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KRISLAI
Mussolinio Pakalikai. 
Askarių Žudymas. 
“Vienybei”, “Tėvynei’’. 
Jaunimo Frontas.

Hearsto laikraščiai “Ame
rican” ir kiti teisina Mussoli- 
nio skerdynę Ethiopijoj; iš- 
vedžioja, kad Italija beveik 
nieko negavo už savo aukas 
paklotas pereitame pasaulinia
me kare, todėl ji turi atsi
griebti Ethiopijos lėšomis.

Tie patys Hearsto fašisti
niai laikraščiai siundo Ameri
ką ir kitas šalis dėtis su Hitle
riu karui prieš Sovietų Sąjun
gą. Pakelyj į Sovietus, supran
tama, neliktų nei pėdsakų Lie
tuvos nepriklausomybės.

Jieškokite, kiek norite, o 
nesurasite nieko bjauresnio,
kaip fašistinis imperializmas, 
kurį taip uoliai mobilizuoja 
Hearsto geltonlapiai.

Karas rumunų kalboj vadi
nasi ‘ ‘razboj ”—razbajus.

Fašistiniai valdovai gi pa
vojingiausi ir kruviniausi raz- 
baininkai.

Užmušta 3,000 Ethiopų
Atkreipi Ginklus prieš 

Fašistus! Šaukia Italų 
Komunistų Partija

ROMA. — Italijos Komu
nistų Partija išleido atsi
šaukimą į Italų kareivius 
rytinėj Afrikoj ir Italijos 
gyventojus, kad “atkreiptų 
šautuvus prieš fašistinius 

j savo vadus” ir kad nuverstų 
Mussolinio valdžią. Tarp 

žudo kareivių namie ir Ethiopijos 
negrišką ethiopų tautą iš abie- fronte jau gana plačiai pa

skleista Komunistų Partijos 
idant karą

Italų komandieriai pirmon 
karo ugnin pasiuntė tūkstan
čius askarių, tos pačios tautos 
vyrų, kaip ethiopai. Iš nedide
lės savo kolonijos Eritrėjos 
Mussolini prirekrutavo net1 
100,000 tokių sau kareivių.

Taip Italijos fašistai

jų pusių.
Svetimas tautas grobti ir jas 

manifestas,
prieš Ethiopija paverstų ka- 
ru*prieš fašistų viešpatavi
mą.

savo purviniem ir kruviniem 
tikslam naudoti — tai fašis
tų “vieros artikulas.”

S. B.

(Čia seka tąsa Krislų, ku
riuos drg. J. Orman, LDS Jau
nimo skyriaus sekretorius, pa
rašė iš Maskvos. Pirma jų da
lis Įtalpinta ketvirtadienio nu
mery j) :

Taigi Alytaus apskrities vir-
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“Strėlos” rodo, kur link italai žygiuoja Ethiopijoj
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Khartoum Italai Išžudė 2,500 Ethiopų Pirmą Karo 
Dieną; Mūšiai Trijuose Frontuose; Su

mobilizuota 1,250,000 Ethiopų Armija
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EXTRA! ADDIS ABABA. — Pir
mą užpuolimo dieną Italai 
lėktuvų bombomis išžudė bei 

ADDIS ABABA, spalių 4. sudegino 1,700 ethiopų v?- 
—Italijos lėktuvai bombai- rlb. m°terų ir vaikų Ado-
davo Harrar’ą, antrą svar
biausią Ethiopijos miestą

woj. Tankų gi kanuolėmis 
ir kulkasvaidžiais išžudė

su 60,000 gyventojų, tik 150 ^ar ^00 ethiopų. Nugalabir 
mylių nuo šalies sostinės. 110 2,500 žmonių, o priekin
Kiek oro bombomis žmonių 
užmušta ir sužeista, dar nė
ra žinios, nes suardyta te
legrafo ir kiti greiti susisie
kimai. Bet ir jų nepriskai- 
tant, per dvi pirmas karo 
dienas liko išžudyta bent 
3,000 ethiopų, daugiausia 

irAnglai Stengsis Užimt Franci ja ir Anglija Ragina Tautę Lygę, Bulgarijoj Suimta 255 jįgk,i« vyr«> motcr,j *
Ethiopijos Ežerą

Anglija
šininkas nubaudė jaunimo ko- rengiasi siųst savo kariuo- 
misija 250 litų arba 41 para menę iš Indijos į šiaurinę 
arešto vien už tai, kad ji ruo- Ethiopiją, kur italai taikosi 
šė pasilinksminimo vakarušką.

/M.'1.?, 
fii į

Boikotuot Italiją Finansiniai ir Ekono- Sumokslininkai
LONDON. — Italų lėktu-

per dieną pasivarė tik pen
ketą amerikoniškų mylių 
šiaur-rytiniame fronte. / <

Komandierius lėktuvų, iš 
10,000^jiedu augščio bom
barduojančių Adową, buvo • 
Mussolinio,žentas grafas G.- f f 
Ciano.

Ethiopai narsiai gynėsi, iš 
Mussa Ali užkalnių Aussa Į 1 
provincijoj.

Vienas būrys Mussolinio 
kareivių buvo priverstas 
bėgt nuo ethiopų šautuvų iš 
Tigre apskričio tarpkalnio. 
Bėgantiems italams prasky
nė kelią bombomis Italijos 
orlaiviai.

Įvyko įnirtęs susikirtimąs 
tarp ethiopų ir italų Ualual 
srity j pietrytinėj Ethiopijoj, 
netoli “itališko” Somalilan- 
do. Čia italų kulkasvai- 
džiai nukirto 800 ethiopų, 
kurie buvo ginkluoti tik se
noviškais šautuvais ir dur
klais.

Italai iš kanuolių bombar
duoja ethiopų linijas į šiau
rę nuo Adowos.

Italai, kurie sunkiai ir lė-

-

mimai* Planimia Parama Fthmniiai' sOfia -Bulgarijoj su vai vėi atakavo Ethiopijos llullldly JT idllUvJd 1 dl dlll^ lullllvpijdl imta'40' armijos oficierių, tvirtoves miestą Adową.
_______ — ' • j 215 valstiečių Zveno grupės Miestas nuolat bombarduo- 
gai pasiūlymą, kad jokia'narių ir makedoniečių būk j amas kanuolių ir tankų u g- 
Lygai priklausanti šalis nie-1 už tai, kad jie padarę su- nim.

PARYŽIUS. — Praneša-
še pasilinksminimo vakarušką. paimti ežerą Tsaną, iš kurio ma, jog Anglija ir Francija

Nebūtų nuostabu, kad kai- plaukia Nilo upė per Angli- sPahų 3 d. susitarė reika- 
bėtume apie komunistus. Kom. jos kolonijas Sudaną ir Ai-^au^ ls Tautų Lygos, kad^yi- 
jaunimas taipgi rengia vaka- giptą. Tad Anglija pati žada s0^ Lygai priklausančios 
ruškas ir ] 
bet jie tai turi daryti slaptai— 
bet čionai kalbama apie Lie
tuvos Jaunimo Sąjungą! Pra
šome “Sandaros,” “Vienybės” 
ir “Tėvynės”, kurių organiza
cijos arba redaktoriai yra dar 
skaitomi liaudininkų “idėjos 
draugai,” tą dalyką persi
spausdinti. Jei reikia doku
mentais įrodyti, kad taip tik
rai įvyko, turime ir dokumen
tus !

pasilinksminimus, užimt Tsaną su Gondar ap
skričiu.

Roma. — Italai praneša, 
kad jų armija pasiekė Daro 
Tede, 12 ir pusę mylios nuo 
Eritrėjos sienos.

A

Neperseniausiai buvo susi
tvėrus Lietuvių Darbininkų 
Švietimo Draugija. Susirašė 
apie 100 jaunimo ir pradėjo 
veikti. Jie buvo suorganizavę 
sau orkestrą, bandė chorą su
tverti ir šiaip pildyti savo įsta
tus, kurie nurodė, kad jų tiks
las yra “skleisti tarp lietuvių 
darbininkų bendro ir profesi
nio mokslo ir padėti darbinin
kams išsilavinti ir apsišviesti.” 
Sulig šių įstatų, tai turėjo bū
ti veikiama sekamai: “Steigti 
ir laikyti vakarinius kursus, 
bibliotekas, skaityklas ir kny
gynus, rengti paskaitas, lite
ratūros ir pramogų vakarus, 
koncertus, spektaklius ir eks
kursijas, ir leisti laikraščius, 
žurnalus ir neperiodinius lei
dinius.”

Tai gražūs kultūringi tiks
lai, ar ne? Kas gi atsitiko su 
tąja organizacija? Pirmas va-* 
karuškas rengė. Policijos lei
dimą gavo ir viskas atrodė 
kaip “iŠ pypkės.” Staiga, dvi 
valandas prieš pradėsiant pa
rengimą, policija susijieško 
valdybą, areštuoja ją ir įsako: 
“Leidimas atšauktas!”

LONDON. — Italai per
ėję per Mareb upę maršuo- 
ja toliau į Ethiopiją. Ethio
pai traukiasi.

Italai kerta 
kalnų šonais 
kelius per jų 
opi jos vietas.

ROMA. —

valstybės nutrauktų finan
sinius ir ekonominius rei
kalus su Italija.

Francija išvien su Angli
ja veikiausia reikalaus duo
ti Ethiopijai pinigiškos pa
geltos ir ginklų prieš už- 
puolikę Italiją.

