, nei 
tas pasilieka faktu, kad iŠ sintaksės, nes bijome, kad ne
to visko išėjo vienas ir di- riuskriaustume autoriaus. Gro- 
delis michelsoniškas nonsen
sas!

So. Bostono Michelsonas 
andai parašė, būk, girdi, to
kį dalyką, kaip Lenino tes
tamentas, galėtų parašyti ir

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

;rią, kada tik apie tai prisimin
kite.
: Tepliokite į nosis į vidų pa- 
i prastu žuvų aliejum, “cod li
ver oil”. Darykite taip apy- 

v ivcri j dažniai. Galite tam tikslui su 
kada iš vidaus, ir gana skau-,88,7*111 nešiotis nedidelę bon- 

Bet dažniausia šašai at- sa žuvų aliejum. Bent po 
kartą arba po du kartu kas 
savaitė ištepkite nosis iš vi- 

Lengvai, 
(plonai. Padažykite iodu med- 
• vilnės gabalėlį, apvyniotą ap- 

• nvi-Ajo i link pagaliuka ir tepterkite įjau, bet išrodo, kad reikes' . .; : L.- . . ■ ’ . . , . • . nosis, į vidų,kreiptis, jei nerasiu kokios pa-

NOSYSE ŠAŠAI

Drauge gydytojau, kas reik-i 
tų daryti, kad prašalinus iš: 
iiosų šašus ? Kaip kada iš vir
šaus nosų iškyla spuogutis. 

į balsganas, kaip votukė, o kaip

mata skamba sekamai: 
Garbus Tamsta?

Mias būrelis Pitsburgiečiu 
tarpe saves pasitarė nutarėm at
sikreipt ijus. (tai yra “Sandara” 
AB.Strimaiti ir J.Brazaūcka. I 
) Kokia jus nuomone apie Vidu-1 
rities . Sroves šaukema Seimą.! 
Mums Pittsb.ųrgiečems neparto- 
leuse gal keletas ir galėtume 
dąlivatit. bet irius štai kas gan
dina . Viena khrta šaukė komi
sija, antra jau Am. Liet. Sąjun
gos/ centro: valdyba (žiūrėk 

35)' Todėl ai* iš-

da.
siranda viduje, kuomet jau
čiuos turįs šaltį. Jie mane ( _
kankina labai dažnai, jau busi^,aus ,lodo V1; ?ra’ 
virš dviejų metų.

Pas daktarą kol-kas da nė-L - 
jau, bet išrodo, kadTūlas gudruolis andai 

“Naujienose” rašė apie So
vietų - Sąjungą. Pėržema, 
aišku, eiti' su jūo į polemi
kas, nes žmogus kalba ne^ą- 
mones^ Jis, pAvyrižiui, tik
rina, kad Sovietų Sąjungos 
rublis • Sandięn. tevertas tik-' 
tai 4 Amerikos centus. Bet 
tas tauškalas nežino,kad So-. ^irvos >No< iouei ai. is. 
vietų Sąjungas rųblįai Sian- |Ukro kas bus galema atsiekt da- 
dien niekur kąpitalisjiinėsę Jivaujant tafrie Seime. Mias 
šalyše nepai’duodąmi ir ne- \pitsbm•giečei mielai pritarėm 1 
perkami. * i kat vidurine Srove spsivienitu

--------- • } ii* dirptume visi išvieno nesi-
Spręsti sovietinio rublio skaldant tarpe save Sandarie- 

vertę, todėl, protingas žlilė- Fašistai ir kitokeis vardais, 
bet klausimas ar bus galema su
sikalbėt . kaip sup. Simokaičiu 

iKlinga ir kitiems jiems pana- 
jšiemš. f

Mies prašitume jus pareikšt j 
savo nuomone ją bus reikalauta j kite.
mies pranešima palaikisim sląp- per nosis. ^Prisipratinkite ir perdaug, ypač mažiau vartoki- 
tibe.

Sugereuseis linkėjimais
Jtfozds Firbickas

Imkite to paties žuvų alie
jaus, ir vidun, bent po šaukš- 

da geriau, 
po šaukštą po valgio*. žu
vų aliejUs- gerai ir nosim 
ir visiems kvėpavimo takams 
ir organams. > žinoma, kaip, ir

gus niekuomet taip hėspręs. 
Norint Sovietų pinigus pa- 
lyginti šu Amerikos, reikia i 
imti konkr^čiąi-praktiškai. I
Man esant Sovietų Sąjungoj 
(/be abejo, kad ir dabar yra 
panašiai), Maskvoje, pavyz
džiui; gatvekario f eras bu
vo 10 kapeikų/ Dabar aš

•t

gelbos, nes tai didelis nesma- 
1 gumas, kai dažnai skauda no-,- 
sį. Išgijus šašams, viduj lygi^ <as dienn, o 
būna sausa.

Vidupiai neblogi,, pilitikių 
nevartoju, esu 38 metų. Bus 
labai ačiū už patarimą* Patar-i . . - ,. . . ... .2 UT . _ ,, . .... .visiems. • taip ir Jums patarti-k>te pei• - Laisvu ^paltas tai imtj laša iodo tinktūros> 
!L./t!...tUOmL.P.a.S1"a"^S: dukart kas savaitė, su vande-

niu. i ’ ‘ ■
Bent keletą mėnesių imkite 

po truputėlį ir skydines liau
kos. “Thyroid tablets, gr. 14, 

j P. D., No. 100”.* Imkite- jų po 
vieną prieš valgį; tai po 3 kas 
diena. * /

Būtinai eikite pasivaikščioti 
- kas diena, po valandą, po ki- 

mas ne vien tik nosiai, bet ir tą.
( bendrai visam organizmui.

ir kiti tuomi pasinaudos. Jūsų 
patarimai visuomet hūna labai 
naudingi.

ATSAKYMAS
Jums, Dratfge, veikiausiai 

yra įsitaisiusi sausoji slogai, i 
“dry cattarrh”, “atrophic 
uitis”.

Gydymas turėtų būti ta
Nebent jei gaunate ir taip 

[gerai fiziškai prasimankštyti 
Pačiai nosiai štai ką dary- prie darbo, tai galėtute ma

žiau vaikščioti. NevalgykiteKvėpuokite visuomet

gilifei pakvėpuoti, pilvu, rytais kite angliavandžių—miltinių 
i.prieš atsikelsiant, ■ vakarais • valgių, -skrobylų *■— krakmolų. 
Į lovOri atsigulus ir bet kada die- Daugiau vaisių ir daržovių.

angliavandžių—miltinių

Daugiau vaisių iv daržovių.
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Pr ns Sovietų Sąjungos Rašytoju 
Suvažiavimas

- —--- —*■” 1 > i ; -r; 
itijoš suvažiavime, davė ganialį 
' apkainavimą, mūsų 
; pergalių ir tų pergalių aplin
kybių sekančiu laiku ir sutei- 
ikė programą tolimesni am 
I darbui—vykdymui beklasinės 

dar tik 5 Į niekingos buržuazinio pašau- socialistinės visuomenės,Rugsėjo 17 d 
vai. vakaro, bet jau negalima 
prieiti prie Kolonų salės, ku
rioje turi atsidaryt Pirmas So
vietų Sąjungos Rašytojų Suva
žiavimas. Minios žmonių sto
vi aplinkui plačiausias gatves 
ir net jau kenkia miesto tran
sportui. Minios laukia savo 
mylimiausių rašytojų. Kož
nas iš žiūrėtojų nori pamatyti 
a rašytoia. kurį jis geriausia1 riausiais būdais, įrodo savo su- 
ino. Minia žmonių nori pa-lpralimą kaip pasinaudoti te

matyti 527 delegatus. 1,000 ' mis teisėmis, 
svečių, tame skaičiuje randasi, 
45 užrubežio rašytojai, sve
čiai. Iš lauko pusės salės sie-|,,..v.

.. .... . , illpciaus Lęnmo.nos ispuost's įvairiais obal-! •' . 'J/.’’
. . . nepaiisutiiuiaisiais. ... . . . KisSR) . ... ... .... . v. _ ' ,.[ ranciai dirba • geležine valia 

Apie 6 vaL'ui/ą atsidaro sa-Į Juozapo Stalino, štai ką mums 
^ės durys. Delegatai praeidami j reikia stipriai suprast mūsų 
į salę parodo savo mandatus, darbe ir visuose išsireiškimuo-

lio dievaitės, priešai zoologiš
ko individualizmo, 
religines dievaites.

—Mes išstojom šalyje, kur sunkenybių, 
proletariatas ir valstiečiai, va
dovaujami Lenino partijos, 
užkariavo teises išvystymui sa
vo gabumų ir gamtinių dova
nų. ir, kur darbininkai ir ko- 
lektyviečiai kasdieną, Jvai-

šus visokįą . burtininkystę,. vi
sokią religinę mistiką, visokius 
popus-kunigus ir jų tveriamus 
velnius.

Veik visą valandą kalbėda
mas d. ždanovas nurodė apie 
ka svetimu saliu buržuazinis 
rašytojas gali mąstyti ir rašy
ti, jeigu nerašys, kad kapita- 

šaly ir, taipgi, lizmas pūsta, trūnija• iš< pat

ąnalizą

—Drg. Stalinas davė neišse-

Rooseveltas O. Gerai, bet kas daryti? Tiek nauji kovotojai už darbinin-
ir anas negeri, daug patyrimų buvo, kad ro- kų< heikalušj Ir i kas ętfarbu,

NRA, Johnsonas ir dos nei aiškinti nereikėtų. Mes amerikoniškas? elementas. Na-
gerai žinome, kad be kovos turalu, klasių

tacija tokia 
K., tik tas 
kaip pav.:
tt. Vienok pamirštama
kad Rooseveltas tą ir aną pa- nieko ir niekas nelaimėjo. Jei tolydžio, auga skaitlius ir ko- 
skyrė.
gavus lazda per galvą nuo po- rengtis išnaujo ir geriau prisi-1 artyn.
licisto kaltinti lazdą, o ne po- 
licistą. Juokinga, bet tai fak- nebegalėtų 
tas. Tas parodo, kiek triūso Kad tą padarius, • reikalinga 

reikės pridėti Kom. Parti-
rašyt jai> idant apšvietus tuos atsi-.dro fronto įvairių grupių—uni-. 

apie milionines mases bedar-Į likusius sluoksnius darbininkų, jų eilinių narių. Tą sudarius,( 
i.;.. guejįa atgal į šapas be jo-, atsikratyti nuo 1 pardavikiškų*
diena iš dienos laukia galuti--kip laimėjimo, tik kaip kur ta-[vadų, sudaryti plačius komite- 

j po lokaliai išsiderėta

Lyginai taip, kaip kad taip,

kova plečiasi.

taį tik. viena išeitis::votojų. Galutinas tikslas vis

rengti, taip kad jokie vadai Į 
parduoti streiko, iremiančio miama analiza atsilikusiu dar- * * <■ Į bo dalių mūsų š

už kurių pergalėji-; savo pamatų;’ apie ką-j'iš ra-- dar 
mą iš dienos dienon kovoja šys, jeigu jis nenorės 
mūsų partija ir jai vadovau- ;
jant darbininkų klasės masės hių ir valstiečių padėtį, kurie! 
ir kolchozininkai žengia pir-L” 
myn. Mes turim rankose už-i-nos suįrutės. 

j tikrinanti ginklą del pergalių;
I visų sunkenybių, 
Į stovi ant mūsų kelio, o šiuom 
'ginklu yra Markso-Engelso- 
Lenino-Stalino mokslas. Iško
votos pergalės davė progą ir 
Sokietų šalies Rašytojų Suva
žiavimui. Toki suvažiavima 
nieks negali prirtiošti išskyrus 
mus—bolševikus. : ' 'I
—Gausi Sovietų literatūra yra 

pamatuota socialistine staty
ba. Literatūros ūgis yra .vaiz
das socialistinio ūgio ir jo kū
rybos. Mūsų literatūra yra 

! viena iš jauniausių literatūrų 
ir. tarp visų tautų ir šalių. Bet 

džiaugsmu atidarau Pirma Pa-, ji Yra viena iš ideališkiausių, 
sauliniai Istorini S.S.R.S. Lite- viena iš pirmeiviškiausių ir re- 
ratų Suvažiavimą; S.S.R.S.. voliucioniškiausių literatūrų, 
kurtoje randasi 170,000,000* Nėra ir niekados nebuvo lite- 
gyventojų. j ratūros, išskyrus mūsų, Sovietų

Rašytojų suyažiavimas vien-! literatūrą, kuri būtų organiza- 
balsiai išrenka pirmininku M,;vus rankpelnius ir pnspaus- 

I tuosius į kovas už galutiną pa- 
I naikinima visos ir visokios eks- 
ploatacijos-samdomos vergi
jos. Niekur nėra literatūros, 

įgai, nuo Visos Są-!n.ei vien°j š,al« Pasaulio, kuri 
jungos Komunistų Partijos j 
Centro Komiteto ir Sov. Sąjun
gos Liaudies Komisarų per-| 
duodu pasveikinimus jums, j

—Mes išstojom šalyje, ap
šviestoje genijaus Vladimiro

- \ šalyje, jkur
'nepailstančiai ir stebuklus da-

pas darbininkus vjęnybės, ben- Chester, Pa
Sekmadienį, 7 d. spalio, įvy-

kurios tik' Drg. ždanovas nurodė, kad trupinių, k. t., Tilton
kapitalistinėse šalyje revoliu
cinių rašytojų armiją auga, ir 
mūsų suvažiavime jau daly
vauja jų atstovai, kuriuos mes 
svęikinam1. <
v o 1 i u c i n i ų t r a š y t o j ų

*/2 cento ant masto.'
Dabar bosai, kaip 

rodo.’ prirengdinėja rėti,

keletas tus eilinių narių, kurie pildys: ko ALDLD 30 kuopos susirin- 
pridėjo narių valią, o ne bosų. -Ben- Įkimas. Jame dalyvavo 16 na- 

'dras frontas tokis, koki ' siūlo ! rių.
Komunistų Partiją, bendras į

o svečiai—pakvietimo bilietus- 
f tikietus.

