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Laiks nuo laiko ,tik pdti 
valdžia skleidžia “žinias” 
tokias, kaip jai patinka ar- 
ba kaip ji sugalvoja. Val-

NEW YORK. — Kaip jau ky, vyriausias Tarptautinio 
i rašyta, vienas iš buvusių Darbininkų Apsigynimo ad

vokatas, atsikreipė į šalies 
Augščįausio Teismo rašti
ninką Washingtone, klauš-
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KRISLAI
Kominterno Kongresas.
ALDLD Reikalai.
Nauji Nariai.
Girtuoklystė Lenkijoj.

Rašo D. M. š.

‘ i ' 1Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Viftu šalių,t 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimės’te 
Pasaulį!

Komunistų Inter nacionalo 
Pildomasis Komitetas laikė po
sėdį ;r nutarė Septintą Komu
nistų Internacionalo Kongresą 
šaukti ne 1934 metais, bet pir
moje dalyje 1935 metų.

Tuom kartu Komunistų Inter-1 
nacionalo organe ir jo sekcijų ! 
organuose atsidaro nušvietimas į 
tų klausimų, kurie bus svarsto- • 
mi kongrese. Kominterno sek- j 
cijos ir organizaciniai privalo į 
aptarti tuos klausimus, pas i re-! 
miant savo šalyje patyrimais.

’> —■ ibininkai reikalauja naujos
Iš pirmiau nemokėjusių AL-! sutarties tokiomis pageriu- j_____

DLL) kuopų nuo kelių atėjo tomis sąlygomis.’ 30 valan-j^Tarptautinio Darb. Aps. 
duokles; nuo 58 kp. ii St. Lo- du daibo savaite, $1 valan- advokatų S Leibow'itz buvo 
uis, Mo gauta per drg. P. K. idai vyrams ir kiek mažiau padaręs sumoksią su keliais

(25,000 Šilko Dažytojų ADV. LEIBOWITZ NETURĖJO TEISES VEST 
Rengiasi Streikuoti i

PATERSON, N. J.-Spa- _ , u . n .. . . . • • • u i - o • M
Ilio 25 d. baigiasi dabartinė Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas jau įteike 2-jų Nu- 
i sutartis tarp ; 25JJ00 šilko smerktų Scottsboro Byla Augščiausiam Teismui , 
; dažytojų ir fabrikantų. Dar- __________

uis, Mo., j
Baltrušaitį už 8 narius; i _________ ____
3 kp. iš Denver, Colo, per drg. Į skirtingą darbą.
J. Liegius už 4 narius; nuo 117 j Samdytojai nori šešiems 
kp. iš Ansonia, Conn., gavom | 
per drg. J. Valaitį už 6 narius J 
iš Maspeth, N. Y., nuo 138 kp. 
—per drg. A. Pakalniškienę už 
22 narius;
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™o I moterims, atsižvelgiant į negrų kunigais ir pasiskel- damas, ar Leibowitz bent
bė, kad visi devyni negrai 
Scottsboro jaunuoliai pasi-

| mėnesiams pratęsti dabartį- rašę atimti savo byla iš 
nę sutartį ir sako, kad Roo- Tarptautinio Darbi ninku 

. __ ______ Y „ž sevelt0 Pramones mantikių Apsigynimo ir pervesti ją į
22 narius; iš Sheboygan, Wis., Komitetas turi tuo laiku is- rankas vienam Leibowitzui. 
nuo 167 kp. per drg. J. Chagin- tirti, ar galima darbiniu- jįs gį pareikalavo iš ištiki- 
skį už 114 narių, ir iš Wilmer- kams pagerinti ką ar _ne. T.D. Advokatų, kad per- 
ding, Pa., nuo 180 kuopos, per Darbininkai tokį pasiūlą- įduotu jam visus bylos do- 
drg. Geo. Urboną už 15 narių. J J" ’ -------1-- 1mą atmetė; ir rengiasi ko- į 

ivon už savo reikalavimus.

gavo 4 naujus 
63 kp., Bridgeport, 
narius; 131 kuopa, iš 
Mich., gavo 6 naujus 
drg. St. M. Leesis sa-

Naujų narių į ALDLD gavo I 
sekamai: 45 kuopa, Vancouver, 
B. C., 12 narių; 20 kuopa, Bing
hamton, N. Y 
narius; 
Conn., 4 
Saginaw, 
narius ir
ko, kad jie dar daugiau gaus. 
167 kuopa Sheboygan, Wis., ga
vo 5 naujus narius ir 180 .kp. 
Wilmerding, Pa., 4. Bet drau
gas Geo. Urbonas sako, kad jie 
dar daugiau gaus.

Ėenkijpję, kaip praneša Ro: j
plačiai-- išsiplėtusi • gir- 
ps Augštutinėjė Silezi- 

nėt ’ Vaik ai-m oki n i ai ; • geri a.

bithįk”, 
tuc&lystė
jojfE
Iš Sfr835'; mokinių, pasirodo, kad 
2;57U' Sištemačiar. geria degtinę, 
3,890—vyną ir 4,499 alų. Sa
ko, kad 14 metų vaikai veik vi
si jau ‘ rūko. Nekokia poniška 
Lenkijos fašistų civilizacija.

ŽINIOS E LIETUVOS
----------- --------- f—
Bekasant šulinį Dujos Už

nuodijo Kasėjus
Stančių k-me, Klaipėdos ap., 

to k-mo ūkininkas Jakužaitis ir 
jo kaimyno bernas Augulierius, 
kasdami šulinį, nusinuodijo iš 
žemės išsiveržusiomis dujomis. 
Dujos pradėjo veržtis, prisika- 
sus 11 metrų gylį. Kasėjai ma- 

jnę, kad dujos nustos veržusios, 
ir varė darbą toliau, bet kasda
mi apalpo. Subėgę žrhonės no
rėjo nelaimės ištiktieji s padė
ti, bet negalėjo pasiekti, nes lei
džiantis į šulinį .svaigino dujos. 
Buvo iššaukti Klaipėdos gaisri
ninkai, ir gydytojas, bet nusi
nuodijusių nepavyko atgaivinti.

kumentus, o jis pats duo- 
isiąs apeliaciją į šalies Augš- 
čiausia Teismą.

Bet tuoj aus pasirodė suo
kalbis iš Leibowitzo ir neg
rų kunigų pusės. Du scotts- 
boriečial, Clarence Norris ir 
Haywood Patterson, nuteis
ti numarinimui gruodžio 7 
d., raštiškai užginčijo savo 
bylos perleidimą Leibowi- 
tzui. Tatai užginčijo ir 
Clarence Norriso motina.

Tuo tarpu Joseph Brods-

turi leidimą vesti apeliaci
jos bylas tame teisme. Ga
vo atsakymą, kad Leibowi
tzo vardo hera tarp advo
katų, kurie turi tokią teisę.

Suprantama, kad Leibo
witz neturėjo jokio patyri
mo panašiose bylose. Ta- 
čiaus jis bandė įsibriauti, 
statydamas pavojun gyvy
bę ne tik dviejų minimų 
scottsboriečių, bet dar sep
tynių kitų.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas laiku atidengė 
tą sumoksią ir jau įteikė 
Augščiausiam Teismui ape
liaciją ir mobilizuoja pla
čiausią darbininkų judėji
mą, idant padaryt reikiamo 
į teismą spaudimo delei šių 
nekaltų Scottsboro jaunuo
lių paįiuosavimo.

KOMUNISTAI VĖL SAUKIA SOC. PARTIJĄ Į į 
VIENA FRONTĄ DEL ISPANŲ REVOLIUCIJOS

Vargas Išvarė iš Proto
Nesenai panevėžietis Šukys 

susirgo protine liga ir buvo iš
gabentas j Kalvariją gydyti, kur 
paaiškėjo, kad Šukys iš didelio 
susikrimtimo yra visai pamišęs 
ir vargiai pagydomas. Šukys 
kurį laiką buvo be darbo. Tu
rėjo šeimą.

Skelbkit “Laisvės” 
Vajaus Vaisius

Mums žinoma, kad eilė 
draugų jau pereitą sekma
dienį leidosi į “Laisvės“ va
jų rinkti naujų skaitytojų. 
Daugelis yra pasižymėję sa
vo užrašų knygelėse ne tik 
valandas, bet ir jų ketvir
tadalius, kiek laiko jie kas
dien gali pašvęsti tam dar
bui, atsižvelgdami į savo 
veikimą organizacijose ir į 
naminius? reikalas,: /

Nėra abejonės, .tūli drau
gai jaų turi maujų skaityto
jų; bet jie kol kas tatai pa
laiko savo žinioje..-; Jie ma
no, kad? sykiu atsiųsti 5 ibeii 
10 skaitjįojų tai pasidaro 
bent žymėj 3 . ■ j ; , t;

“Laisvės” ądministrącija, 
tačiaus, prašo pęlaikyt slap
tybėje savo ; vajau^ darbo 
vaisių, bet gavus kad* ir vie
ną skaitytoją, tųojaus pa
siųst dienraščiui. ‘ Tegul vi
si draugai mato, kad vajus 
iš tos dienos eina. Tai sy
kiu bus priminimas ir ki
tiem vajininkam, kad. del 
ga vimo augštesnių dovanų j bausmę sumažino iki -9 men. 
prisieis ganą palenktyniuotl papr. kalėjimo ir įskaičius iki 
SU kitais mūsų dafbštuo- teismo iškalėtą laiką —laikyti 

jį bausmę atlikusiu.- ■ ; ,liais, nors dovanų ir. yra to^ 
kia krūva—ŠEŠI ŠIMTAI 
DOLERIŲ 22-iem gabiau
siem vajaus veikėjam.

Vajaus laikuv “Laisvės” 
kaina nupiginta iki $5 me
tam ir $2.75 pusmečiui.

Už Padirbtus Pinigus
ŠIAULIAI. — Apygardos tei

smas nubaudė L. Kasielskį ir A. 
Orvidienę, Žagarės miestelio gy
ventojus, po IV2 metų sunk, 
darbų kalėjimo, šiemet kovo 
m. jie buvo sulaikyti su netik
rais 1 ir 2 litų pinigais.,

Maža Bausmė Dideliem 
I? / Banko Vagim
. ŠIAULIAI. — Savo laiku Jo
nišky, Šiaulių apskr., ūkininkų 
smvilkaus kredito banke buvo 
sųsįektr pinigų pasisavinimai. 
Trūkiihlas šuddrė riet 24,000 lt., 
Kaltininkai GHiikevičiUs; ir« 
Rungai ,'buvo ipatrdukti kaltina-; 
mąisiais, rir : Širiulių apyg. teis
mas Grinkevičių nubaudė l.1^ 
mėtų, ,oį kasininką; Bungą{ J me-, 
tils'; paprasto, kalęjimo. Be. to, j 
bankui priteisė iš; ją,24,600 Ii-' 
V*- . . ; 1

Grinkevičius

1,156 Mainieriy Bado FAŠISTAI UŽSMAUGIA ŽINIAS APIE
Streikas už $3.50

PECS, Vengrijoj, jau ketu
rias .dienas neišeina iš ka- , . ,
sykiu 1,156 angliakasiai. Jie, Reikia Suprast, kad Lerroux Fašistinei Valdžiai Nevyksta

Nuslopint Darbininkų Kovas; Areštuota Daug Sukilėlių -
i 1 .' -------------

LONDON. — Visi Anglį- j 
jos laikraščiai skundžiasi, 
ikad negalima gaut iš Ispa- 
'nijos jokių tikrų žinių apie

NEW YORK..— Komu-.niam Ispanijos darbininkų 
nistų Partijos New Yorko 'vieningam frontui kovoj už 
distriktas atsišaukė į Sočia- j fašistines valdžioj, ir buržu- 
listų Partijos miestinį nuvertimą ir_u? dar-
tetą,, kad tuojaus išvien su | j£ajp pirmesniame Kom. 
komunistais darytų masi-. Partijos sekretariato atsi
muš veiksmus delei Ispanu šaukime j Socialistų Parti. 
jo darbininkų i evoliucijos . ja, dabartiniuose ko- 
paremimo. Jaunųjų Komu- munįgtų distriktų atsišauki- 
nistų Lyga tuo leikalu atsi- muose, yra pabrėžiama, jog 
saukė i Jaunųjų Socialistų iSpanjjoje socialistai, komu- 

nistai ir sindikalistai vienu
Komunistų Partijos Buf- frontu kovoja, aukodami sa- 

falo distriktas pasiuntė lai
šką to miesto socialistų cen- 
traliniam komitetui, kvies
damas socialistus sueiti į 
bendrą frontą su komunis
tais ir išvien rengti demon
stracijas ir kitus didelius 
žygius, pritariant revoliuci-

vo kraują ir gyvybes del 
darbininkų pasiliuosavimo. 
Todėl mažių mažiausia, ką 
gali ir turi padaryt Ameri
kos socialistai, tai sueit į 
vieną su komunistais fron
tą delei paramos Ispanų re
voliucijai.

paskelbė bado streiką, rei
kalaudami mokėt po $3.50 
algos į savaitę. Iki šiol te
gaudavo tik apie $2.

Savininkai, iš kurių stam
biausi yra Anglijos kapita-i“- 
listai, neaai o badaujantiems . darbininkų revoliuciją ir vi- džia skelbia, kad areštavo 
streikiei įams jokių nusilei-isuo^na (Ispanijos Socialistų Partijos •
aimų, bet sako, išeikite vir- Užsienių laikraščių korės-{prezidentą Largo Caballero 
sun, tada pasikalbėsime. innndonfnrns snnlin 14 d fn-!ir štain dnucr snrtalist.il ir

Fašistinis Vengrijos mi- 
nisteris pirmininkas buvo 
pasiuntęs penkis savo atsto-! 
vus, raginant mainierius ei-1 
ti viršun. Bet mainieriai! 
juos apkūlė ir pasilaikė kai-Įduoti pranešimų savo laik. 
P° alsrt,ls-_ .''raščiam,taikiekvienaspra-44 galutina! nusilpę strei-;nešimas tul.-g ima bflt 
kieriai tapo įskelti viršun,1 
kad išgelbėt juos nuo mir
ties. Kai kurie iš likusių 
grūmoja nusižūdyt, jeigu 

tenŽ^S^-eikalavim^ Ženklai Darbo Fed. Suvažiavime ■
Pecs, Vengrijoj, badu strei-1 SAN FRANCISCO, Cal. damas miliciją, “pagelbėjo” 

kuojantiėji kasyklų dugne! Amerikos Darbo Federaci-! streikavusiems trokų veži- • 
mainieriai išsiuntė viršun jos 54-tas suvažiavimas bu- kams. Ir visi kiti vadai . 
reikalavimą, kad jiems pa-;Vo atžagareiviškiausias. Ja-; karščiausiais delnų ploji-i 
rūpintų 543 grabus, nes tiek me> be kitko, Federacijos !mais užgyrė jo fašistiniai- 
jų randasi jau arti mirties. 1 prezidentas Wm. Green per-! streiklaužiTką kalbą. ■ >

--- varė savo rezoliuciją, kad j N . • streiku igtol.jia 
-EDIPERBRANGU8YRA darbininkų-re-kalai^esąb^-'irodė Vd^li^Čv^S

BERLYNAS. — Cukraus 
Instituto direktorius Spen
gler apskaitliudja, kad iš 
medžių gaminant cukrų, tai 
iš hektaro žemes negalėtų 
iššimaitint nei 6 žmonės, be
auginant tam medžius. O 
cukrinius runkelius augi
nant, galį prasimaintint 20 
žmonių iš hektaro. Hekta
ras yra apie pustrečio akro.

. j pondentams spalio 14 d. fa- j ir šiaip daug socialistų ir 
šistų Lerroux-Robles vai- komunistų. Juos tardys ka*- 
džia pranešė, kad jiems už- ro teismas.
drausta siųsti bent kokias Fašistai pranešinėja, būk 

Į žinias iš Ispanijos. O kuo- darbo unijos Madride suti- 
met jiems bus išnaujo leistai ko atšaukt visuotiną strei-

Fašistai pranešinėja, būk

ką ir kad “viskas baigia su
sitvarkyti.” Bet, pats jau 
cenzūros aštrumas liudija, T I ‘ r/ įteiktas kariškiems cenzo- kad dar valdžiai nevyksta

riams peržiūrėti. užbaigti.”

i-, . i .. r , . įrodė, kad Milicija vąrioja- dn su- kapitalistų tr Wel n’ dai 
jie turi kaipo klase »n<ter- jdarl)in^k

jbimnkauti su sakytojais0Ujlr 
, Daugelis delegatų bandė ..A kuri reikalavo na- Ikaibėti už Darbininkų Be- ;Smetkt milicininHI statybą 
dar^ Apdraudos Bihų H. streikierius; ‘ M 
R. 7598. Tokius Greeno ma-r T . - ip '
Šina'apšaukė: raudonaisiais' Pradedant-..Qreeriu. ir baL 
ir atėmė jiems balsą. Į giant žeminusiu agentu, Vį- 

T j ... .. . 'si. tie poneliai parodė tokįIndustrinių unijų klausi-,^. ž 1 Į .feJ 
mų, vietoj mažų amatmių *ilinius narl pa.,
unijų vadai tarp savęs is- mon 
sprendė taip, kad keliais ,aU(Ji žibįlo ir kiti kapi- 

i nariais padidino Federaci-L b* f • 
jos Pildančiąja Tarybą; tai' * . . .. . u : r

Mnrininkll Sfrpiliaę ir Viskas. Į Taryba įstatė | Bet kiek darbininkams, . inarmmKŲ L GarmerĮt Wo^ke-rs‘soci_ipavyko pi.avest i; įMemi*'
NEW YORK. — Atlanti-'alistuojantį galvą Davidą jos suvažiavimą 7avp atstos 

ko pakraščio laivakrovių ir j Dubinsky; Jungt. Mainie-' vų, visi jie. narsiai .kovojo 
marininkų visuotinas strei- rių Unijos prezidentą John už paprastų narių ^eĮkąjųą, 
kas lieka tuom tarpu at- L. Lewis ir kitus, pasižymė- ir parodė eilinių f ,ųnijistų 
šauktas, pagal nutarimą jusius streiklaužius. Tary- plačiai augantį pasipiktini^ 
Bendro Fronto Streiko Ko-Įboj, tačiaus, pasiliko Green, mą ir judėjimą prieš parda- : 
miteto. Tačiaus nėra atšau-ikaipo prezidentas; Matthew vikus vadus. . _• 
kiama kova už pagerinimą i Woll, fašistinės Piliečių Fe-

Suturimas Visuotinas

m

> i

► t, 
_ _ _ ■ •1 4 • - t : . ■( >) f.

darbininkams sąlygų atski- deracijos veikiantysis prezi- Darbininkų Taryba Atmetė’v t
Greeno Patvarkymą Iššluota 
Komunistus iš Darbo Uiiijį \

i V

ruošė laivuose bei prieplau- dentas, vėl liekasi Darbo 
Darbininkai tebepi- 'Federacijos vice-preziden- 

tu; išnaujo išrinktas Frank 
Morrison Darbo Federacijos 
sekretorium; taip ir visi ki
ti geltonieji vadai, palikti 
senose savo vietose. ,. ■ •« 

Didelė delegatų' dauguma 
buvo mašinaliai sudaryta iš 
Greeno-Wollo agentėlių, vie
tinių vadukų. Eilinių narių 
delegatam buvo užčiaupta 
burna; norintieji kalbėti už 
pačių darbininkų sumany

tas tame mieste griežtai už- marininkų unijų vadai ne ! mus buvo iškeikiami, ir va-

Grobia Soviety PiliečiųŠilko Audėjai Stoja už 
: Panaujintą Streiką , NamąsiMaiidžiirijoje ■;
PATERSON, N. J.—15,- 

pOO plačiojo šilko darbiųin-; 
kų reikalauja, kad Ętarbo, 
Federacijos unija ? išnaujo 
vestų juos į streiką; Pama
tinis panaujintb streiko tik
siąs būtų priverst fabrikai 
tus atgal priimt darban vi-

MASK-VA^Marichuku^'
Japonijos kariškiai: užėmė

koše.
kietuoja 28 užstreikuoįųs 
laivus-New Yorke ir kitur.