Anglija su Francija taip 
pat žada padaryt Tautų Ly-

ko nepirktų iš. Italijos ir -mokslą nužudyt karalių Bo- 
nieko jai neparduotų.

Anglija nusprendė neban-
dyt uždaryt Suezo ' kanalą . • T , ....
Italijos laivams; atranda?telsmas’ *vesta Gausia 
kad tas žingsnis galėtų but f 
jai pačiai pavojingas. I

Pranešama, jog Francijos) 
ministerių kabinetas nutars, 
kad Francija duotų Anglijai 
talkos, jeigu Italija užpultų 
Anglijos karo laivyną Vi
duržemių jūroj.

Antrajame orlaivių už-
Irisą, karalienę ir nugala- puolime ethiopai nuskynė 
Ibint visą eilę kitų augštų!vieną didelį Italijos lėktu- 
į valdininkų. Juos teis karo vą Adowoj.

Adawos apgynimo ko- 
rtelefonų ir laikraščių cenzu- i mandierius per radio pra- 
;ra. ' > įnešė imperatoriui Haile Se-
|  lassie, kad “aš negalėsiu il

giau atsilaikyt.”
Sovietai Stoja už 

Ethiopijos Čielybę

štai kodėl mes kviečiame 
Amerikos lietuvių jaunimą ir 
taipgi viso pasaulio lietuvių

sau kelius 
ir tiesia vieš- 
užimtas Ethi-

Čiepai nuo Kūdikių 
Paralyžiaus

Užpuolė Vykstančius 
Į Mussolinio Armiją

Italai užtaisė 
minomis visą Neapolio prie
plauką, rengdamiesi 
kirtimams su Anglijos 
laivais.

susi- 
karo

ITALIJOJ PAVOJINGA
KALBĖT ANGLIŠKAI

TOULOUSE, Francija.— 
Mussolinio karo priešinin
kai užpuolė 50 italų, vyks
tančių iš Franci jos į Italijos

GENEVA. — Sovietų at
stovas Tautų Lygos Tary
boj Maksim Litvinov vėl pa
sipriešino penkių valstybių 
atstovų komisijos planui, 
pagal kurį Ethiopija buvo 
siūloma padalint į “įtakos 
sritis” tarp Franci jos, Aug

ROMA. — Italijos armija 
šiaurėje žygiuoja linkui 
Makale; stengiasi apsupt 
Adową iš pietų pusės, idant 
užkirst kelią ethiopams, 
siunčiamiems Adowai ap- įaį varosi pirmyn tarpkal-
ginti. Makale stovi apie 60 
mylių j pietų-rytus nuo Ado- 
wos.

Dr. Rosenow ir kiti Min- 
nesotos Universiteto moks
lininkai išrado čiepus nuo 
kūdikių paralyžiaus. Tie 
čiepai jau pagelbėjo 60 ligo- armiją. _ _ . . . ,
nių. Bet apsirgęs turi jų ti ir fašistiniai jų palydo-!vietai negali užgirt jokio davę * A^gTat^mieltelį'da- 
gauti bėgyje 48 valandų, vai. Ant gelžkelio stoties ’ pasiūlymo, kenkiančio bet u m-to atsišaukimus’ kad

ADDIS ABABA. — Italai 
bombardavo ir užėmė inies-

lijos ir Italijos, ir daugiau- teų Maibarą ir Ramat kai- 
šia “teisių” duot Italijai.

Sykiu buvo užpul-j Litvinov pareiškė, kad “So-|

i

idant čiepai duotų geras 
pasekmes.

ROMA. — Fašistai grū-'
1 1 T T A -y-, . • . Chinai Sukilėliai Nužu-konsulą H. A. Bouchen vai- .
gykloj, kad jis nekalbėtų1 de 16 Japonų Karių 
angliškai, jeigu nori išvengt 
nesmagumų. Taip yra kaiti-1 
namas Italijoj ūpas prieš 
Angliją.

PEIPING. — Rugsėjo 29 
d. įvyko du susikirtimai 
tarp chinų sukilėlių ir Japo
nijos kariuomenės šiaurinėj 
Mandžurijoj. Viename mū
šyje, kur dalyvavo 200 chi
nų, tapo užmušta vienas ja
ponų oficierius n du karei-

■ ■ ' i . I1L ■„ M ■! .. U. J ■■Įgl I ■■ i ■■■_■>

jaunimą sudaryti užsienyje 
Lie tuvis ko Jaunimo Liaudies 
Frontą, kuris veiktų, visokiais 
būdais darytų spaudimą ir va-

• A 1 4- * * 1 * * ’iviai; sužeista 12 kareivių.
---------- j—laisvių ,’ .... .

- | Kitame susikirtime ties 
gyvuoja .Sungari upe, arti Chinų Ry- 

“Demokratinės Lais- tinio Gelžkelio, sukilėliai už-

nimą demokratinių, laisvių I
Lietuvos jaunimui — mūsų j
pusbroliams! Lai i
©balsis: ‘
vės Mūsų Pusbroliams ir Gi- mušė 13 japonų oficierių ir 
minaičiams Lietuvoje!” kareivių ir SUŽeidė dll.

Italų orlaiviai, išbombar-

Ant>®!žkeliobar rašto atsišaukimus,’ kad 
i ■ ra- 

„ m j , o • X i. miai laikytųsi ir nesiprie- Todėl Sovietų at- gintų ita|amų

platformos Įvyko susikirti-; kurios šalies pilnai nePri" anie]ini<es gyventojai 
mas. Policija gynė fašistus klausomybei ir jos žemių > , .
ir sužeidė kelis jų priešiniu-ičielybei.” Todėl Sovietų at- v. . ., u ~
kus- ?tovas įsišaukė į Tautų, p? myHų per Eri-

____________ I Lygos trylikos narių komĮ- 
tetą, kad atmestų minimą

Pradeda Tikrinimus 11 1 • 4* R • • * ' ikenksminga Ethiopiios ne-kenksmingą Ethiopijos

nėmis ir upių dugnais, dar 
nesusidūrė su reguliSfle 
ethiopų armija, o tik su gy
ventojais, bandančiais už
kirst italams kelią,

Dabar šimtai tūkstančių 
reguliarių Ethiopijos karei
vių siunčiama į visus fron
tus, kur skverbiasi italai.

• i sfpp

Geriausia ethiopai yra įsi- 
drūtinę šiaurinėj Gondar 
srity j, kur yra svarbusis 
ežeras Tsana. Čia italai pal
tys ne tiek pirmyn veržiami, 
kiek stiprina savo pozicijas.

Bijoma, kad italų orlaiviai 
gali bile laiku užpult Ethįo*- 
pi jos sostamiestį Addis Ab-' 
abą. Prieš juos yra nusta
tyta paslėptos ilgos kanuo- 
lės lėktuvams šaudyti. Val
dininkai pasirinko čionaiti- 
nio kalno olas gelbėjimuisi 
nuo orlaivių bombų.

f

Belgai, švedai ir turkai* 
kariški imperatoriaus Haile 
Selassie patarėjai, sako, kad 
į Ethiopijos armiją suplau
kė jau 1,250,000 vyrų.

Pasiųsta 50,000 kariuome
nės į Mussa Ali, kur italai 
ypač briaujasL

■X
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fltrėjos sieną į Ethiopiją ita
lai padarė, nesutikdami pa
sipriešinimo iš ethiopų pu
sės. Bet ties Mussa Ali kal
nu 50,000 ethiopų įnirtusiai 
kertasi su italais, kad ne
praleis! jų linkui vienatinio 
Ethiopijos gelžkelio. Kiti 
50,000 ethiopų veda partiza
nų kovą tyruose prieš ita
lus.

Adowa, Assab ir Ualual 
frontuose veikia 110,000 Ita
lijos kareivių, bet jų daugu
mą sudaro askarai, surinkti 
iš vietinių Eritrėjos gy-

Klaipėdos BalsavimiĮ prikIausomybei

  . Holandai Atsisako Dirbt 
* , j * • , —— Tik ket- čeverykus Italy Armijaivirtadienį pradėta patikrint ______ __ J

balsus Klaipėdos seimelio 
rinkimų, kuris įvyko sekma- norėjo užsakyt Holandijoj1 
dienį ir pirmadienį. Komi- j pagamint 500,000 porų če- 
sija, susidedanti iš 50 lie/verykų Mussolinio armijai, 
tuvių ir tiek pat “vokieti- Bet čeverykų fabrikantai 
ninku,” nutarė nepriskai- atmetė tą pasiūlymą, 
tyt 2,500 balsų, kurie buvo 1 -------------------
iškritę iš rinkimų vokų1 ADDIS ABABA. — Nuo 
(konvertų) į balsavimų dė- šiandien bus cenzūruojama ■ ventojų. Vien šiaurėje 20,- 
žutes. visos žinios iš Ethiopijos.'000 italų atakuoja ethiopus.

AMSTERDAM. — Italija
*

/'V !* i'. '
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aaoar sparčiai žygiuoja pne; naujo, švie
saus, laimingo gyvenimo!

Kapitalistinis pasaulis, ypačiai ten, 
> kur viešpatauja fašizmas, eina link pra

žūties. Tiktai darbininkų klasė, vado
vaujama komunistinių partijų, pašalin
dama kapitalistinę tvarką, susilauks 
šviesesnio rytojaus, gražaus, saulėto ry
tojaus.