Salės estrada papuošta gy-Jzuot literatūrą Į vieną kultu
vais kvietkais. o viduryje jų-rinę revoliucinę spėką, 
randasi Lenino biustas. Augs-' —Su pasididžiavimu
čiaus trys raudonos vėliavos 
palinkę į dešinę, o šalyje jų 
randasi 
Gorkio

Salė 
šaulio 
•pradendant nuo Sofoklio, Dan
tės, Puškino. Sevčenko ir bai
giant Tolstojum ir Čechovu.

Salėj susėda proto inžinie
riai. devynių Sov. Sąjungos 
respublikų plunksnos darbi
ninkai. Kaip 6 vai. ir 45 mi
nutės ant estrados pasirodo 
Maksimas Gorkis, o su juom 
kartu it garsiausi Sov. Sąjun
gos rašytojai. Prasideda ran
kų plojimas-ovacija, džiaugs
mas, jis tęsiasi apie 10 minu
čių.

Maksimas Gorkis pareiškia, 
kad jis atidaro suvažiavimą 
rašytojų nuo 170,000,000 Sov. 
Sąjungos gyventojų. Audito
rija, susidedanti iš 2,000 žirto-t ■ 
Aių. nutilo ir su didžiausia aiy- 

> da klausosi ir iš anksto per- 
d M. Gorkio žodžiai, 

’ > • iš geriausių pasau- 
> t bus ant tiek kil

tas ir svarbūs, kad kožnas žp- 
dis ištartas prieš publiką turės 
istorinę reikšmę.

Sako:—Pirma, negu atida
rysiu daugelio amžių istorinį, 
Socialistinių Sovietinių Res
publikų Sąjungos literatų su-| munj wjaud h. 
važiavimą, aš, palei Sov. Są-I plojimas), galutinai 
jungos rašytojų Orgkomiteto|sados 
teises, pavėlinsiu sau sakyt laipsnį, 
keletą žodžių linkui mūsų ra-i nuo vienos pergalės 
šytojų sąjungos reikšmės.

—Reikšmė yra tame, kadLkarą į atstatymo periodą ir 
įvairių rasių, įvairių kalbų1 socialistiškos liaudies ūkio re- 
mūsų respublikų literatūra iš-! konstrukcijos, mūsų partija 
stoja, kaipo sąjunga, į vieną privedė šalį iki pergalės, pa
kalbą prieš Sovietų šalies pro- j liuosavo nuo visų savo priešų 
Jetariato veidą, prieš veidą re- įr prašalino juos iš visų liau- 
voliucinio proletariato visų ša-jdieg ūkio sričių.
lių ir prieš veidą mums drau-^ —Sovietų Sąjunga tapo vie- 
giškų viso pasaulio literatų, i na iš pirmaeilių industrinių

—Mes išstojam demonstruo- šalių, šalim stambiausio pa- 
dami, suprantama, ne tik mū-| šaulyje socialistiško žemės 
sų geografišką susijungimą,, ūkio šalim pirmeiviškos socia- 
bet ir mūsų susivienijimą Vie

tnam tikslui,- neprieštaraujan-. 
čiam įvairiems mūsų, literatų, 
^darbam ir siekiam. . , .

—Mes įž.engiam į amžių 
abelno gyvuliškumo, sužvėrėji
mo įsiutimo-—įsiutimo bur- 
žuazij-os, išanksto nujaučiant, perizmą-vergiją, miestuose lik-j 
savo ideališką bespėkystę, į vidavom darbininkų gyvenimą' 
amžių jos socialiO nusibankrū- lūšnose, 
tavimo-susikompromitavimo, į šalies 
amžių jos kruvinų mėginimų persimainė žmonijos suprati-' 
sugrįžti fašizmo keliais į žvė- mas. 7 
riškų feodalinių viduramžių zininkai—tvėrėjai socializmo— metais. 
laikus.
—Mes įžengianti kaipo teisė-’mis.

jai pasaulio žengiančio į pra-i —Artimiausiam sąryšyje suIta_Greeno. McMahono ir ki-L™. nau
pult]. Mes, kaipo revoliucinio pergalėmis už socializmą mū->y ped# vadų nuolatinės par-'prie suvarymo streikieriu at-i 
proletariato žmonės, tvirtinant sų šalyje seka puikiausia per- daVystės pasėjo nemažai peši-1 L) i šapas 
humanizmą-zmoniškumą, žmo-igalės padėtis sąryšiuose užru-1^.--— *-—xL.
giškas spėkas, istorijos pa-tbežyj. Visam pasaulyj auga ne n’uo vieno: 
šauktas paliuosuot viso pa- mūsų Šalies autoritetas, auga use..
šaulio rankpelnius nuo užvy- reikšmė mūsų žmonijos, kaipo'sjrod§ įose gapOse,

„.u,vienM proletariato urmininkų Fed. turi kiek įtakos, arba kur darbininkų?

Stalino ir Maksimo 
paveikslai, 
išpuošta seniausių pa- 
rašytojų paveikslais.

mato,

dėjimo, gašlumo, niekšysčių, 
kvailysčių, nuo visų žaizdų, 
kurias rankpelniai per am
žius kentė. Mes—priešai pri- 
valiŠkos nuosavybės, baisios ir

se prieš visą pasauli.
—Mūsų tikslas — organ i-

M. Gorkis duoda žodį drg. 
ždanovui, VKP CK sekreto
riui.

literatūrų.

j būtų taip galingai apgynus visų 
Į tautų ir rankpelnių moterų ly- 
1 gybės teises. Nėra ir negali 
l būti buržuazinėse šalyse lite- 

mūsų, kuriPirmo Sov. Sąjungos Rašytojų i ratūros> išskyrus
įr taip pasekmingai būtų sumu-Suvažiavimo delegatams 

priekyje stovinčiam proleta- 
riškam ir garbingiausiam ra-j 
šytojui M. Gorkiui (rankų plo
ki] plojimas).

—Draugai, mūsų suvažiavi
mas atsidaro aplinkybėse, 
kuomet pamatinės sunkenybės, 
stovėjusios prieš mus ant so
cialistinės kūrybos kelio, jau 
prašalintos, kuomet mūsų šalis 
jau pastatė pamatą socialistiš- 
kos ekonomijos, kuri yra su
jungta su politika kovose už 
industrializaciją ir statymą 
sovchozu ir kolchozų.

—Jūsų suvažiavimas atsida
ro periode, kuomet Komunistų 
Partija, po vadovyste genialio 
mokytojaus d. Stalino (rankų

i ir ant vį- 
užkovojo socialistišką

Laipsniškai žengiant 
kitą, 

žengiant per ugningą piliečių

ženklai . ,
per frontas ant klasių kovos pama- si 20 

kurį'pradės sijojimą jiems ne- i-1.1- 
Organiž'ačijds re-! geistinų. Tas buvo padaryta 

ų kapitalisti-i W'ęįtais metais, šiemet irgi tą 
nęse šalyše. dar nedidelės,■ bėt’hP^tįępakartos, jei. pas7 darbi- 
jos auga, plečiasi su .kožųa • ninkus nebus 
diena; jos auga kartu su ū^i u i ir vienybės, 
pasaulinės proletarinės revoliu-' 
cijoš spėkų.

Visa jo prakalba, kuri čion 
nepilnai aprašyta, likosi pa
matu visom suvažiavimo sesi
jom. Publika klausėsi su to
kia didele atyda, kad visos 
salės auditorija, susidedanti iš 
virš 2,000 žmonių, buvo lyg 
apmirus.

Drg. ždanovo prakalba už
sibaigė didžiausiu entuziazmu, 
ovacija-rankų plojimu, šis re
ginys parodo, ant kiek yra my
lima Kompartija, jos atstovas 
ir bolševikiška vadovybė viso
se socialistiškos kultūros sri
tyse.

Prezidiumo narys, drg. Mi- 
kitenko, duoda žodį M. Gor
kiui, 
mas.

tines 
yra 

stovi ?erai
Fed. vadai, taipgi nekurie ker- įturnėte duokles, 
štinčiai, rtrokptan^ięjji pražū-! 
ties Komunistų Partijai, kiša 
koją ir tuom'i trukdo atsieki- 
mui darbininkų vienybės. Ta- 

atleidžia dali dar- čiaus susipratę darbininkai < 1 
porai! privalo pergalėti tas kliūtis.

Tokios orientacijos prisi
laiko ir NTW ir dirba ton link*- 

imėn. Tam ant1 kelio

Prisirašė naujas naryfe. 
. Chasna. Kuopoj randa- 
i narių, užsimokėjusių me- 
; duokles. Dar daug jnarių 

neužsimokėjysįų. Būtų 
i. kad draugai užsimokjė-

Vėl ovacija, džiaugs-

A. M. Vadapalas.
(Daugiau bus)

organizuotumo 
'Gi sijojimą bosai 

'atlieka labai atsargiai—netie
sioginiai, ‘kaip vė, po priedan
ga “sieko 
bininkų, o savaitei 
prabėgus jau priima kitus, o į 
paleistiesiems, kurie bent kiek 
pasižymėję kovingumu, nebė
ra darbo. Jei paklausia ko
dėl, tai gauna mandagų at-i 
sakymą, kad prie pirmos pro
gos, atsiradus darbui, pašauks. 
Tačiaus patyrimai rodo, kad 
tai sijojimas. Kad dar toki i 
“m a n d a g u mą” vartoja, tai I 
priežastis ta: gyvuoja NTW, 
su kuria bosai ne taip leng
vai gali elgtis, kaip kad nori.

Kaip matome, šis streikas 
darbininkams davė dar vieną 
lekciją, dar kartą persitikrino, 
kas yra Fed. vadai ir tas 
rasis” ] 
Dar vieną lekciją, reikalingu-1 
mo organizacijos ir gludžiau-' 
sios vienybės tarpe eilinių na
riu.

Kuopa nutąre surengti kor
tų vakarėlį 21 d. spalio. ’5 vai/ 
vakaro, Lietuvių Kliubo sve- ; 
tainėj. Tam darbui- išrinkta ; 
komisija. Buvo skaitytas lai- u

,škas iš 6-to apskričio, šaukian- - 
: tis išrinkti delegatus į ateinan
čią ALDLD 6 Apskričio konfe- 

28 d. spalio. Kuopa 
3 delegatus. Taip pat 
paaukavo iš iždo $2 

pagelbai.
paaukavo iš kuopos iž- 
del Komunistų Partijos 

Ten pat 
paaukavo po 25c.,
likosi* paaukauta

STREIKAS, JO EIGA IR PASĖKOS
---------- • ■ ‘ r . ! j 
pasirodė, kas bosapąs jr, tuo1 
pačiu kartu, Fed. yadanis ne-j 
pageidaujama. Dar prieš strei-;to R0osovelto 
k a,

EASTON, Pa. — Nemažai 
jau buvo rašyta mūsų spaudo
je apie didįjį budėjų streiką, 
kuriam nespėjus gerai Įsisiū
buoti tapo parduotas Federa
cijos vadų—F. J. Gormano ir 
Ko. Tai dar kartą tie vadai 
atvirai parodė savo veidus, 
parodė kaip puikiai darbuoja
si kapitalistų labui.

Bet streikas vietomis dar tę
siasi prieš vadų norą ir pasta
rieji sušilę darbuojasi, kad tik 
užgniaužus eilinių narių kovin
gumą, tačiaus nepajėgia to pa
daryti ir galima laukti naujų 
kovų ateityj. Tai tokis pa
veikslas šiandieną, kalbant 
apie audimo pramonę - visoj 
šalyje.

Dabar pravartu atžymėti 
nors trumpais bruožais apie 
pėdsakus kalbamo streiko šia
me mieste ir apielinkėj. Kaip 
tik buvo paskelbtas streikas, 
tai vietos darbininkai, iš pra
eities nustoję bent..kokio pa
sitikėjimo Federacijos vadams, 
nekreipė daug domės į tą pa
skelbimą ir tik savaite vėliau, 
kuomet streikas jau buvo ge
rokai įsisiūbavęs, prisidėjo prie 
streiko ant šimto nuošimčių. 
Tapo sudarytas bendras fron
tas tarpe NTW ir Federacijos 
eilinių narių ir rimtai imtasi 
darbo, šaukta masiniai mitin- i • . :

į gai, sudaryta skrajojanti skva- 
‘; kovingesnieji, ypač 

(komunistai sakė: “jei jau iš-
- -- -įėjome kovon, tai kovokime iki ■ 

Persimainė Sovietų i perga]ės.”
išvaizda. Pamatiniai Į ti> kad delnai pas audėjus, j džios iškeltas kumštis thip ir j 

_ ............... ~. 7'““? ' tmažiau susipratusius, to ūpo' pasiliko ore,/neišbandytas.. . i

Kompartija ir Streiką

Kaip kiekvienoj kovoj, taip renciJą 
šiame streike, Kom. Partija išrinko 

į lošė svarbią rolę. Bosų ir Fe- kuopa 
i deracijos vadų riksmas apie' 
komunistus, išpučiant taip va- 

, dinamą “red scare,” neišgąz- 
j dino darbininkus, kaip tik at- 
! bulai, dar daugiau suartino su 
partija, nes persitikrino, kad 
komunistai yra tie žmonės, ku
rie geriausia kovoja už darbi--; 
ninku reikalus. Iš kokios pu
sės neimsi, jie visur pirmuti
niai su aiškia programa ir iš- 

. _______ darbininkai jo-
prezidentas Itooseveltas. j negali suderinti bo

sų riksmą su . komunistų dar
bais, nes persitikrina kovos 
lauke, kad bosų 
klasta.