Visuotino streiko apšau
kimas nėfa darbininkų su

septynis p geriausius apart- ’mušimas; tai yra tik orga- 
mentūs/ priklausančius vai- nizuotas pasitraukimas tru- 
dybai- sovietinio Ghimų Ry^'putį atgal, idant geriau pri- 
tinio : Gelžkelio. . Japonijos siruošt , sekamai platesnei, 
karininkai taipgi areštavo kovai. Tas pasitraukimas 
sovietinį Pograničnaja sto-| turėjo būt padarytas vy
ties viršininką. - iriausiai todėl; kad Darbo

Sovietų Sąjungos konsu-1 FederaciJ‘oS laivakrovių irnepatenkintas sus darbininkus, kurie daly- 
apyg. teisino sprendimu, padavė vavo ________________  __________ . A . .. v

..u,d ..r.-----e. • į -k ' ' įprotestavo prieš tokius Ja- iš pat pradžios atšaukė dų suorganizuoti mušeikos
s5ei e’ ponijos-Mandžurijos . žihgs- savo streiką, bet atvirai rin- Į nuolat jiems grąsino.

Eli Keller, vietinis unijos nius. Panašiomis provoka- ko skebus ir streiklaužiavo -i—i— — j

vedėjas, lovestonietis, nieko cijomis,. kaip žinomą, Japo- kad suardyt bendro fronto 
nedaro, kad organizuot dar- Inijos imperialistai stengiasi streiką, 
bininkus kovai. Jis tik mu- iššaukti kara prieš Sovietų' ’ Fn-- / _..................
še telegramą Fr. Gormanui, Sąjungą, 
visuotino streiko išdavikui, . ' 
prašydamas leidimo rišnaujo Paryžius. — Spalio 15 d. tarp Federacijos unijų na- 
streikuoti. OGormanas Jau mirė Raymond Poincare, rių, rengdama juos sekamai 
yra paskelbęs, kad neleidžia buvęs pasaulinio karo Fran-, kovai ne tik prieš kapitalis- 
ir. neleis jokių ipanaujintų ,cijos prezidentas, aršiausias tus, bet ir prieš išdavikus 
streikų. | imperialistas.

skundą apel. rūmams. ’ Užvakar 
rūmai tą skundą iš esmės svars
tė ir atmetė/ tik Grinkevičiui1

London. — Mirė vienai iš 
didžikusių Anglijos gamt- 
mokslininkų, Arthur .Schus
ter, sulaukęs;83z metų am- 
žiaus.;- .’ Ve., . '. .

Fašistinio plauko vadams

Eilinių narių komitetai ir 
~ c j Industrinė' Marininkų Uni

ja smarkiną savo darbuotę

i i vadus.

!?■ - v <.■: rt v ' p* 390
KALAMAZOQ,. Miata 

Paskutiniam savo sūsirirfkhi 
me Darbo j .Federacijos; unL 
jų vietinė taryba milžiniška f

a

balsų didžiuma atmetė Fę-, 
deracijoš prezidento Gi’ėeHb'
laišką 'su rėikalavimtl.' 1Ž-' 
braukt iš darbo unijų visus 
komunistus ir jų pritaręju^ ' ' 
Tarybos susirinkimas; t tjS*- 
kvietė kalbėt dr^. John AĄ- 
derson, komunistų kandldi-^ 
tą į Michigan valstijos gUr '’ 
bernatorius, ir jo kalbai įĄ-

JL doIOLIIHL/ . ĮJIdLliVU V dvieili lo *V1 — •j. . •» £.♦> •
ir vadukams buvo duota pil- relske dldell° Parimo.
na valia. Pav., Minnesotos 
valstijos Darbo Federacijos 
sekretorius Lawson išstojo 
prieš eilinių narių rezoliuci
ją, kurioje buvo smerkiama 
milicijos naudojimas prieš 
streikierius. Jis pasakojo, 
kad, pav., tos valstijos gu
bernatorius Olson, užtrauk-

Iš KUR DŽIAZAS? , f
* - ’ ■ i - ” r z

Princeton, N. J. Prių- 
ceton Universiteto profeso
rius H. H. Bender, žinovas i 
lietuvių ir? daugelio kitų r 
kalbų, sako, 1 kad. jazz muzi-; 
ka y ra ■< kilus iš t' v& karinės r v N 
Afrikos negrų tarpo, r < m

i

t

snrtalist.il
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Į ųėj.. 6,000 kolektyvių farmti ‘manadže- 
nais yra moterys. )

Ii’ juo tolyn, vis daugyn moterų įtrau
kiama į atsakomingas vietas, šitaip nai
kinamas skirtumas tarpe vyrų ir moterų 

; —skirtumas, kuris buvo įgyvendintas 
per tūkstančius metų klasinio viešpatavi
mo, klasinės draugijos.

Vysk. Matulionis, Ko Jis Atvyko

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

of March 3. 1879 i
T

Trumpmenos
Grigaitis grąsiną Stasiui Gegužiui: kas ; 

bus jei tave .SllA’ pįld. taryba išmes ‘iš . 
SLĄ?! Gegužis, iš kitęs .pusės, grąsina 
pild. tarybai teismu.. Kačių koncertas tę
siasi. To buvo laukta ir tikėta.. • . .

Na, o birželio mėnesį Detroite Grigai
tis‘pirko Gegužiui dovanas ir sakė pra
kalbą, garbindamas Stasį! Kaip greit 
dalykai apsimainė!

Iš Londono pranešama, kad šiuo tar
pu Anglijoj randasi net keletas katedrų, 
kuriom grūmoja bankrūtas. Girdi, dąu- 
gelio jų metinės įeigos siekia mažiau aš- 
tuonių tūkstančių svarų sterlingų, gi pa- 
-silaikyipui reikalinga ne mažiau devynių

* tūkstančių svarų sterlingų. Keletas to
kių katedrų yra “garsiausios visoj šalyj.” .

■ Tas parodo, kad kapitalizmo krizis yra 
( dievui krizis, taip jau. Bažnyčia ir ka
pitalizmas, kapitalizmas ir bažnyčia yra 
siamiški dvynukai, neatskiriami dvynu
kai. ' J . : . • •

mis kojomis jieško, į ką at
siremti. Kitaip dramblys 
jokiu būdu nenusileistų nuo 
kalno, nes drambliai sveria 
iki 4000 kilogramų.

Kalnai dramblių negąsdi
na, bet užtenka 
ranka padarytos 
užtvaros, kad ji 
dramblio kelią, 
bijo net žmogaus

Be žmogaus, 
daugiau nieko nesi b ijo. 
Drambliai labai dažnai duo
da kelią mažiems žvėrims, 
kad jiems kuo nors nepa
kenkti. Šis didžiulis gyvu
lys nieko neužpuola. Ir tik 
žmogaus, užpuolimas jį tiek 
įerzina, kad dramblys virsta 
baisiu ir pavojingu. Daugi 
yra pasakojimų is dramblių |revoliucijos Sovietų valdžia at-Iresnes kolonijas ir be uzsaty- 
gyvenimo. ‘ ! skyrė bažnyčias nuo valstybęš, j mor J mažeshius miestelius

ŠYPSENOS
Amerikon?

žmogaus 
nedidelės 
užkirstų 

Dramblys 
kvapo, 
dramblys

Priešfašistinio Komiteto 
Lapeliai

Pradžioje šio mėnesio iš Lie
tuvos pribuvo vyskupas Matu
lionis. Vyskupas Matulionis 
dar caro laikais buvo kunigu 
ir turėjo bažnyčią Peterburge 
(dabar Leningradas). Gavo j

kad kiekvienas jam suteiktas 
centas bus panaudotas prieš 
mūsų brolius, seseris, tėvus ir j 
abelnai visą darbininkų klasę i 

i Lietuvoje.
Priešfašistinio Komiteto 

Lapeliai

Jis ne Melagis
Jonas per visą dieną žu

vavo ir nepagavo nei vienos 
namo

Kad plačiau nušviesti vyskū-j 
gerą algą nuo caro valdžios ir! po Matulionio biografiją ir) Žuvies, tai eidamas ------
gražiai pasipinigaudavo iš pa-) paskleisti tarpe lietuvių darbi-, sustojo palei Žuvų krautu- 
rapijoiių. Jis, kaip ir kiti ku-:ninku, ypatingai tarpe katali-;yę jp sako krautuvninkui:— 
nigai, gana pasiturinčiai gy-|kų darbininkų, kuide neskaito I mesk j mane ta didele Ivde-

Pnešfa-iką_ '■ ‘ ? y. •
i r, I i

veno ir, kaipo tokis, palaikė į mūsų dienraščių, tai 
tutčių klasę ir ištikimai tama- šistinis Susivienijimas 
vo caro valdžiai.

.1Po 1917 metų proletarinės i

išleido
tuo klausimu lapelius. Mes tų —Mepti į tavę? Kam tas 

..pjlapelių siuntinėsime į visas di- reikalinga? nustebęs klau-
šia krautuvininkas.

—Aš parėjįs-namo noriu

Keturi metai atgal, beje, Grigaitis pil
nai kooperavo su Gegužiu, kuomet pasta
rasis dirigavo mėtymą iš SLA seimo 
pažangiųjų delegatų, šaukdamas policiją, 
suruošdamas kruviną pirtį. Tada, mat, 
vienybė būtinai reikėjo palaikyti, kadan
gi turėjo būti sumuštas bendras (Grigai
čio ir Gegužio) priešas: kairieji delega
tai. Dabar tiedu vyrai gali pasitąsyti 
ųž ausų (plaukų abu mažai turi).

SLA ižde pinigų dar randasi, tai kodėl 
nepašibylinėti ?

“Kad išvesti moteris iš virtuvės, Sta
linas deda tiek pastangų, kiek Hitleris, 
kad palaikyti jas virtuvėje,” sako Asso
ciated Press pranešimas iš Maskvos. Tai 
tiesa! Sovietai visom pajėgom bando; 
moteris įtraukti į Visus darbus, į valsty
binius reikalus, į pirmąsias socializmo 
statytojų .eiles. O fašistai (nąžiai). vi
som pajėgom dirba, kad suturėti mote
ris nuo progreso, kad neprileisti jų prie' 
darbų, kad laikyti Jas pažeminime, kaip 
buvo laikomos per tūkstančius metų!

Ištisoj Sovietų Sąjungoj randasi virš 
400,000 moterų, užimančių vietas narių 
Sovietų veikiančių komitetų ir einančių 
kitokias atsakomingas pareigas; apie 
7,000,000 moterų dirba Sovietų pramo-

jjDOMUMAi
Ką Mes Žinome apie 

Dramblį?
Dramblys pats didžiau

sias-žemės gyvulys. Senis

Girdėtis, kad ir Amerikoje lietuviški 
jagamasčiai smarkiai stena. Ir jiems 
krizis. Ir jų kišenius smarkiai užgavo 
nykimas kapitalizmo. Štai, kodėl dvasiš- 
kija visom keturiom laikosi įsikibusi ka
pitalizmo, kovoja prieš komunistus, ka
sančius kapitalizmui duobę. Kunigija 
žino: jei žus kapitalizmas, žus ir josios 
laimingas ir pelningas gyvenimas.

Leon Grant McBurney (iš San Pedro, 
CaL), kaip žinia, mirdamas paliko vieną 
tūkstantį doleriii prez. Rooseveltui, o ki
tą tūkstantį — d. Stalinui. Prie savo 
testamento jis pažymėjo, kad Stalinui jis 
yra skolingas daugiau, negu jo palie
kama suma. Kodėl, velionis nepasako. 
O tai būtų įdomu žinoti!

Andai anglų žynius rašytojas-riovelis- 
tas Wells, kalmčdamasis su Stalinu, pa
reiškė, kad šiandien pasaulyj randasi du 
asmenys, kurių kiekvieno pasakyto žo- į 
džio visi klauso: Stalinas ir Rooseveltas. į 
Kitų , visų, sako Wells, niekas neklausąs. į 
Dalindiį tai tiesa, kadangi Stalinas at- į 

n naują !stovaųja socialistinę visuomenę,.1 
pasaulį, d Rooseveltas — kapitalistinę 
sistemą, seną pasaulį. Bet reikia žinoti, 
kad tai, ką pranašauja Rooseveltas, ne
išsipildys ir jo žodis, tuo būdu, darosi 
vis nesvarbesnis, o tai, ką sako Stalinas, 

'pildosi ir išsipildys ir todėl jo žodis kiek
vieną dieną yra reikšmingesnis, svores- 
nis.

j . , . luiamoiių snuiuų Kyšo ugi
dramblys siekia 3-4 metrų dantys—iltys. Iltys kartais 
ūgio. Dramblys nepapras- sįekįa 3 metrų ilgumo. II- 

^?£aS’ J a ^°jos.Pan.aslos'timis drambliai ginasi nuo 
j 1 kiekvienos priešų. Dramblių ausys la- 
dramblio kojos yra pd pen- bai didėlės. Drambliai labai

" gerai girdi. • Akys labai ma
žos ir ’ drambliai nėlabdi 

kaip mato. f ••
f bambliai -gyvena,'karšto

se ^alyąa, Jie ganomi čĮideJė- 
‘mis.bandomi#. Kartąis vie
noj vietoj susirenka apie 10Q 
dramblių? • Kiekviena banda 
sudaro^ tartum, vieną šei
myną. Drambliai labai vie
nas kitą myli ir gina nuo

į rąstus. Ant kiekvienos

Viėna: 1 dramblį sužeidė) Visų tikybų .kunigai prarado mes siusime tik pagal užsaky-,pasakyti, kad aš ją paga-
1 ' ' ' ■ • mą. Taigi, draugai, greitai at- j ' ‘ v

sili.ep.kite, ar jum i tokių lape-| n[nkas/bet ne* melagis.^medžioklės metu'. Jis ' pi’a-Į per vąlstybę. mokamas jiems 
dėjo' svyruoti iV būtų ' pat- algas m kitas privilegijas, ku- 
puolęs, jei ne išbegUs iš miš- šiomis jie naudojosi caro lai
ko tankumyno patelė, kuri.kais; Tas kunigams nepatiko, 
parėmė savo draugą ir nu-i yyakūpas^atuhonis, ir ki i 
•r i- .v, t • j i v • kunigai išėjo pries Sovietų vai- vedeimskan. Jei drambliai;d.ios tokį patvarkymą. Kuo- 
pastebl, . kad m6dziptojai;me^ 1920 metais Sovietų Są- 
ypatingai stengias užmušt •junga, gynėsi nuo imperialisti- 
seną dramblį ilgomis iltimis, j nėS Lenkijos, tai vyskupas Ma
tai jie jį apsupa iš visų pu-!tulionis su kitais kunigais šni- 
sių ir pasislepia miške. •. Ipinėjo Lenkijos naudai.

Sovietų valdžia juos susekė' 
t 1 11 t y r m l r o i va za I n 1 r 1

mą. Taigi, draugai, greitai at- j vau. Aš gal prastas žuvi- 
lių reikalinga del platinimo ir j “y
kiek? Aplaikę tuos lapelius, 
paskleiskite kuo plačiausiai 
tarpe darbininkų. Kur tik 
vyskupas Matulionis . lankysis 
su savo misijomis, 
kalinga tų lapelių 
platinti juos prieš

šių ir pasislepia miške. <•.
Kartą medžiotojai suga

vo patelę ir retežiais priri- ir jie buvo teisti kaipo Lenki-1 
šo prie medžio. Jos vaikas šnipai.^ Vyskupas Matuiio- 
kelis kartus prisiartino ir 
stengės sutraukyti retežius, 
kad išvaduoti motiną.

Dramblių patelės gimdo ja"pakrikštijo
po vieną, o' kartais po du įmučelninku. 
vaiku. Drambliukai gimsta, 
iki 1.2 metro augštumo.
Pirmą laiką jie visiškai ne
atsitraukia nuo motinos ir į 
minta išimtinai jos pienu. 
Drambliai gana greit auga,

nis buvo nuteistas tik trim 
metam kalėjimo. Pasėdėjus 
du metu, Matulionis buvo pa

rleistas. Dabar katalikų spaur 
» kankiniu,

būtinai -tei
tu rėti ir iš- 
jo mitingą.

J. W.

užsakymus :• P. S. Lapelių 
siųskite šiuom antrašu:

J. Weiss,
857—55 St., 
Brooklyn, N. Y. Į

J. W.

Rinktinė- Pora
—Tai labai rinktinė pora, 

Jonas su Jieva.
—O kaip sveikas tą išaiš

kini ?
—Nagi, jis miegodamas 

) knarkia, kaip liavas, o ji 
■ kurčia, kaip kelmas.

Jis Negali •
! Teta:—Vincuk, būk toks 
i geras ir palydėk mane iki 
jgatvekario.

Cresco, Iowa. — Plėšikas i Vincukas:—Aš negaliu. 
—O kodėl gi tu negali?

' i —Negaliu dėlto, kad kaip
- -) greitai teta išeisi, tai nies

Charles Floyd ir du sėbrai, i
■ užklupti dviejų detektyvu !

• „ « ... . U VVUCL IOCIk

laimoje, stojo į revolverių valgysime pietus. 
Jis atvyko garbinti kapita- kovą ii paspiuko. ■
. . . . . I I. I WWWtW""" i • . - • .

Ko Matulionis Atvyko 
Amerikon

listinę sistemą, liept būti pa
klusniais išnaudotojams, : gar- 

bet iki 2 metu,laikos, prie !>in« dievą- skursti’ badauti > 
motinos. Apie 25-30. metų|atvyko niekintj į -meižti aal„ 
dramblio jaunyste, baigį^ęi tvarkomą šalį, So,vie-
ir jis galutinai subręsta, . (Itų. Sąjungą, kur nėra, bedąrbės, 

Laisvi; drambliai • gyveną i kur vargas .ir skurdas naikina- 
apie 150 metų. Pajutę, ka.d ma, kur darbininkų bei valstie- 
atėjo laikas mirti, drambliai čių gyvenimas 
atsiskiria nuo savo draugų 
ir kur nors atradę sau tin
kamą vietą nudvesia. Ne
laisvėje drambliai kur kas 
mažiau gyvena. Yra atsi
tikimų, kad ir nelaisvėje 
drambliai išgyvena po 140 
metų.

Dramblius gaudo ir pri
jaukina. Pirmąsias dienas 
drambliai labai blogai jau
čiasi nelaisvėj, neėda ir ne
geria. Kad priprastų dram
bliai prie žmonių, į juos 
atveda jau prijaukintus 
dramblius, ant kurių joja 
žmogus. Drambliai truputį 
palinksmėja, pamatę savo 
draugus. Taip bežaisdami 
laukiniai drambliai su pri
jaukintais, taip • prijunksta, 
kad už trijų mėnesių juos 
vedžioja gerti užnėrę ant.

A. M. Bedievis. '

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964
't

su kiekviena 
diena gerinamas, kur išnaudo
jimas žmogaus žmogumi suvis 
panaikinamas.