Na, ir Vėl!
“Tėvynėje” tūlas Antanas Kiela, lakū

nas, šitaip užreiškia:

Pagelbon Ethiopijos Žmonėms!
"Barbariškas Italijos fašizmas užpuo— 

le Ethiopijos miestus iš oro su kulipkų 
lietumi. Užpuolė nepąskelbęs karo, 
užpuolė miegančias moteris, vaikus, se
nelius ir šimtus ar tūkstančius jų su
naikino.

.Žmonių ir turto, podraug Ethiopijos 
nepriklausomybės, naikinimo darbas ei
na. Jį veda šalis “šventųjų, mokslininkų, 
artistų,” pasak Mussolinio. Gali būti ša
lis šventųjų, mokslininkų ir artistų, bet 
kuomet ją valdo kruvinas fašizmas, tai 
■Jis viską apverčia augštyn kojomis ir va
ito savo kruviną darbą pirmyn. * 

"’’ Komunistai ir susipratę darbininkai 
“negali ramiai tylėti, matydami tokius 
prajovus Afrikoje. Komunistų Interna
cionalo Septintasis Kongresas pasakė:
*•' Jeigu viena kuri ar kelios didžiosios im- 
-- perialistinės spėkos užpultų bile kurią silp- 

nesnę valstybę su tikslu sunaikint jos tauti- 
.... nę nepriklausomybę ir tautinę vienybę, ar- 
... ba pakrikdyt ją, kai kad buvo istorinis at- 
_n. sitikimas su Lenkijos padalinimu, tokiame 
or- atsitikime karas, vedamas tos silpnesnės 

valstybės nacionalistinės buržuazijos atmuš
ti šitą užpuolimą, gali virsti pasiliuosavimo 
karu, tai nuo įsimaišymo į tokį karą darbi- 

,, ninku klasė ir komunistai negali susilaiky- 
-HK ti. ..

Ethiopija kaip tik įeina į šitą katėgo- 
“tiją. Visų darbo žmonių pareiga pMai- 
'Ikyti Ethiopiją,' kovotoją prieš invaziją 
^(įsiveržimą) į jos teritoriją Italijos fa
šizmo, . . . *

Aiškinkim italams darbininkams mūsų 
.nusistatymą. Kvieskime ir juos su mu- 
„jųis dalyvauti bendrose kovose prieš fa

šizmą. Nurodykime, kad šis Mussolinio 
.kruvinas žygis neša nenaudą visai Itali
jos tautai, visiems Italijos darbo žmo- 
Mnėms. Užpuolimo ant Ethiopijos karas 
• naudingas tiktai Italijos išnaudotojams.

Maskvoj ir Berlyne
> Pereitą trečiadienį ir ketvirtadienį iš 
Maskvos ir Berlyno atėjo ypatingų žinių. 
Is Berlyno pranešė: eilės žmonių stovi 
prie krautuvių, laukdamos maisto, bet 

’daugelis nusivylusių šeimininkių grįžo 
atgal tuščiomis, nes m* i s to trūksta.
; Iš Maskvos praneš- 

«to korteles (iki šiol b* 
-•teles tiktai duonai ir
kams). Krautuvės pilnos maisto, duo- 

‘Hos, mėsos, ir net kaviaro. ’ Maisto kai
nos nupigintos, bendrai suėmus, 30 nuo
šimčių. Darbininkai džiaugiasi. Dabar 
.Sovietų valdžia deda didžiausių pastan- 
,gų greit pagerinti pramoninių daiktų 
.pristatymą į kaimus, kolektyviečiams.
v Tokios, daug-maž, žinios. Jos skiria
mi viskuo, savo dvasia, savo turiniu. Tai 
"žinios iš dviejų pasaulių: fašistinio ir so
cialistinio. Kuomet kapitalizmas smun
ka, tai socializmas auga. Kapitalizme 
gyvenančių- darbininkų gyvenimas vis 
blogės ir blogės, o socialistiniam pasau
lyj darbininkų gyvenimas vis gerės.

Sovietų žemės darbo žmonės jau užbaL 
gė savo trūkumų laikotarpį. Jie pasista
tė milžiniškus fabrikus, kurie dabar ga- 

"‘ihina mašinas, o mašinos, gamina gyve
nimo, produktus. Jie baigia pertvarkyti 

“ visą žemės ūkį ant socialistinių pamatų, 
’p^uris duos kelioliką kartų didesnę nau

dą, negu pavieniai žemės ūkiai.
Ir taip Sovietų Sąjunga, vadovaujama 

bolševikų partijos su d. Stalinu prieša-

Lynn, Mass

ki naikinta mais- 
panaikinta kor-

1. tūliems daly-

Rugsėjo 26 d. čionai Ame- 
h rikos Lietuvių Darbininkų Li- 
o teratūros Draugijos kuopa su- 
'! rengė prakalbas. Kalbėjo, 
’l-draugas J. Mažeika. Kalbėjo 

su pertrauka, apie atsibuvusį

Dabar šiuo turiu garbės pranešti broliams 
ir sesutėms lietuviams, kad aš esu pasirįž'ęs, 
—ar tai vienas ar su kitais lietuviais lakū
nais, be sustojimo ar sustojant kai kuriose 
vietose—senąją savo svajonę ir Dariaus su 
Girėnu paliktą testamentą įvykdyti: aš , 
skrisiu Lietuvon! ' ' . ; .

Turiu sukonstruktaVęs lėktuvo modelį. 
Pagal tą modelį pats pasistatysiu šešiavietį 
visą metalinį lėktuvą, kuris galės skristi 
virš 200 mylių į valandą ir kuriuo sėkmin
gai galėsiu skridimą-įvykdyti: užmegsti tie
sioginį susisiekimą su Lietuva (anksčiau 
negu turėsime .savo jurų laivyną), iškelti 
sparnuotų lietuvių, vardą ir prisidėti prie iš
tyrimo klastingų kelių virš vandenyno.

Aišku, jei “Dariaus su Girėnu paliktą 
testamentą” p. Kiela vykins vienas, ne
išnaudodamas visuomenės, tai jo daly
kas, gali vykinti. Bet jei jis bandys vesti 
biznį, kokį vedė ALTASS, tai mes, žino
ma, netylėsime.

Girtuokliai, Niekšai—Smetonos 
Partijoj

Tūlas R. P. Aukštaitis rašo “Keleivyj” 
apie Lietuvos tautininkus ir jų esamą 
valdžią. “Į dabartinį valdžios aparatą,” 
sako jis, “sugužėjo iš visų partijų prasi
kaltėliai, atmatos, kuriuos partijos išme
tė už įvairius prasikaltimus.” Dabar jie 
užima augštas vietas valdžioj ir ten va
gią, plėšia. Štai Šruoga nesenai, būda
mas .Kaune pašto viršininku, pavogė 3 
mil. litų. Tūbelis,, fcuvęS) krikdemas, pri
siplakęs prie valdžįąs, dabar turtuolis, 
milionierius ir podraug ministerių ‘pirmi
ninkas. Toliau:

Lapenas, kuris nesenai kiaurais batais 
vaikščiojo, dabar, prisidėjęs prie tautinin
kų ir būdamas “Maisto” fabriko vyriausia 
galva, taipgi pasidarė turtuolis, kaip ir 
Smetonos švogeris Tūbelis.

Taip pat Smetona, Skipitis, Rusteika, to 
■paties plauko tipai. Skipitis buvo išmes
tas iš liaudininkų partijos. Kaneckis išme
stas iš krikdemų partijos už nešvarius dar
belius, o šiandien prie tautininkų. Tas gir
tuoklis su lenke vedęs ir namuose tik len
kiškai kalba, vaikus leidžia į lenkų gimna
ziją, bet dabar turi dar pelningesnę vietą, 
negu pirmiau. Jis dabar Šiauliuose yra 
notaru, štai vėl buvęs Kretingos apskrities 
viršininkas Mizurevičius, kitąsyk buvo di
delis krikdemų partijos vadas, bet už. gir
tuokliavimą ir kyšių ėmimą buvo iš parti
jos pašalintas; šiandien jis dedasi esąs di
deliu “patriotu” ir turi pelningesnę tarny
stę, negu krikdemų lyderiu būdamas.

Straipsnio autorius nurodo, jog 
nepaslaptis, kad ir dabartinis vidaus reika
lų vice-ministeris yra tas pats vokietys 
Štencel, kuris didžiojo karo metu lietuvius 
kotavojo ir šaudė I Dr. Zaunius, kuris 
prieš Lozoraitį buvo užsienių reikalų mini- 
steriu, karo metu tarnavo vokiečių armijo
je ir buvo labai nepalankus lietuviams. Man 
pasakojo apie tai ašaras braukdamas senas 
Lietuvos veteranas, a. a. Banaitis, apie Zau- 

* niaus nepalankius Lietuvai darbus. O šian
dien’ tie perėjūnai drįsta vadintis Lietu
vos “patrintais !”

Šitoki egzemplioriai valdo Lietuvą! 
Turbūt nėra kitos tokios nelaimingos pa
saulyj šalies, kur tiek daug nenaudėlių— 
buvusių caro ir kaizerio šnipų, girtuok
lių ir vagių-plėšikų—būtų prisiplakę prie 
valdžios ėdžių, kaip Lietuvoj.

Lietuvos proletariniam Herkului prisi
eis daug padirbėti, iki jis išvalys tą Au
gę jaus tvartą!

Lietuvių Išeivių Kongresą, Putrius; po 25 
Kaune ir apie padėtį Lietuvo
je.