Kad taip yra, štai ir faktai, teikiama darbininkiška apšvie- 
Pereitų metų streikas davė 
partijai ■ apie '15 naujų narių,' kad nSūsiį jaunoji karta bū'tų

Ką <gi‘ pratinama prie darbihinkų ju
tas parodo? Parodo tą, . kaip dėjimo ir. apšvietos. Kiekvie-i i 

kas nas laisvas tėvas ir motina |u- .
nes tai Irime stengtis neleisti apkrėsti . 

yra!mūs jaunuolius valdančios .

Kas Toliau?

Workerio

i vadomis.

■1 riksmas, yra yra vienas

N. Gižauskiutė iš-

Taipgi 
do $1 
rinkimų kampanijos, 
du draugu 
tad viso 
$3.50.

Draugė
davė raportą iŠ 6-to apskričio 
mokyklos, kurią ji lankė drau
ge su II. PusvaŠkiute. Jos pa
tenkintos darbininkų apšvieta, 
darbininkų kursais, kuriems 
kuopa suteikė finansinę pagel- 
bą. Turiu pasakjTi, kad tai 

naudingiausių 
darbų, kuomet jaunuoliam su

Būt naudingas darbas
Į Kokie klausimai, kokios pro- 
■ blemos stovi prieš'darbininkus 
!dabar? Ką duos tas preziden-

..... . . . ---------- —» “truce,” ,ir tas i tik darbininkai patiria, 
faktinai nuo pereitų metų1 paskirtas arbitracijos bordas ? [partija yra, stoja jon, i 

streiko, bosai netiesioginiai va-' Mūsų atsakymas yra: konkre-1 jų1’.partįja. Žinomą,, tai yra [mūs jaunuolius 
. %io nieko, o tik daugiau dūmų | nauja ( energija, be patyrimo,' klasės nuodais.

agitacija smėlio darbininkams į akis, bet laikui bėgant išsivystys Korespondentas

šiemet irgi: apie' tiek.

listinės kultūros, kuri auga ir 
plečiasi niekad negirdėtu bū
du.

—Puikiausi rezultatai pa
rodo, kad, atsiekus socialistiš- 
ką laipsnį, mes likvidavom be
darbę, parazitus, kaimo pan-1 dronaį;

re ardymo politiką. Buvo pa
stebėta skleidžiama 
už taip vadinamą “nepriklau
somą” uniją, ypač 1 Onondaga 
audinyčioj. Ant tos meškerės! 
buvo užsikabinę nekuris-skait
lius darbininkų, nepermatan- 
čių, kad tai niekas daugiau, 
kaip tik bandymas sudaryti Į 
kompaninę uniją. Ėmė ir dar! 
ims laiko iki tie rūkai taps iš
sklaidyti iš darbininkų tarpo.

Miesto Valdžia Parodė Kumš- 
ti Darbininkams

Antroj streiko savaitėje City 
Council įsako majorui paga
minti proklamaciją, savo vardu 
uždraudžiant masinį pikietavi- 
mą ir ištisą eilę kitokių taisyk
lių, taip, kad atimama bent 
kokios teisės. Pasirodžius ma
joro proklamacijai, pas darbi- 

I ninkus kilo nemažas pasipikti
nimas ir jau buvo daromi žing-* 
sniai rengimui galingos de-Į 
monstracijos prieš tokį bosų; 
pasimojimą, bet kaip tik tuoj 
laiku ponas F. J.b, Gormanas , 
ątšąukė (pardavė) .stręjką.i . 
Galima įsivaizdinti, kiek dęmo-| 
ralizacijos įnešė tas streiko at-j 
šaukimas. Girdėjosi : vierh ' 
pikti žodžiai: “Kaip! tai, kokis ’ 
didelis streikas ir' ‘flop’”!;-' 
“tokius vadus tik ’ prie sienos!- 

Bet tenka pasaky- j ir# ” ir t> p; Tad, miesto vai- i

~ Ne bile antis — bet gerai
parinkta, sultinga Long Island 

antukė. Ir prie jos ne bile alus —
bet nepaprasto gerumo

RUPPERT’S BEER
“MELLOW WITH AGE”

Tai yra tikras priedas prie 
malonaus gyvenimo meno.

JEIGU VERTEIVIS JOSŲ KAIMYNYS
TĖJE NEGALI JUMS TO PATEIKTI. 
TELEFONUOKITE TIESIOG MUMS.

S.'

>:

■
fl

JACOB RUPPERT BREWERY
ATwoter 9-1000 New York City

MEMBER BREWERS’ 
BOARD OF TRADE INC.

f

m;

7

1

Darbininkai ir kolcho- nebuvo, kokis turėta pereitais 
______  Tam priežasčių rado- 

likosi augštos garbės žmonė-;sj vienokių ir kitokių, bet pa
Gerasis” Prezidentas I

• • !
, - -- Ir taip šapa po šapai, strei-i
I matinė, tai ta, kaip jau minė-, kieriai nusibalsavę sugrįžo i!

šapas. Reikia pripažinti, kad i

! _ . ; prisidėjo
mizmo, tenka girdėti tankiai j Roosevelto pareiškimas -—pa-| 

------ : “oh, what’s the liepimas. Tai dar viena kom- | 
Tas pasyviškumas pa-(pHkącija, kuri neišrišama tar-

prez. |

į«

cotniNTSfi

i
i

• Iv

M’
;g.

T

&
kur dar

brigados, kaipo stipriausio neorganizuoti, kaip pav., Stan- 
pasaulinės proletariato revo- ^ara Silk Co. ir kitur, 
liucijos pamato.

Drg. Stalinas, XVII par- ja> čia ir ūpo
Kas kita, kur NTW gyvuo- 

> ir kovingumo.

pę klasiniai nesusipratusių 
Nors jau ir ge

rokai patyrė, ką reiškia nauja 
dalyba, bet dar vis manoma, 
kad p. Rooseveltas pataisys! 
dalykus. Maždaug argųmen-

DON'T SAY BEER — SAY RUPPERT'S



Refvirfas Puslapis EXISVt Šeštadienis, Spalio 18, 1&Š4
- te: *

Scranton, fa
Komunistai Veikia Kaip Die 

ną, Taip Naktį

Market
Iš pirmo

West

jau 4 dienos kaip mes jo ofisą 
pikietuojam. Mes taip gražiai! 
sutaisėm Šį pikieta, kad geriau notice is hereby given that License No. 
. . ,. _ ‘. . ! HL 86 has been issued to the undersignedir būt negali. Dvi poros einajto soli beer, wine and liquor at retail, under 

.. , . _ .»i-i , -i i Section 132 A of the alcoholic Beverage Con-•SU didelėm iškabom, ant ku-ltrol Law at 253 Irving Ave., Borough of 
1 i Brooklyn, County of Kings, to bo consumed

I, on the premises.
AMERICAN SLOVENIAN AUDITORIUM 

253 Irving Ave. Brooklyn. N. Y.

Irių raudonom raidėm išrašyta, 
' kad E. Bayeris turi eit šalin 
i iš tos vietos.
i pikietavimo,
i per Sc ranto no
j kiną publikai 
teisinasi, kad jis, Bayeris, jau 

! virš 2,000 bedarbių komiteto
vis dar

Po trijų dienų 
ponas Bayeris, 
didlapius, pleš- 
nusiskundimą-1

gerai.
North 
St. ir 
sekėsi 
Provi- 
publi- Į skundų išklausęs ir 
kalbė- I jiem negeras.
Helen i į tą jo nusiskundimą, aps- 
Work-jkričio Bedarbių Tarybos sek-- 

išdalinti retorius, per tuos pačius Scran- j
[tono didlapius, davė ponui E.

Po poros 
dienų E. Bayeris jau prisiuntė

j laišką sekretoriui ir šaukiasi! 
[komitetą pas save ant derybų.
.’Kaip bus po tų visų derybų—

Spalio 2 d. surengėm pra 
kalbAs atviram ore 
Scrantone. Nusisekė 
Spalio 3 d. surengėm 
Scrantone. W 
Waine Ave.
gerai, bet ant pabaigos 
dence policija užpuolė, 
ką išvaikė, suareštavo 
tojus: J. DoUgherį ir 
Dorio ir atėmė “Daily 
erį,” kurį nespėjom 
publikai.

Helen Dorio paleido iš ka- Bayeriui atsakymą. 
Įėjimo 12 vai. naktį, o J. 
Dougherį išlaikė lig 1 vai. die- 
ną^ O 2 vai. buvo teismas. 
Kaip tik išgirdo ; Scrantono 
apielinkė, kad tie draugai yra 
sumesti į kalėjimą, tai apie 12 
vai. žmonės pradėjo plaukt iš 
visos apielinkės prie City Hali 
užprotestuoti prieš Scrantono 
sufašistėjusią poniją, kuri var
žę darbininkų teises ir be rei
kalo grūda į katėjimą.

Lietuviskas Policistas Gavo
Dūlią

didelę, 
už tai, 
“Daily 
pundą

Teismas buvo prie uždarų 
durų : buvo tik du kaltinamie
ji ii- du liudytojai. Ta visa 
ceremonija tęsėsi kokią valan
dą. Kaltinamieji sumušė vi
sas jų provokacijas ir užmeti- 
nėjimus ir turėjo juos paleist 
be bausmės. žinoma, masės 
susirinkusių irgi paveikė į nuo
sprendį. O Providence lietu
viškas policistas gavo 
didelę dūlią po nosia 
kad jis trukdė. Ir 
Workerio” atnešė visą
ir padėjo ant stalo prieš ma
gistrato akis. O magistratas 
tik pažvelgė ir sako, kad tas 
laikraštis OK. Mūsų lietu
viškas policistas supyko. Ka
da su “D. W.” neišdegė, tuo
met jis į J. Dougherį sako : 
“Kadą tu kalbi apie savo Ko- 
munistų Partiją, tai neturi 
šmeižt mūs valdžios^’ J. 
Dougheris jam atsakė: “Mes, 
komunistai, jokios valdžios ne- 
šmeižiam ir nešmeišim. tik nu- 
maskuojam ir parodom publi
kai koki jūs esat.“

IskovojtJm Teisę Naudotis 
Gatvėmis

LEGAL NOTICES, LICENSEWHOLESALE - RETAILS: BEER, WINE, LIQUOR,

NOTICE is hereby given that License No. 
; RL 641 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wino and liquor at retail, un
der Sectidn 132 A of .the Alcoholic Beverage 
Control Law at 568 Sutter Ave., Borough Qf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANAK REALTY CO.
568 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 'that License No. 
RL 2311 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law al 1140 Liberty Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

JOSEPH BALDUC 
1140 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

Bcyerage 
Borough 
bo con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2591 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law al 161 Picrrepont St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

WILLIAM G. BARRY 
161 Picrrepont St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License' No. 
RL 3829 has been issued to the undersigned 

I v. ,, j j to sell beer, wino and liquor at retail, Un-
I pranešiu Vėliau. Tik turiu pa-! der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
... . . /•• ! Control Law at 916-918 'Manhattan Ave.,Sakyt, kad nutarėm JO Otisą ' Borough of Brooklyn, County of Kings, to 

I be consumed on the premises.
ALFRED W. BECK and ‘JESSE DUFFY 

916-918 Manhattan Ave. ’ Brooklyn, N. Y.
dar pikietuoti iki tol, kol mes 
priversim jį rezignuoti iš di-i 
rektoriaus vietos, 
bus žmoniškesnis 
mūsų darbo.

Išgirskit Gasiūno

O gal jau 
po to VISO

Prakalba

un-
Bcverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3959 has been issued to the undersigned 
to .-tell beer, wine and liquor at retail, Un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 114 Nassau Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
ALFRED W. BECK gj CHARLES MURRAY 

.(ECKFORD GRILL)
111 Nassau Avenue Brooklyn, N. Y.

Keletą savaičių atgal aš ma
čiau “Laisvėj,” kad APLA 
fantrn eolrrotnrinq d T C«-Idcr Section ,32 A of the Alcoholic Beverage cenu o seKieioiiub, o. u. u a- 1 Control LftW at 1517 Surf Avo nnmmyh 

siūnas važinės su maršrutu,! Jnro°ho "pre^rsa/ °f King8’ 
sakydamas prakalbas. Sykiu 
su juo bus ir pora jaunuolių. 
Bet nuo to karto nieko dau
giau nematyt spaudoje. Bet 
man teko kalbėtis su APLA 
57 kp. finansų sekretorium, 
tai jis man sakė, kad prakal
bos bus 14 d. spalio. Ill West 
Market St., Leonard 
vai. vakaro.

Taigi draugai-gės. 
giausia ątsilankykit į 
prakalbas, o išgirsit daug nau
jo. Ten bus paaiškinta ir apie 
vyskupą Matulionį, buvusį ca
ro šnipą, kuris dabar trankosi 
po J. V.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1497 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at rota.il, un

Control Law at 1517 Surf Ave., Borough of 
, to be consumed

THOMAS BEVILACQUE
1517 Surf Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 621 has 
to sell wine 
tion 132 A 
trol Law- 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CHARLES BROS.
Ave.' Brooklyn, N. Y.

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

st 8218—5th Ave., Borough of

8218—5th

Hall, 7

skaitliu-1 
minėtas I

Bedarbis

PRANEŠIMAI Iš KITUR

DETROIT, MICH.
A. L.
9212 
vai.