Vyskupas Matulionis tos tei
sybės Amerikos lietuviams dar
bininkams nepasakys. Jis ten 
būdamas ėjo šnipo pareigas, 
tai jis ir čia atvažiavęs sten
gsis kuo daugiausia darbinin
kus klaidinti, bauginti viso
kiomis pasakomis ir melais. 
Kiek žinoma, jis čionai važi- 

Įnės po lietuviais apgyventas 
kolonijas ir turės misijas. $a- 
vo tose misijose jis, šalip viso
kių melų prieš Sovietų Sąjun
gą, bandys nuduoti dideliu pa
triotu. Gal būt pasisakys už 
atvadavimą Vilniaus iš po Len
kijos priespaudos, bet tai bus 
daroma del pasigavimo dides
nio skaičiaus darbininkų, kad 
sekmingiaus juos apmulkinti.

Mes, Amerikos lietuviai dar- 
: bininkai, neturime pasitikėti jo

kokių nuodų, patekusių Į krau
ją.

Jūs dirbate aukso kasyklo
se. Bet tokiose kasyklose oras 
esti nekoks, tenka prisikvėpuo
ti kokių nuodingų dujų. Be to, 
ir pats darbas alsinantis, sun
kus. Tenka, be abejo, per
daug prakaituoti, ir su prakai
tu perdaug iš kūno išeina 
druskos, vien šis pastarasis 
reiškinys—druskos stoka audi
niuose—dažnai iššaukia skaus
mus ir mėšlungiškus susitrau
kimus raumenyse.

Bendra higijena visame ka
me bus geriausis gydymas. 

’ žiūrėkite gero, nesugadinto 
* maisto, ypač daugiau vaisių ir 

daržovių, kad gavus šarmų, 
mineralų ir vitaminų raume
nims ir liaukoms. Poilsis, miė-

Mėšlungis — Traukutis— 
Plėštarankis.

Aš’jums jau antrą laišką ra
šau ir prašau patarimo per 
mūsų “Laisvę.”

Esu 38 metų vyras, 5 pėdų 7 
colių ūgio, sveriu 160 sv. Ne
rūkau ir svaiginančių gėrimų 
labai mažai vartoju. Esu jau 
19 metų kaip vedęs ir turiu 
didelę šeimyną. Šiaip esu svei
kas, tiktai labiausiai mane 
vargina mano kojos. Turiu 
traukutį ar kokį paralį rama-i 
tizą. Man blogiausiai daros, 
kaip jau turi mainytis oras, 
prieš lietų. Tai kaip pradeda 
kojas traukyti, tai neturiu kur 
vietos gauti. Negaliu nie gu
lėt, nie atsistot, tik su rankom 
imu trint gyslas, tai paskiau v. . . . «

kaklo kaklininką Rot tnn i nviurnne pasiuKeu jo|perst0ja, bet skauda visada. Ir ff?S’ ir Kavs os mau y”
KėlKio KąKiminKą. nėr tuo- , knd iiJ i 1 • j j • 1 • nes, karsti kompresai, gilus■ mok loiiVln; I pasaKoni- J-VLcs žinome, Kad j is. dabar j au pradeda ir kairę , , . ..Tin Vol 1 drumblį^ Vedą :yra pį]sudskio ir. Smetonos rąnka taip traukyti Oda tik ,^,v®pavi^ias' sau e’ artokite

i. . • , .yeY tarp dviejų prijaukintų. Tik! ac.entas>i ir todėl kaino su to-i • * 1 • P- u i . v 1 n 'daugėliau druskos, ypač kai
paskui savo vadą ■ grižtaj; dalijąs ' dl'dhMių^nijgali į ku, mes, negalime nieko benJį^o™^^ prakaituoti. Kar-

pernešti -nelaisvės- ir nudve- dro turėti. ■ / ina. h. rankos visada neskau- ferai 11’
šia. ' Prijaukinti drambliai . n . . . !da tik Drieš oro atmaina Ar'i( bakm£ soda ®u. vandenlu-, i . .Draugai įr broliai, darbini"- aa> I1K Pries 010 aiinaina. m • . .. tinktūros' Po la-Virsta ■protingais ) paklus-: h.. darbininkės, neduokit ė M kokių; vaistų: ir kaip gali- Imklte Po
niais'gyvuliais.. Jie nešioja jam llej \,įenį cento, nesileis- ma gydytis?-, 
rąstus, jais-galima1 jodinėti,’ kl^ apg-avipėti 
nešioti kroviniai ir taip to- -t -1

liau Vietpš fey'Ventojai taip . .. J.-r*. ' - .
Vertina’ dramblio gerumą: iąmatęs mus, ir pa- 
“drambliui pilnai galima ? 
patikėti savo, vaiką.” štai 1 
ką pasakoja apie \ dramblį 
vienas keleivis: • , . .

“Vakare, bejojan map per 
mišką, pasibaidė arklys. Iš 
tankumyno girdėjosi koks 
tai smarkus dūsavimas. Pri-

R. M.

Dramblio nosis pati jaut-| vadas, kuris apsidairo, ar 
riausia vieta ir todėl, grę- negręsia koks nors pavojus, 
siant pavojui, dramblys sa
vo nosį suriečia.

Dramblio snuky iš viso 4 
dantys: du viršuje, du apa
čioje. Kai dantys sudyla, 
atauga nauji. Per visą gy
venimą dramblys 6 kartus 
maino dantis. Be to, iš 
dramblių snukių kyšo ilgi

kius pirštus su nagais. Di
džiulė dramblio galva lai-; 
kosi ant trumpo kaklo, i 
Dramblys-negali savo galvos 
nulenkti; nei pakreikti į ša-: 
lį. Blogai; prisieik dramb- Į 
Ityi, jei jis neturėtų' ilgos 
nosies. Nosis drambliui ate 
stoja rankąs.. Dramblio no
sis taip stipri, kad jis nosim 
gali laužyti rankos storumo 
šakas. Nosim dramblys ir 
vandenį geria.;
jis pritraukia pilną nosįi?^

Įsitikinęs, kad pavojaus nė
ra, duoda ženklą ir linksmai 
pasipila dramblių banda*. į 
Jie visi sulenda vandenin, j 
Drambliai visiškai sulenda į 
į vandenį ir, prisitraukę pil- Į 
nas nosis vandens, prunkš
čia save ar savo draugus. 
Kai kurie taip giliai sulen
da vandenin, kad matosi tik 
jų nosies galiukas. Dram
bliai taip pat moka puikiai 
plaukti.

Bet štai drambliai atsigė
rę ir išsimaudė. T*

miškan. " : !
Drambliai gali .ganą grei

tai bėgti.; Kartais, jįęško- 
dami geresnio maisto, .jie 
nubėga po 25 kilometrus į 
valandą. Jei' pakely: dram-] 
bliai antranda smėlio, tai 
jie voliojasi, lyg maži vai-1 
kai.

Rodos, kad tokiems dide
liems gyvuliams negalima 

, užlipti kalnam Pasirodo, 
Dieną drambliai slepiasi kad drambliai per kalnus 

•i -i i , . v» .... iiuioiYiį u.uvoc!. Jie pramina pačius geriausius
dramb ys uosto m cmpmeja. nekenčia įvairių karš- > takelius ir taip išsirenka

Tv .priešų. ■' Patelės' vienodai
Is pradžių glamonėja 4^' svetimus vaL

'yUS vandens, o paskui suleidžia j 
iš nosies snukin. Nosim 1^.^ tanklwynuose

■ 4 4.-KM.X o- i ucvnunuo ii“ taip išsirenka
gale yra ! tų šalių vabzdžių, nuo ku-Į pačias patogiausias vietas,

Į rių ginasi nusilaužę nuo me-1 kad negalėtų įr žmogus 
lys'visa kią gali puikiai ap-idžįų šakutes. Bet štai prą-| taip išrinkti. Lipdamas kaL 
čiuopti, o paskui įsidėti snh-j deda leistis'’saulė ir oras dar lnan, dramblys klaupiasi ant 
kiū; Piršto pagėlba jis gdli-rosi’vėsesnis. Tuomet dram J pirmutinių kojų, ir pamaži 
paimti plačius mažiausius bliu vadas Visą bandą senai šliaužia augštyn. Leisda- 
daiktus: sidabro pinigds, 'pramintu takeliu Veda gerti, masis žemyn, dramblys atsi-

Pačiam nosies 
nirštas. Tuo pirštu dramb- j

nešioti kroviniai ir taip to- -1
Atminkite

stebėjęs, kad mes sustoja
me, dramblys pasitraukė 
miškan, kad duoti mums 
kelią. Bet mano arklys bi
jojo eit takeliu. Tuomet 
dramblys pasitraukė dar to
liau: miškan ir pradėjo mus 
drąsinti garsiu prunkštimu.

daiktus: _ , . _ . _ | _ __ ____________ —
popierio gabalėlius ir t. t. Iš pradžių ant kranto išeina gula ant pilvo ir pirmutinė-Į nuolatos Jam reikėjo krai- r

ša dukart kas savaitė., Žuvų 
! aliejaus, bent po šaukštą kas 

Lai- diena. “Thyroid tablete, P.

Triple bromides, grs. 15, tąb- 
’ Imkite po 1

Ir dar vienas dalykas.
ike lytinio susinėsimo,- kaip jau D., gr. J/i., No. 100”— po vieną 
Ituri sėkla išsiliet, tai aš per- prieš valgymą, per keletą mė- 
traukiu, vengdamas didelės nosim-' Taip gi gaukite bromo: 
šeimynos. Alėtas kenkia svei
katai?'Man labai dažnai pe-jlets No. 100.
čius skauda, ir mano moteriai arba po 2 stikle vandens ir da 
pečius skauda—-ji nusiskun- su trupučiu sodės, bent kartą 
džia. Aš dirbu aukso kasyk--kas diena, ant nakties.
lose. : • • i Netikusiai baigiami susine-

IŠimai, žinoma, labai daug ža
lios daro vyrui ir moteriai, o di-Atsakymas
i v •- Visokių, Drauge, yra prie-į dėlės šeimynos vis vieną taip 

žasčių to mėšlungio, kaip Jūs 
arba

, pi’ie-

siartinęs, ■ aš- pamačiau pri-,Bet atklys.-nenustojo drėbė- ,zasclu mes(un„lo
jaukintą dramblį, kurs; vie-Ijęs. Tuomet dramblys R-.vXVe “
nui vienas, -be, žmogaus, pe. sislėpė,-..miškotąnkumynbo-; pigjtarankio?' Wpiatine ......
siojo rąstus.-. Matyt, slinku sė... ’Kąi -mes-: prajojome, žastis:*-. esti ai\bą .--persilpna

.buvo jam rąstai nešiotu nes di'ambl^iišlijiĮįo iš miškoTrį- kraujo apytakai kurioj; kūno
/♦.Vdfc.t- eaI'dėi;spaįfįp®įfekrau- .. . . _

jagyslių susighybjm'o.’Varba dėl l-120, No. 100.
? takelis buvo labai sihurasdr paėmęs ' rąstą, ridėjo namų.”

J \ V/ Šimėnas. A
• ■. » ’ . ., % > I .

neišvengsi. Juk Jūsų, sakėt, 
ir gi didelė jau šeimyna.

• Kai kada nuo tų traukučių 
dar . gi gerai paimti po vieną 
atropinps tabletę. •• “Atropine 
sulphate, gr. 1-100 or gr.

A . kY; - , ’
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' duot džoint -boardui, kad šis 
darytų atatinkamus žingsnius 

'delei išmetimo E. Keller, iš ge
neralio manadžeriaus vietos ir 

Branch 11, American Federation of Silk Workers Unijos Nariai Baisiai Pasipiktino Savo paskelbtų generalio manadže-Į 
Vadais McMahon, F. Gorman ir E. Keller už Pardavimą Nacionalio Audimo Pramonės ,1 ia“s "nkl.Į?"®'.i »vi iv i oi avo eiliniai nariai! laip

Darbininku Streiko ir Pradeda Apsivalyt nuo Pardavikisky Vady [ir reikia. Laikas, senai jau lai
škas buvo mest iš vadovybės to- 

■ - - [kilis pardavikus, kaip E. Kel-
ller. Jei mes būtumėm senai tą 

isirinkimą. [padarę, tai šis mūsų streikas,
(4) Nutarta, kad E. Keller ikuris 1Sšav0 15 kalbininkų gy- 

• - ...................... [vasčių, nebūtų buvęs parduotas,
komiteto susirinki-! Kokia dabai Pateisono šilko 

mus. Ir jeigu kurie egzekuty-1l’raplon5s darbininkų padėtis? 
vio komiteto nariai bandys įsi- Kadangi streikas

Paterson Darbininkai Veja Lauk Streiko Pardavikus

su-
U.

25

retorini skaityt protokolą. Pa- taip daryt, tai pavesta tam 25 ! 
įstarasis bando skaityt. Susirin-1 narių komitetui šaukt tokį su-i 
(kimas sekretoriaus neklauso ir; ’ ’ 1 ' I 
'reikalauja rinkt pirmininką, i
Reikalauja vest susirinkimą . nebūtų daugiau įleidžiamas į eg-j 

.konstitucijoj nusakyta tvarka, zekutyvio
■'Sekretorius, liepiamas E. Kelle- 
1 rio, vis bando skaityt protoko-

Spalio 6 d., 1934 m., įvyko 
surinkimas A. F. of S. W. 

road šilko departmento. 
jsirinkimą šaukti privertė

Kellerį, generalį manadžerį, 
narių komitetas, išrinktas A.
of S.W.U. specialio narių susi
rinkimo, kuris buvo sušauktas 
prieš E. Kellerio norą rugsėjo 
(Sept.) 30 d. Kadangi spalio, .
6 d. E. Kelleris buvo priverstas nePaxyko istiaukti.

• la. Vienas narys griebė proto- ]eist E. K. į ekzekutyvio komi- 
;kolą iš sekretoriaus rankų, bet, fet0 susirinkimus, tai tie nariai

Sekreto-! j 
šaukt reguliai-į nariu broaJ silk rius _snw^ė kumščia tam nariui reigų ir 
departmento susirinkimą, tad krūtinę. Tad puolė kiti na- natai. 
E. Kelleris išanksto nujautė 
kas jo laukia, todėl jis prie jo ! 
prisirengė su didžiausiu atsar-1 
gurnu. ii 

Susirinkimas buvo šauktas 10 } 
v. ryto unijos mažojoj svetai- į 
nėj, kurion nei trečia dalis na- 
rių negali sutilpti, ir įsakė sa
vo pasekėjam, kad jie susirink-

bus prašalinti iš ėjimo savo pa- 
užims jų vietas alter-

buvo at-

Taip ir Jack Rubinstine-Jor. 
Yenarelli džiaugėsi iš to laimė
jimo, girdi, kaip tai nesi
džiaugti, juk pripažino UTWU 
ir kontraktą pasirašė ant vienų 
metų. Bet ar ilgai tas kont
raktas egzistavo?
Ką Rado Sugrįžę Darban? ,

Kaip tik visi dažų darbinin- 
i kai sugrįžo darban, taip grei
tai National Piece Dye Works 
Kompanija išmetė 20 kovinges- 
nių darbininkų iš darbo, nepai
sydama L_______ _ _
pasirašyto kontrakto. O 
stine su Yenarelliu nei

būtų tikras - salaveišis. • Tas’ 
pats E. K. prieš pasibaigimą 
streiko sakė, kad dėt visas pa
stangas išmest AF of L vadus, 
kurie parduoda darbininkų 
streikus, bet kada jau streiką 
pardavė, tai E. K. sako, kad 
E. Kelleris esąs geresnis kovo
tojas, negu komunistai, žino- 
■ma, jis geresnis del bosų ir E. 

TV . „ , , , ,, K., bet ne del darbininkų.Is kozno sumokėto duokhu do-, ‘ ’
i-iii -vi ir -I Vanagas,lerio lokale pasilieka 15c, o vi- j_______________________ ■
sus kitus sunaudoja Amerikos

nežiū- 
moketi

žios: oficierių algos!
Kožnos ' darbininkas, 

rint kiek uždirba, turi 
duoklių po $1 į mėnesį,
pinigų 20 centų eina palaiky
mui McMahonų-Gormanų kom
panijos; 10 centų Amerikos 
Darbo Federacijai, Greenam- • 
Wollam; 10c dayerių federaci-1 

, jai; 10c šapų čermanam ir tt.'

Rubinstine-Yenarellio Darbo Federacijos Unijos ir 
UTWU vadai del savo politikos. ĮRubin- 

nosies Vabalus.
Worcester, Mass

įšauktas be mažiausių darbiniu-1 neparodė, 
bosai da-1 
Vieni nu-

kams laimėjimų, tad 
bar naudojasi proga.
muša mokestį, kiti nebepriima

pama-

tad! į krūtinę.
iriai jų tarpan, kad neprileidus 

p prie didesnių muštynių.
Policija įsimaišė taipgi, bet į menedžeris neturi teisės išmest 

•areštuot tą narį bijojo, nes po- I narių iš unijos bei suspenduot 
'licija pamatė,^ kad milžiniška | narius. Ir jeigu atsiranda ko-1 
■ didžiuma prieš E. K., J. A. ir,kje apkaltinimai prieš bile na-i 
į sekretorių, ir kad ji yra beje- rįf įad tie apakltinimai turi būt 
Igė suvaldyt eilinius narius, ir 
kad jei jie darys ką nors, gaus ^uį 

tų nuo 9 vai. ir užimtų prieki- *r -D i kailį.

(5) Nutarta, kad nei egzeku- 
(tyvis komitetas nei

Bet dažų darbininkai 
te, kad tuo būdu gali ir visus iš
mėtyti iš darbo ir paskelbė

atgal karingesnių darbininkų į streįką ne tiktai Patersone, ale 
nei eRzenu-., . . u * ir Williamsport, Pa. Mat, Na-

i generalisib'n,nkl,s Permaino iš dieninės tional pie(;e Dye Works turi 5
Isiftos i naktinę šiftą ir, sėkmė- fabl.ikus: 3 fatersone, 1 Wil- 
' ta t (’inYrJiAVT Un

darbą; treti nepasitikimus dar- ir Williamsport, Pa. Mat, Na-

jje to, šiandien Patersone vėl; ]jarnSpOrte ir 1 Kanadoj. Dar- 
I streikuoja apie 50 dirbtuvių. Ir 
tokis sumišimas yra Patersone 
todėl, kad streikas tapo parduo- 

j tas per mūsų tokius E. K. ir 
i Gormanus.
[ Beje, 6 d. spalio, A. F. of S. 
W. U. narių reguliaris susirin
kimas nutarė uždėt assešsmen- 

_ ________ ___ 7 Nūtarta sugrąžint pilnas po $1.00 ant kiekvieno uni-
Ijis nei su policijos pagalba ne- !teises tiem nariam, kuriem E. jisto, kuris tik dirba, su tikslu,

priduoti egzekutyviam komite-1 
O šis turi perduot skundą ; 

narių visuotinam susirinkimui ’
nes sėdynes. Bet eiliniai na- ponaį Turėjo Neštis Laukan delei išsprendimo, 
riai, sužinoję apie E. Kellerio 
triksą, irgi nepasivėlavo ateit į 
susirinkimą. !

s i
Viršininkai Pakvietė

Policiją
Kaip tik nariai pradėjo rink

tis į svetainę, tuojau pribuvo 
tuzinas policistų ir įsibriovė į Į 
svetainę. Mat, E. Kelleris ma- ; 
nė, kad pasamdydamas tuzinąpriešingai: 
policistų ir pastatydamas sve- Į 
tainėje prie durų nugązdins ei- j 
linius narius ir šie bijos eit į putinai Prūseikos-Butkaus suga- 
svetainę. O jis su savo pasekė- |dintų žmonių, bandė šaukt eili- 

is šeimininkaus susirinkime, ■ n’us nar^us laukan. Bet maty- 
_ (darni, kad niekas jų neklauso, 

pamatę (ir patys at&isedo.