žmonių buvo apie 150. Lie
tuvos politinių kalinių šelpi
mui aukų, surinkta $6.05. Au
kojo stambęsnes sumas seka
mai : po 50 centų: Mat. palū
koms, Al. Beržiulionis. ir J.

centus: Ed. 
Staljonis, Teo. Karpičienė, J. 
Geležius, Jul. Bakeris, J. Sau- 
lėnas, A, Bingle, F. šernius ir 
D. Guzauskienė; smulkiomis 
suaukojo 
. Pinigai 
Mažeikai, 
ačiū.

$2.55.
perduoti draugui 

Visiems aukotojams
Putrius.

darbininkam. Maršrutų ei
ga skelbiama mūsų spaudoj, 
bet yra tūkstančiai lietuvių 

, .v. v i j • darbininkų, kurie neskaito.
Senkevičius rašo, tad ten pa(j čia mums gula pareiga 
jvyko bendro fronto konfe-;supažindinti tufeog darbinin. 
rencija prieš karą n asiz- ^ug gu fjabarįįne padėtim 
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trūksta.

Už Bendrą Frontą?

yra 
lie
tas

Smulkmenų apie ją Lietuvoj> užmegsti su jaisj 
tampresnius ryšius, padėti 

Taigi, nors ne iš visų ko- pagrindą budavojimui ben- 
lonijų pranešama Naciona-!dro fronto už išgavimą lais- 
liam Komitetui, bet ir iš to'vės antifašistam kaliniams 
jau galima pasakyti, kad Lietuvoj, 
padaryta gera pradžia. | Kuriose kolonijose trūks- 
Draugai, tęskime darbą ta prasilavinusių darbinin- 
pirmyn. Vykdykime gyveni-, kiškų spėkų, dabar .geriau- 
man Visuotino Suvažiavimo šia proga pasinaudoti’ lan- 
tarimus; šaukime apielinkių kymusi kalbėtojų ir pasitar- 
konferencija$ ir organizuo- ti apie artimiausius mums! 
kime vietos Veikimo Komi- klausimus, o ypatingai apie( 
tetus. Kolei kas, nieko nesi- sudarymą lokalių Veikimo’sė turčius, 
girdi, kas veikiama prieš ka- Komitetų prieš karą ir fa-1 
rą ir fašizmą, už bendrą šizmą. 
frontą šiose kolonijose: Į 
Detroite, C1 e v elande,! 
Springfielde, R o c k f o rde, j 
Shenandoah, Westvillej ir 
daugelyj kitų lietuvių kolo
nijų.
Nacionalio Lietuvių Veiki

mo Komiteto Darbuotė
Jau ilgokas laikas kaip 

Nacionalis Lietuvių Veiki
mo Komitetas išleido bro
šiūrą “Prieš Karą ir Fašiz-! vienetas išpildė užduotą kvotą 
mą”. Tai didelio formato, I ir sukėlė $9 “Daily Worke- 
48 puslapių knyga, pilna riui” į penkias savaites lygiai 
reikalingiausių faktų ir nu- ir Laiberia sekcija sukėlė $77. 
rodymų, kaip veikti būdavo- Buvo iššaukta į lenktynes Hill 

. sekcija, Pittsburgh, Pa., už ga- 
to. ‘Rodosi tai nepavaduo- vimą raudonos vėliavos. Mūsų

L. Jonikas, 
Nacionalio Lietuvių Vei
kimo Komiteto Sekret., 

3116 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

Finleyville, Pa
i Biskis iš Tarptautiško Veikimo

Čionai Komunistų Partijos

jimui galingo bendro fron- sekcija, Pittsburgh, Pa., už ga-

Ten Turčiai Neipirštat
Kaune susirgo turčius. 

Net keli daktarai nuspren
dė, jog greitu laiku mirsiąs. 
Atėjo pas jį senas elgeta, ir į 
tarė: “Už tūkstantį litų aš # 
tave išgelbėsiu nuo mirties.” 
Gavęs pinigus, patarė tur
čiui kuogreičiausiai kraus
tytis į Grinkiškį.

“Kodėl į Grinkiškį?” klau-

“Todėl, jog per amžius 
nei vienas turčius Grinkiš
kio miestelyj dar nėra mi
ręs.

Surinko J. šilingas.

Išeitis
—Ką bankierius turi da

ryti, kad jo knygvedis ne
darytų klastų ir nesuvogtų 
pinigų ? f

<—Tu apvesdinti knygvedį 
’su savo dukteria.

—O kas iš to?
—Tada jei ir darys klas

tas, tai pinigai visgi pasi
liks savoj šeimoj.

Vyras: — Sapnavau, kad 
šiąnakt bučiavau gražią 
merginą.

Pati:—O ar aš nežčriau 
tau kumščia veidan?

sekcija laimėjo.
Dabar eina lenktynės tarpe 

Pittsburgho distrikto penkto ir 
i Milwaukee, Wis., distrikto. 
; Kuris distriktas laimės lenkty- 
I nes, vėliau sužinosime. • 
| Rugsėjo ,28 (gal spalių 28 

, Ba. 
konferencijų, kada karo ir Bedarbių Tarybos verbuoja 
fašizmo klausimas yra ‘ gy- ■ narius, kad važiuotų kuo'dalu- 
viausiu. klausimu, ši brošiu-' gausia į Washingtona, ijes '

jamas rankvedis, ypatingai 
pirmaeiliam mūsų veikė
jam, bet daugelis kolonijų j 
iki šiol dar nedavė užsaky- i 
mų. Tą turėtų atlikti neati-1 
dėliotinai, kada’dabar ten-1 
giamės prie bendro fronto ' d. ?—Red.) Washington,

Jau keli mėnesiai prabėgo 
nuo Visuotino Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suva
žiavimo. Vasaros metu, 
kaip ir buvo galima numa
tyti, pasibrėžtas Suvažiavi
me darbas nėjo taip gerai, 
kaip būtume norėję. Ta- 
čiaus pastaruoju laiku, at
vėsus orui, veikimas žy
miai pagyvėjo.

Clevelando Suvažiavime 
mūsų priimtas planas nusa
ko: kviesti visas Amerikos 
lietuvių organizacijas (iš
skiriant grynai fašistines) 
į bendrą veikimą sekamais 
klausimais: ,

1. Bendro fronto kova 
prieš karą ir fašizmą;

2. Bedarbės ir socialės ap- 
draudos klausimas;

3. Gelbėjimas Amerikos 
lietuviam darbininkam or
ganizuotis į darbo unijas ir 
už darbo unijų vienybę;

4. Už gynimą ateivių tei
sių Amerikoj;

5. Už civiles teises Lietu
vos liaudžiai ir už paliuosa- 
vimą visų priešfašistinių po
litinių kalinių Lietuvoj.

Clevelando Suvažiavime 
pasisakyta už šaukimą lo
kalių konferencijų viršuj iš
dėstytais klausimais ir tvė
rimą vietos Lietuvių Veiki
mo Komitetų. Nekurtose ko
lonijose tas jau įvykinta, ar
ba bent padaryta gera pra
džia, bet nemažai dar 
ir tokių vietų, diktokų 
tuvių kolonijų, kuriose 
darbas nė nepradėtas.

Kas ir Kur Veikiama
Rugsęjo 22 dieną, Chi-

cagoj įvyko, gan pasekmin-1 , . T1. - ....
ga konferencija. Joje daly- turėtų^ būti paskleista 
vavo visos vietinės LDS, tūkstančiais egzempliorių
ALDLD kuopos; nemažai • Sėtuvių darbininkų tarpe,
įvairių pašalpinių kliubų, 
keli demokratų bei republi- 

. konų kliubai ir visos taip 
Vadinamos “sklokos” orga
nizacijos. K o n fe r e n ei jos 
d i e n o t v a rkyj svarstyta, 
apart viršuj išdėstytų klau
simų, klausimas kovos prieš 
aukštas maisto kainas. Iš
rinktas platus vietos Veiki
mo Komitetas, susidedąs iš 
įvairių pažiūrų žmonių, ku
ris darbuosis sutraukimui 
visų Chicagos lietuvių or
ganizacijų į bendrą veiki
mą viršuj išdėstytais klausi
mais.

Kiek laiko atgal panaši 
konferencija įvyko Brook- 
lyne, Wilkes Barre, Akro- 
ne ir dar gal kitur. Gal pa
vyzdingiausias darbininkų 
bendras frontas sudarytas 
Akron, Ohio. Ten į bendrą 
frontą priklauso Lietuvių 
Socialistų Sąjungos kuopa, 
Lietuvių Rymo Katalikų 
Susivienijimo kuopa, Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koj kuępa, jaunuolių orga
nizacijos, pašalpinėš bei 
kultūrinės draugijos. Kiek
viena šių organizacijų pa
silieka sau pilną autonomi
nę laisvę kas liečia jų politi
nių bei religinių įsitikinimų. 
Į bendrą veikimą jos prisi
deda tik bendrais visiem 
klausimais: prieš karą ir fa
šizmą, prieš persekiojimą at
eivių; už civiles teises Lie
tuvos liaudžiai ir Lietuvos 
nepriklausomybę, už bedar
bių apdraudą ir tt.

Šiomis dienomis bendro 
fronto konferencija įvyksta 
Pittsburgho apielinkėj. Pa
naši konferencija įvyks 
pietų Illinois, spalio 27 die- 

• ną, West Frankforte. Iš 
Easton, P&., draugas V. J.

Kaina tik 10 centų kopija, 
o platintojam ir organizaci- 

ijom atiduodame po 8c.
Delei blogos sveikatos, iš 

Nacionalio Lietuvių Veiki
mo Komiteto iždininkės vie
tos rezignavo draugė H. 
Strumilienė. Iždininkų iš
rinktas draugas J. K. Sta- 
lioraitis.