NOTICE 
RW 4328 
to sell beer and wino at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 125 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRENE CARLIN
125 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7301 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 236 Gra
ham Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings*, to be consumed on the premises.

PHILIP CASACELI
236 Graham Ave. Brooklyn, N.

of

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

wine and liquor at retail under 
Beverage 
Borough 
be con-

RL 1166 has 
to sell beer. 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, 
sumed on the premises.

MICHAEL CULLEN
152 Meserole Ave. Brooklyn, N. Y.

A of the Alcoholic 
at 152 Meserole Ave., 
Co.unty of Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
i RL 3051 has been issued to the undersigned 
| to sell beer, wine and liquor at retail, ųn- 
j der Section 132 A of the Alcoholic " 
! Control Law at 151 Flatbush Ave., 
' of Brooklyn, County of Kings, to 
' sumed on the premises.

PETER V. CULLEN
Ave. Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

I Masinis susirinkimas. Rengia 
D.L.D, 188 kp. Rusų svetainėje, 
Russell St., Spalio 13 d., 7:30 
vakare.

I Visi draugai ir draugės malonėkite 
dalyvauti,
raportas iš 
karą konferencijos, 

nei, kad mes kelius kartus bu- 28, 
vom nuėję pas Visuomenės visi 
Saugumo Direktorių paveliji-^ 
mo laikyti prakalbas atviram 
ore, tai jis mums nedavė. O 
kaip mes po teismo nuėjom 
pas direktorių prašyt leidimo 
—tuojaus buvo gatavas ir dar

čia turiu pasakyti visuome-
nes bus išduotas platus 

priešfašistinio ir prieš 
įvykusios rugs.

29 ir 30. Bus labai svarbu, tad
skaitlingai būkite.

A. Varaneckiene.

WILKES BARRE, PA.

151 Flatbush
NOTICE is

I B 7118 has
I to sell beer
j the Alcoholic Beverage Control Law at 1500 
j Gates Ave., Borough of Brooklyn, County of 
I Kings, to bp consumed on the premises.
I JAMES DEANE and ELLEN NOONE I
I 1500 Gates Ave. - Brooklyn, N. Y.

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

i NOTICE is hereby given that; License No.
RL 2671 has been issued to the undersigned 

| to sell beer, wine and liquor; at retail, un- 
! dec Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
I Control taw at 1325 DeKalb Ave., Borough 
j of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
! sumed on the premises.
> WILLIAM DENEKĘ
; (AUF WIEDERSEHN T^ĄVERN) 

DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.ALDLD 43 kp. mėnesinis susirin-1 
kimas įvyks 14 d. spalio (Oct.)J 
9:30 vai. ryto, Darbininkų centre, 325 >L 82.^ h*K hce'.' i««ued t<> the undersigned 

. E. Market St. Draugai ir drauges; tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 
atsiprašė UŽ padarytą nesma-^visi jnsUnSlrite dalyvauti skaitlmgai. I trol Law at 
gumą, ba jie matė, kad pilni us turim daug svarbių reikalų ap- 
šalygatviai prisigrūdę publika! 
ir žėdnąs žiūri su pagieža.! 
Dabar mes turėsim mitingus 
atvirame ore kas vakarą, ant 
kožho kampo, kur tik mums 
patinka. Vienybėje—galybė.
Kad mes būtum veikę neorga
nizuotai, tai jokiu būdu nebū-1 
tunt gavę leidimo. Mes laiko
mės vienybės, mūs vadai su-i 
gabūs, tai ir visas darbas eina- 
pihtaya

NOTICE is hereby given that License No.

Tiaiivcb kjv. n m vo ; non i.j'4 a ot tne Alcoholic Beverage Con-
malonėkite dalyvauti skaitlingai, I *ro1 , Law at 1607 Surf Ave., Borough of 

° Brooklyn, County ot Kings, to be consumed 
off the premises.

MAMIE DIRKS
1607 Surf Ave. Brooklyn, N. Y.kalbėti, taipgi draugai visų pareiga 

' dalyvauti, nes niekuomet negalim tu- 
! rėt gero ir pilno mitingo, mes visi 
žinome, kad labai svarbūs šie mitin
gai ir bandykime dafbininkiškiau 
juos laikyti. Atsiveskite naujų 
rių, ir patys dalyvaukite. Taipgi 
atėję 
nalų.

žurnalas “šviesa”, ir kitų

Sekr. J. V. 
(242-243)

DETROIT, MICH.
Tie (___

■ rite roles,

na-
yra 

žur-

tu-draugai, ir draugės, kurie 
, prie lošimo operetėj 

iSpaliO 6 d., vakare, rengėm' “Inkvizicijos” pasistengkite gerai 5 _ --t • i pastudijuoti savo roles. Ir būkite vi-palei Court House, sekmadienį, 14 <1. spalio (Oct.) 
kur MiČiūlip *pamplklas^ Iš- kaip 1 vai. po pietų Draugijų Svetai- 
dąlinom lapelius pūbHkai. O n«j MM Porter Str. Turėsime antras 
potam 'padarėm didelės išk-a-,,š eMs ‘° gra2aus veJkąJ“ ^as' 
bks ir galvojam, kaip čia jas 
parodysim ptiblikai. Bet atsi-( 
rado. LiūOsaiiorių, kurie prisiri
šo iškabas ant pečių ir krūtinės 
ir pasileido ’aplinkui teismabu- 
tj. Jvairu buvo žiūrėti į tuos 
vyrus, bet pubhka galėjo skai
tyti iš prieš ir iš užpakalio. 
“Tvarkdariam“ ir tas nepati
ko, ir vieną draugą suarešta^ 
vo. Bet pro vienas duris įve-' 
dė, o. pro kitas išleido, ir sako : i 
“Daugiau taip nedaryk, ba šu-[ 
batos vakaras—publiką truk-' 
dai.“ nltikų cehtre, 325 E. Market St.

Bectarbiy Tarybos Scrantorio 
t Apkbttkėj .

EASTON, PA

Kaip/ jfcu yra žinoma, kad 
poniis Ę. Bayeris visai atsisakė 
tartis su bedarbiu komitetu, tai 4

NOTICE is hereby given thjit Lięėnsc No. 
RL 1487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquo): at retail, 
under Section 132 A of the Alcoholic Bever- 

,age Control Law at 1436 Myrtle Ave., Bo
rough pf Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises, 

GUSTAV Ū0ERŽBAPHER 
(BRATWURST GVOCKLE)

1436 Myrtle Ave. Brooklyn, N.

be

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4040 has been issued to the unclersigne<l 
to s<;ll beer, wine and liquor at retail, un- 
<Jef Section 132 Ą of. the Aloehojjc Beverage 
Control Law at 5402—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

‘op the premises.
FAIRWAY GRILL & RESTAURANT, INC. 

'5402—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is h.e’^by «iyėn "that Ljcense No. 
B 7,287 hafs been issued, to the undersigned 
to sell bėer at retail, under $eetion 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 409 
Kent Ave. and 18 jWadw/iy, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho preh-tises.

THERESA FEUERST’ACK 
409 Rent Ave. rtnd 18 Broadway

Brooklyn, N. Y.

ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks i 
14 d. spajio (Oct.), 3 vai. po pietiį,1 
Easton Baking Co., svetainėje, 36 N. 
7th St. . ..............
nes ant šio mitingo bus renkami de
legatai į 6-tą konferehciją apskričio. 
Tąjpgi. turime daug svarbių reikalų 
apkalbėti. . Visi dalyvaukite ir at- 
siveskit naujų nariu.

Sekr. S. T.

PHILADELPHIA, PA.
Tarpt. Lietuvių Darbininkų Apsi

gynimo svarbus susirinkimas (vyksVisi mąlonėkite dalyvauti, d Ho (oct t) 995 N> 5th St.
7:30 vai. vakare. Turim labai daug 
svarbių reikalų apkalbėti, todėl visi 
dalyvaukite laiku.

Taipgi 13 d. spalio (Oct.) įvyks 
Lyros Choro balius, Girard Manor 
Hall, 909-15 W. Girard Ave., 7 val. 
vakare. Kviečiam visus atsilankyt, 

1 užtikriname visiems gerą laiką.
1 14 d. spalio, 10 vai. ryto įvyks

i T.D.A. susirinkimas įvyks 14 d.J Laisvės naudai rengto pikniko revi- 
spąlio (Oąt.) 2 vai. po pietų Darbi- rijos Rusų name, visi daluyvaukite,

WILKEN BARRE, PA

nes turim svambių, reikalų užbaigt. 
Visi draugai ir draugės malonėki- Tą pat dieną, 2 vai. #6 pietų įvyks

* * J ‘ ‘ ' Liaudies name visų organizacijų su
sirinkimas ir “Laisvės” pritarėjų ir 
skaitytojų pasitarimai apie ateinantį 
koncertą ir rengiamą vakarienę 2 d. 
gruodžio. •

Sekr. A. Rahiaua’tiskas,
(242-243)

te dalyvauti laiku, ųes turim daug 
svarbių dalykų apkalbėti, nes 4 vai., 
po pietų (vyks Lietuvių Komunistų 
■Frakcijos susirinkimas; visi dalyvau
kite :r kitiems praneškite apie mi
tingų.

Sekr. J. V. S.

NOTICE is heręby given that U>.cPU^e No. 
RL 4083 has been issued to the undersignėtl 
to sell beer, wino and liguor at r^taU, 'un
der Section 132 A of the Alcoholic Revęrage 
Control Law at 228 Ųriggs Ąve., BproyRh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on thte premises. >,

IŠADOR FLAMM
228 Driggs Aye., Brooklyn, N. Y.

------ —
NOTICE is, hereby given that J^iCjMjąę No- 
RL 1505 has been issued to tho unąerąigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law ąt 5623—5th Ave., Borough of 
Brooklyp, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OWEN GALLOGLY
5623—'5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2760 has been issued to,tlgj und,eraigned 
to sell beer, wine and liquor; at retail, Un
der Section 132 A of the. Alcoholic Beverage 
Control Law at 206 Nassau Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

206 Nassau
JOHN GAVIN

Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby, given that License No. 
beėh issued to the undersigned 
and lidupr at retail, under Sce

NOTICE is 
L 1412 has 
to sell wine ________ ____________ ____
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 10—4th Ave., Rorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUTH D; GOLDBERGER 
(DEPOT WINE and RlQUOR STORE)

^0—4th Ave. Brooklyn, N. Y.
I I ■ ——- - - ...

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4329 hasb^on issued I to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of -the Alcoholic Beverage 
Control Law at 965 Broadway, Borough of' 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT J.
965 Broadway

GULMĄNELLI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7264 has been issued .to the underęighed 
to sell beer at retail, undbr Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Coptroi Law at 1154 
Broadway. Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM HALL
(OLD BELL INN) ‘ 

1151 Broadway Brooklyn, ,N.

of

Y.

NOTICE is' hereby given that License 'No. . 
RL 4626 has been issued to the undersigned I 
to sell beer, wine and liquor at retail, Un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1701 Elm Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAMIANO LILLO 
(LILLO BEER GARDEN)

1701 Elm Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1415 has been issued to the undersigned 
to sell wine ai?d liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1070 Manhattan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be | 
consumed off tho. premises. 1

Marie linkę
1070 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y. i

NOTICE is hereby given that License No. 
RL. 3610 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wllie and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Reverage 
Control Law at 1352 Greene Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed oh the premises.

EDWARD F. LOUD
1352 Greene Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1RL 2029 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 1574 Flatbush Ave., Borough 
•»( Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM J. McNAMARA and 
MARTIN SHANAHAN

1574 Flatbush Avei Brooklyn, N. Y.

NOTIQE is hereby given that License No. 
RL 3705 has been issued to the un<įersigixed 
to sell beer, wine and liquor at refall, Un
der Section 132 A of the Alcoholjo Beverage 
Control Law at 437—7th Ave., Borough of 
Brooklyn,. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALFRED B. RATHJĘN
Ave. Brooklyn, N. Y.437—7th

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

NOTICE
RL 744 _ ..... .
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A pf jthe Alcoholic Beverage 
Control Law at 49 Tompkins Ave., Borough 
of Brookiyp, Cpunty of Kings, to be con
sumed on the prenliseB.

IRVING ROCKOWER
49 Tompkins Ave. Brooklyn. N. Y.

. NOTICE is hereby given that License No. 
I B 7291 has been issued to the undersigned 
I to sell beer at retail, under Seption 76 
of the Alcoholię Beverage Control Law at 
932 Wyckoff Ave., Borough' of Brooklyn, 
County of Kings, to b.e consumed on the 

i premises.
ANTON ROEHL

932 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1135 has 
to sell wine 
tion 132 A

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

itrol Law at 790 Grand St., Borough of
1 Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ROSSI
790 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. • 
RL 4692. has been issued to the undersigned | 
to sell beer, wine and liquor at retail, under .

Beverage! 
Borough i 
be con-

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 2112 Flatbush Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

PETER F. McSHERRY 
2112 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
L 1271 has 
to sell wine 
tioh 132 A 
trol Law at -rT- . .................  -•
Brooklyn. Couhty of Kings, to be consumed

I off the premises.
j MARINE WINE and LIQUOR' STORE 
j RALPH B. SHARMAN, Prop.

1961 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. ! 
been issued to the undersigned i 
and liquor at retail, under Sec- ! 
of the Alcoholic Beverage Con-
1961 Flatbush Ave., Boropgh of

NOTICE is hęreby given that License No. ■ 
RL 4118 has been issued to the undersigned . 
to sell beer, wine. and liquor at rctilil, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage nvv to< i » ' ----- -- —,Control Law 'at .7421—5th Ave., Borough of ,RW j,84, '>as.'«e9n to the undersigned 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

ELNA HANSEN
7421—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gi,ven that License No. 
RW 487 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 1733 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

NEIL HEFFERMAN
1733 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 'given that License No. 
RL 1544 has been issued to thp-undersigned 
to sell beer, wine and liquor ąįt retail, uri- 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2902 Stillwell Ave., Bo
rough' of Brooklyn, County of Kings, to Ixj 
consumed on the premises. 