Tad E. K., matydamas, kad

įsuvaldys narių, sušuko, kad su- j Meilei is^ ii jo klika' buvo at-, kad suteikus pagalbą streikuo- 
Įsirinkimas užsidaro. E. Kebe- jčmus už veikimą prieš E. K. ir j jantiem audimo pramonės dar- 
iris ir sekretorius movė pro du- ĮJ0 kliką. j bininkams.
ris, šaukdami narius laukan, !
manydami, kad sudemoralizuos

• ! susirinkimą ir išsives dalį susi-
' (rinkimo laukan. Bet išėjo kaip

’: nei vienas eili-
Unis narys nesekė laukan paskui

Tik pora lietuviškų, ga-

jais 
kaip jam patinka. Bet varg-, 
šas apsiriko. Nariai, i 
policijos būrį, pasipiktino E. [ Išėjus E. Kelleriui, susirinki- 
Kollerio ir policijos žygiais ir [ mas .nusimalšino. Tačiaus po- 
dar daugiau į svetainę grūdosi, ■ ]jcija‘, matomai po E. Kellerio 
nors pU rija apie 1,000 narių ‘ komanda, nenorėjo leist susirin- 
į susir r neįleido, kuriem ir .kimo tęst. Bet tapo įrodyta iš 
vietos mažoj svetainėj [konstitucijos, kad susirinkimas
nebūtų buvę. įgali tęstis ir be generalio ma-

Nariai, kurie galėjo įsigrūst į inadžeriaus sutikimo, bile egze- 
svetainę, vienas kito klausė: |kutyvio.komiteto nariui atida- 
“Keno čia susirinkimas, ar A. ■ rant iš naujo. Policijos ser- 
F. of S. W. Unijos, ar parda- Įdžentas matydamas, kad eiliniai 
viko E.’Kellerio su policija?” jnariai el^iasi konstituciniai ir 
Ir kuomet E. K. pasirodė antjnuo konstitucijoj nusakytų tei- 
platformos, kaipo vadas, tai dvi j 
leidės suplojo rankom; viena iš 
tu E. K. “sweetheart”. O per

- j šių geruoju nesitrauks, ir jai 
i prisieis dau'giau policijos šaukt, 
P I kad išvaikyt susirinkimą, tad 

svetainę prieš E. K. nuaidėjo ’policijos; serdžentas, pamojęs 
ranka, nuėjo galan svetainės ir 
susirinkimui nebekliudė. Tuo
met pirmininkas buvo išrinktas 
nuo flioro ir susirinkimas ėjo 
tvarkingai;

Nariai Pasmerkė Vadus 
Pardavikus

Eiliniai nariai, visi, rodosi, 
kaip susitarę, griežtai pasisakė 
prieš E. Kellerio pardavikiŠką 
vadovybę ir pasmerkė visus jo

griausmingas paniekos bū.
Nariai Nesidavė Bosauti
E. K. atidaro susirinkimą la

bai susinervavęs ir kalba dre
bančiu balsu, nevykstančiai. 
Svetainėje prieš E. K. darosi 
nepaprasta atmosfera. Nariai 
E. K. antrašu siunčia kompli
mentus: “išdavikas!” “pardavi- 
kas!” E. K. mato, kad jam 
kalbėt daugiau nebėra galimy
bių, pareiškia, kad A. F. of S. žygius. Tik apie trejetas E. K.

TT n i 11 r I O aL A 1 11 r* /J VA m 4- T7'W. U. broad silk departmento 
egzekutyvis komitetas, 5 d. spa
lio, turėjo susirinkimą ir nuta
rė, kad šio susirinkimo pirmi
ninku turi būt George Anthony. 
Ir pašaukia J. A. vest susirin-j yra šie: 
kimą. Eiliniai nariai visi, ro

pasekėjų bandė apgint E. K. 
žygius, bet tas nepadarė nei 
mažiausio pateisinimo tarpe ei
linių narių E. K. žygiam.

Padaryti svarbesnieji tarimai

(1) Pasmerkta F. Gorman, 
dos, kaip susitarę sušuko, kad McMahon, Green ir E. Keller 
pirmininkas turi būt rinktas į už pardavimą audimo pramonės 
nuo flioro ir J. A. neves šio su-Į darbininkų nacionalio streiko, 
sirinkimo. Tik keli Kellerio be jokio darbininkam laimėji- 
pasekėjai šaukia už J. A. ! mo.

J. A. bando apgaut eilinius; (2) Nutarta atsišaukt į kitus 
narius, kad Šie nesipriešintų jo; A. F. of S. W. U. ir U. T. W. 
pirmininkavimui. Jis būdąmas ! 
pirmininku būsiąs geras bbisas 
ir visi jam būsią lygūs. Šian
dien, girdi, reikią diskusuot al
gų mušimas ir kiti unijos svar
būs klausimai, o ne pirminin
kas. Ir, girdi, ar kam tinka, 
ar ne, jis vesiąs šį susirinkimą.

lokalus, kad pasmerktų virš mi
nimus vadus: F. G., McM., G. 
ir E. K. už pardavimą audėjų 
streiko.

I

(7) Nutarta, kad L. Valgo į 
būtų atgal priimtas į egzekuty- 
vį komitetą. Mat, L. Valgo 
įėjo nuo Nacionalės Unijos į eg- ! 
zekutyvį komitetą su pilnom tei- |auzių (dye house) darbininkus 
sėm, kuomet abi unijos susivie-! U.T.W.U. šauks streikan. Ma- 
nijo. Bet E. K. su savo kli- tote, kuomet audimo pramonės 
ka buvo prašalinęs L. Valgo už I darbininkai streikavo, tai tuo- 
veikimą prieš E. K. pardavikiš- 
kus žygius, ir už veikimą delei 
eilinių narių labo.

Nevyko Kelleriui Tapt 
Diktatorium

Dažų Darbininkai, 
Apsisaugokit!

Laikraščiai praneša, kad dai-

met U.T.W. nešaukė daiauzių 
darbininkų streikan, kada vi
siem sykiu šimtą sykių būtų bu
vę lengviau streiką laimėt. 
Bet kuomet vienos šakos darbi
ninkus pardavė, tai tuomet 
šauks kitos šakos tos pačios in
dustrijos darbininkus streikan, 
kad atskirai būtų lengviau par

Matote, E. K. turėdamas ga
lią, kaipo fašistinis diktatorius, 
spendavo ir prašalino eilinius 
narius nuo ėjimo savo pareigų, j duot. Daiauzių darbininkai, bu- 
kurie tik drįso pasipriešint E. dekite!
K. pardavystėms; ir jis atsisakė kan, žiūrėkite, kaip jūsų strei- 
šaukt narių susirinkimą. Bet* kas bus vedamas ir kas jam va- 
kuomet buvo priverstas sušaukt fdovaūš. Jei jūs to riepadarysi- 
susirinkimą, norėjo diktatoriš- te, jūsų laukia tas pats, kas at- 
kai, kaip Hitleris, jį vėst. Bet sitiko su audimo darbininkais, 
tas eiliniams nariams jau buvo 
perdaug. Ir šiuo sykiu jie pa
rodė, kad tokie išdavikai jų il
giau nebekomanduos. Ir atėmė 
jam tam teises, kuriom jis besą
lyginiai naudojosi. ; į

Beje, taipgi nutarė rekomen- i

Jei iššauks jus strei-

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos mėnesinis 

•susirinkimas įvyko spalio 2 d.
Delegato iš Tarptautinio Dar-

Rugsėjo 30 d., 7 vai. vaka-^W"^ Apsigynimo raportas 
ro, ALDLD .84 kuopa surengė i i »«talta išnešti pro-
streiko užbaigimui prakalbas J Pnesvietmės valdžios te- 
Lietuvių Svetainėj, 62 Lafa. ror?., kur buvo suareštuota 13 
vette St. Prakalbos ir klausi-l(larb,n,nk«1 Antras raPortas 

ibuvo is Komiteto Kovai Prieš ■
Kalbėjo d.‘ D? M~‘šolomskas, Ka,ra-. ir Fašizmą- Nutarta pa- 
 . Centro sekretorius.1 nnktl auk« tam tlkslul> ° kiek 

Kalbėtojas labai aiškiai priro-į^oks iki ^—pridėti iš iždo, 
i _ . . ............... ...................... Nutaria realai kvti atfitnva tflrn.

Paterson, N. J

bininkai streikavo dvi savaites tmai tęsėsi iki 11 vai. 
ir privertė bosus priimti atgal į 
darbą tuos kovingus darbiniu-, ALDLD. 
kus. dė, kaip šis šilko darbininkų INutarta palaikyti atstovą tarp- 
Dažų Darbininkų Sąlygos I streikas likos judošių A.F. of 1 tautiniam profašistiniam ko-

L. vadų parduotas. O jis tu
rėjo būti laimėtas del visuo-

mitete; išrinktas A. Serbentą. 
» v *

Atstovas nuo Svetainės Ko-
Dabar pažiūrėsime, kaip da

žų darbininkai yra išnaudojami. 
Skubinimas nesvietiškas. Maši- menės, del darbininkų labo, o[miteto prašė prisidėti prie ren- 
nerija patobulinta (pagreitin- del mažumos sukčių, tur-1 giamų fėrų, kurie įvyks 1, 2 ir 
ta). Darbininkas nedaspėjai — čių ir gemblerių su bosais. Jei-1 3 lapkričio. Nutarta prisidėti, 
tau bosas liepia eit namo. Da- gu AF of L vadai G.reen iri 
žų darbininkų alga $13-$16 sa-1 kompanija vestų streikus del į 
vaitei. Mat, Institute Dyers I darbininkų labo, tai jie neda- 
kompknija pasirašė kontraktą, rytų bendro fronto su bosais, 

Ale gubernatoriais ir net su prezi
dentu Rooseveltu. Su tais po
nais jie daro derybas, kad 
duotų miliciją, mušeikas. O 
jei to negana, tai net armija 
bus siunčiama prieš streikuo
jančius darbininkus.

Draugas kalbėtojas taipgi 
nurodė ir apie nekurias kitas 
šalis, kaip darbininkai kovoja 
ir po kokia vadovybe geriau 
iškovoja. Tikrumoje pasiro
do, kad tik po komunistų va
dovybe darbininkai turi laimė- 

'jimų, kurių žymiausiu pašau- Mūsų: draugija visuomet re-I 
lio gyvenimo istorijoj yra So- mia darbininkišką judėjimą, 
vietų Sąjunga. ! Aš tikiu, kad ir darbininkai..

i Prakalbose publikos buvo mus parems. 
• j dikčiai, net ir stovinčių. Trys 

vyručiai buvo atėję įsitraukę, 
Jermuot, bet paskui pamatė.

tad 
iš- 

2-3

(Oct.). 
pietų ir 
Jūs visi, 
praeities,

kad mokės $23 į savaitę, 
kompanija pagreitino mašineri
ją, įvedė didesnę paskubą, 
nebeduoda darbininkams 
dirbti pilną laiką, o tik po 
dienas į savaitę.

Tai dabar matome, ką laimė
jome. kuomi Rubinstine-Yena- 
rellis-Kelleriai džiaugėsi! Net 
ir “pape” Prūseika Bendro 
Fronto prakalbose agitavo už 
Amerikos Darbo Federacijos ; 
vadus švaicerius - Kellerius, 
smerkdamas nacionalę uniją ir 
komunistus. x Mat, “papei” i 
Prūseikai komunistinė ašaka 
gerklėj stovi.

Šio Streiko Pardavikai
Pažvelgkime, kaip šiais me- j 

tais buvo vedamas prisirengi- „‘ėmylb >
rvr o n cit Ir zx i vrnro otVai ' * !

Dar turėsime vieną iš svar
biausių pramogų, tai uždary
mas Olympia Parko. Įvyks ne- 
dėlioj, 21 d. spalio 
Prasidės 4 vai. po 
trauksis iki vėlumos, 
draugai, žinote iš
kad Olympia Parko vakarienė 
būna viena iš puikiausių. Ku- 
korium turėsim visiem gerai 
žinomą Ambrozą Lukošiūną, 
kuris tame darbe turi 20 metų 
patyrimo. Todėl, kaip vietiniai 
lietuviai, taip ir iš apielinkės 
atvažįuokite 21 d. spalio 
(Oct.) į Olympia Park, o bū- * 
site pilnai užganėdinti.

mas prie streiko ir pats strei
kas. UTWU vadukai dėjo vi-

pirma laiko 
laiko miršta?” 
turės prakal

LS ir DB Draug. Koresp. 
ir'sekrt., J. J. Bakšys. '

Baltimore, Mdtai ir susitvarkė. Aš mylin- [ 
tiem įsigerti draugam patariu [ 
einant į parengimus žinoti, kur' 
kaip užsilaikyti. Kur prakal-; 
bos, tai ne balius. Elgiantis j 
pritinkančiai* bus ir jums ir 
publikai dailiau praleist laiką 

Kam Gaila Pardavikų?

. Po prakalbų buvo iš publi- 
[di, kontraktą sulaužysime, nes | kos klausimų. Vienas drąugas. 
i kontraktas pasibaigia spalio 24 [ prūseikinis* klausė, kodėl Ru- ■ 
d., 1934 m. O antras pirminin- sijoj darbininkai 1 '_____

i kas, Geo. Beldenzi, susiorgani- u£ vieną kiaušinį tris, o už tu- Hollins St., bus daug, daug pa- 
!zavo tam dažų federaciją ir rei- ziną—60 rublių. 7’ " ‘

Taua bosai užgyrė Rubinsti- kalavo, kad būtų streikas pa- jam sako:
. . Tarp dviejų pirmi- šinis tik trys rubliai, tai kam 

ninku kilo didelis susikirtimas, pirkt tuziną, kur turi mokėt 
Prezidentas 1733 lokalo, J. A ,_, j

Ammirato, važinėjo po kelis 
kartus Washingtonan, kur tu
rėjo konferenciją su Francis 
Gorman. Bet kaip audėjai iš j 7? ! Z1 vienos pusės spaudė Kellerį, (7. 
taip dažų darbininkai dėjo vi- j - 
sas pastangas priversti Ammi- Jnk~aiy ’‘tad ’so’vietu :raštus skaitome kasdieną dien-
ratą šaukti dažų darbininkų i,a|džia turi patvarkyma apl į raštyje “Laisvėje,” bus pas 

-------- ...... bagetus, o ne darbi-1"1115-8“ mum,s!
Pasinaudokime ta proga vi- 

draugas, prūseikinis,; si, nę tik mūsų organizacijų 
vėl klausimą davė ir diskusijas (draugai ir draugės bei “Laia- 
varė, bandydamas apginti po- vės” skaitytojai, bet lai skam- 
ną E. Kellerį, Patersono dist- ba plačiai Baltimorėje, visur 
rikto UTWU vadą* kuris, kaip jr visiems, * jogei: Dr. J. J. 
visi žinom, yra Greeno leite- Kaškiaučius kalbės spalio 21 
nantas. Tokį pono gynimą pu- d., Lietuvių Svetainėje, 853 
bliką šaltai sutiko* Buvo ir j Hollins St. 
daugiau klausimų: naudingų 
ir nenaudingų. Patarčiau drau- 

igams ateityje studijuot svar- 
į bius dalykus, kurie ant naudos 
;mums patiems, o ne išnaudoto
jams.

Pora iš sklokos žmonių la- 
Ammirato bai myli ant gatvės kampų dis

kusuot ir atkalbinėt žmones 
nuo ėjimo į darbininkų susirin
kimus, parengtus del darbinin
kų labo. Vienas iš jų, E. K., 
net pilvą susispaudžia iš abie
jų pusių, kad geriau galėtų 
išrėkti. Trūksta tik muzikos,

Atmeskite visus Relation* kas< UTWU vadukai dėjo vi- 
Boardūs, imkite streiko vado- | sas pastangas, kad tik nedaleis- 
vybę į eilinių narių rankas. Tik | įj darbininkus streikuoti. Nuo 
eilinių narių vadovybėje, per j pjrmos dienos, kaip tik audėjai 
dirbtuvių komitetus, streiką ga- ^paskelbė streiką, tai ir dažų 

[darbininkai norėjo streikuoti. 
I Ale J. Ammirato, UTWU 1733 
lokalo pirmininkas rėkė visa 

I gerkle, kad nestreikuokite, gir-

ama laimėt.
Buvęs Streikieris.

Kaip Ilgai Paterson Dažu Darbininkus 
Apgaudinės A. Federacijos Vadai?

Visiems Svarbų

Taip, draugai, ir draugės, 
linksma žinia ši yra pranešti, 
jogei taip gerai mums žinomas „

i draugas Dr. J. J. Kaškiaučius 
'spalio 21 dieną bus pas mus, 
Baltimorėje.

Sekmadienį, 1:30 vai. po 
turi mokėti1 pietų, Lietuvių Svetainėje, 853

PATERSON, N. J.—Čia rei-’ 
kalinga pakalbėti, kaip ilgai da
žų darbininkus apgaudinės Am
erikos Darbo Federacijos va
dai: Greenai, Gormanai, McMa- 
honai ir kiti.

Nuo generalio streiko, 1933 
metais, Patersono dažymo indu
strijos darbininkai energingai 
kovojo ir lošė didelę rolę strei
ko laiku. Ta dažytojų didelė 
rolė ypatingai pastebėta 1933 
metų general i am streike. Mat, 
čion randasi žymus šilko dažų 
pramonės arba geriau pasakius 
išdirbystės centras. Patersone 
užbaigiama apie 85 nuošimčiai 
šilko ir pristatoma į marketą.

Keli Bruožai iš Praeities
Kada dažų darbininkai strei

ką išplėtė ne tik Patersone, bet 
(3) Užtvirtintas 25 narių ko- j pasiekė ir kitus miestelius, kaip 

mitetas, išrinktas eilinių narių!tai Lodi, N. J., kur randasi di- 
specialiam susirinkime, kuris į džiausiąs tos rūšies fabrikas pa
buvo sušauktas prieš E. Kel- j šaulyje, bosai pamatė, kad tai

Solidarumu Išvengė Atakos ^er^° norą» ir Pavesta Jam> žadine juokai, kad darbininkai pasi- 
i 'ryžę laimėti streiką. Tada Unit-;an^

ed Textile Unijos organizato- j^lankučių. 
riai Jack Rubinstine ir Jor. Ye- 
narelli, pradėjo bosams pirštis, 
girdi, pripažinkite UTW Uni
ją; jeigu ne, tai National Tex
tile Workers Unija (raudonoji) 
paims vadovybę ir sukels dau
gelį neramumų bosams ir UTW 
Unijai.

25 narių komitetas praneštų 
broad silk departmento egzeku
tyviam komitetui, kad jis su
šauktų broad silk departmento 
visuotiną narių susirinkimą už 

Trukšmas tęsiasi pusę,dviejų savaičių ir kad paskelb
tų, jog bus unijoj rinkimai į vi
sas įstaigas, kur yra reikalin
ga kokie urėdai. O jeigu eg
zekutyvis komitetas atsisakytų

Eiliniai nariai šaukia, kad tu 
ne geresnis esi už E. K., tu ir
gi prisidėjai prie pardavimo 
streiko, tad tu šio susirinkimo į 
neveši. "" ’“ ...
valandos. Įnešimas nuo flioro 
rinkt pirmininką. J. A. bando 
skaityt dienotvarkį. 
klaiko. Tad J. A.

nų-Yenarellių planus ir pradė-,skelbtas, 
jo manevruoti, visokias specia-, 
les konferencijas laikyti Ham- j 
iltęn viešbutyje tarpe UTWU I 
Rubinstinų-Yenarellių ir Insti-I 
tute Dyers Ass. Manevravo per 
ištisas dvi savaites, kad tik da
žų darbininkus atskyrus nuo au
dėjų ir suvarius atgal į fabri
kus, kad sulaužyti šį didelį 
streiką.