Pataisymas Klaidos
Skubiai berangiant spau

dai Clevelando Suvažiavi
mo raportą, kuris išleistas 
brošiūroj “Prieš Karą ir Fa
šizmą,” nepastebėta pora 
klaidų. Drg. O. Jonušauskie- 
nė iš Wilkes Barre, Pa., pa
stebi, kad mandatų komisi
jos raporte praleisti dviejų 
delegatų vardai, būtent: R. 
Jonušaitis ir O. Jonušaus- 
kienė. Jiedu atstovavo Wil- 

! kės Barre bendro fronto or
ganizacijas.

S u v a ž iavimo protokole 
per korektoriaus klaidą iš 
O r gani zacinės Komisijos 
apleista vardas draugės U. 
Grigienės, chica^ietės.
Draugų Mažeikos ir Abeko 

Maršrutai
V i s u o tino Suvažiavimo 

siųsti Kaunan delegatai, 
draugai J. Mažeika ir F. 
Abekas važinėja po. lietuvių 
kolonijas, išduodami rapor-; 
tą iš taip vadinamo “ 
pasaulio 
kongreso.” Apart dalyvavi
mo minimam kongrese Kau
ne, kuriame. Amerikos dar
bininkų delegatai iškėlė ci
vilių teisių klausimą Lietu
voj, jie dar plačiai važinė
jo po kąimus ir miestelius 
ir, susipažino su darbininkų 
ir valstiečių padėtim. Jų 
raportai yra me tik žingei-

Nė Vienaip, Nė Kitaip
Moteris, skaitydama laik-

; raštį:—Štai čia. rašo, kad 
j vienas, vyras; nupirko savo 
moteriai karielius už 500 * 

bus reikalaujama daugiau pa- dolerių. O tu man nieko n$- 
šalpos ir unijos užmokesčio nujpęiKl. k 
prie darbų, kurie dirba. Wash
ington paviete.

Vienuolika
bedarbių tarybas su 6,000 na- moteriai juodas akis. O aš 
rių. Prasideda didesnis judėji- panašaus dalyko tau irgi 
mas angliakasyklose. . nesuteikiu.

D. Lekavičius, l Surinko Es-Džei.

Vyras, skaitydamas laik
raštį : — O čia, ve, rašo, kad 

miestelių turi vienas vyras suteikė’ savo

DR. J; J* KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. Jt

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Knygučių Lyties Klausimais

Drauge gydytojau, prašy
čiau jūsų nurodymo per laiš
ką arba ir per “Laisvę.” Ne 
apie kokią ligą arba nesveika
tą, bet apie kitą, ypatingą 
klausima.

Turiu aš dukraitę 13 metų 
amžiaus. Ji mane jau senokai 
klausinėja tai šio tai to apie 
lyties dalykus. Ir čia toks kut-

lėtą tinkamų knygučių, kurios 
suteikia lytinių žinių jaunai 
męrgaitei, kad ir Jūsų dukrai
tės amžiaus.

Yra dvi geros knygutės, 
Amerikos Gydytojų Susivieni
jimo pagamintos. Vadinasi jos 
šitaip: “Life Problema” ir 
“Margaret, the. Doctor’s 
Daughter.” Jos atseina, rodos, 
po 25 centus.- Jas galėtumėt

’ nūs klausimas, kad aš ir pati:^au^ Šikagos. Adresuokite:
daug Įco nežinau ir neišmanau, 
kaip čia galėtų būti geriau jai 
paaiškinti, atatinkamoj, i----
nioj formoje.

American Med i c ai < Association, 
535 No. Dearborn. St., Chicago,

VC J .
gvej_ III. Nusiųskite 50 centų ir pra

šykite, kad Jums pristatytų 4
Mergaitė įstojo į vidurinę tas dvi knygutes.

mokyklą. Ji galėtų iš knygų 
gauti savo reikalingų žinių, 
bet aš nežinau, kokios knygos 
jai geriausia tiktų lyties klau
simais. Prašom nurodyti kokių 
pritinkamų knygučių, 

viso jums labai dėkinga.
lietuvių išeivių

o būsiu

Atsakymas

Kita, truputį mažesnė kny
gutė: “Healthy Happy Wo. 
manhopd!’ parsiduoda po ĮO 
centų. Adresuokite: Sočiai 
Hygiene Press, 120 Weat; <
Street, New York, N. Y. Arba 
ir da mažesnė knygutė, brošiū- 
raitė: “Sax in Life/’ parašyta 
Drs, Donald and; Ęunięe Arm
strong. Galite ją gauti šiuo 
adresu: American, Social Hy
giene Association, New; York,

Galėtute pabandyti gauti

iš virš nuro-

Lyties klausimai labai gyvai 
užima jauną, bręstantį protą. 
Ir tikrai, reikia atatinkamo! 
taktingumo, kad dalykus per- 
stačius. tikroj šviesoj. Sutinku, tokių knygučių ir savo mieste,
kad čia daug padės ir Jums knygų krautuvėse arba gal iis 
pačiai ir Jūsų dukraitei tam miesto knygyne, žinau, bus ti- 
tyčia pagamintos knygelės. • kriau, jei gausite

Paduodu čia Jūsų žiniai ke-|dytų išleistuvių.
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(Pabaiga)
6. Rinkimą kampanijos turi būti išnaudotos 

del t( limesnio išplėtimo ir sutvirtinimo prole
tariat kovos už bendrą frontą. Rinkimuose 
išstoj »nt nepriklausomai, masėms aiškinant 
Komi nistų Partijos programą, komunistai tu
ri stf ngtis sudaryti bendrą frontą su social
demokratinėmis partijomis ir darbo unijomis

t . (o taipgi su organizacijomis darbo valstiečių,
• amat ninku ir tt.), dedant visas pastangas, kad 

neleisti išrinkti reakcinius ir fašistinius kan- 
didat is. Akivaizdoje fašistinio pavojaus, ko- 
muni .tai gali, pasilikdami sau laisvę politinės 
agita njos ir kritikos, išstoti rinkmų kampa
nijose su bendra platforma, bendrais prieš- 
fašistinio fronto kandidatų surašais, pasire
miant augimu ir pasisekimu bendro fronto, 
taipgi esama rinkimų sistema.

7. Siekiant .apjungti po proletariato vado
vyste kovas dirbančiųjų valstiečių, miestų 
smulkios, buržuazijos ir pavergtų tautų dirban
čiųjų masių, komunistai turi stengtis sudaryt 
platų prieš fašistinį liaudies frontą pamatu 
bendro proletariato fronto, stojant už visus 
specifistinius tų dirbančiųjų sluogsnių reika-

' lavimus, kurie sutinka su konkrečiais prole
tariato reikalais. Ypatingai svarbu mobilizuo-

• ti dirbančiuosius valstiečius prieš fašistinę 
^politiką valstiečių masių apiplėšimo darbe,
prieš monopolistinio kapitalo ir buržuazinės 
valdžios plėšikiškų kainų politiką, prieš nepa
keliamus taksus, augštas randas, prieš parda
vimą valstiečių nuosavybės varžytinėmis, už 
valstybes pagelbą nubiednėjusiem valstiečiam. 
Veikiant visur tarpe miestą smulkios buržua
zijos ir inteligentijos, lygiai kaip ir tarpe tar
nautoją, komunistai turi organizuoti tuos 
sluogsnius prieš taksus ir brangumą, prieš jų 
apiplėšimą per monopolistinį kapitalą, trustus, 
prieš nuošimčių vergiją, prieš išmetimą iš dar
bo ir numušimą algų valstybės žemesnėm dar
bininkams. Ginant reikalus ir teises progre- 
syvės inteligentijos, reikalinga visomis jė
gomis palaikyti j’o s judėjimą prieš reakci
ją kultūroje ir palengvint jai pereiti į darbi
ninkų klasės pusę kovoje prieš fašizmą.

Liaudies Fronto Valdžia
I 8. Politinio krizio sąlygose, kada viešpa

taujanti klasė jau nepajėgi^ apsidirbti su 
galingu išsiplėtimu masinio judėjimo, komu
nistai turi iškelti pamatinius revoliucinius 
obalsius (tokius, kaip, pavyzdžiui, kontrolė 
ant gamybos, bankų, paleidifnas policijos, pa
keitimas jos ginkluota darbininkų milicija ir 
tt), atkreiptus prie dar didesnio krikdymo 
ekonominiai ir politiniai buržuazijos galios 
ir padidinimo darbininkų klasės jėgų, prie 
atskyrimo susitaikinimo partijų ir privedi
mo darbininkų tiesiai prie revoliucinio galios 
užkariavimo. Jeigu prie tokio masinio ju
dėjimo pakilimo pasirodytų galimas ir prole
tariato reikalams būtinas sudarymas proleta- 
rinio bendro fronto valdžios, arba anti-fašisti
nio liaudies fronto valdžios, kuri dar nėra val
džia proletariato diktatūros, bet kuri pasiima 
ant savęs pravedimą griežtų priemonių prieš 

f fašizmą ir reakciją, Komunistų Partija turi 
siekti sudarymo tokios valdžios. Sekanąa pa- 
dėtis būtinai reikalinga sudarymui bendro 
fronto valdžios: a) kada buržuazinis valsty
binis aparatas smarkiai suparalyžuotas, taip, 
kad buržuazija nebegali sulaikyti sudarymą 
tokios valdžios; b) kada plačiausios dirban
čiųjų masės audringai išstoja prieš fašizmą 
ir reakciją, bet dar neprisirengę sukilti kovai

• už Sovietų galią; c) kada jau žymi dalis so
cialdemokratinės partijos ir kitų partijų or
ganizacijų, dalyvaujančių bendrame fronte, , 
reikalauja negailestingų žygių prieš fašistus 
ir reakciją ir gatavos išvien su komunistais 
kovoti už pravedimą šių žygių.