HUBERT R. HENRY
2902 Stillwell Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

to sell beer and wine at retail, under Sęc- 
| tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 
. trol Law at 1280 Myrtle Ave., Borough of 
I Brooklyn. County of Kings, to be consumed 

on the premises.
OTTO G. MARK

Ave. Brooklyn, N. Y.1280 Myrtle

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3720 has been, issued to ,the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic L .... 
Control Law at 442 Neptune Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH SALVIA
442 Neptune Ave. Brooklyn, N. Y.

Beverage

be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 761 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 2346—86th St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on ' the jiremises.

SALLY RUBENSTEIN 
2346—86th St. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
RW 79 Ipis 
to sell beer 
tion 132 A 
trol Law at ...

. Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
| on the premises.
I coNCetta
1 197 No. 8th St.

SANGIOVANNI 
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 166 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 73 North 6th St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HERMAN
St. Brooklyn, N. Y.

hereby giyen that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail, under Sec- 
- ■" ............. “ T ' 1

Borough of

NOTICE is 
RW 760 has 
to sell, beer ____ r
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2886 W. 15th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to He consumed 
on the premises.

LOUIS MARTORELLO 
2886 W. 15th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 406 has been issued to the undersigned 
to sell'wine and liquor at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 201-—7th Ave., Borough of 
Brooklyn, Coupty of Kings, to be consumed 
off the premises.

'FHOMAS J. MOLLOY. Jr. 
Ave. Brooklyn,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail, under, Sec

NOTICE is hereby given that License No. 
RL.3689 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 151 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANGELO SANGJRARDI and 
FRED BITTROLFF

151 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.

201—7 th N.

is hereby given that License ___
has been issued to the undersigned

73 No. 6th

NOTICE is 
L 1291 has 
to sell wine 
tion 132 A of the Alępholic Beverage Control 
Law at 4821 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of (tings, to be Consumed 
off the premises. ,

SAM, JACOBSON
EAST FLAtBŪSH LIQU6B STORE 

4821 Church

Church

Ave. Brooklyn, N. Y. 

hereby given that License No. 
been issued, to the undersigned 
at retail, under Section "16 of 
.Beverage Control Law at 2273 
Rorough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises. 
TO.NY JANICO

NOTICE is 
B 7298 has 

to sell beer 
the Alcoholic 
Pitkin Ave., 
of Kings, to

(SUNBEAM 'RAR and’ RESTAURANT)
2273 Pitkin Avf;. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 3628 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wihe and liq*uor at retail, Un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 252-8 Bay 38th St., Borbugh 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANCIS J. JONES
252-8 Bay 38th St. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 399—

5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

THOMAS KEARNS
Ave. Brooklyn. N.

NOTICE is 
B 7321 has 
to sell beer 
the Alcoholic

399—5th

of

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

un-

NOTICE 
RL 3868 
to sell beer, wine and liquor at retail, 
dev Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 12—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JIMMY KELLY'S PARADISE 
12--lth Ave. - Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
L 833 has bpen issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under Sec
tion 132 A of the Ąlcoholię Beverage Control 
Law at 697 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MORRIS KOPPELMAN
697 Rockaway Ave, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 141 has been issued to the undersigned 
to soil beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1229 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to ’be consumed 
on the premises.

THEODORE KORNMUELLER 
1229 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1143 has'been issued to the undersigned 
to sell wine and liquoi' at retail, under - Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol ‘Law at 131 Driggs > Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off "the premises.'

JOSEPH
JOSEPH 

Driggs Ave.

A.
M.

KUHL and 
BONOMO

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2412 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 25 Scholes ■ St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KULAKA
25 Scholes St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heręby given that License No. 
RL '4695 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 4 10—17 th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the preimses.

DANIEL 
440- 17th St.

LANAHAN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3721 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 st 5 Newkirk Plaza, Borough 
or Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ARTHUR SCHINDLER 
(PLAZA BAR and GRILL)

5 Newkirk Plaza Brooklyn. N. Y.

NOTICE
RL 3654 . ___ „ .... ______ ____
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 13'2 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 679 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises,

1 WALTER MURRAY
679 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4163 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Ikpior at retail, un- 

I der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
I Control Ląw at 1q46 Pitkin Ave., Borough 
; of Brooklyn. County of Kings, to be ‘ con- 
I sumed on the premises.

LITTLE ORIENTAL
I 1546. Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 359 has been issued to the undersigned 
to sell beer ąnd wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 38 Marcy Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK PAGNOTTA
38 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

No.
MUUUJ ill, JVtrtll, uuuct

132 A of the Alcoholic Beverage 

of Brooklyn, County of Tfings, to be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4660 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at ret^iL under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol- Law at 11 Snyder Ave., Bordugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be oonsurped 
on the premises.

MARIA SCHRAUDNER
11 Snyder Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 900 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail,, upder Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at -4911-—12th Aye., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JACK
4911—12th Ave.

SPAGNA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1180 has 
to sell wine 
tion 132 A ______  ______
trol Law at 4819—13th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises,

BENJAMIN SPANIER 
4819—13th Ave. Brooklyn, N. Y.

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

■ NOTICE is hereby given that License No. 
' RL 140 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 1212 Ralph Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- 

1 sumed on the premises.
PETER PALKER and JULIUS JOWAISZAS 

1 1212 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 741 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 

i trmol Law at 7120—15th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

i RALPH PALMA
7120- 15th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 25 has 
to sell beer 
tion 132 A 
trol Law at 140 Frost 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUISEPPE PALUMBO 
140 Frost St. 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 140 Frost St.. Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2475 has been issued to thę undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

, Control Layv at 882 Manhattan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, io 
consumer! on the premises.

| JAMES PANTELEAKIS
(PALLAS 'RESTAURANT)

882 Manhattan Ave. Brooklyn, N.

NOTICE Ik hereby given that License No. 
B 7179 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
J.j Alcoholic. Beverage Control Law at 

Ft. Hamilton 'Parkway, Borough of 
County, of ;King«, to be consumed.

premises.-' S
FRANK LANZELLO 

Hamilton Parkway. Brooklyn, N. Y.

the 
6623 
Brooklyn, 
on the

G623. Ft.

NOTICE 
Rt 4331 
to Hell beer, wine and liquor at. retail,^un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control. Law at 231)1. Ęrtimons Aye., Borough 
of Brooklyn, County of Kingą, to be con
sumed on the premiseH.

BURT G. LEWIS, Jr.
2301 Emmons Ave. Brooklyn, N, Y.

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

'I. un-

be

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2393 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 143 Driggs Ave., 
of -Brooklyn, County of Kings, to 
sumeti on the premises.

WALENTY PATEREK
143 Driggs Ave. t Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
l>e con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 780 has been issued to the undersigned 
yj sell beer and wine at retail, under] Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 731 Metropolitan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

. DANIEL PETRUCCELLO
731 Metropolitan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 993 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wihe and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1534 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.
ISTDOR PRAGER and NAT ZUCKERMAN 
1534a Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 113 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail, under Section 76 of t.he 
Alcoholic Beverage Control Law at 889 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

SAM SPATZ
889 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-7243 has been issued to the undersigned 
to zsell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic lieverage Control Law at 769 Me
tropolitan Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises.

MARGARET SPIEZIO
769 Metropolitan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1251 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 459 Fulton St., Borough of Brook
lyn, ----"" " ‘ '
the

459

County of Kings, to be consumed off 
premises.

STACKLIN'S
St.Fulton

NOTICE is 
B 7259 has

INC.
Brooklyn, N. Y.

N. Y

NOTICE is hereby given that License No. / 
RW .4X3 has been issued to the undersigne^. 
to sell beer and wine at retail, under Sec- 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 574 Broadway. Borough of 
BroQkJyp, County of Kings, to be consumed 
on the premises. I

TRįANGLE BAR and GRILL 
574 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 20Į has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Section 
182 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law a.t. 7324—18th Aye., Borough of Brook
lyn. Qoynty of Kings, to be consumed on 
the. premises.

LAWRENCE VRIALE
7324—18th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givon that Ljcense No. 
RL 4552 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retai), un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4901—5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to.'be con
sumed on the premises.

W. and G. RESTAURANT CORP. 
4901—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License . No. 
B 7075 has been issued tn the undersigned 
to sell, beer at retail, under Section 76 of . 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1108 
Maphattan Ave., Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed on the 'pre
mises.

KAZIM ER WALCZEWSKI
1108 Manhattan Ave. Bnooklyh, N. Y.

NOITCE is hereby giwn thaf Eidetise No. 
Rlj 2636 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ^yihe and liquor' at retail, .un
der Section K32 A of the Alcohdlib Be
verage Control LaW at 759 Gatei Ave.. Bo- 

Brooklyn, County of Kings, to be 
d.n the premises.

HYMAN WALTER
Ave. Brooklyn, N. Y.

rough of 
consumed

769 Gates

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 154 has bęen issued to the understated 
to sell beer, wine and liquoi' at retail, un-.*. 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 5 
Control Ląw at 510 Central Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kihgs, to be con
sumed on the premises. :

SAM WALTER
j 510 Central Ave. Brooklyn, N. Y.

I NOTIČR is hereby given that Lipense No.
RL 3089 h%s betn issued to the undersigned 
to sell beer, wine ’and liquor at retail, un
der Section,'132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 527 Bush wick Ave., Borough 
of Brooklyn, Couhty of Kings, to be con- 

: sumed on the premises.
ANICET WILDGES

527 Bushwjck Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
■ RL 4662 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 547 Morgan Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on th,® premises.

I JOHN WOECHOWESC
547 Morgan

Beverage 
Borough 
be con-

WOECHOWESC
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-

NOTICE is 
RW 2 has 
to sell beer 
tion 132 A .... __ ,_____ ______
trol Law at 91 Bedford Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

PAUL YURCHYK
94 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gi^en that License No. 
RW 609 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 a(. 23$ Calyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RONALD YUREWICZ
233 Calyer St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License "No. 
RL 989 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section. 132 A of the Aicpholic Beverage. Con
trol Law at 3011-11 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
Un the premises. ■ , .

. , PHILIP JOHN ZINSER 
309-H' Ralph' Ave. Brboklyn, N. Y.,

NOTICE is hereby given that License No. , 
RL 424 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 454 Crescent St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. MARY ZIZAS
454 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

I

hereby giyen that License No. 
been issued to tne undersigned 

to sell beęr at retail, under Section 76 of 
the“'Alcoholic Beverage Control Law at 754 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, Coupty 
of Kings, to be consumed on the premises.

ELIAS STERGIU 
(POPULAR LUNCH BAR)

754 Myrtle Ave. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 1 
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 Law at 1042-46 Nostrand Ąve.. Bo
rough of Brooklyn, Couhty of Kings, to 
be consumed on the premises.

STERLING TAVERN, INC.
1042-46 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5155 has been issued to the undersigned ! 
to sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2117 
Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, County j 
of Kings, to be consumed on the promises.

ESTHER RESS
2117 Mermaid Ave. Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is hereby given that License No. 1 
been issued to the undersigned j 
wme and liquor at retail, un- | 

dor Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 99—7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed . 
on the premises.
JOHN; QUIGLEY and THOMAS MULLEN 1 
99—7th Aye. Brooklyn, N. Y. '

RL 550. has 
to sell beer,

Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
RL 996 has 
to sell beer, 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2863 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SIMON RASCHER
2863 Atlantic Ave, Brooklyn, N. Y.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST
NEW

Phone
Valandos:

YORK, N. Y

Bryant 9-7768
nuo 1—6 po pietų

Tel. Porter 3789

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 281 
Brighton Beach Ave.,' Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SADIE STERN
231 Brighton Beach Ave. ' Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2395 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retąjį, 
tier Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 199 Russell St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

JOHN SULIGOWSKI 
St. Brooklyn, N. Y.199 Russell

un- 
Beverage 
Borough 
be con-

lai License No. I 
the undersigned |

hereby given ttiat 
been issued to C . 
and wine at retail, under Sec- 
of the Alcoholic Beverage Con-
510 Atlantic Ave., Borough of

NOTICE is 
HW 6 has 
to sell beer 
tion 132 A 
trol Law at 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on

510

the premises.
TIMES PLAZA CORP.

TIMES PLAZA RESTAURANT
Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 273 has, been issued to the--undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 105 North 6th St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consu
med on the premises. ,

JENNIE SZYJKA
105 North 6th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
, RL 766 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wipe and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic BeVerage 

: Control Law at 299 Wyckoff Ave., Borough 
Į of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
į sumeti on the premises.
! ALBERT TRAMPOSCH

299 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.

DR. JOHN KEPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

fotografas 
JONAS STOKES 

Traukiu paVeikalus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

IS senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavxftj 
sudarau su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at
matavo j u (vai
riom spalvom. 
Kainos prieina- 
mbą.