Kas žadėta Suvarant 
Dirbtu ven? 1

Išstreikavus dažų darbinin
kams keturias savaites, Jack 
Rubinstine-Jor. Yenarelli, UT
WU organizatoriai sušaukė spe
ciali susirinkimą Turn Hall, pa- 
reikšdąmi, kad bus balsavimas. 
Jie pareiškė, kad UTW Upija 
turi 10,000 (dešimt tūkstančių) i 
narių. Balsuojama būsią seka-1 
mai: Kas sutinka taikytis už 
$23 savaitei ir kas ne (prieš). 
Balsavimas tęsėsi per ištisą 

tam tyčia padirbtų 
Ant rytojaus pasi- 

4,000 sutipka grįžti 
minėtom sąlygom, o 
nesutinka.

Kalbėtojas sikalbėjimų tarpe mūsų, balti- 
Jeigu vienas kiau- moriečių, ir Dr. J. J. Kaškiau- 

čiaus, kaip tik mums visiems 
svarbioje temoje “Delko darbi
ninkai žmonės 
sensta ir pirma 
Mat, daktaras 
boms šia tema. <■ fe

O po tam, kiek naujų klau
simų gims mūsų mintyse už
klausti; juk tai ypata, kurios.

i 24 rublius daugiau.” Bet apart 
į to, d. šolomskas išaiškino, kad 
ne darbininkai turi mokėt tiek, 
ale tie, kurie dar gali be dar
bo gyventi, arba tie, kurie va-. 

įžiuoja i Sovietų Sąjungą pasi-i 
Įžiūrėt, augštesnės kilmės, su 
i daugiau kapitalo kišeniuje, ne-, 
'gu darbininkai,

streiką. Atidėliodamas diena I taksuotį 
Į po dienai, ponas Gormanas Pa-Ininkus 
matė, kad jam gali būti prastai 
ir paskelbė, kad streikas at
šauktas ir limėta tas, ko rei
kalavo. Bet kitaip pasirodo.

Audėjam po streiko numušė 
Įant masto nuo j/2 iki ll/į. cen- 
Itų; vietoj laimėjimo, tai yra 
i pralaimėta. Dabar jau ir sklo- 
jkininkai pamatė, kad jų vadai 
[niekas daugiau,* kaip tik parda- 
vikai.

Kitas

Vinco Duktė.

W*

Niekas ne
liepia sek-

> ■Mbv ••>: ;■ •?/••.«’■ •W ->5’

rodė, kad 
dirbti virš 
apie 2,000

Tada vietiniai 
kaip The Morning 
Evening News, 
antgalviais uždėjo, 
darbininkai

♦ Riebios Oficierių Algos
Po kiek algos gauna UTWU į 

1733 lokalo oficieriai?
Pirmininkas 

gauna po $35 savaitei; Geo. 
Beldenzi — $35; vice-preziden- 

laikraščiai, tas—$28; sekretorius—$23; an- 
Call, The tras sekretorius—$23;

didžiausiais rius—$28; keturi biznio agen- 
kad dažų tai po $28 į savaitę; organiza- 

streiką , laimėjo, j torius, Jor. Yenarelli—$35. Gra-

kasie-

Karo Pavojus
MASKVA. — Sovietų val

džios laikraštis “Izviestija” 
vėl atžymi pavojų taikai ry
šy j su Jugoslavijos kara
liaus nužudymu, ir nurodo, 
kad šį darbą atlikusieji te
roristai gavo paramos iš tų 
fašistinių šalių, kurios pa
čios nori drūčiau įsigalėti 
Jugoslavijoj.



Ketvirtas Puslapis Antradienis, Špp

Waterbury, Conn LEGAL NOTICES, LICENSEWHbLESALE - RETAILS: BEER, WINE, LIQUOR,

Svarbus Susirinkimas "Laisves” 
Skaitytojų; Puikus Koncertas

"Laisvės” skaitytojų. ALDL' 
D narių ir šiaip pritariančių1 
revoliuciniam darbininkų judė
jimui susirinkimas įvyks tre
čiadienį, spalio 17, 8 vai. va
kare, 774 Bank St. Draugai,' 
visi dalyvaukit, daug svarbių 
dalykų bus apkalbama, o ir 
mūsų dienraščių vajaus reika
lai jau čia* pat, prasidėjo. To
dėl susirinkę išdiskusuosim,, 
kaip mes sėkmingiau atliksi-i 
me savo užduotis. !

Puikus Bus Koncertas

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 294 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 7913—5th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK J. CASEY
Ave. Brooklyn, N. Y.7913—5 th

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1165 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control law. at 5411—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

THOMAS 
5411—5th Ave.

Kings, to be consumed

F. MOLLOY
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. .NOTICE is hereby given that 
RL 2825 has been issued to the undersigned ( RL 1792 has been issued to the

NOTICE is hereby given that ’ License No. 
’ RL 1541 hr.c beer, leeucd tc the ur.dcee:gr.ed 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6911—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

1 _ THOMAS KELLY
691T—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned
NOTICE is hereby given that License No. 
B 7043 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 223 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

JOHN CHIUSANO
223 Wythe Ave. Brooklyn, N.

to sell beer, wine and liquor at reta.il, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5918—8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

IDA M. DUGGAN 
IMPERIAL TAVERN

5918-J-8th Ave. Brooklyn, N. Y.

License No. 
___  _____ __  undersigned 

to sell beer, wino and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 645 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the promises.

FRANK POMARICO
645 Atlantic Ave. Brooklyn, N. ’ Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 432 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law ht 790 Metropolitan Ave„ Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the'premises. .

DOMINIC P. FERRARA
790 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

of

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 203 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 165—33rd St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises. i

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1757 has been 
to sell beer, wine 
der Section 132 A 
Control Law at
2176 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD

issued to the undersigned 
and liquor at retail, un- 
of the Alcoholic Beverage 
1586 Flatbush Ave. and

be consumed on the

ANNA 
4TH AVE. BAR 

165—33rd St.

RADONIC 
and GRILL REST.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1137 has 
to sell wine 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 268 Court St., 
lyn, County of Kings, 
the premises.

KATHRYN 
268 Court St.

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

Borough of Brook- 
to be consumed off

MILES
Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1223 has been issued to the undersigned 
to sell boor, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage con
trol Law at 99 Bridge St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL RUGGIERO, JR.
99 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1142 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 2849 Cropsey Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, 

Alcoholic

LOEFFLER
1586 Flatbush Ave. and 2176 Nostrand Ave. 

Brooklyn, N. Y.

Dalyvauja keli geri artistai: 
K. Menkeliuniutė, visiem gerai 
žinoma dainininkė ir artistė; 
jau daug ją girdėję šioj apie- 
linkėje, jie dar daug kartų eis 
ją girdėti dainuojant. Bet 
dar daug lietuvių nėra ją gir
dėję, tad dabar gera proga iš
girsti už prieinamą įžangą.

der Section 132 A 
verage Control Law 
rough ' of Brooklyn, 
be consumed on the 

EDWARD
444 Court St.

of the
at 444 Court St..
County of Kings, 

premises.
HERBERT

Brooklyn, N.

un-
Be-
Bo-

to

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

LYDIAN REST.
136 Flatbush Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1271 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 1810 Nostrand Ave., 
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumeti on the premises.

THOMAS F.
1840 Nostrand Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6816—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM CLYNES 
OUR HOUSE TAVERN 
Ave. ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
L 783 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 478 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN J. BREEN
478 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

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

CHARLES RINZLER
Ave. Brooklyn, N. Y.•131—5th

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

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

6816—4th

of Kings, to be

INC.
Brooklyn, N. Y

Beverage 
Borough 
be con-

POLLITT
Brooklyn, N. Y.

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

PATRICK J. KENNEY 
474-176 Coney Island Ave. Brooklyn. N. Y.

! NOTICE is hereby given that License No. 
I RL 3112 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail, 
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 1529 Ndbtrand Ave-., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

THOMAS B. TORMEY, Jr.
| 1529 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE* is hereby given that License No. 
B 7037 has been issued to the iindersijsned 
to sell beer at retail, under Section 76Aof 
the Alcoholic Beverage Control Law at 846 
Jamaica Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

I TOM CHANTOS, GEORGE HOMS
i 846 Jamaica Ave. Brooklyn, N. Y.

un
Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE 
RL 2633 
to sell beer, wino and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1082 St. John’s Place, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be; 
consumed on the premises.

■FRED HEILMAN, MICHAEL MURPHY 
LITTLE INN BAR and GRILL

1082 St. John’s Pl. Brooklyn. N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 161-3—43rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

A. VIŠNIAUSKAS

NOTICE is 
RL 549 has 
to sell beer. 
Section 132 
Control Law 
of Brooklyn, 
sumed on

hereby given that License No.1 
been issued to the undersigned 

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

at 305 Flatbush Ave. .Borough 
County of Kings, to be con- 

the premises.
RICHARD PRENDERGAST

Ave. Brooklyn. N. Y.
hereby given that License No. I 
been issued to. the undersigned: 
wine and liquor at retail, under I 
A of the Alcoholic Beverage' 

Control Law at 1145 Flatbush Ave.. Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to be! 
consumed on the premises.

MIDWOOD GRILL INC.
1115 Flatbush Ave. Brooklyn. N. Y.

305 FJatbush

NOTICE is 
RL 738 has

NOTICE is hereby given that License 
Nos. RL 5554 and RL 1471 have been issued 
to the undersigned to sell beer, wine and li
quor at retail, under Section 132 A of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
ward Ave. and 1286 Bedford Ave.', 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

JAMES SHAPIRO 
16 Howard Ave. and 1286 Bedford 

Brooklyn.

16 Ho- 
Borough 
be con-

Ave.
N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 562 Grand Ave., Borough of

; NOTICE is hereby given that License No.
RL 2080 has been issued to the undersigned 

' to sell beer
Section 132 

; trol Law i 
, Brooklyn, County 
l'on the premises.

LOUIS
CLOVER

NOTICE is 
RL 409 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

512 I

wine and liquor at retail, tinder ■ 
A of the Alcoholic Beverage Con-1 

at 5121 Avenue N, Borough of: 
of Kings, to be consumed i

JOHN CUSACK
BAR and GRILL

Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No.J 
RL 1318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of tile Alcoholic Beverage 
Control Law at 179 Bay 19th St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNATIUS MARGIOTTA 
MARGE’S BAR and GRILL

179 Bay 19th St. Brooklyn. N.

NOTICE is 
L 670 has 
to sell wine 
tion 132 A 
trol Law at 1573 . Flatbush Ave., Iwiuuxn. 
of Brooklyn. County of Kings, lo be con-1 
sumed off the premises. i

SAMUEL PECKELIS 
1573 Flatbush 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-1

Borough:

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

PETER PAPPAS 
REX RESTAURANT

84 Flushing Ave. Brooklyn, N. Y.

NO 1 ICE is hereby given that License No, 
RL 4028 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 15—1th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY MORTON TAVERN. INC. 
15—4th Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1802 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 802 Columbia St.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM BRAND
802 Columbia St. Brookfc’n, N. Y.

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

JOHN J.
48 Bėard St.

O’CONNOR 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3708 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 8219--5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

AUGUST OSSENFORT 
Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby
■ RL 90 has
I to sell beer, wine and liquor at retail, un-;

Y. der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 173 Bridge St., Borough of. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. CHRISTOPHER FAZZI
173 -Bridge St. Brooklyn, N. Y.

given that License No. I 
been issued to the undersigned NOTICE is hereby gi ven tha: License No.

1327 has been issued to the undersigned 
wine and liquor '
132 ‘

L 1 
to sell 
Section 
Control 
of Brooklyn. _ _ _ _____
sumed off the premises.

VALENTINO TROVATO 
6415—18th Ave. Brooklyn, N. Y.1

at
of the Alcoholic 

at 6415—18th Ave., 
County of Kings, to

retail, under 
Beverage 
Borough 
bo con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 755 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un- 

122 _2 ..... ..1_ __ L Beverage
Borough 
be con-

der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 1016 Flatbush Ave., 
of Brooklyn. County of Kings, to 
sumed on the premises.

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

8219 -utii

NOTICE 
RI 
to 
Section 132 
Control I,aw 
of Brooklyn, County of Kings, 
sumed on the premises.

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

9715-17—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
3521 has been issued to the undersigned 

:ell beer, wine and liquor at retail, under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 9715-17—3rd Ave.,. Borough tzs---- ( con_

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1145 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 888—5th Ave!*, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, lo be consumed 
cn the

888--5th

premises
JOHN J. KEATING

KEATING’S TAVERN
Ave. Brooklyn, N. Y.

NO 1 ICE is hereby given that License No. I RL 3139 has been issued to the undersigned 
L 1381 has been issued to the undersigned į to sell beer, wine and liquor at retail, un
to sell wine and liquor at retail, under Sec- Į dor Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con-■. Control Law at 951 Grand St., Borough of 
trol Law al 76 St. Marks Ave., Borough of | Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
Brooklyn, County of Kings ,to be consumed | on the premises.

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

off the premises.
SAUL LIFSCHITZ

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

A. Višniauskas turi gražų j 
muzikalj baritono balsą; New i 
York ir N. J. apielinkėj turi. 
gerą darbininkuose simpatiją.' 
Šioj apielinkėj pirmu kart teks[ 
jis mums išgirsti dainuojant. 
Dalyvaus geras smuikininkas,1 
kurio vardo nesužinojau; bai
gęs Yale Universiteto konser-j 
vatoriją ir puikus profesorius 
toj mokslo šakoj. Dalyvaus 
Stygų Sextetas. skambins me-1 
lodingus kavalkus, žmogaus, 
jausmus kutenančias melodi
jas.

Dalyvaus programe ir Vili-' 
jos Choras. i

Koncertas įvyks sekmadienį, > 
spalio 21, "Venta” svetainėje, Į 
103 Green St., Waterbury. ■ 
Conn.

Svetainė atsidarys 7 vai. va
kare, įžanga tik 50c.

Viską Nugirdęs. ;

■ NOTICE is hereby given that License No. 
RL 431 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 6401 — 18th Ave., Borough 1 
of Brooklyn. County of Kings, to be con- ' 
sumeti on the premises.

WILLIAM FUELO
WALKER BAR and GRILL 

18th Ave. Brooklyn. N. Y. '
--------------------------- - I 
hereby given that License No. ' 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail, under 
Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3580 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 7022—18th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2525 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 7424 —13th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JESS and 
7421—13th Ave.

NOTICE 
RL 389 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 301 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premisos.

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

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

7022-

6401-

NOTICE is 
RL 715 has 
to sell beer. 
Section 132
Control Law 
of Brooklyn, 
■sumed on

390-6

A. of the Alcoholic 1 
at 390-6—5th Ave., 

County of Kings, to 
the premises.

OTTO KAHN 
OTTO’S TAVERN

5th Ave. Brooklyn, N.

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

JOHN ENGELHARDT 
THE DARK TAVERN

Jamaica Ave. Brooklyn, N. Y.651

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 234 Cleveland St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MINNIE E. HARTMANN
231 Cleveland St. . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 161 has 
to sell beer, 
der Section

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

verage Control Law at 2112 Nostrand
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
consumwl on the premises.

ARTHUR SELIG 
GLENWOOD RESTAURANT 

2112 Nostrand Ave. ^Brooklyn,

Kings, to be consumes!

PAUL. INC.
Brooklyn, N.

PRANEŠIMAI iš KITUR

Ave., 
to be

apie darbininkų tėvynės nuveiktus 
: darbus ir kitus įspūdžius. M, 01- 
gin yra žymus žurnalistas, lektorius 

Lietuviai dar- 
I bininkai nepraleiskit progos išgirsti 
Į koncertą, prakalbas ir tuomi parem- 
sit “Daily Worker’’ vajui sukelti 

I $60,000. Philadelphijos distriktui yra 
(nuskirta sukelti $3,000; gi virš $2,000 
‘jau sukelta per organizacijų ir Kom- 
Partijos vienetų pastangas. Ant per
eitų dviejų masinių prakalbų orga
nizacijos ir pavieniai sunešė virš 
$1500.

BRIDGEPORT, CONN
Pranešimas Conn. Valstijoj Orga-1 [r. ,^®ra.s kalbėtojas, 

nizacijoms. Draugai, pagal4 nutari
mą Conn, valstijos veikėjų, kad kiek
viena kolonija išmoktų veikalą ir per
važiuotų per visas kolonijas. Tad 
pranešame, kad Bridgeport© LDS 74 
kp. mokinasi “Moteris Gatvėje,” ir šis 
veikalas bus perstatytas 10 d. lap
kričio (Nov.), Lietuvių svetainėje, 
veikalas neilgas, bet labai geras, tin- 1 
karnas rengiant kartu su balių. Ku
rie interesuojatės ir norite, kad šis 
veikalas būtų suloštas jūsų kolonijoj 
—greitai kreipkitės sekamu antrašu: 
J. J. Mockaitis, 387 
Bridgeport, Conn.

Nichols St.,

(245-246)

DETROIT, MICH
Draugijų Svetainės Komitetas ren

gia didelį Maskaradų Balių, 21 d. 
spalio (Oct.), 4097 Porter St., prie 
pat Clark Park, įžanga 15c ypatai, 
bedarbiams veltui. Bus duodamos 
trys dovanos, pinigais ir knygomis.

Šis maskaradas bus skirtingesnis 
nuo kitų tuomi, kad bus maskaradų 
proletarinė programa, 
prie geros orkestros.
skanių valgių, gėrimų ir kitų pasi
linksminimų. Todėl visi būkite ir ne
pamirškite, kad bus skiriamos trys 
didelės dovanos, pinigais ir knygo
mis.

Bus Šokiai 
Taipgi bus ir

Kviečia Rengėjai.
(245-246)

PHILADELPHIA, PA
Svarbūs Pranešimai

Spalio 19 dieną yra rengiamas 
“Daily Worker” koncertas, Broadway 
Arena—Broad ir Christian Sts. Pra
džia 8 vai. vak. įžanga su tikietu 
25c., be tikieto—30c. Bedarbiams 10c.

Koncertinę programą pildys Frei
heit choras ir kiti. M. Olgin tik ką 
sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos kalbės

(245-247)

SCRANTON, PA
LDS. 82 kp, susirinkimas įvyks an

tradienį, 16 d. spalio (Oct.), 7 vai. 
vakare, pas draugą Indrulį, kriau- 
čiaus šapoje, 7921 N. Main Ave. ir 
Bulls Head. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų apkalbet.

• Sekr. J. Norkus.

WORCESTER, MASS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1210 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 6001—-16th Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is' hereby given that License No. 
RL 3732 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 7201—16th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

ANTHONY ESPOSITO, d-b-a 
GREEN LANTERN INN

7201—16th Ave. Brooklyn, N.

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3725 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A 
Control Law at —;jt>tn or., norougn ot |
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH 
369—36th St.

of the Alcoholic Beverage 
369—36th St., Borough of ■

FITZGERALD
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4013 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 1575 Flatbush Ave<, 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the prqniises.

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

Beverage
Bo

bo

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1377 Rogers Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to Ik- con
sumed on the premises.

ROSE l-'ORTE, KARL MILLER 
(5 CORNER BAR and GRILL)

Ave. • Brooklyn, N. Y.Rogers

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

NOTICE is 
RL 790 has 
to sell beer, 
der Section 132 A of . the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1698 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County qf Kings, to .be con
sumed on the premises.