Ant kiek tikrai bendro fronto valdžia griež
tai veiks prieš kontr-revoliucinius finansinius 

'magnatus ir jų1 fašistinius agentus ir jokia
me atsitikime netrukdys Komunistų Parti

ta jos ir darbininkų klasės kovas, Komunistų 
Partija visomis jėgomis palaikys tokią val
džią. Komunistų dalyvavimas bendro fronto 
valdžioje bus sprendžiamas kiekviename at

skirame atsitikime, priklausant nuo konkre
čių sąlygų.

III. Darbo Unijų Judėjimo Vienybe
Pabrėžiant ypatingą svarbą sudarymo ben

dro fronto ekonominių darbininkų klasės kovų 
srityje ir įsteigimo darbo unijų judėjimo vie-, 
nybės, svarbiausio žingsnio del sutvirtinimo 
proletariato bendro fronto, Kongresas stato 
už pareigą komunistams panaudot visus prak
tiškus žygius atsiekimui darbo unijų vienybės 
atskirose pramonėse ir nacionale papėde.

Komunistai griežtai stovi už atsteigimą dar
bo unijų vienybės kiekvienoj šalyje ir tarp
tautine plotme; už bendras klasines darbo 
unijas, kaipo vieną iš svarbiausių atspirčių 

t darbininkų klasės prieš kapitalo ir fašizmo 
puolimą; už vieną darbo uniją kiekvienoje 

pramonėje; už vieną darbo unijų federaciją 
kiekvienoje šalyje; už vieną tarptautinę fede
raciją, apimančią vieną pramonę; už vieną 
darbo unijų internacionalą klasių kovos pama
tais.

Šalyse, kur gyvuoja nedidelės raudonosios 
darbo unijos, reikalinga stengtis, kad jos bū
tų priimtos į dideles reformistinės unijas, rei
kalaujant laisvės reiškimui savo pažvalgų ir 
priėmimo atgal į unijas išmestų narių; o ša
lyse, kur gretimai gyvuoja didelės raudono
sios ir reformistinės unijos, tai reikalinga dė
ti pastangas už jų apjungimą kaipo lygių su 
lygiomis, pamatais platformos kovos prieš ka
pitalo užpuolimą ir užtikrinimo unijų demo
kratijos.

Komunistai turi energingai veikti reformis- 
tinėse ir apjungtose darbo unijose, tvirtint 
jas ir verbuoti į jas neorganizuotus darbinin
kus ir tuo pačiu sykiu dėti visas pastangas 
tam, kad tos organizacijos tikrai taptų klasi
nėmis organizacijomis. Komunistai turi tam 
tikslui siekti paramos visų unijų narių, funk
cionierių ir ištisų organizacijų.

Komunistų pareiga ginti darbo unijas nuo 
visų buržuazijos ir fašistų bandymų suvaržyti 
jų teises arba unijas sugriauti.

Jeigu reformistai vadai panaudos politiką 
braukimo revoliucinių darbininkų arba ištisų 
skyrių iš unijos, arba griebsis kitų represijos 
būdų, tai komunistai turi mobilizuoti visą na
rių masę prieš tokius vadovystės žygius, tuom 
kartu įsteigiant ryšius išbrauktų narių su 
unijos nariais bendrai kovai už priėmimą jų 
atgal, už atsteigimą darbo unijų sugriautos 
vienybės.

Raudonosios unijos ir Raudonųjų Darbo 
Unijų Internacionalas turi gauti visapusę 
gelbą.iš Komunistų Partijų jų bandymuose 
daryti bendrą kovą visų krypčių unijų ir 
siekti darbo unijų vienybę nacionaliame
tarptautiniame maštabe pamatu klasią kovos 
ir darbo uniją vienybės.

IV. Komunistų Uždaviniai Atskiruose 
Punktuose Priešfašistiniame Judėjime

1. Kongresas atkreipia ypatingą atydą j rei
kalą sistematės ideologinės kovos prieš fašiz
mą. Turint mintyje, kad svarbiausia pavojin
giausia fašizmo ideologijos forma yra šoviniz
mas, reikalinga išaiškinti masėms, kad fašis
tinė buržuazija, po priedanga apgynimo ben
drų liaudies reikalų, praveda .savo klasinių rei
kalų politiką pavergimo ir išnaudojimo savo 
krašto gyventojų, kaip ir apiplėšimo ir paver
gimo kitų tautų. Reikalinga parodyti, kad dar
bininkų klasė, kovodama prieš visokį pavergi
mą ir tautinę priespaudą, yra vienintelis tik
ras kovotojas už tautinę laisvę ir liaudies ne
priklausomybę. Komunistai visais galimais bū
dais privalo kovoti su fašistų falsifikacija 
liaudies istorijos, darant viską, kad istoriniai 
teisingai ir tikrai lennistinėje-stalininėje dva
sioje nušviesti dirbančiųjų masėms liaudies 
praeitį, kad surišus savo dabartinę kovą su 
revoliucinėmis praeities tradicijomis. Kon
gresas persergsti prieš bent kokį nepaisan
tį atsinešimą linkui tautinės ’nepriklausomy
bės klausimo ir tautinių plačiųjų liaudies ma
sių jausmų, prieš atsinešimą, kuris palengvi
na fašizmui plėsti savo šovinistines kampani
jas (Saaras, vokiškos sritys čecho-Slovakijoje 
ir tt.), ir reikalauja teisingo, konkretaus pri
taikymo leninistinės-stalininės politikos.

Būdami nenumaldaujančiais principaliais 
priešininkais buržuazinio nacionalizmo visose 
jo formose, komunistai anaiptol nėra šalinin
kai nacionalio nihilizmo, nepaisančio likimo 
savo liaudies.

pa- 
su- 
at- 
ir

Darbas Fašistinėse Masinėse 
Organizacijose

2. Komunistai privalo įeiti į visas masines 
fašistines organizacijas, turinčias monopoliją 
legališkumo toje šalyje, išnaudoti net mažiau
sią legališką ir pusiaulegališką progą veiki
mui jose, kad išstačius masių reikalus tose 
organizacijose, prieš fašizmo politiką ir kad 
griovus jo masinį pamatą. Pradedant nuo pa
čių elementarinių (paprasčiausių) protesto 
judėjimų už būtiniausius dirbančiųjų reika
lus, komunistai turi savo lanksčia taktika 
stengtis įtraukti į judėjimą vis platesnes ma
ses, ypatingai darbininkus, kurie del savo ne
susipratimo tebeseka fašistus. Judėjimui au
gant gilyn ir platyn, reikalinga keisti kovos 
obalsius, ruošiant susprogdinimą fašistinės 
buržuazinės diktatūros su pagelba tų pačių 
masių, kurios dar tebėra fašistinėse organiza
cijose.

3. Energingai ir nuosekliai ginant bedarbių 
reikalavimus ir interesus, juos organizuojant 
ir vedant į kovas už gavimą darbo, už tinka
mas pašalpas, apdraudą ir tt., komunistai turi 
įtraukt bedarbius į bendro fronto judėjimą, 
išmušant bent kokias fašistų įtakas jų tarpe. 
Tuo pat laiku reikia griežtai skaitytis su ypa
tingomis bedarbių skirtingomis kategorijomis 
(lavinti ir nelavinti, organizuoti ir neorgani-

zuoti, vyrai ir moterys, jaunimas ir tt.).
4. Kongresas griežtai atkreipia atydą visų 

Komunistų Partijų kapitalistinėse šalyse į 
ypatingą rolę jaunimo kovoje prieš fašizmą. 
Fašistai varbuoja savo .smogininkų būrius vy
riausiai iš jaunimo, eilių. Kovojant su neda- 
kainavimu svarbos masinio veikimo darbo jau
nime, panaudojant reikalingus žygius nugalė
jimui Jaunųjų Komunistų Lygos organizacijų 
uždarymo, Komunistų Partijos turi visais ga
limais būdais pagelbėti apjungimuL visų ne- 
fašistinių masinių jaunimo organizacijų jėgų 
tame skaičiuje (jaunimo darbo unijų organi
zacijų, kooperacijų ir tt.), pamatu plačiausio 
bendro fronto, net iki sudarymo įvairių ben
drų organizacijų kovai prieš fašizmą, prieš 
negirdėtą beteisiškumą ir jaunimo militariza- 
ciją, už ekonominius ir kultūrinius jaunimo 
gentkartės reikalus. Būtinai reikia iškelti rei
kalingumą sudarymo priešfašistinės sąjungos 
jaunųjų komunistų ir jaunųjų socialistų pama
tu klasių kovos. Komunistų Partijos visais ga
limais būdais turi pagelbėti Jaunųjų Komu
nistų Lygoms jų išsivystyme ir sustiprėjime.