. JONAS STOKES
'612 Marlon St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
s SRQOKLYN. n. y.
Tel: Glenmore 5-6191

<

rota.il
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PITTSBURGHO IR AP1ELINKES ŽINIOS
ir1 apšvietos' kuopą.' bet kalas tarti žodį-kitą apie 4-to1 

Priklausanti toje apskričio kuopas. ;
Draugiškai,

I apsirikta.
. kuopoje draugai turėtų nors' 
I kiek pradėti judėti, nes dirva

PRAĖJĘ ĮVYKIAI N. S. Pittsburgh, Pa., 87, 
kuopa pora metų atgal gyvavo: 

mitingas j kąip ant vištos kojos, bet da-Į 
didžioj bar ta kuopa yra skaitlingiau-' 

muzikos svetainėj šia visam apskrityje, 
mitingą surengė Ogi todėl, kad joje

Nežiūrint Tarptautinio Darbininkų Apsi- draugų, kurie pradėjo veikti, j 
rezo-! kapitalistų reakcijos, Komu- gynimo Scottsboro kuopa. Kai- Prie to, ten 

'nistų Partija žengia pirmyn, bėjo vieno Scottsboro jaunuo- Pittsburgho
Pamenam, kaip ir mūsų bro- lių motina, Richard Moore ir kiančių draugų spėkos. 

Jiai lietuviai tautininkai 15 ■ Angelo Herndon. Dar niekad į randasi J, Gasiūnas, 
tmetų atgal sakė, kad komunis-.ta svetainė neturėjo tiek daug Centro sekretorius. Ten J. Ur-;

i metų, kad partija labai pa- 
’ žengus pirmyn i mases. Per 

■ 15 metų Įtraukta apie 50 ga- 
j bill negrų kalbėtojų ir gerų or- 

vi- 
ne-

m e.

A. Pipiras, 
Apskr. Sek r.

Pittsburgh, Pa.
ISpalio 6. 1934 m.

ALDLD 4-to
5 35th St.,

Spalio 2 d. įvyko pittsbur-j . _ .
gho ir apielinkėš bedarbių di-; ganizatorių, kur socialistai 
dėlė konferencija, 533 Court hšoj savo gyvavimo istorijoj 
Place. Delegatai atstovavo j manė to padaryti.
411,165 narius. Daug 
liucijų nutarta pasiųsti.

Tą pačią dieną vakare buvo 
apvaikŠ'Čiojimas Komunistų! 
Partijos Penkiolikos Metų Su-jtčliai Rusijos nevaidys, jiems 
kaktuvių 805 James, N. S.; cpenos suskai'tytos. Bet dabar 
Draugas \\ ieks išdavė iapoi-. mat0> kad komunistai 
tą iš komunistų veikimo.per la i fa nUgalimi ir jy armija 

........—. -------- r auga.

Didelis
Įvyko 8
Carnegie
N. S. Ta

masinis 
d. spalio, Kodel ? Roosevelt dar Brangins 

atsirado Rejkmenų Kainas
WASHINGTON. — Pre-'susispietę visos

apielinkėš vei- Ridentas Roosevelt, besikal-

ne
vis

< 5 bedamas su laikraščių ko-A T) T Ą

; respondentais spalio 10 d 
publikos, kiek buvo šiuo sykili. į bonas, ALDLD Apskričio ko- ’ nupasakojo, kad “visi šalie 
Sukelta $300 gynimui politį-! miteto ir KPLF narys. Ten; zmones . 11 biznio įstaigo 
niij kalinių. į P. J. Martinkus, ĄLDLD 4 j apskritai jau išėjo iš ban-

----  Apskričio organizatorius ir kruto. Todėl, girdi, reikes 
viena nemaloni žinia, knygius, ■ ir keletą kitu gana nustatyti augštesnes įvairių

Todėl, girdi, reikes
Dar 1

Spalio 4 d. draugas P., Frank- ■ veiklių draugų. Ten ALDLD produktų bei reikmenų kai- 
field tapo Įkalintas Blawnox; kuopa turėtų ‘ būti ne 29, bet' nas.

darbų kalėjime .50 arba ir daugiau narių.
mas, kortų vakaras, N. S., dviem metam, už bedarbių or-j Soho Pittsburgh, Pa.. 33
“Daily Workerio” naudai/ganizavimą. Labai gabus bu-|kuopa randasi centre mįesto 
Pelno liko $11. Tai yra geras ;vo draugas. Bet jis eidamas įr nuo paį susitvėrimo susirin-

' pasidarbavimas northsidiečių i i kalėjimą pasakė: “Darbi- ' kimus laiko LMD 
and1 moterų, kurios atliko šį nau-! ninkai, stokite į mano vietą, 

Aš manau, kad ■ užpildykite keleriopai, kad 
j jos ii ant toliau bendradar-' bedarbių veikimas dar dau- 
biaus darbininkų naudai. Beje, 'giau būtų varomas pirmyn.“ 

Mes dar padirbsi- Vienus iš Komit.

STATEMENT OF THE OWNER-j 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION, ETC^ REQUIRED. BY THE jr ALDLD '87 kuopų parengi- sunkiųjų 

ACT OF AUGUST 24, 1912. ' 1
Of Laisvė published daily except 

’ Sunday at Brooklyn, N. Y., for Oc- i 
tober 1st, 1934. 
State of New York 
County of Kings ss.

“ Before me, a Notary Public in —~ 
for the State and county aforesaid, dingą darbą, 
personally appeared Frank Buck i ; 
who, having been duly sworn ac
cording to law, deposes and says | 
that he is the business manager of jos gake : 
the Laisve and that the following 
Is to the best of his knowledge and ' 
belief, a true statement of the ow- j 
nership, management (and if a daily • 
paper, the circulation), etc., of the . 
aforesaid publication for the date F 
shown in the above caption, required 
by the Act of August 24, 1912, cm- I; 
bodied in section 411, Postal Laws 
and Regulations, printed on the re
verse of this form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publishers, editor, managing 
editor, and business manager are: ' nuo apskričio: 
Publisher Laisvė, Inc., 46 Ten Eyck 
St.. Brooklyn, N. Y.

Editor, Roy Mizara, 46 ' Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Managing Editor, Roy Mizara, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Business Manager, Frank Buck, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owner is: (If owned
by a corporation, its name and ad
dress must be stated and also imme
diately thereunder the names and 
addressses of stockholders owning or 
holding one per cent or more of to
tal amount of stock. If not owned 
by a corporation, the names and ad
dresses of the individual owners 
must be given. ] 
company 
concern, 
well as 
member, .,.uov - . . ._ _ . .

4Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y., kurių apskritys apsiėmė sukel- 
President, A. Gilman, 131-47 230th $25. iki nauju metu. Atsi-

► St., Laurelton, L. L, N. Y.; Secretary-'. ” . . . f, _ i • • 4.
Treasurer, Joseph Kairys, 6274 Fresh'^relP^a i Kuopas. pasklliant 
Pond Rd., Brooklyn, N. Y. J kuopoms kvotą po $3.50.

3. That the known bondholders j 3 Del mūsų dienraščiu
mortgagees, and other security hoi-1 . . .v. v . .. .
ders owning or holding 1 per cent JauS apskričio komitetas 
or more of total amount of bonds,! darė sekama tarimą: Kas 
mortgages, or other securities are: I . ,, •>»
(If there are none, so state.) Lithu- > rasYs Laisvę , Vilnį , 
anian’Cooperative Publishing Society, “Daily WorkerI”, bile kurį iš 
Inc.46 Ten Eyck St., Brooklyn, 'suminetų laikraščių, arba visų

5 skaityto-^ 
6274 jam. pilnai užsimokėjusiem už

metus, tam apskritys duos do- žurnalas “Šviesa 
vanų $15, už 20 metinių skai- 

už

Spalio 6 ei. buvo APLA

’' Penktas • Puslapis

TRU-EMBER COAL COMPANY.I

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

Dauguma darbininkų va-! 
romą vis į didesnį bankrū- 
tą per pragyvenimo bran
genybę ir algų kapojimą. j 
Jei kam Rooseveltas su sa- 

ivo NRA padėjo išeiti iš ban- 
krūto ir pasipinigauti, tai 
tik stambiesiems kapitalis
tams. Dabar gi jis rengiasi 
prispausti darbo minias dar 
brangesnėmis produktų kai
nomis bosų naudai.

(Lietuvių anglių kompanija)*
485 Grand Strėet Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-1661
svetainėj. 

Jos nariai išsiblaškę po visas 
miesto dalis, už tai joje yra 
labai sunku ir veikti, bet visgi 
laikosi dar vidutiniai, šiemet 
jau turi vienu nariu daugiau, 
negu pernai ir dar yra apie 
trys seni nariai ne p ašim o k ė- 
ję, bet jie pasimokęs. Tai 
kuopa pabaigoj metų turės 
apie 24 narius. Tiesa, šiemet 
gauta Į kuopą keturi nauji na
riai. bet už tai kreditas ten
ka apskričio organizatoriui, 
kuris buvo pasiųstas per 4 ap
skritį padirbėti tai kuopai. 
Apskričio organizatoriaus bū
ta užeita ir pas J. Baltrušaitį, 
kuris irgi prisižadėjęs Įstoti 
i ALDLD kuopą, bet iki šiol 
__ • neįstojo, turbūt pamiršo.

Courtney, Pa., 61 kuopa irgi 
mažai veikia, nes turi tik 6 
už šiuos metus užsimokėjusius 

. narius; reiškia, penkiais ma-
j kuopa yra labai atsilikus, nes i negu, pernai... Taipgi į 
į iki rugpjūčio 22 dar nebuvo į apskri^j0 komiteto pasiųstus Tarptautiniam K O m i t etui ' 
mokėjusi centrui nė už vien^]aiškus neatsako. Tos kuopos del Thaelmanno paliuosavi-’ 
nai'Į. Reiškia, kuopa atsilikusi na].iai veikia ta).ptautiškai, bet 
kaip su mokesčiais, taip ir-vij " J ■ -
same veikime. Dar- 
nieko neatsakė : 
paduotus sumanymus. Gal su
sirinkimų nelaiko ir vienas 
sekretorius nedrįsta atsakyti,;
arba visai nenori veikti su ap 
skričio komitetu, 
turėtumėt sukrusti.
metais jūsų kuopa turėjo 16 
užsimokėjusių narių, tai ko
del šiemet neturėti tiek, ar,

I daugiau. Centro leidžiamas 
l” irgi turėtų 

palengvinti gauti naujų narių 
15 metiniu i i ALDLD. Bet matyti, kad 

Visos pre-!ma^a’ tėra, veikiama kuopoje; 
var-ibei valdyboje.

siun-l Carnegie, Pa.. 156 kuopa1 
nepriklauso prie apskričio jau 
apie 3 metai. Kuopa už 1932 
m. dar mokėjo kiek į centrą, 
bet 1933 m. visai nemokėjo. 
Už šiuos metus jau yra p’asi- 

5 nariai. Ši kuopa

ALDLD 4 Apskritys Ir Kuopos Apskr. Ribose
Rugpjūčio 21 d.. 1934 m., 

itper 4-to apskričio komitetą 
į buvo išsiuntinėta kuopoms lai
škai su sekančiais prašymais

nymu ir veiks viena sau. atski
rai, kaip kad visai nepriklau
sytų prie apskričio. Toks kuo
pos nusistatymas yra ąegeras. 
Kuopa turėtų kooperuoti su

. .. . j t - i apskričiu. Kam reikalingas 1. Kadangi lietuviu darbi- . .. . . , ... apskritys, įsi kuopos nenori
n.nkų oi-gamzacijoms yra pa- veikti iš vien0?

(skirta sukelti $35 del darbi-1 
ninku tarptautiško knygyno, 
tai apskritys apsiėmė, sukelti 
$10, turėdamas omenyj ir 
kuopas, kad ir jos prisidės prie 
to darbo. Kuopoms yra 
skirta sukelti tik po vieną 
lerį ($1). Tai visai maža 

Į ma.
If owned by, a firm, .“Daily Workerio” pare- or other unincorporated 1 ' . . J . ..

its name and address, as mimui lietuvių organizacijoms 
those of each individual 
must be given.) Laisve.

pa- 
do- i su- !

yfca paskirta sukelti $100, iš

va-
pa-
uz-
ar

Wilmerding, Pa., 180 kuopa 
trys metai atgal buvo suvieny-jdar 
ta iš trijų kuopų ir trijų kuo-! 
pų spėkos, suėję Į vieną, turėjo 
parodyti geras pasekmes. O 
kaip p.asirodo, tai šiemet ta

Ispanijos Darbininkai už 
Thaelmanno Paliuosavimą

MADRID. — Revoliuci
niai grumdamiesi prieš Ler- 
roux fašistinę valdžią, Is-1 
panijos darbininkai nepa-j 
miršta kovos ir del paliuo- Į 
savimo E. Thaelmanno, Vo
kietijos Kom. Partijos vado. 
Jie surinko didelę daugybę 
parašų, reikalaujančių pa- į 
leist Thaelmanną iš hitleri-4 
ninku kalėjimo. Tie pat i- 
šai yra persiųsti į Paryji ų j

Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų

IN. X * Ii-
Helena Mantuska, 388 So. 1st Str., . sykiu, nemažiau 

Brooklyn, N. Y 
Fresh Pond Rd.
G. Nalivaika, 8448—89th Str.
haven, N. Y.; Geo. Zablackas, 
Link Court, Maspeth, N. Y.; 
Sholomskas, 22 Ten Eyck St., 
lyn, N. 
wood Ave., __ «,____ , ...
ras, 358 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.; du bei pavienių, turi būti
H. Yeskevich, 427 Lorimer St., Broo- Čiamos per 4 apskritį, 
klyn, N. Y.; A. Gilman, 131—47.
230th St., Laurelton, N. Y.; P. Be- 
chis, 4 Morris Lane, Great j
N.*Y.; Frank Buck, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.; J. Grubis, 56 Ten
Eyck St., Brooklyn, N. Y.; A. Bal
čiūnas, <321 Chauncey St., Brooklyn, 
N. Y.; A. Balčiūnas, 38 Stagg Str., 
Brooklyn, N. Y.