STEPHEN , AVANZINO 
BLACK HORSE TAVERN

Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y. I

NOT1CE is hereby given that License No. 
RL 728 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of 
trol Law nt 163 
Brooklyn, County 
on the premises.

LEO 
LEO’S

163 Hudson Ave.

NOTICE is hereby given that License No. I 
RL 2163 has been issued to the undersigned1 
to sell beer, wine and liquor at retail, un-1 
der Section 132 A of the Alcoholic
Control Law at 566 Flatbush Ave., Borough ' 
of Brooklyn, County of Kings, to be con-j 
sumed on the premises.

JOHN K.
PATIO GRILL

566 Flatbush Ave

MORGAN

Beverage■

Brooklyn, N. Y

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

LAVENTHAL 
BAR and GRILL 

Brooklyn, N. Y.

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

HF.7EN A.
(KELLY’S 

9259—4th Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1297 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 6520—18th Aye., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

MATTEO LEUCI 
PEACOCK TAVERN

6520—18th Ave. Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

KELLY
TAVERN)

Brooklyn. N. Y.

NOTICE is 
L 642 has 
to sell wine 
tion 132 A 
trol Law 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JACOB WAGNER 
Ave. Brooklyn, N. Y.

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

at 425 Sutter Ave., Borough of

Sutler

NOTICE is hereby given that License No. I 
RL 3608 has been issued to the undersigned , 
to sell beer, wine and liquor at retail, under i 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage j ZAPPALA’S 
Control Law at 1001- -60th St., Borough of

NOTICE is hereby given that License No.; Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
RL 4039 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 297—9th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES HAYES
St.. ■- Brooklyn, N. Y.

on the premises.
NICHOLAS GROTTOLA.
RED SWAN BAR and 

1001 -60th St

d-b-a 
GRILL 

Brooklyn, N.

297—9th

NOTICE 
RL 3190 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 614 Flatbush Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

EMMETT GHIGGERI 
611 Flatbush Ave

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

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. . 
RL 2371 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 6004—8th Ave., 
of Broklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

JOSEPH KERR
6004—8th Ave. Brooklyn, 'N. Y.

----------------------------- j
NOTICE is hereby given that License No’. ; 
RL 3941 has been issued to the undersigned; 
to sell beer, wine and liquor at retail, un- , 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage' 
Control Law at 686a Washington Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises. i

ADELAIDE FORNARO
686a Washington Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
I, 999 has 
to sell wine 
t ion 132 A 
trol Law at 6804—5th Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LEO ZAPPALA
WINE and LIQUOR STORE 

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- 

6804—5th Ave., Borough of

6804—5th

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control I,aw at 206-8 Parkside Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN W. HESTERBERG 
DAVID J. FISHER

206-8 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 553 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1354 Bedford Aye., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JEROME P. FREEDMAN 
1354 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 531 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 738--5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ori the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under ' 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage i 
Control Law at 4822 Ave. N, Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed j

", SR. Į NOTICE is hereby given that License No.
Brooklyn, N. Y. bas been issued to tho undersigned
___  ’_________ I to sell l>oer, wine and liquor at retail, un- 

_______ .. ______ LI t No. ' *lcr Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
| RL 2394 has been issued to the undersigned1 Control Law at 265-7 Hamilton Ave., Bo- 
i to sell beer, wine and liquor at retail, under | rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
Section 132 A of the Alcoholic E_____  ________ ' ~ ‘v---------- *—

. Control Law at 596 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

I on the premises. 
NUGENT’S RESTAURANT. INC.

596 Atlantic Ave.’ Brooklyn, N. Y.!

on the premises.
EDWIN A. HACK. SR.

4822 Ave. N ]

NOTICE is hereby given that License No.

8—5th
ANN HEALY

Ave. Brooklyn. N. Y.

Boverae-e consumed on the premises.orouffh Af1 THOMAS DOYLE
265-7 Hamilton Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Licensė No. I 
RL 3820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 581—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the. premises.

PATRICK J. RYAN 
RYAN’S BAR and GRILL

Ave. i Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3121 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic .Beverage 
Co' ;<ol Law at 1095 Manhattan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

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

581—5th

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

BEHRENS and FICKEN 
67 Tillary St. Brooklyn, N.

and wine at retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
Tillary St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

NOTICE 
RL 1354 
to sell beer, wine and liquor at retail, under I 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage I 
Control Law at 520 Vanderbilt Ave., Borough ; 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- | 
sumed on the premises.

JOHN LALIK 
CENTRAL BAR and GRILL

520 Vanderbilt Ave. Brooklyn,

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

NOTICE is hereby given tiiat License No.!
issued to the undersigned 
and liquor at retail, un- 
of the Alcoholic Beverage 
2488 Flatbush Ave., Bo- 

be 1
i-NOTICE is hereby given that License _ .. 
! RL 714 has been issued to the undersigned 
; to sell beer, wine and liquor at retail, under 

Y- ; Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 942 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

RL 3591 has been 
to sell beer, ’wine 
der Section 132 A 
Control Law at Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on the premises.

ALFONSO CIARDULLO 
AIRPORT RESTAURANT 

2488 Flatbush 'Ave. Brooklyn,

to

N.

NOTICE is hereby given that License No. 1 
Brooklyn, N. Y. !■ RL 3163 has been issued to the undersigned Į 

| to sell beer, wine and liquor at reatil, under j 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage | 
Control Law at 3321 Avenue T, Borough of ' 
Brooklyn,* County of Kings, to be consumed • 
on the promises.

VINCENT CIARDULLO
VANDERVEER GRILL |

3321 Avenue I Brooklyn, N. Y. •

SOCHMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4029 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 3820—13th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MINNIE 
( 3820—13th Ave.

NOTICE is hereby given' that License No. 
RL 3718 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ‘at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic <. 
Control Law at 66G Bedford Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

MARTIN J. CUMMINGS
666 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

Beveraite
Borough
be con-

N.

No.

the premises.
JOSEPH GIOVANIELLO 

VENETIAN BAR and GRILL 
Flushing Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 1 
RL 3676 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under . 
Section 132 A of 
Control Law al 7525 
Brooklyn, County <;f 
on the premises.

YATES and 
7525—5th Ave.

NOTICE is hereby given that License 
RL 1653 has been issued to the undesigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 

Beverage 
Borough 
be con-

No.

the Alcoholic Beverage1 
• 5th Ave., Borough of 
Kings, to lie consumed,

FRANK. INC.
Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
and liquor at retail, un- 
of the Alcoholic Beverage 
1098 Flatbush Ave.. Bo-

RL 4125 has been 
to sell beer, wine 
der Section 132 A 
Control Law at 
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

HENRY STERN 
(RIALTO GRILL)

1098 "Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 334 Flatbush Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on tlie premises.

FRED G. BLOOD 
MORGAN F. FLEMING

334 Flatbush Ave. Brooklyn,

NOTICE is hereby .given tlur. License No. 
RL .1138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of 7
trol Law at 578 Wilson Ave., 
Brooklyn, County 
on the premises.

JULIUS HECKER 
HECKER’S TAVERN

578 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y

N.

the_Alcoholic Beverage con- 
Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given tbit License No. 
RL 2091 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 552a Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises..

. ’ . LEFFERTS GRILL. INC.
652a Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

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

at

NOTICE is 
RL 997 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control .Law at 434 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

EMANUEL
CEDAR TAVERN 

431 Coney Island Ave., Brooklyn,

the Alcoholic Beverage 
Ave., 

to
Coney Island 

County of Kings, 
premises. 
VALERIO

N.

NOTICE
RL 3038 ... .._ ______
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at I960 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, 
be consumed on the 

ARTHUR 
KING’S

1960 Flatbush Ave.

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

County of Kings, to 
premises.
BRESTLIN
TAVERN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3409 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 1828 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, Countysof Kings, to be 
consumed on the premises.

GEORGE HUNEKE
1828 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

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

LOUIS BASTONE 
LEWIS’S RESTAURANT

1002—39th St. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby giver that License No. 
RL 2401 has been issue,, to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4023—10th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.'

NICHOLAS GIORDANO
PORT ALBA BEER GARDEN and 

RESTAURANT
4023—10th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No., 
RL 3403 has been issued to the undersigned , 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5201—2nd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO HOST
5201—-2nd Ave. Brooklyn, N.* Y.

the

NOTICE is hereby given that License 
HW 3 has been issued to the undersigned 
to- sell beer and wine at retail, under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8846—20th Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings ,to be consumed on 
the premises.
MICHAEL PACCIONE. FORTUNATO SĖSTI 
8846—20th ' Ave. Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3677 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 245 Monitor St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4067 has been issued to the undersigend 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 835—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES SELIG
Ave. Brooklyn, N. Y.835- 3rd

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

WILLIAM NEWMAN 
MAX BLUMENFELD

864 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

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

Prieš-fašistinio Komiteto mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradienį, 16 d. 
spalio (Oct.), 8 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. Atstovai ■ 
kitų draugijų dalyvaukite ir išgirski
te raportą prieš-fašistinio kongreso, 
kuris įvyko Chicagoje. . .

Org. J. J. Bakšys.

i NOTICE is hereby given that License No. 
i RL 2877 has been issued to the undersigned 
'to sell beer, wine and liquor,at retail, under 
; Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
. Control Law at 6120—4th Ave., Borough of 

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

VINCENT C. BEHRE
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. ' 
RW 280 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec-.

6120—4th

iNuiibi', is nereny given imu incense iso. i ro sen oeer ana wine at retail, unaer oec-. 
RL 995 has, been issued to the undersigned tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con-' 
to sell beer; wine and liquor at retail, un- ' trol Law at 1578" Flatbush Ave., Borough of 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
Control Law at 436-t--5th Ave., Borough of , on the premises. ■
Brooklyn, County of Kings ,to be consumed | 
on the premises.

ERNEST F. FELZMANN 
Ave. Brooklyn,

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2283 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 5123—2nd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

436—5th N.

CARMINE ARCIELLO SORRENTO
ITALIAN AMERICAN RESTAURANT 

| 1578 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y’l

the premises.
THOMAS CARLIN 

WILLIAM THOMAS CARLIN k-a 
UNION BAR and GRILL

-7th Ave. Brooklyn, N. Y.

WATERBURY, CONN

1 NOTICE
RL 1115
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage

i Control Law at 9824 -*4th Ave., Borough of
1 Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
1 on the premises.
I ’ NICHOLAS BOFFA

Ave. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
RL 3407

No, I

9824— 1th

is hereby given tiiat License 
has been issued to the undersigned j 

to sell beet', wine and liquor at retail, un-1 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 991-3—4th Ave., Borough of'
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. !

ERNEST F. FELZMANN 
991-3--4th Ave. ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. . 
RL 1146 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 119-121 Conover St., Bo-; 
rough of Brooklyn, County of Kings, to be ‘ 
consumed on \ the premises. Į

JOSEPH McGUINN i
119-121 Conover St. Brooklyn, N. Y.

No. 
issued to the undersigned i 
nd liquor at retail, under A Rnvni'Qirn ■

NOTICE is hereby gtvcu that License No. 
RL 2756 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 474—54th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAZEL GABLE 
EVERGREEN BAR and DINING ROOM 

474—54th St. Brooklyn, N. Y.NOTICE is hereby given that License 1 
RL 1421 has been issued to the undersigned . 
to sell beer, wine and liquor at retail, under NOTICE is hereby given that License No. 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage BL 2356 has been issued to the undersigned 
Control Law at 1484—86th St., Borough of I to 5011 - wine '‘n<i liquor at retail, un
Brooklyn, County of Kings ,to be consumed i *tcr‘ Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
on the premises.

DANIEL TRONOLONE 
DAN’S BAR and GRILL

1484—86th St. Brooklyn, N.

Vilijos Choro mėnesinis susirinki-' 
mas įvyks 16 d. spalio (Oct.), 774. 
Bank St., 7:30 vai. vakare. Visi cho
ro nariai ir pritarėjai malonėkite da
lyvauti, turim daug svarbių dalykų 
apkalbet. Taipgi prašomo tėvų, ku-1 
rie turite sūnų ar dukterų, kalbinkite ; 
juos prisirąŠyti, marjau kiekvienam j 
bus geriau kaip matys savo sūnų ar- j 
ha dukterį dalyvaujant' darbininkiš-• 
kam parengime o ne ant gatvės kur j 
nors vaikščiojant.

Choro pirm. L. Žemaitienė.

is hereby given that License No.NOTICE . „___  ___
RL 1770 has tyeen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 162' Metroiiolitan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to-be 
consumed on the premises*.

CHARLES ZAILSKY
152 Metroiiolitan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. j 
RL 2658 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, wine and liquor at retail, un-i 
der. Section 132 A of; the Alcoholic Beverage I 
Control Law -'at 1115' Rogers Avel, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed ųn the premises.

MELVIN JOSEPH GREEN , 
1115 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y. i

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 40 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 5724—8th Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HOPCKE, WILLIAM FITTER 
(GUS’ TAVERN)

Ave. Brooklyn, N. Y.5724—> 8th

No.

i NOTICE is hereby given that License No. 
I RL 1622 has been issued to the undersigned 
j to sell b^er, wino and liquor lit retail, un- 
■ der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
j Control Law at 8001—5th Ave., Borough of 
I Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
I cn the premises.
I BOR MILLAR CAFE & RESTAURANT. Tnc. 
i 8001—6th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.'
RL 2521 has been issued to. the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ijt retail, under 

Beverage. Section 132 A of the Alcoholic 
Borough Control Law at 1621 Church Ave., 
he con- j of Brooklyn, County of Kings, to 

sumed on the premises.
i RUTH M.

SEARS TEA 
' 1621 Church Ave.

Section 132 A" of the Alcoholic 
Control Law at 210 Parkside Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sinned on the premises.

DEWEY BRAGGER 
GARDEN CAFE and CHOP HOUSE

210 Parkside Ave. Brooklyn, N. Y.'

NOTICE
RL 4234

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

to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Beverage 
Borough 
be con-

SEARS
SHOPPE

Brooklyn, N. Y.

i Control Law at 2294 Bedford Ave., 
j of Brooklyn. County of Kings, to 
sumeti on the premises.

JOHN J. .GEOGHAN
2294 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.2291 Bedford

NOTICE is hereby given that License
RL 3101 has been issued to the undersigned NO!ICE is 
to sell beer, wine and liquor at retail, under, in. 153 has 

the Alcoholic Beverage Į to sell beer 
tion 132 A 
trol Law

Section 132 A of tne /iicononc neve rage > 
Control Law at 2091, Nostrand Ave., Borough Į 
of Brooklyn, County of Kings, to be con-1 
sumed on the premises.

LEWIS CIARDULLO 
BARREL GRILL

2091 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

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

Beverage 
Borough 

con-

der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 211 Flatbush Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

RALPH LOMBARDI
BAR and GRILL 

Brooklyn, N. Y.
LOG CABIN

211 Flatbush Ave.

be

Borough 
bo con-

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

at 4802—3rd Ave., Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK
SUNSET HOTEL BAR and GRILL 

48C-— 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

J. NICCOLI

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

DANIEL MORRISON
351 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

reta.il


Penktas Puslapis

i

AL. CHAMADAN Vertė D. M. ŠOLOMSKAS

Karo Propaganda Japonijoj
(Tąsa),

(6) Tofuku Seidziro, “Nereikia Bijo
tis!” Išleido “Sensinsia”, Tokio mieste. 
Knyga įgauna svarbos jau vien tik to
dėl, kad Tofuku Seidziro yra stambus 
veikėjas trijų iksų (slapto skyriaus Ja
ponijos karo ministerijos). Galima ma
nyti, kad jis pirm išreiškimo savo min
ties ant popieros, pakankamai ilgai stu
dijavo pavestus jam karo dokumentus, 
kurie turi didelės tikrovės ir reikšmės. 
Autorius aprašo tinkamai susidėjusias 
del Japonijos karo laimėjimo sąlygas. 
Jis nurodo į tai, kad “įvairios valstybės 
dabartiniu laiku smarkiai susiėdę ir pa
sinėrę kiekviena savo reikaluose ir nie
kas neišdrįs išstot prieš Japonijos pla
nus, kuriuos ji turi įvykinti Tolimuose 
Rytuose. Dar daugiau to, visos pasau
lio valstybės bus Japonijai dėkingos, jei
gu ji kariniu išstojimu sugebės sumušti 
Jungtines Valstijas Amerikos.

“Štai kodėl,—tęsia autorius,—reikia 
drąsiai ir išdidžiai priimti Amerikos iš
šaukimą. Reikia greičiau 'išnaudoti si
tuaciją, reikia taip duoti smūgį, kad net 
žemė sudrebėtų. Persistatykite sau, kad 
visas pasaulis bus liudininkais to did
žiausio ir pasekmingiausio jūrų laivynų 
ir orlaivynų mūšio dviejų pasaulinių gi
gantų! Minų ir šovinių sprogimai dre
bins pasaulį, stulpai liepsnos kils iki dan
gaus. Nei Anglija, nei Francija, ir jokia 
kita valstybė nepakenks Japonijai tame 
kare. Priešingai, tos šalys suteiks Ja
ponijai paramą sutriuškinime neprisoti
namo amerikoniško išdidėlio.”

(7) Nakadzine Takesi knyga “Didelis 
Jūrų Karas”. Išleista Tokio mieste per 
“Karo-Apšvietos Associaciją”. Šiai kny
gai suteikta keturios įžangos: dviejų 
admirolų ir dviejų generolų. Japonijos 
karo ir politikos kritikai skaito ją “pa
čia geriausia, kuri apibudina būsimą Ja
ponijos-Amerikos karą, kurioje viskas 
yra aiškiai ir suprantamai išdėstyta.”

Virš 400 puslapių pašvęsta pasakoji
mui apie tai, kaip buvo ruošiama Londo
no karo laivynų sutartis, kaip intriga
vo Amėrika prieš Japoniją toje konfe
rencijoje, kaip būk buvo papirkta kele
tas Japonijos atstovų, dalyvavusių toje 
konferencijoje už 6 milionus dolerių.

j Ypatingai ryškiai aprašomas veikimas ir 
i kova Japonijos, Anglijos ir Amerikos 

šnipų. Atskirai aprašomas veikimas 
i Japonijos šnipų Amerikoje, kurie smulk- 
: meningai ištyrė visas slaptybes Jungti

nių Valstijų karo orlaivių vežiko laivo
I “Saratoga”.

; Antroji dalis knygos pašvęsta prieš- 
‘j karinei situacijai ir pačiam Japonijos- 

i Amerikos karui. Daugybė visokių įvy
kių ir atsitikiųių su šnipais, prdstitutė- 

\ mis, papirkimais ir t.t. iki to, kada Ame- 
; rika pateikia ultimatumą. Suprantama, 
'i “visa Japonijos liaudis buvo apimta pa- 
{ sipiktinimu prieš Ameriką.” Netikėtai 

užpuola Amerikos bombiniai orlaiviai ir 
tonus bombų numeta ant Tokio miesto.

• Bet išstojimas Japonijos priešorlaivinių 
j spėkų, kaip ir paprastai Japonijos raš-
• tuose, “sunaikina Amerikos orlaivyną.”

Tuom kartu ant jūrų pasirodo galin- 
i gas Amerikos karo jūrų laivynas. Japo- 
! nijos minininkai nuskandina begalinį kie-
* kį Amerikos karo laivų. Bet “štai įvyk- 
' sta susiartinimas pačių didžiųjų karo lai

vų jėgų.” Ir autorius sekamai aprašo 
būsimą mūšį:

; “Išstoja karo laivynas dievo (Japoni- 
! jos) šalies. Galingi ir dideli karo laivai
■ mūsų laivyno... Prasideda sprendžia- 
' masis mūšis... Didelis ir sprendžiama- 
I sis mūšis krato žemę ir dangų. (Žemę 
i jūroje?—Vert.).