Darbas Tarpe Moterų
5. Būtinas reikalas įtraukti į bendrą fron

tą daugm'ilionines darbo moterų mases, pirmoj 
eilėj darbininkes ir liaudies darbo valstietes, 
nepaisant jų politinių pažValgų ir religinių įsi
tikinimų, reikia, kad komunistai pasmarkintų 
veikimą tikslu išplėsti masinį darbo moterų ju
dėjimą aplinkui kovas už būtiniausius reikala
vimus ir interesus, ypatingai kovoje prieš 
brangumą, padėtį ir fašistinį jų pavergimą, 
prieš masinius paleidimus iš darbo, už pakėli
mą algos pamatais principo: “lygus užmokė
jimas už lygų darbą,” prieš karo pavojų.'Rei
kalinga kiekvienoje atskiroje šalyje, kaip ir 
tarptautiniu plotu, lanksčiai pritaikint pačias 
įvairiausias organizacines formas del sudary
mo kontakto ir bendro darbo revoliucinių, so
cialdemokratinių ir progresyvių moterų orga
nizacijų, tuo pat tarpu užtikrinant laisvę min
ties ir kritikos, nesusilaikant net nuo sutvė
rimo ten, kur bus reikalas, ir atskirų moterų 
organizacijų.

6. Komunistai turi vesti kovą už įtraukimą 
į bendrą frontą proletariato ir į priešfašistinį 
liaudies frontą kooperatyviškų organizacijų.

Iš komunistų frusės turi būti teikiama pati 
aktyviškiausią pagelba kooperatyvų draugi
joms jų kovoje už kasdieninius jų narių rei
kalus, ypatingai kovoje prieš brangumą, už 
kreditus, prieš įvedimą plėšikiškų taksų, prieš 
varžymą organizacijos teisių arba prieš koope
ratyvų naikinimą per fašistus ir tt.

į 7. Komunistai turi pasiimti ant savęs ini- 
1 ciatyvą sudaryme iš pasitikinčių, išbandytų 
I judėjime elementų bendro fronto masinią 

prieš fašistinių apsigynimo organizaciją prieš 
fašistinių gaujų užpuolimus.

V. Priešimperialistinis Liaudies Frontas
Kolonialėse šalyse

Kolonialėse ir pusiaukolonialėse šalyse ko
munistų svarbiausia uždavinys yra sudarymas 
priešimperidlistinio liaudies fronto. Tam reika
linga įtraukti plačiausios masės į tautinį pa- 
siliuosavimo judėjimą prieš augančią imperia
listų eksploataciją, prieš žiaurų pavergimą, už 
išvijimą imperialistų, už šalies nepriklausomy
bę, aktyviai dalyvauti masiniuose priešimpe- 
rialistiniuose judėjmuose, kuriems vadovauja 
tautiniai reformistai ir siekti bendrų išstoji
mų su nacionalistiniai-reformistinėmis ir na- 
cionalistiniai-revoliucinėmis organ izacijomis 
priešimperialistinės platformos pamatu.

Chinijoje reikalinga jungti plėtimą sovieti
nio judėjimo ir sutvirtinimą Raudonosios Ar
mijos karinės galios su besiplečiančiu prieš- 
imperialistiniu liaudies judėjimu visoje šaly
je. Tas judėjimas turi būti pravedamas po 
obalsiais ginkluotos liaudies tautiniai-revoliu- 
cinės kovos prieš imperialistinius pavergikus, 
pirmoje vietoje prieš Japonijos imperialistus 
ir jų chiniškus pataikautojus. Sovietai privalo 
pasidaryti apjungiančiu centru visos chinų 
liaudies jos pasiliuosavimo kovoje.

Vardan savo locnos kovos už pasiliuosavimą 
imperialistinių šalių proletariatas turi visais 
galimais būdais palaikyti kolonialių ir pusiau- 
kolonialių žmonių pasiliuosavimo kovą prieš 
imperialistus įsiveržėlius.
VI. Komunistinių Partijų Stiprinimas ir 

Kova už Politinę Darbininkų Klases
Vienybę

Kongresas su visu griežtumu pabrėžia, kad 
tiktai tolimesnis visapusis tvirtinimas Komu
nistą Partiją, išplėtimas jų iniciatyvos, jų 
principalė marksistinė-leninistinė politika ir 
teisinga, lanksti taktika, pritaikoma konkre
čioms sąlygoms ir klasių jėgų susigrupavimui, 
gali užtikrinti sumobilizavimą plačiausių dir
bančiųjų masių į bendrą kovą prieš fašizmą, 
prieš kapitalizmą.

Kad tikrai atsiekus bendrą frontą, tai ko
munistai turi nugalėti savepatenkinantį sek-

uz

tantizmą savo pačių eilėse, kuris dabartiniu 
laiku eilėje atsitikimų, jau nebėra komunisti- 

. nio judėjimo “kūdikiška liga,” bet įsišakny- 
jęs blogumas. Perkainavimas masių revoliucio- 
nizavimosi laipsnio, tuom laiku, kada fašisti
nis judėjimas vis augo,—tas sektantiškumas 
praktikoje auklėjo pasyviškumą prieš fašizmą. 
Praktikoje pavaduodamas masių vadovavimo 
metodas metodomis vadovavimo siaurai-par- 
tijinės grupės, pakeisdamas masinę politiką 
atitraukta propaganda ir kairiųjų doktrine- 
riškumu, atsisakant nuo veikimo reformistinė- 
ses darbo unijose ir fašistinėse masinėse orga
nizacijose, vartojant gatavai nukaltą taktiką 
ir obalsius bendrai visoms šalims nesiskaitant 
su ypatingomis .konkretėmis sąlygomis atski
rai kiekvienoje šalyje,—šitas sektantiškumas 
dideliame laipsnyje trukdė augimą komunisti
nių partijų, kliudė pravedimą tikrosios masinės 
politikos, kenkė panaudojimui nesutikimų kla
sinio priešo eilėse del sutvirtinimo revoliucinio 
judėjimo, kenkė darbe užkariavimui plačiau
sių proletarinių masių Komunistinių Partijų 
pusėn.

Kova Prieš Dešinįjį Pavojų
Kovodami pačiu energiškiausiu būdu

išnaikinimą visų sektantizmo likučių, kurie 
dabartiniu momentu yra rimčiausia kliūtimi 
pravedimui Komunistų Partijų tikrosios masi
nės, bolševistinės politikos, komunistai turi pa
didinti savo budėjimą prieš dešiniojo oportu
nizmo pavoją ir vesti griežtą kovą prieš visus 
jo konkrečius pasireiškimus, turint mintyje, 
kad dešinysis pavojus didės su plačiu panau
dojimu bendro fronto taktikos. Kova už suda
rymą bendro fronto, bendro veikimo darbi
ninkų klasės reikalauja tikro įtikinimo social
demokratinių darbininkų teisingume komunis
tinės ir neteisingume reformistinės politikos 
ir padaro kiekvienai Komunistų Partijai už 
pareigą vesti begailestingą kovą prieš visas 
tendencijas (palinkimus) gesinimo principalių 
skirtumų tarpe komunizmo ir reformizmo, 
prieš susilpninimą socialdemokratijos kritikos, 
kaipo ideologijos ir praktikos klasinio bendra
darbiavimo su buržuazija, prieš iliuzijas, kad 
socializmo įvykinimas galimas ramiu būdu, le- 
gališku keliu, prieš bent kokį atsidėjimą ant 
automatiškumo ir spontaniškumo, kaip reikale 
fašizmo likvidavimo, taip ir pravedime ben
dro fronto, prieš sumažinimą partijos rolės, 
prieš nors ir mažiausius susvyravimus momen
te sprendžiamojo veikimo.

Turint mintyje, kad proletariato klasinės 
kovos interesai ir pasisekimai proletarinės re
voliucijos padaro būtiną reikalą vienoje šalyje 
vienos masinės politinės darbininką klasės 
partijos, kongresas pastato prieš Komunistų 
Partijas uždavinį imti į savo rankas iniciaty
vą del atsiekime tokios vienybės, pasiremiant 
ant augančio darbininkų troškimo suvienyt 
Socialdemokratines partijas arba atskiras or
ganizacijas su Komunistų Partijomis. Tuo pa
čiu laiku būtinai reikia išaiškinti darbinin
kams, kad tokia vienybė galima tik prie visos 
eilės sąlygų: prie sąlygos pilno meprigulmingu- 
mo nuo buržuazijos ir pilno socialdemokrati
jos atsisakymo nuo bloko su buržuazija, prie 
sąlygos būtino sudarymo bendro veikimo, prie 
sąlygos pripažinimo reikalingumo revoliucinio 
nuvertimo buržuazijos viešpatavimo ir įsteigi
mo proletariato diktatūros Sovietą formoje, 
prie sąlygos atsisakymo palaikyti savo šalies 
buržuaziją imperialistiniame kare, prie sąlygos 
sudarymo partijos pamatu demokratinio cen
tralizmo, užtikrinančio vienybę valios ir vei
kimo ir išbandyto rusų bolševikų praktikoje.

Tuom pat kartu reikalinga griežtai išstoti 
prieš “kairiųjų” socialdemokratinių, demagogų 
bandymus panaudoti nusivylimą tarpe social
demokratinių darbininkų sudarymui naujų 
socialistinių partijų ir naujo “Internacionalo,” 
nukreiptų prieš komunistinį judėjimą ir tuo 
būdu gilinančių skilimą darbininkų klasėje.