4>. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the ow-

J. Kairys, 
Brooklyn, N.

Wood-
70—42
D. Matytojų $12,
Brook- skaitytojų $9 ir tt. Ridge-
P. Ta-

J. Valatka, 245 
Ridgewood, N. Y.; numerates, gautos kuopos

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną .valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome Į visas dalis—Brobklyno ir apielinkėš, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir- 

, . i *• \ : \į {kitus miestus. . . . • i . *
Tel.: Evergreen 8-9538 ' Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.;

mo. į
Hri"šiol! tur^tų jieuzhuršti.jjiors kiek. Sykiu Ispanijos darbiniu-' 

apskričiui i padirbgti.ir del saVd ketavis-, sveikina ta komitetą ir;
z. tlJ.kų organizacijų bei spaudos. /| 

I McKees Rocks. Pa., 40 kuo- įsieiskl? Kaisciausią su 
pa, kiek apskričiui yra žino- .luom vienybę. Įdomu, kad 

ima, turi tik 10 narių užsimo- pirmiausias padėjo savo pa-• 
. įkėjusiu už šiuos metus. O kur rasą Otto Engelhardt, bu- 

Draugai, ldar kad pasiekus pareitų vęs Vokietijos konsulas Se-!
Pereitais1 metų skaičių ? Draugas J. Mi- villėj, Ispanijoj. Jis pasira-į 

liauskas turėtų pasirūpinti, šo vardu Vokietijos respu-! 
kad kuopa dasivytų pereitus blikos šalininkų, kovojančių j 
metus narių skaičiumi. Taipgi prįe§ fašizmą, 
kuopos valdyba dar neatsilie-i 
pė Į apskritį apie skirtą kuo- Į 
pai kvotą ir del mūsų dienraš-1 
čiti vajaus. j

Ambridge, Pa., 106 kuopa 
dar nepriklauso prie apskričio t 
ir, kaip matyt iš centro sekre-1 
toriaus pranešimų, tai ir narių 
mažai turi, tik 3 užsimokėję už 
šiuos metus, šioj kolonijoj 
mažai randasi lietuvių, bet ten 
randasi dvi kuopos kitų drau
gijų; tai liodel negalėtų gy-' 
vuoti ALDLD kuopa su didės-- 
niu skaičium marių? Taipgi ne-į

Dr. HERMAN MENDLOWTTZ
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.

Guttenberg, Iowa. — Mil-1 
iwaukee traukiniui nušokus’ 
iš bėgių j up^’ų, 4 keleiviai ■ 
užmušta ir A4 sužeista.

Su tokiais reikalais 
Neck, vo išsiuntinėta laiškai ir 

syta nuo kuopų atsakymų, ką 
jos apie tai mano. Bet pra
slinko jau virš mėnuo laiko ir mokėję 
viso atsiliepė tik dvi kuopos, galėtų gyvuoti be pertraukų, 

Washington. Pa., 236 kuopa jei būtų geresnis susitarimas- 
pirmutinė prisiuntė dubeltavą j draugiškumas iš narių pusės.randasi Aliquippa, Pa., ten ! 

ners, stockholders, and security hoi- kvota (}e| tarptautiško knygy- Šiemet matyti, kad kuopa jau • • ranciasį lietuviu ir buvu-:ders, if any, contain not only the ... , x • “s1 ranuasi lietuvių, n uuvu ,
list of stockholders and security hoi- no, tai yra $2. Kiek vėliau pri- ir vėl atgijo, kada gėriau su- — - - ■
ders as they appear upon the books ’siuntė “Daily Worker’’ skir- sitariama, 
of the company but also in cases , . n iaiwhere the stockholder or- security tą dalį kvotos $2 ir nuo SLA Steubenville, Ohio, 101

bu- 
pra-

of the company but also in cases . , , • ct /
where th© stockholder or- security tą dalį kvotos $2 ir nuo SLA

f holder appear upon, the books of 258 kuopos $1, sykiu $3. Su pos narys, d. J. Pechuls
w other ° fiduciaryS relation, the^rne 'pirmiau prisiųstais jau bus $5. kad minėtos kuopos dar
'^of the.per^ęą or,,coporatjen for Finansiniai kuopa yra labai! mokėta nė už vieną narį.

‘J.S-:’Purtina, bet apie laikraščių j šo, kad. būtų galima surinkti j 
graphs contain statements embracing-vajų, kuris jau neužilgo prasi-' iš kokių keturių, bet nesą kam.1 
affiant’s -full Iznnwlpdtre and boliaf , •< L . • i • i • : • - I xt 1_____ i __  j .:.
<»3 W me til CUIIISWIHVCS WHV1 VV11W- , ■ , ■ - t , | , . ,
tions under which stockholders and, Ši kuopa turėjo 20 narių, užsi—tus turėjo po 8 narius, 
security holders who do not ,appear' < - • • - iqqq mptim ' ' ....................... ’upon the books of the cofoahy as mokėjusių uz metus, 
trustees, hold stock and securities in šiuos dar tik 11 tepasimokėjo. lima apsileisti, p _ Al____ AU2JT -U’_  / . . _ . i
bona fide owner; and this affiant!| # -
has no reason to believe that any ir dapildyti 
other person, association, or corpo- j r>opS j’ • 
ration has any interest direct orj 
indirect in the said stock, bonds, otjčiaus. 
other securities than as so stated, New Kensington,

5. That the average number ©f kuopa antra atsiliep 
copies of each issue of this pubji-' pa renkanti aukas del minėtu S. S. Pittsburgh, Pa., 
cation sold or distributed, through, , .». .... „ . . . •the mails or otherwise, to paid sub-!apskričio reikalavimU- 0 kas kuopa susitvėrė metai 
scribers during the six months pre-jjjnk apskričio pasiūlymo va- bet iki šiol jokio veiklumo ne-, 
M>onf!(Tthb1''“nformadon ’ Pl|s klausimu rašo: “Mūsų parodė, nei sykio delegatų b
from daily publications only.) ! 'kuopa rinks prenumeratas lai- apskričio konferencijas nepri-i 

FRANK BUCK, vajaus kuopos vardu ir siuntė ir duoklių Į centrą nėra Business Manager. J . ■. i . . ‘ ,.............. - ' 1 ----------- ------------ A-- —------Kadangi ta 
isiog administracijom o aps- miesto dalis yra industrijos 

FETJJR TARAS, •! kričiui tik praneš, kiek gavo Į centras, tai buvo manyta, kad, 
Ręjškia, -kuo,pit joje rasis daug žmonių, kurie i

!nesutinka su apskričio' stirna-1 galės palaikyti stiprią litera-’

šių progresyvių. Kodel jums,'
i draugai, neprisidėti prie Am-' 

^u0" i bridgiaus kuopos ir veikti sy-- 
raso^kiu? Visai lengva, tik reikia 
liera ■' noro. Taigi, draugai, stokite 
^av!į 106 kuopą ir veikite iš vieno.

Abelnai imant, šiemet, ket
virtam apskrityje kuopos apsi-, 

į pusmetinę!
j apskričio1 kdnfęrenciją ]
j buvo kviestos per du sykiu ir j 
per abu neprisiuntę delegatų. Iš I;

’ltos priežasties ir konferencija
i negalėjo Įvykti. Būtų dar ir j
! daugiau ką pasakyti, bet tuom 
sykiu užteks; gal ir taip jau 

užsišokau ant kuo-
Tai, rodos, pirmu sykiu

^“"‘Vdrcimstanw' and tai dar nieko neprisiminė.'Ši kuopa per kokius tris me-' įd pavyzdin:
■■ ■■ ■ -• — . Taip, I

mokėjusiu už 1933 metus, o už draugai steubenvilliečiai, nega- mpany as - < - .... T
n apsileisti. Juk ten jūs

a capacity other than that of įjpraugai turėtų pasidarbuoti ’ esate keli, kaip ve: J. Pechuls, 
i nariais kuopą S, Povich ir S. Yuozapavi-! 

c?rpo2 i nors iki pereitų metų skai- čia, kurie galėtumėt pereiti po! 
'stubas ir iškolektuoti duokles,!

Pa., 74 jei jau negalima sušaukti su-i 
ši kuo- sirinkima. pei aLg

111 .
atgal Panasus rašinys bus parašytas 

j apie Pittsburghą ir jo apielin- 
Jau nuo senai buvo rei-

uusniess manager. 1 . . <. i . .
Sworn to and subscribed before1 gautas prenumeratas siųs tie- pasimokejusi.

• me this 10th day of Oct. 1934. ' ... ........................
(Seal)

. . Notary Public. į prenumeratų.(My commission expires March 80,1 .... ... | ...

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 ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)
223 Second Ave., New York
Karnpas 14th gatvės, kambario No. 14 
( Telefonas: TOiųpkins Sq. 6-7697

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto 

iki 2 po pietų.

kuopos I • “

MONTREAL - CANADA
J. M. ROSENFELD

ADVOKATAS 
Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Čia

ryto

Ignition SpecialistPhone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED

F3

ivtivim imi.W mi mi ra mi iui mi mi mi ivi

VW VW

FLATBUSH OFASAS 
2220 Avenue I 

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobilius. 
Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

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

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

WWW ŪU VW VW VW VW VW VW V W VW VW VW VW VW VW »

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias 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

I
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AR BŪSITE?

Nauji Skymai prieš Scottsbo
ro Negrus Jaunuolius

Buvęs Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo advokatas 
Samuel S. Leibowitz susidėjo 
su reakciniais elementais iš 
turtingų negrų tarpo prieš 
Komunistų Partiją, Tarptauti
nį Darbininkų Apsigynimą ir 
Kartu nekaltus Scottsboro neg
rus jaunuolius. Jis sako, kad 
jis juos gųis, bet nieko neturės 
su Tarptautiniu Darbininkų 
Apsigynimu. Iš to jau aišku, 
kad tas elementas bandys pa
kenkti jaunuolių bylai. Pir
miau jis tik taįp pasitraukė 
nuo jų gynimo, būk jam sar
mata, kad New Yorke darbi
ninkai demonstruoja už Scotts
boro negrus jaunuolius, o da
bar daro reakcinius pareiški
mus buržuazinėje spaudoje. 
Darbininkai iki šiolei gynė, 
jie ir ant toliau gins Scottsbo
ro jaunuolius, o Leibowitzai 
pataikaus buržuazijai.

Išgirskite Raportą iš 
Prieškarinio Kongreso

Kongresas prieš karą ir fa
šizmą jau užsibaigė. Delega
tai atstovavę organizacijas su
grįžo. Kiek jau yra žinoma,

{Demonstracija už Thaehnannt
Komunistų Partijos New 

Yorko Distriktas, Tarpt. Darb. 
Apsigynimas ir kitos organi
zacijos šaukia darbininkus į 
masines demonstracijas už

šj vakarą, 8 vai., Ukrainų 
Temple svetainėje, 101 Grand 
St., Brooklyne, bus rodomas 
labai geras Sovietų Sąjungos 
judis “Revoliucionieriaus Atsi
minimai”. Įžanga tik 20 cen
tų ypatai. Pelnas skiriamas 
“Daily Workeriui”. Visi da
lyvaukite.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

V A LANDOS:
12—2 p. p.

' 6—8 vakare
« Eveę 8-8707

regis-

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS!
- 8—10 ryte

• 1—2 p. p.
6-* -8 vak.

šventadieniais . susitarus
Ever. 8-9229

kongrese buvo virš 3,000 de- fraug« Thaelmanną Demons-
legatų nuo religinių, socialis-| '‘VC^OS 
tinių, . komunistinių ir kitokių j 
organizacijų. , 1 y

Kongresas išdirbo 
kovai prieš karą ir 
Dhbar mūsų pareiga 
delegatų raportą ir 
planų pravedimui

planus 
fašizmą.

išgirsti 
imtis tų

įvyks prie Vokietijos 
konsulato namo, 17 
Place, New Yorke, 

pirmadienį, 15 d. spalio. 10 va
landą ryto. Visi darbininkai 
ir darbininkės, kurie tik nedir
bate, dalyvaukite masiniai.

UŽSIREGISTRUOKITE 
BALSAVIMAMS

Šią visą savaitę yra
travimai dęl būsimų 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.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Labdarystės balius pašalpai Jur
gio Kulio, kuriam po sunkios ligos 
nupjauta koja, rengiama Lietuvh} 
Piliečių Kliube, 80 Union Avė., 13 
d. spalio (Oct.), 7:30 vai. 
Kviečiam visus atsilankyti 
remti šį nelaimingą draugą, 
yra duodamas veltui šiam

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 

' 6—8 vakare
Tf pagal sutarti

Tel. Mansfield 6-8787

LaGuardia Išmetė Vargšę 
Moterį-Po to Ji Mirė

įeinu prciveuiinui* rvi i • f ’ z «
Ketvirtadienį, 18 spalių. 7 301 išbudavojo Karo Barakus 

____ _ svetai-l,
419 Lorimer St.. įvyks!

Kalbės
buvę delegatai. Po 

bus klausimai ir dis- 
Visi ateikite. įžanga

vai. vakare, “Laisvės 
nėję, ‘
masinis susirinkimas.
kongrese
prakalbų 
kusijos.
veltui.

N.Y.D.D-S. Komisija.