“Japonijos orlaivininkai didvyriškai 
pakyla i orą. Japonijos laimė ar pražū
tis priklauso nuo ši.o mūšio. Japonijos 

| submarinai atlieka stebuklingai drąsų 
I užpuolimą ant priešo... Amerikos ka- 
įv ro laivynas galutinai sunaikintas...

“Vienok staigiai gaunama žinia, kad 
kitas bombinių Amerikos orlaivių laivy- 

i nas prasilaužė ant Tokio miesto... Ge-
■ ro nuo jų negalima laukti... Visos mū- 
j su spėkos puolėsi Tokio miestui į pagel-
* bą.”
i Ši knyga jau turėjo desėtkus laidų, o 

dabar perdirbta del vaikų į pasaką ir į 
karinę pasaką del jaunimo. Reikia pri
pažinti tą, kad toji vaikų pasaka labai 
skleidžiama ir vaikai su ukvata ją skai- 

! to!

romas permirkant krakmolą žodžiai būt mum 
sierine rūgščia, ir iš to išeinam'suprantami, 
tis kietas produktas yra 
namas vynuogių cukrum 
pe sugar) arba sirupu 
cose.”

Alfred W. McCann
knygoje “Valgymo Mokslas” 
puslapyj 300 sako:

“Glucose kaipo (kamšalas 
yra ženklas sugadintų anglia- 
vandžių valgio daiktų,.. kurių 
perviršis maiste vidutines ame
rikiečių šeimynos yra daugelio 
ligų priežastis.”

Loft kompanija pabrėžtinai 
aiškina, jog jų produktai yra 
daug naudingesni valgyti ne
gu kad produktai padaryti su 
glucose. Jie džiaugiasi, jog šis 
išradimas kaip padaryt saldu
mynus be glucose, yra jų pa
čių originališkas išradimas. Ki
tos saldumynų išdirbystės, kol 
kas, vis dar naudoja glucose. 
Už tai Loft kompanija sako, 
kad jų biznis pakilo šiuo lai
ku vyriausiai todėl, kad jų 
produktai yra be glucose. nau-; 

Įdingesni žmogaus sveikatai ( 
įjuos valgAnt.

Loft kompanija turi 180 sa
vo krautuvių, dauginusiai jų 
turi New Yorko mieste. An
tra vieta, Philadelphija, vė
liaus Baltimore, Washington, 
D. C., Boston ir kitose vietose, j

lietuviams į 
O balsai, balsai• 

vadi-’pas juos skamba bra labai mu-i 
(gra- zikaliai, patraukiančiai. • ;
Dlu-. ogi draugas Višniauskas ir-! 

gi smarkiai vejasi profesiona-j 
savo liūs dainininkus ir įgauna pu-i

Nesvietiškai Pabrango 
Maistas Vokietijoj

man elektros bila.
Aš pažiūrėjau į ją ir tariau sau: 

"Jeigu kaip nors galima sumažint 
šias išlaidas, tai aš pasistengsiu su
rasti, kaip tatai padaryt.” Aš savo 
galvoj apskaitliavau visus dalykus, 
kuriems naudoju elektrą, šviesa, tai 
suprantamas dalykas. Vacuum valy
tojas ir siuvamoji mašina. Radio ir 

. elektrinis prosas ir panašiai. Aš vie-
blikoj VIS platesnę užuojautą. Į STOS ir Hitlerio politikos 1)3.- nu sykiu užmokėjau už visą elektros 
Aido merginos. Nagi jos į' sidare didelis maisto trūku-1sriovę* Na’ 0 kiek’kaštavo elektra ? . * J * siaaic uiaens maisto liuku !kiekvienam iš tų dalyku’ Kiek iš
tiumpą laiką jau suspėjo pasi- mas Vokietijoj. Užsieniai i tos bilos nuėjo ant šviesos arba ra- 

-i- _1----- 1 .. . 9
. . i Taigi aš pasiėmiau bilą ir nuėjau inej3- hitlerininkams; nesitl- j elektros kompaniją ir užklausiau. 

!ki, kad jie atmokės. Todėl; O k^ ag sužinojau, tai nustebino ma- 
, . -i* .-i , . i ... me. Gavau nemažo smagumo taipgi,

jvaig'10 daiktai baisiai pa- I nes aš niekad nebuvau net sapnavus,
o00-400 ; brango. Pav., kiaušinis ! kad aš tiek daug gaunu už savo pi- 
~ikeiXl^Y?j?='-kaŠT’a\CentrS’Oini’"’“ ka" ir elektri"ę

'Vokietijoj 7c; kiauliena; mašiną. Už vieną centą jūs galite 
i Chicagoj $3 už šimtą svarų,;vis^ popieti..

at i? L • . O aa 1 • I Vacuum valytojas yra kita maši-
įO Vokietijoj tplOjUU, KVICCių ; na, kuri daug ir sunkiai dirba už 
i tonas Anglijoj $27, Vokie-’ centą elektros.
jtijoj $79; rugių tonas Ho- Uz 
;landijoj $22, Vokietijoj $73

BERLYNAS. — Del sau-

žymėt-netik kaipo skambioj n maisto nepardavi.1 <Ho arba prosot 
lakstingales, bet ir kaipo akto-i , .x1 • • , • I Taigi as pas:
rės-dainininkės. Puiku, drau
gės, puiku.

Publikos buvo apie C 
ir labai gražiai klausėsi 
granios. Turėjom po 
svečių ir iš Brooklyn^ ir Eliza-j 
betho, neskaitant Newarko a- 
pielinkės miestelių.

Puikiai ir gabiai pirmininka
vo vakarui jaunuolė drg. Anna! 
Stelmokaitė. Sietyną ir Aidą• 
vadovavo ir pianu akompana-i 
vo visiems solistams i.- <iuet- Ke|etas Faktų Anie Dalyką, 
ams nenuilstanti ir gabi muzi- i „ . -- v* • \r j • 
kė, draugė šalinaitė. I.Kuij MeS VlSI NaildOjaiue, 

Šiame choro metiniam kon- 
įcerte programa įtin buvo la- J 
įbai puiki, klasikinė, bet, mano i 
manymu, reiktų turėti ateity ’ 
kiek įvairesnę, apart dainų ir 
smuikos ir trūbos ir mandoli
nų muzikos, tai dar. būt 
kiau, patraukiančiam P 
mos pildytojams, šalinaitei. ir 

Dabar jie rengiasi dar atidaryt vi 
keletą naujų krautuvių.

F. Buck.

Už vieną centą jūs galite išvalyt 
■ keturių kambarių dydžio karpetus.

Skalbimas ir prosijimas paprastai 
yra nugara skaudinanti darbai, bet 
juos atlieka elektra gerai, greitai ir 
pigiai. Už centą ^lektros yra išskal
biama du dideli 
staltiesių, paklodž 
centą galima bus 
prosyti elektriniu

(Daugiau bus)

* Daugiausiai jie čia priren
gia paukštieną. Mums teko 
matyt, kaip jie čia egzaminuo
ja vištas, prirengiant jas mais
tui. Vištos eina per daktarų 
rankas, kur pastebima džio
vos, vėžio ar kitų ligų apsi
reiškimai, tas meta kaipo ne
tinkančias maistui.

Newark, N. J.
Pasekmingas Sietyno Choro 

Koncertas

Soalio 6 diena, Sietynas da- 
v ė savo metini koncertą,, kuris 
labai gerai pavyko visais at
žvilgiais.

Koncerte dalyvavo sekan
čios meno spėkos: Aido Cho- 
ras iš Brooklyn©; žydų Frei- 

i heit Choras*, vietinis; Vengrų 
| Socialistų Choras ir pats Sie
tynas; solįstai: K. Menkeliu- 
niutė ir Višniauskas; Aido 
Merginų Ensemblis; ir vietinės 
Sietyno Choro dainininkės, T. 
Bičkauskienė ir Auna Stelmo- 

. J kaitė—duetas.puslapy.] •
Kaip chorai, taip solistai, 

Švie-; duetai ir Aido Ensemblis dai-

Kaip Loft Kompanija Išdirba Skanumynus “T’1 1
'1067 sako apie Glucose: 

' \ ‘ ~ . | “Komercinis dalykas.
Loft kompanija turi didelįdosi jie neturi laiko nei kvė- sįos spalvos, negalimas iškris- navo po tris dainas, del laiko 

fabriką Long Island City ant puot. Iš darbininkų, didelė di- talizuot sirupas, gaunamas ta- ’ sutrumpinimo, nes 
9th St. ir 40th Avė. Fabrikas 
užima 8,000 keturkampių pė
dų plotą žemės. Ant 8 lubų 
augšČio moderniškai pabuda- 
votas. čia čia gaminama ge
riausių rūšių kava, pyragai, 
cakes, mėsiški valgiai ir viso
kių rūšių saldainiai*). Teko 
savo akimis matyti kaip čia 
viskas gaminama. Pirmučiau-j 
šiai, tai pavyzdinga švara, o 
antra, kaip-patys minimų pro
duktų išdirbėjai aiškino ir įro
dinėjo esamąją medžiagą, tai 
jų produktai gaminami iš ge
riausios rūšies riešutų, kiauši- savo saldainiam, visus pasiskel- trose, 
nių, cukraus, Smetonos, ir vai- bįmų ir pagražinimų dėžėm su pagalba sietinės rūgšties, 
šių. Fabrikas turi savo labo- dalykus, garsinimams iškabas* 
ratoriją, kur pirkdami 1 
skysčius ir kitus daiktus ana- biznio, 
lizuoja savo laboratorijoj ar j ši .kompanija : 
tikrai yra naturališki, be che- didžiuojasi tuom, kad jie 
mikališkų priemaišų produktai.-gamina savo saldainius

šis fabrikas ypatingai past- (K*ucose- 
žymi savo originališkumu ta- KAS YRA GLUCOSĘ? 
ine, kad jis saldainius daro be . 
glucose, ale iš gryno cukraus,’ . , ... ...
ir kitokių naturališkų tyrų ValstlJų Pharmacopoeia Vartojamas kaipo klastingas 
cukrinu medžiagų. Už tai, 
Loft kompanija pastaruoju lai
ku labai gausingai parduoda . ,
savo produktus. Ju fabrikas 8Wamas- ^a^a 
šiuo tarpu dirba 5 dienas j.nebuna pilrmi hydrolyzuotas.” Glucose: 
savaitę.. Viskas daroma njo-| 
d e r n i š klausiomis mašinomis, i
Kaip visur, taip ir čia, skubi-j ta dalis atskirai pereina į nau-j 
nimas d i d e 1 is. F 
taip skubina dirbdami, kad ro-’nėmis tų junginių dalimis.) I

cėberiai baltinių, 
ių ir kt.; už kitą 

per 17 minučių 

Bet Apie Tai Mažai T^ZlllOIJlC—--Vienžrs^centasi/varo elektrinį šal- 
1 dytuvą p^Js^piK&etvirtoš valandos: 

Dorothy Greig . gamina ledo plyteles, palaiko maistą
___  šaltą ir šviežią visą tą laiką.

Vakarais, pavakarieniavus ir išsi
plovus indus, jūs sėdatės ir klauso- 

plvtelę"arba pash i l?s radio- Už vicn‘" cent^ JusJckuso- 
snainnt. kiek 'te* programos per pusantros va- 

• - landos. Kur gi kitur jūs taip pigiai
svarstvklė gautumėte tiek pasilinksminimo ir 

smagumo?
Taip ir toliau. Kiekvienam dalykui, 

ką tik aš suminėjau, elektra taip ma
žai lėšavo. Aš dabar jau nesirūpinu 
delei savo elektros bilos, suprasda
ma, kad už tokią juokingki žemą 
kainą gaunu tiek daug.

(Apg.)

Centas paprastai perdaug neįperka; . 
už jį galima nusipirkt nebent čiau-; 

mojamos gumos j..-,. ___  ,__
P Ui- avert ir tuo būdu sužinot, kiek žmo- 

. gus sveri, nors tai būna dažnai ne- 
. labai smagi žinia, jeigu :

. . . . , . r0(l° svorį ne į tą pusę, i katrą žmo-.visai atsilankiusiai publikai gus nOrėtų. 
Sietynas draugiškai ir nuošir-.' Bet andai aš turėjau patyrimą, 

kuris man įkvėpė naujos pagarbos
Ali * cento- Taip atsitiko todėl, kad aš

G. Albinas. bandžiau apskaičiuot, kaip galėčiau 
--------- r į sumažint savo išlaidas.

Taip beskaitliuojant, štai ateina

džiai dėkavoja.

DETROIT, MICH.
Detroito darbininkų draugi

jos sumanė surengt mokyklą 
visiems, be skirtumo pažvalgų 
politikoj bei religijoj, šio mė-, 
nėšio 6-ta diena išrinko komi-’ 
tetą iš penkių, kuris rūpinsis! 
šiuom darbu. Taigi, mes, komi- • 
sijos nariai, kreipiamės į vi-: 
sus Detroito darbininkus, pri-, 
tarėjus naujos tvarkos kury-: 
bai, subrusti rengtis šiai moky-' 
klai. Ypač jaunuolius būtinai 
reikalinga įtraukti į šią moky- '• 
klą. Mes stengsimės pakviesti I 
geriausius mokytojus.

šioj mokykloj bus galima 
maž daug išmokti-suprasti,1 
kaip mes esame išnaudojami. 
ir bjauriai suvilti* visokių poli-| 
tikierių ir valdininkų. Mums 1 
būtinai reikia prasilavinti po-; 
litinės ekonomijos, kad leng-j 
viau būt galima suprasti, kaip: 
reikia kasdieną už pragyveni- j 
mą kovoti dirbtuvėse ir pašai-' 
pos stotyse. Bus lengviau atsa-! 
kinėti į bile kokius mums sta-1 
tomus klausimus, šio krizio j 
momentu reikia kiek galima 
lavintis, kad suprastume, kaip 
iškovoti žmoniškesnį pragyve
nimą. k ). ‘ I

Mes kviečiam visus rengtis 
prie šio svarbaus darbo. Mo
kyklos laiko pilnai' dar nenu- 
statėm, tėmykite spaudoj, 
“Vilnyje” ir “Laisvėj” bus pla
čiai nušviesta kas link moky
klos ir jos pradžios. Taipgi 
bus ir lapeliai paskleisti. Drau
gai ir draugės, rengkitės pa-. 
tys, paraginkite kitus ir būti-1 
nai užkvieskite jaunuolius į1 
būsimą mokyklą. !

Komisijos Narys.
J. Walteras,

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

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.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

> programa 
džiuma moterys ir merginos, da, kada krakmolas nebūna. tęsėsi lygiai 2 valandas, tai jei 
daugiausiai jaunų merginų.; pjlnai hydrolyzuotas (jis gau-; būt reikėję publikos norus pil- 
Fabrike įtaisyta gražus skyrius namas paprastai per kaitinimą' dyt, kuri didžiumos reikalavo 

v....... ; rūg.štyj e) ; jame daugiau dainuot, tai būt pro- 
, dex-'grama nutęsta iki 8 valandos, 

l ir dextrose medžiagos; kas, be abejonės, būt apsunki- 
tuo- maišomasis sirupas; krakmoli- nę pačią publiką. Dabar ky- 

.” j Ja klausimas, kas geriausia at
liko savo dalį ir ko geriausia 

pageidavo daugiau 
dainuoti? Surišus savo nuomo
nę su publikos aplodismen- 

pat didelę, gerai, įtaisytą, spau-Į daugiausia nemoksliškai nau-;.tais, išeis štai kaip: solistai, 
stuvę. Jie patys darosi dėžes dojamas, biznyje žinomas var- he abejones, mūsų visų mylima 
ir jie patys spausdina tabelius das, kuriuo yra vadinama dex- Menkeliuniutė, kuriai lygaus 

gaunamas iš krakmolo nėra tarp J. V. lietuvių, kuri, 
pagražinimų dėžėm su pagalba sietinės rūgšties.” j kad užganėdiht publiką, turė- 

Fabrikas turi savo labo-'dalykus, garsinimams iškabas*. Winston Simplified žodynas, Jo dainuoti per du atvejus ir, 
.. . .. 1 vaisiM ir kas tik reikalinga prie jųJ.934 m., ant puslapio 415 sa-'ant galo, su Višniausku sūdai- CalifOFUljoS Karščiai piBli

iko apie Glucose: navo duetą, kas labai gražiai i nn |W:i:nniI MpU.
i “Jis yra gaunamas per šie- Išėjo. Labai daug aplodis-^ luIHOny 1"WIU 

mentų gavo sietynietės: Bič-į BERKELEY, Cal. — Cali- 
kauskienė ir Stelmokų Onutėj. fornįjos Universiteto moksli- 
kuiios dainavo paprastas linu-'njnkaį atkasė iš gilaus žvyrio 
dies daineles^labai skambiai, šluogsnio lapus ir kitas lieka- 

Keturi chorai. Kas gi jų nas medžių, kurie ten augo 
laimėjo “vainiką”? Brooklyno(įoo milionų metų atgal. Pro- 
Aidas, ar vietinis žydų Frei-(fesorius R. W. Chaney tvirti- 
heit. Aidas tikrai skambėjo na, jog tuomet Californijoj bu- 
kaipo aidas po plačias šalis,'Vo toks karštas oras, kaip da-Į 
ypatingai jo dvi dainos: “Kai-'bar karščiausiausiose ekvato- 
viai” ir Thaelmanno daina.'pjaus (pusiaujo) šalyse. Vėses- 
Aidas skambus. Aidas didelis riiame ore tokie medžiai ne- 
choras ir labai gera^ išlavin- auga. Jis sako, kad už desėt- 

duočiau kų milionų metų vėl. gali su- 
Bet žydų Frei- grįžt pąnašūs karščiai į Pači-

ir pirmosios pagalbos, kur nuo-1 praskiestoje 
lat būna daktaras ir pora slau-; daugiausia yra maltose, 
gių (nurses). Darbininkui, su- trin 
sižeidus arba apsirgus, t 
jaus duodama mcdikalis pa-'nįs sirupas.” 
tarnavimas. • Oxford Angliškas žodynas

Loft kompanija turi įsitai-! (1933 m.) 237 puslapyj sako publika 
siusi .savo popierinių dėžių ga-Įapie Glucose: 
minimo departmentą, ir taip j “Tai vardas, kuris dabar

svarbiausiai |
.. ; pa-!rinės rūgšties veikimą ant 

be I krakmolo, arba kietame pavi- 
!dale, žinomam kaįpo dextrose. 
Prekyboje žinomas kaipo si- 

i rupas, ‘turintis savyje paties 
GLUCOSE, kaip kad Jungti-; glucose’o ir kitų medžiagų.

aiškina puslapyj 178, yra ve priemaišas.
kas:

“Tai produktas* kuris yra ard žodynas,
krakmolas, doj, puslapyj 1044, sako apie

Funk and Wagnails’Stand-
1932 metų lai-

( Hydrolysis reiškia vandens, “Tai yra žymiausia medžia- 
i pasiskirstymą į dvi jo sudėti-i ga toj grupėj, kurios daiktai 
įneš dalis taip, kad viena ir ki-'yra paprastai žinomi tuo (Glu- 
.. ’/ . !cose) vardu, ir turi kur kas

Darbininkai jus junginius ir tampa sudėti- mažiau saldunio negu nendrių

tas. Aš nuo savęs 
jam kreditą. ~ 
heit irgi išlavintas pagal nu- fico vandenyno pakraštį; tuo- 
merį pirmą ir gal pastarasis met išnaujo ten pradėtų augt 

Jis yra prekybai da- gautų tą garbę, jei jo dainų tokie medžiai.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Phone, EVergreen 7-4785

vakarais.
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue 1
Kampas E. 23rd St.