VALANDOS: - 
' ' j ‘ 9—12 ryte ‘ '
i: J > 1—8 vakare * 
Pdnktadieniajs uždarytą

m Stagg 2-9105 j ;

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO, 4 th ST. ;

vakare, 
ir pa- 
Kliubas 
draugui 

del jo parėmimo ir jo nelaimingos 
šeimynos. Įžanga 45c. y t

Kviečia S. Masiulis, Kliubo Vedėjas^Iš ALDLD 1 Kp. Susirinkimo
Ketvirtadienį Atsibuvo ALP, 

LD 1 kuopos susitink imas J 
Nors tą pat vakarą dar buvo 
keli kiti susirinkimai, tačiaus 
ir ALDLD' susirinkimas buvo 
nemažas. Daugelis draugų
pasimokėjo, narines duokles,
atsiėmė žurnalą ir tt.t , , * J v y XVO JUČAM 11

Alkanųjų maršavimo p Al- Val. vakare, 16
bany reikalu surinkta $5.30 įžanga veltui, 
aukų. Delegatas paliktas pa
sirūpinti kudpos valdybai ben
drai su T.D.A. 17 kuopa.

Areštavo Mary Jarebeck, 66 j Drg. S. Sasna išdavė platų 
metų moterį, ir kaltina plati-1 raportą.iš prieškarinio ir prieš- 
nime narkotikų (opiumo ir ki- fašistinio kongreso, kuris atsi- 
tų nuodų). Kartu yra areštuo
tas jos sūnus Ch. Jarebeck. 
Abu paleisti po kaucija užsta
čius už kiekvieną po $10,000. 
Dar areštuotas ir trečias as
muo, bet už tą pareikalauta 
tik $1,000 kaucijos.

Darbininkai, dirbanti už pa
šalpą, išbudavojo didelius del 
karo laivyno barakus, kurie 
yra prie East River. Budinkas 
yra dviejų augštų ir jo išbu- 
davojimas lėšavo $100.000. 
Taigi, net bedarbiai darbinin
kai yra pakinkyti darbui del 
didesnio karui prisirengimo.

Pranešimas

. ' ’ - j UI VALA
Dr. BLADAS K. VENCIUS 

(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST. ;

osr •
•12 ryte • ‘

į v . t £—8 vikare ’ 
' ' ’• Stagg 2-07796 > -

Namų, Republic 9-3040
’ Pėnktadiehiiife uždarytaJ

<

Hauptmanną Perduos New
Jersey Valstijai Teisti Areštavo Senę už Narkotikus

New Jersey valstija yra pa- 
i gaminus prieš Bruno Richard 
’Hauptmann žmogžudystės ap- 

Dvi valandos vėliau po to, | kaltinimą,- už Lindbergų vaiko 
kaip I^aGuardios tarnai išmetė ■ mirtį. Jis buvo areštuotas 
Celia Klein ir jos vyrą iš City Į New Yorke ir laikomas kalėji- 
Hall, kur jie buvo atėję pra-jme, bet New Jersey valst. pa- 

Varg- reikalavo jį perduoti į New 
valstijos 

Lehman pasi- 
sutikimą perduoti jį į

syti pagelbos, ji mirė.
šai gyveno 651 Fox St., Bronx ’ Jersey. New Yorko 
miesto dalyje ir juos rengėsi'gubernatorius 
išmesti iš namų. Jie atėjo į rašė
City Hali ir pradėjo prašyti New Jersey.. Hauptmanno ad- 
pas LaGuardia susimylėjimo,'vokatas, Bronx teisme, tam 
bet policija juos išmetė iš City priešinosi, bet matyti iš to nie- 
Hall. Moteris buvo ant vietos ko nebus.
apalpus. Po to už dviejų va-1 
landų ji jau mirė, štai kaip! 
“tarnauja” darbininkams po-l 
nas LaGuardia ir jo adn/mis-j 
tracija. 1

North German Lloyd 
Nupigino Laivakortes

Hamburg—-American • Line-

BROOKLYN, N. Y.
Williamsburgh United Council 

Workingclass Women, raportą apie 
pasaulinį moterų kongresą Paryžiuj, 
įvyks pirmadienį 15 d. spalio, 8

Manhattan Avė.,
Kviečiam visus da-

lyauti .
(243-244,)

PAJIEŠKOJIMAI

T t i
of

į

Pajieškau Teliaru Vitkaus, kadai- 
Tuom reika- se ^yveno Cambridge, Mass., bet jau 

senas laikas kaip nieko negirdėt.buvo Chicagoje.
lu sekamą savaitę rengiamos jeigu kas apie jį žinote arba jo ant- 
prakalbos.

Buvo aptarta ir kiti svarbūs
darbininkų klasės reikalai.

Great Neck’e Draugiška 
Vakarienė

Great Necko Darbininkų
Mezgėjai, prigulinti Indus- Kliubo Komitetas rengia links- 

trfnei, International ir United 
unijoms, tariasi bendrai kovai 
prieš išnaudotojus. Eilė klau
simų jau išrišta ir gali visi 
darbininkai bendrai stoti į 
streiką.

------------------------------------- 
įrašą turite, malonėkite man pranešti, 
jei pats patėmysi šį raštelį malonė
kite atsišaukti, nes turiu svarbaus ką 
pasakyti. Kreipkitės sekamai:

J. GIRDENIS,
R. D, N.l, Richfield Springs, N. Y. 

(243-244)

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

- visokius medžio darbus, kokius tik norite
ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavoįam 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

Žinutės iš Darb. Kovu

mą, draugišką pramogą—va
karienę. Įvyks šį sekmadienį, 
14 d. spalio (Oct.), 7 vai. va
karo, Darbininkų Kliube, 108 
Steamboat Rd.

Malonėkite visi atsilankyti, 
nes turėsime skanią vak^rie- 

Bronx miesto dalies darbi-’nę. Prie vakarienės bus ir 
ninkai energingai rengiasi prie • laimėjimas Už tą pačią'kainą, 
alkanųjų maršavimo, ] 
įvyks 27 d. spalio, į Albany. ’ muzikos šokiams, žodžiu' sa- 
Kiekvieną vakarą tuom reika-jkant, atsilankę nęsigailėsite: 
lu yra susirinkimai ir prakal-ĮAtsilankymu ( .prisidėsite- prie 
bos> išlaikymo kliubo namo. •

TIKRAS BIČIŲ MEDUS Notary Public Tel. STagg 2-5043

‘ _ J . '■ --7- [North German Lloyd praneša,!
Bedarbiai Labai Vargsta Į kad nupigino ant vieno trečia-1 
: , . ! dalio laivakortes į Europą. Tąs

.New Yorke, yra apie pus->bus nH0 22 <1. spalio iki 30 d. 
antro mihono bedarbių darbi-!balandžio; ' 1935 metų. Euro- 
ninkų, kurių daugelio labai,pOje galė$ turistas būti 15 die- 
sunkųs gyvenimas.. Not pašai-; įaį gjomjs sąlygomis trečia 
pos biuro komisionierius Ja- kiase laivakortė bus į abi pu- 
mes G. Blaine tą pripažįsta.;^ tik $i09.33. ;
Jis sako, kad nepaisant kiek, pirmutinis laivas nupiginto-' Brooklyne sustreikavo pen-; 
valdžia remia bedarbius, bet mis kainomis išplaukia “Al- toriai 860 lokal°’ Paklausanti _ 
daug yra badaujančių. Jis bert Ballin”, iš New Yorko, 25 Prie Brotherhood unijos, 
kalbėjo per WABC radio su‘1(j Spalio į Cherburgą, South-’ 
jungtuvus, agituodamas suau- hampton, Bremen ir Hamburg? 
kuoti $2,000,000 pašalpai, j “Europa” išplauks 27 d. spa- 
Kiekvienas darbininkas su- ]jo Kjti ]ajvaj 3ei;S vėliau. ciali susirinkimą, i kuri buvo 
pras, kad tokiu būdu nepage- Minėtos kompanijos antrašas L----------- ----- ' —
rins darbininkų būvį. Vien tik' North German Lloyd 57 Prigulmingų darb. unijų, 
pravedimas H. R. 7598 biliaus Broad New York 
gali pagerinti kapitalistinėj j 
tvarkoj darbininkų ir pirmoje! 
vietoje bedarbių padėtį.

M * įau vii

kuris1 Taipgi turėsime dainininkų ir;medų'.

Darbo Unijų Vienybės Ly
gos Pild. Taryba laikė spe-

užkviesta atstovai ir nuo ne-

išlaikymo kliubo namo.
Kviečia visus, 

D. K. Komitetas

i 
86 delegatai nuo jaunuolių

1 laivų darbininkų ir laivakro- 
Jack Dempsey Buvęs Kumš- laiks konferenciją, kur ap-į .• • i n* •!- ir i 11 įtarė kaip sėkmingiau vesti ko- turnikas Užsidės ValgykląPavogė už $32,000 

“Akmeny”
Policijai pranešė ponia 

ton Jones, 902 E. 9th 
Brooklyn, kad kas tai pavogė 
jos. brangakmenių už $32,000. ;so* - - , - . ; 'kovai.
Jie buvo apdrausti bet ant ma-; neJa jam didelę \algyklą, ku- 
žiau, negu tikra jų kaina. Jo-1™03 išgijimas ir įrengimas , _— 
nes priklauso prie rakandų I kainuos _ $250.000. ' Dempsey ,, r~ 
kompanijoą, kuri turi krautu-1 Pa*sai rūpinsis valgyklos biz- ,, 
ve 314 Grand ^t. Jones 'gyve-! ™ reikalais, o kitus namo t L= 
na .dideliarne name, į kurį tik j ka^pbArius išranddvos.
kelios savaitės susikraustė. ' ' ' . ■ ' ■ : ■ , . .. • |rys oizių ir is meuaus. jis pn-

Darbininkai Laimėjo Streiką 6rn6 savo frento patarimą, įsi-

Buvęs pasaulio čampionas Į 
kumščiavimosi sporte Jack ' industrinės rakandų darb.1
Dempsey eina į valgvklos biz- unkios lokalo nariai laikė 

tarpe 49th Dendrą konferenciją su Inter
national (reformistinės) uni-

Square" Gardiną?įrengdi- Joįi nariais ir išdirbo planus

Mil-
St nį. Ant 8th Avė., 

s ir 50th gatvių, priešai Madi-

Spaustuvninkai dar 
Streikuoja

Jau kelios savaitės laiko 
kaip knygų ir kitų spaudos 
darbų' darbininkai streikuoja 
Macaulay Publishing Co.,' 381 
Fourth Ave. 
kiekvieną dieną 
kietuoja įstaigą 
atviru dangum 
Jie prašo ateiti
bininkus ir jiems 'padėti.

Darbininkai 
masiniai • pi- 

ir rengia i po 
susirinkimus, 
ir kitus dar-

šeši darbininkai, dirbanti 
Grocery Dairy Co., nariai uni
jos, paskelbė streiką. Jie rei
kalauja trumpesnių darbo vą- 
landų ir didesnės algos1.

national (reformistinės)

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- 
vimu ir palaidojimu mirusių-.

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

Trumpos Žinutės <♦>

l

Kunigas W. II. Wilson da-! 
j rys biznį ir iš medaus. Jis pri-1

' gijo 32 kelmus bičių, kurios 
Virš 2,000 darbininkų ir šiemet davė 3.000 svarų ;me- 

darbininkių, dirbančių suvirš daus.
100 atskirose dirbtuvėse, lai- turės pirkti tą medų ir pada-. 
mėjo streiką. . Darbininkai ryti kunigui biznį.
gauna 37V2 valandų darbo sa- t ,
vaitę ir algas pakelti ant 5%.
Streikui vadovavo Inter. Pock- 95 Dupont St., Brooklyn, nu-1 
etbook Workers unija. teistas 10 dienų į kalėjimą. Jį

--------------- kaltino, kad jis be reikalo pa-
Ponai Apgavinėja Motinas žmogus aiškinasi, kad tą pa- 

Imperialistai rengdamiesi I darė vaikai, bet vis tiek jį 
• apkaltino.

Dabar jo parapijonys

Frank Kondjarski, 56 metų

t

prie naujo karo nori pasirody
ti, kad. jie rūpinasi pereito ka
ro našlaičiais ir nelaimingais. 
Jie ruošia balių ?“Gold Star 
Mothers”, tai yra toms moti
nomis, kurių ■ sūnai; buvo už
mušti pėreito karo metu.

Albert De Vito, 14 metų ir 
jo brolis Frank, 16 metų, gau
na už sužeidimų $20,000. Al
bert netekę kojos- del tos ne-; 
laimės. I
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<t>

<t>
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“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medi|. 
Tad vietoj cukraus naudokite

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- j 
reikalaukite prisiųsti. !

BROOKLYN LABOR LYCEUM j
DARBININKŲ IŠTAIGA Į j

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

Painters and Carpenters
Taisome ir 'maliaVojamė 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
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|Z n 11 I I IO O O Atviri kojų skauduliai, Garankš-EVUlJU L. I U U O čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
Kultizmas, Kelių Sustingimas, 

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

Valandos:^kasdien 3 iki 6 vak. Pirniad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DR. R, A. BEHLA
'' , L.’1 Vokietys Kojų Ligų Spėcialistas

MATTHEW P. BALLAS? • U u T<
(BIELIAUSKAS)

LaISNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 

. . ■ ■ ■ •_ : 7 vr • ■ ' -
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą. •

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

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS:.

ridu 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuę 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

►

•Į*

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja 
tinkamai ir už prien.amą kainą

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Sergančiu Vyry ir Motery
Chroniškos 1

A.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Ligos Gydomos
• ■ Odos

Išbėrimai, Krau-! 
jo 'NesveikumalJ 

•' Nervų IJgod 
ChroniSki Skani 

; toliai) Skilvioį 
žapąų .ir Mėšlą- 
famės Ligos, A- 

1 beinąs Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 

, k i Nesveikavi- 
uitu. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos-Vyrų, tr Moterų li
gos; o jeigu turite koki negęrum^, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-SpinduUąb Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų ISmirkštimai.
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
Vąlandos—9 A. M. iki 8 P. M. į 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. BtL •

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y. 
"f-- - ----- -—
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