MM [MMMM

Ignition Specialist

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

Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

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

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

TOTO IM W W TO IM W W W W MW W W W W V M ■

JUOZAS
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Grabinius
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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Hapag-Lkyd Specialiai.
Nupigintos Važiavimo

Kainos į Europą
Hamburg-American Laivų Li-Williamsburgo Darb. Rengias;Išnaudotojai Pailgina Darb. Komunistą Pasiūlymas Ispanė laukta .d.a,;bi.ninkv demonstia- ni^-No^GTrm’aTLioXd 

cijų pnes, fašistų Italiją ir bu-1sRe]bia naujas, specialiai nupi- 
daug policijos prisigrūdę, gintas ekskursiju 
demonstracija neįvyko. žiuoti turistu ir “t

Prie Alkanųjų Maršavimo Valandas iki 72 į Savaitę
Manhattan garadžių savi

ninkų asociacija su pirmadie
niu vėl pailgino darbininkų 
valandas iki 72 į savaitę. Iš- 

smarkus j naudotojų susivienijimo sekre- 
I torius ponas Handelman sa
ko. kad jie viską darė, kad 
tik pagelbėjus Rooseveltui iš
naikinti bedarbę ir buvo įvedę 
NRA darbo valandas, bet da-| 
bar mato, kad iš to nieko nė-! 
ra, tat ir vėl įveda 72 valandų' 
darbą'. Taigi net šis ponas pri-i 
pažįsta, kad Rooseveltas -sus-.

Jam ne- 
susirin- pavyko išnaikinti bedarbę. Jis 

Maršavimui vadovaus tik dalinai sutvirtino Fapitalis- 
Komunistų Partijos kandidatai tinę sistemą ir daugelį darbi-: 
Martha Stone ir kiti. Kalbės i ninku suvilė.
geri kalbėtojai per garsiakal-' 
bį. Lietuviai darbininkai ture- a 
tų masiniai dalyvauti, nes atei
na žiema ir kartu su ja dar 
daugiau padidės bedarbių var-! 
gai.

W i lliamsburgo darbininkai 
energingai rengiasi prie alka
nųjų maršavimo į Albany. 
Maršavimas įvyks 27 d. spalių, 
bet jau dabar eina 
prisirengimas ant vietos.

Penktadienį, 19 d. spalių 
bus maršavimas pas vietos vir
šininkus ir reikalaus, kad jie 
suteiktų bedarbiams pašalpą. 
Tą pat dieną. 7:30 vai. vaka
re, darbininkai susirinks 'ant 
So. 4th St. ir Union Avė. ir iš 
čia maršuos į Grand St. Exten
sion ir HąVemeyer gatves, kur muko su savo’ NRA. 
bus laikoma masinis 
Rimas.

jos Darbininką Pagalbos 
Reikalu

Ir vėl Komunistų Partijos II 
Distriktas ir Jaunųjų Komu
nistų Lygos distriktas išleido 
atsišaukimą į Socialistų Parti
ją ir Jaunųjų Socialistų žmo
nių Lygą, šaukiant juos dėtis 
pagalbai Ispanijos darbinin- 

ikams. Ispanijoje eina aštrios 
kovos darbininkų su išnaudo
tojais. Viso pasaulio darbi- 

, kų pereiga teikti Ispanijos dar
bininkams pagalbą. Tą turi 

įdaryti ir visi Amerikos darbi- 
ininkai nepaisant politinių skh- 
i tumų.

vo 
bet i kainas, va- 

i žiuoti turistų ir trečia klase į 
i Europą. Tos kainos įeina į ga
lią nuo spalio (October) 22 d. 
š. m. ir jos bus tokios palai
komos iki kitų metų balandžio 

I (April) 30 d. šitaip nuvažia- 
Į vus, galima bus. iš laivo išlipus 

fa-1 pabūti bile šalyj per 15 dienų 
ga-jpirm grįžtant atgal. Tuo būdu 

tai atstovavę ,organizacijas, su-j žemiausia kaina . trečiąja klase 
grįžo. Kiek' jau yra žinoma, j galima bus laivu nukeliauti ir 
kongrese* buvo' virš 3',000 de-!atgal sugrįžti už-$109.33 išviso, 
legatų,, nup yeligįnių, socialise i noi‘s su tūlais kainos įvairu- 
tinių, komunistinių ir kitokių >rna’s» priklausančiais nuo to, 

' Į kokiu laivu ir į kokią prieplau
ką važiuojama.'''

fašizmą.! ' Pirmas išplaukimas tokiomis 
išgirsti stebėtinai

Išgirskite Raportą iš
Prieškarinio Kongreso

r 
Kongresas prieš karą ir

šizmą jau. užsibąigė. Dele

» .. 4 « ♦ . . . < r c ♦ r r w r a r » r » ♦ >
.1 » f C • k • * 4 į i I

Lietuviai Dailydes (Carpenters) ;
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius”' jč dĮrbąme 
visokius medžio darbus, kokius tik- npritę 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus - -.y, ’
' * į ’■ ' ■' ’ A : U 11 ‘ ■

Visą darbą padarome už prieinamą kąiną, ’
visados gvarantųojamas ’ •; • L ' U

Charles Alex & T. Markus ; '
208 Grand St. Ext. : Brooklyn, N. Y, J į 

TeL’ STagg 2-2306 - ' > J ■ į 1 ? ; H
-----  . (.iphuX-

*
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Šokikė Ruby Bennet apie 
Sovietą Sąjungą

šokikė Ruby Bennett buvo, 
išvykus į Sovietų Sąjungą, kur 
ji mokino jaunas šokikes įvai
riausių šokių. Sako, kad da
bar Sovietų Sąjunga tvirtai at
sistojus industriniai, daug krei
pia domės į abelną žmonių 
gyvenimą, medžiaginį aprūpi
nimą, juokus, smagumą. Ji 
būdama Sovietų Sąjungoje iš
mokus rusų kalbą ir net tūlus 
šokius, kuriuos seniau artistai 
šokdavo tik carui. Sako, kad ' 
daugelį tų šokių ir dabar artis
tai atlieka proletarams 
vams.

žiūrė

Katė Žindo Voveraite
• i i ! r t ‘ .

« Tūlas /Sippy turi mažiukę 
voveraitę, kurią jis parsigabe- 
ho iš girios. Pas jį yra katė 
su trim kačiukais. Ji taip su
sigyveno su voveraite, kad kar
tu žindydama savo vaikus žin
do ir voveraitę.

Heilo, Heilo Amerika-- 
Koncertas iš Maskvos!”

Pereitą sekmadienį, 
vai. ryto. Nat. Radio Transm. 
klausovai, per stotį WEAF— 
660 kl.. girdėjo “Heilo, Heilo 
Amerika! Maskva kalba. 
Klausykite, jūs išgirsite So- 

i vietų Sąjungos tautų mažumų 
I koncertą. Koncertą išpildys 
tautų mažumų dainininkai ant 
savo nacionalių instrumentų. 
Taip, ir po to prasidėjo kon
certas. Buvo muzikos ir dai
nų iš kazokų, kaukaziečių, bas
to irų, totorių ir kitų Sovietų 
respublikų. Dabar labai gerai 
girdisi. Sovietų Sąjungos ra
dio sujungtuvai gerai suben
drinti su Jungtinių Valstijų. 
Sekamą sekmadienį taip pat 
bus duodamas iš Maskvos kon
certas. Kas turit radio priim
tuvus. tat užsistatykite 9:30 
vai. ryto, ant WEAF—660 
ir' girdėsite1 Sovietų muziką.

organizacijų.: < • , . > • , . I
. Kongresas išdirbo .planus 

kovai prieš karą ir 
Dabar ‘mūsų pareiga 
delegatų raportą, ir 
planų pravedimui.i Žodelis j “L.” Skaitytojus

Draugai ir draugės! “Lais- 
ivė”'nori padaryti kuo įdomiau- 
jsias vietos žinias ir abelnai 

9 .-30 j laikraštį. Brooklyne ir apie
linkėj mes turime šimtus skai
tytojų, 
lankote 
parengimus, sužinote jūsų gy
venimo vietoje visokių įvykių, 
kaip tai: nelaimių, darbininkų 
išmetimų iš namų, susiduriate 
su įvairių pažvalgų žmonėmis, 
ir gaunate visokių minčių, dau
gelis to yra yra įdomu, reika
lauja panagrinėjimo, aprašy
mo, persergėjimo darbininkų I 
nuo gudrių politikierių apga
vysčių ir tt. Tam geriausiai 
gali pasitarnauti darbininkų 
dienraštis “Laisvė.” Taigi, vie
tos žinių red akcija prašo vi
sus ir visas mūsų skaitytojas 
teikti mums žinias. Parašyki
te kaip mokate, kaip galite 
mes Suprasime jūsų mintį, mer 
ne Prūseika ir ne Paukštys, 
kurie nuolatos zurza, kad dar
bininkai nemoka rašyti ir juos 
labai “vargino.”

Viet. Žinių Red. I

Kiekvenas iš jūsų 
įvairius darbininkų

ki.

Jis plauks į Cherbour- 
Bremeną 

Po jo seks gar-

žemomis kainomis 
imtis tų! bus garlaiviu ALBERT BAL- 

' ' " ; LlN, kuris išeis iš New' Yorko 
Ketvirtadienį, 18 spalių, 7 :30 spalio (October) 25 d., o į lai

vai. vakare, “Laisvės” svetai- va susirinkt reikės spalio 24 d. 
nėję, 419 Lorimer1 St.. įvyks naktį,
masinis susirinkimas. Kalbės gą, Southhamptoną, 
kongrese buvę delegatai. Po ir Hamburgą. “ 
prakalbų bus klausimai ir dis- laivis EUROPA, ką išplauks iš į 

Visi ateikite. Įžanga New Yorko spalio 27 d., ir į jį Į 
susirinkt reikės naktį pirm to.1 

Šios naujos ekskursijų kainos.
! suteiks progą pigiai apsilankyti 

ALDLD 185 KP. NARIAM Į

kusi jos.
veltui.

N.Y.D.D’S. Komisija.

Mėnesinis susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, Spalio 18 d., 
pas drg. Mockų, 411 Autumn 
Ave., 8-ta vai. vakare.

Nepatingėkit atsilankyt.
Sekr. M. Misevičienė.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
I

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

KAINOS PRIEINAMOS
&49-9Š9 Willoughby A ve.

f

Tel., Stagg 8847

Pavarė nuo Darbo
Darbininkus

Dar visai nesenai buvo 
tarta transporto darbininkų’

susi- i

Sužeidė Moterį ir Vaikus
žmogus nei prie savo namų 

nesi užtikrintas, kad kokia ne
laimė neatsitikš. Lydia Sha
piro. 38 metu moteris, su dviem 
savo vaikučiais. Daniel. 9 me
tu. ir Stephen 7 metų amžiaus,
išėjo ant gatvės ties savo g.v- unijos su Interborough Transit! 
vennamiu, 1206 Foster Ave. Co., kad ji nemėtys darbinin- 

šeštadienį, Komunistų Parti- ■ Brooklyn. Bet tuom kartu au- kus laukan. Bet išnaudoto
jos 2 kuopa rengė rodymą So- itomobiliaus valdytojas netekęs jąms sutartys nieko nereiškia.! 
vietų Sąjungoje gaminto ju-;kontrolės užlėkė ant šaligatvio Išnaudotojai vėl du unijos; 
džio. 1 
svetainėje. Buvo garsinta, kad i Moteris 
rodys judį “Revoliucionieriaus Kings County ligoninę. 
Atsiminimai,” bet del tūlų - --------------------

• . r

Pavyko Sovietinis Judis

kontrolės užlėkė ant šaligatvio , Išnaudotojąi vėl du unijos;
Rodymas įvyko ukrainųjū’ visus tris skaudžiai sužeidė.. veiklius narius pavarė iš dar-j

- . - - i..---, jr vaikai paimta įibo. '

Aisininiiinai, uet uei tūtų i
priežasčių jį negalėjo rodyti. ApSiaVŲ DarblDUlku Centras i 
Jo vietoje buvo rodomas kai- Apsiavu darbininkai atidarė! 
binis judis “Sniper,” kuris i,„™ h,lo iqq4Š

Trumpos Žinutės y

poilsių bei vaišių; taip pat bus 
proga tiems, kurie ima sau žie- j 
mines atostogas bei nori pasi
smaginti žiemos sportais ir ki
tais patraukimais, kurių tuo 
laiku būna Europos sostamies- 
čiuose ir specialėse pasilinksmi
nimo vietose.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 kambariai, ga-1 

ru šildomi, visuomet yra karšto 
vandens, ir visi moderniški Įtaisy-! 
mai. Randa tik $25.00 į mėnesį.

| Kreipkitės sekamai:
; 436 South 5th Str., Brooklyn, N. Y., 

(244-250) |

Telephone, EVergreen 8-9770

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN 
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme . .

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

• nuo 11 iki 1 dienomis 
' « ' nuo 5 iki 7 vakarais
, .Sekmadieniaįs nuo 11 iki 1

! 84 -Union Avenue > ' ' 
BROOKLYN. N. Y.

± - L"Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

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

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

J. GARŠVAFOTOGRAFAS
JONASSTOKES

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

Iš senų padarau 
• naujus paveiks
lus ir* kra javus 
sudarau bu 
amerikoniškais, 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

B

Graborius (Undertaker)
I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
B
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
•ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimamskrikštynoms i

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Šerpžiii Vyrą- ir • M&ferį 
Chroniškos. . Ligos .Gydomos

Gydoma - Odos 
• IšbČrti’nhi, ■ Krau

jo Nesveikujnai, 
'N ę r v s ‘Ligos 

, Chroniški. Skau- 
( d u 1 i a V ŠfrflVib, 

žarnų it. MČŠla- 
žarn€s Lig<M,-A|- 

' b'elnaą-NūsRbi’
. mas, Neivų |de> 
, gjpiaiJn.CbwUigr 

k i Nesvefkavi • 
mai, Gerklę*.’ Plaučių',? Kvėpuojamų 

| jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų-Ų? 
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pašitikėjiriro 
ateikite pas Dr. Zins.' ‘
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštirnai.
Prieinamos ^Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę • • • » Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

S. LINETZKY
Plauką ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)
223 Second Ave., New York
Kampas 14th gatvės, kambario No. 14 

Telefonas: TOmpkins Sq. €-7697
OFISO VALANDOS:

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

iki 2 po pietų.

Andre Larvine, 13 metų vai
kas, išgalvojo pasivažinėjimą, j

■ Kitas berniukas pastumia jį i 
[vaiko kerečiukyje iš kalno ir 
itaip jis važiuoja. Bet jo “au
tomobilius” apsivertė, vaikas 
j pateko po troku ir buvo antį 
j vietos užmuštas. Į

binis judis “Sniper, ____
taipgi yra labai geras ir žiū
rovams patiko. Pirm oficialio 
judžio buvo rodoma trumpi 
kalbiniai paveikslai drg. Brow
der ir Hathaway, kurie ju- 
džiuose aiškina “Daily Wor- 
kerio” svarbą.

žmonių buvo pilna svetainė. | ____________ ' I ---------
Daug matėsi ir lietuvių darbi-.n i’ • 1 • M • V* L“ ! John Gidor, 65 metų žmo
ninku, o tas labai gerai. Bu-1Darbininkai Won VlCnyhCS ‘gus, gyvenęs 1021 >E- 224th St.
vo' rinkta aukų “Daily Work- 
erio” naudai .

’ Reikia pasakyti, kad dabar 
judžius: ir- švėt'ainės'e gerai 
parodo, pala didelė; judis kal
binis, muzika griežia, taip, 
kad sėdėdamas ir viską gerai 
matydamas užmiršti, kad nesi 
tikrame teatre. Dabar kitas 
judis “Road to Life” (“Kelias 
į Gyvenimą”), taipgi labai ge
ras, bus rodomas “Laisvės” 
svetainėje, šeštadienį, 17 d. 
lapkričio, vakare. T i k i e t ų

savo centrą, kuris bus 1334 j 
Wilkins Ave. Unijiniai darbi-; 
ninkai ir taip dirbanti toje; 
darbo šakoje yra kviečiami at-1 
eiti į savo centrą, nes čia gaus 
reikalingų patarimų ir nurody-l 
mų, kaip reikia kovoti už savo! 
reikalus.

John Gidor, 65 metų žmo

Industrinės Adatos Dąrbi- likosi užmuštas automobiliaus. 
ninku unijos Pildomosios Ta-1 Automobilių valdė H. Golstein, 
rybos atsibuvo susirinkimas, ši kuris laikinai sulaikytas, 
unija siūlo reformistinei Inter-į -—-——
national Ladies Garment Wort1 Bloomingh.dale ligoninė bu- 
kėrs Unijai, kad būtų sušauk- vo patraukta teisman ant $20,- 
ta abiejų unijų narių genėrališ 000. Kaltinimas iškeltas, kad 
susirinkimas ir visi apjungti i ligoninėje būdamas F. L. Mills, 
vieną uniją. Kairiosios darbi- išėjo su kitais pasivaikštinėti ir 
ninku‘unijos nariai nori, kad buvo buso užmuštas. Teismas 
būtų darb. tarpe vienybė, panaikino kaltinimą, 
kad visi bendromis jėgomis ga-| • 
lėtų kovoti už savo reikalus, 
e

kama tik 2o centų. Gaukite ]$ Laivakroviu Darb. Streiko įstudentai-
juos “L.” raštinėj. . . ' |------------Jurininkų Streiko Bendras .

Fašistinės Italijos laivu 
(“Rex” išplaukė į Italiją 334 

Prieplaukoje buvo

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.-

Phone Bryant IF7763
. Valandos: nuo 1—6 po pietų

. ! ' . ( • 1

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, krikšt”- 
rioms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

1 Brooklyn, N- Y.

110 East 16 St N. Y.

• Komitetas laikė susirinkimą ir 
nutarė, kad šiuom kartu ne-Delegatas į Sov. Sąjungą

J Laivų budavotojai darbi- šaukti jeirininkus prie genera- 
ninkai praneša ^Sovietų Są-llio streiko, nes susidariusiose 
jungos Draugams, kad jie iš- sąlygose tas negalima sekmin- 
rinko delegatą į Sovietų Są
jungą, kuris vyks ir dalyvaus 
l’Z-kos metų revoliucijos pami- atskirų laivų darbininkų už 
nėjime. Delegatu yra išrink- j trumpesnes valandas, geresnes 
tas Danielę Mohoney, nuo AD^F^darbjO sąlygas, didesnes algas 
Unijos 607 lokalo. [ir tt.

gai pravesti. Streikas bus ve
damas atskirose prieplaukose,

20 St. James St. East 
Tel. HĄrbour 3424

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

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, KlICH.

čia

1/ H 10 S 8 i | ii O Atviri kojų skauduliai, Garankštį II 11 |J Liliu O duotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
matizmas, Kelių Sustingimas, 

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

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

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

DR. RaA. BEHLA
. ■ ■ ' Vdkietys Kojų Ligų Specialistą^ ' '

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irviiig PI.U;

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.7
O sekmadieniais 9 iki 4 P

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, z < Brooklyn |N. Y
_____ Telefonas; EVergreen 7-1661 k

LIETUVIŲ ANGLIUI KOMPANUĄ,;
Pirmas kfafečs- -'ger/absiod <

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

arba užeikitė pasikalbėti 1'oOsų
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.