Komunistų Internacionalo Septintas Kongre
sas, rokuodamas, kad bendras veikimas yra 
būtinai reikalingas ir patsai tikriausias kelias 
sudarymui politinės proletariato vienybės, var
de visų Komunistų Internacionalo sekcijų' pa
reiškia, kad jos yra pasirengę tuojaus pradėti 
pasitarimus su atatinkamomis Antro Interna
cionalo partijomis del sudarymo darbininkų - 
klasės bendro fronto prieš kapitalistų užpuo
limą, fašizmą ir imperialistinio karo pavojų, 
ir taipgi pareiškia, kad pats Komunistų Inter- ! 
nacionalas pasirengęs pradėti pasitarimus su 
II Internacionalu tiems tikslams.

VII. Už Sovietų Galią
Kovoje už apgynimą buržuaziniai-demokra- 

tinių laisvių ir darbininkų iškariavimų prieš 
fašizmą, kovoje už nuvertimą fašizmo diktatū
ros revoliucinis proletariatas ruošia savo spė
kas, sutvirtina kovingus ryšius su savo talki-' 
ninkais ir veda kovą linkui užkariavimo tik-

(Tąsa 4 puslp.)

Nashuiečiai išgirdo raportą 
iš lietuvių kongreso, kujįs 
įvyko Kaune. Raportą išdavė 
drg. J. Mažeika rugsėjo 22 
dieną. Jis papasakojo, ką 
jis savo akimis matė Lietu
voje ir tame kongrese. Vis
ką nemėginsiu atpasakoti, 
nes kurie susirinkime daly
vavo, tie girdėjo. Nors drau
gas Mažeika kalbėjo apie 
pustrečios valandos, bet tffei 

I labai ramiai užsilaikė ir aty- 
džiai klausėsi. Pabaigus jam 
kalbėti, dar publika nenorėjo 
skirstytis. Tik gaila, kad. ne- 
perdaugiausia publikos buvo. 
Kurie nebuvo, tie apgailestail- 
ja, išgirdę apie prakalbi. 
Negalima nė kaltinti tūbs 
žmones, nes daugelis jų neži
nojo, kad prakalbos įvyks.'.'O 
nežinojo todėl, kad nebuvo 
plakatų prakalbų išgarsiril- 
mui.

Buvo renkamos aukos pra
kalbų lėšų padengimui ir Lie
tuvos revoliuciniams politi
niams kaliniams. Surinkta 
$5.10. Stambesnes sumas au- 
kojo šie: K. Barauskas 25 cen
tus, J. Nahorski 25 c., Vai
nauskienė 25 c., F. Vainaus
kas 25 c., J. Virbickas 50 cėĄ- 

į tų, J. Egeris 50c., V. Vit
kauskas $1. Kai kurie aukoję 
nenorėjo vardus rašyti, tai ne
užrašėme. Kiti, kurie aukojo 
mažiau, kaip 25 centus, nebu
vo rašomi. Varde Lietuvos dar
bininku, ačiū visiems aukoto- 
jams. Pamokėjus už svetainę 
$1, draugui Mažeikai perduo
ta $4.10.

Pertraukoje dainavo vieną 
dainelę M. Yonienė ir smuiku 
akompanavo svečias iš Scran- 
tono S. žvirblis, paskui jis su
griežė vieną solo, šis draugas 
puikiai valdo smuiką ir jeigu 
jis čionai apsigyvens, tai turė
sime gerą smuikininką. Jeiįu 

| kurie norėtumėte savo • vaiku
čius į'ramokinti ant smuiko, tai 
kreipkitės po num. 37 Fair
mont St., o čia gausite visus 
paaiškinimus.

O dabar pastaba delei to, 
kas kaltas, kad nebuvo šiom 
prakalbom plakatų. Kai kurie 
kaltina prakalbų rengėjus. Bet 
mes nekalti. Rugsėjo 14 d. aš 
pasiunčiau “Laisvės” adminis
tracijai naktinį laišką, kad 
padarytų plakatus. Jie laišką 
•turėjo gauti rugsėjo 15 d. Ra
kiau, kad padarytų* 200 pla
katų ir prisiųstų special dvi
vėriu. Aš laukiau plakatu* ir 
nesulaukiau, ir dabar dar ne
žinia, kur tie plakatai yra. Ūž 
laišką pamokėjau 38 centus ir 
jis turėjo pasiekti “Laisv^.” 
Bet kur tie plakatai nuėjo, tai 
aš nežinau. Gal tik patys “Lai
svės” draugai žino. Tai dabar- 
spręskite, kas kaltas. •»

V. Vilkauskasti
Nuo Red.: “Laisvės” admi

nistracija neranda jokių užsa
kymų del Nashua prakalbų. 
Gal d. Vilkausko laiškas kur 
nors dingo, nepasiekė Brook- 
lyno, o gal kaip kur nors per 
klaidą nusimetė administraci
joje. Atleiskite, draugai, kząd 
toks nesusipratimas įvyko.

- - — r

j Addis Ababa. — Susivai
dijo Italijos valdininkai su 
Franci jos delei sienos tarp » 
Italijos kolonijos Eritrėjos 
ir “francūziško” Somalilah- 
do.
——  ...................— ■■■ ,

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 

kampas Inman St, 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: |

2-4 ir 7-9 vakare
Nedaliomis ir Šventadieniais: 

10-12 ryte
........... i-----....... M « 

**
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POLEMIKA IR KRITIKA
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Po-

1

Puslapis Ketvirtas

net 4 
pakėlė 
tik 50 
ant ke-

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. susirinkimas įvyks se- 

redoj, 9 d. spalio, 7:30 vai. vak., 376 
Broadway. Visi nariai dalyvaukite su
sirinkime, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyt. Atsiveskite ir 
naujų narių prirašyti.

J. Burba.
(236-237)

PHILADELPHIA, PA.
Bendras Darbininkų Centro Pa- 

j laikymo Komitetas rengia koncertą 
ir balių, kuris įvyks subatoj, 5 d. 

Į spalio-Oct., Darb, ’ Centre, 735 Fair
mount Ave. Bus žymų solistų ir dai
nuos rusų, italų ir anglų kalbose. 
Taipgi bus geras baritonas, trys žy
mūs armonistai, lietuvių ir rusų 
chorai ir A. E. Fotas duos smuiko 

j solo. Apart programos bus gera or- 
I kestra šokiams, skanių valgių ir gė
rimų. Kviečiam visus dalyvaut ir

Mūsų Kova už Dar bininky Klasės Vie
nybę Prieš Fašizmą

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
rosios dirbančiųjų demokratijos—Sovietų ga
lios. • • : !

Tolimesnis tvirtėjimas Sovietų šalies, apsi- 
jungimas pasaulio proletariato apie ją ir dide
lis augimas Sovietų Sąjungos Komunistų Par
tijos autoriteto tarptautiniame proletariate, 
prasidėjęs pasisukimas socialdemokratinių ir 
organizuotų j reformistines darbo unijas dar
bininkų į revoliucinių klasinių kovų pusę, au
gantis masinis atrėmimas fašizmo ir augimas 
revoliucinio judėjimo kolonijose, smukimas II 
Internacionalo ir stiprėjimas Komunistų Inter
nacionalo,—visa, tai greitina ir greitins išsivys
tymą pasaulinės socialistinės revoliucijos.

Kapitalistinis pasaulis pereina į gadynę 
griežtų susirėmimų pasekmėje paaštrėjusių vi
dujinių ir išlaukinių kapitalizmo prieštaravi
mų.

Vaduojantis tomis perspektyvomis revoliuci
nio išsiplėtojimo, Komunistų Internacionalo 
Septintas Kongresas šaukia Komunistų Par
tijas prie didžiausio politinio veikimo ir drą
sos, prie nepertraukiamos kovos už sudarymą 
bendro darbininkų klasės veikimo. Sudarymas 
bendro fronto darbininką klasės—tai spren
džiamasis gramdinys priruošimui dirbančiųjų 
prie būsimų didelių mūšių antros eilės prole
tarinių revoliucijų,. Tik apjungimas proletaria
to į vieną masinę politinę armiją užtikrins jo 
pergalę kovoje prieš fašizmą ir kapitalo galią, 
už proletariato diktatūrą ir Sovietų galią. ^Re
voliucijos pergalė niekados po,H neateina. Ją 
reikia paruošti ir laimėti. O paruošti ir lai
mėti ją gali tiktai galinga proletarinė revoliu
cinė partija.” (Stalinas).

Wyomingo Klonio 
Vandens Lyga

Šeštadienis, Spalio 5, 1935

AJLD.LD. REIKALAI
ALDLD 6-to Apskričio Reika
lai, Drg. Mažeikos Pra
kalbų Maršrutas

Cen- 
marš- 
Kno-

Šis laikas labai svarbus, rei
kia daug’ veikti kovai prieš 
karą ir fašizmą ir už sudary
mą bendro fronto.

Drg. Mažeika buvo delega
tu į Kauno Lietuvių. Kongre
są. Jis ne tik išduos raportą 
apie kongresą, bet taip pat 
plačiai aiškins apie Lietuvos

Jau buvo paskelbta iš 
tro Mažeikos prakalbų 
rūtas mūsų apskrityje.
poms yra išsiuntinėta laiškai. darbininkų gyvenimą. Ameri- 
reikale maršruto ir ALDLD I 
6-to Apskr. konferencijos, ku- 
ri atsibus spalio 27 d. Kiek 
jau yra žinoma, prakalbos 
įvyks visose vietose, kaip 

— skelbiame. Dabar tik reikia, 
kad visose kolonijose būtų kuo 
plačiausia išgarsinta. Būtinai 
reikia, kad garsinimai pasiek- 
tų kiekvieną lietuvį. Reikia vi
sokiais būdais garsinti: dalin- 

* ti lapelius lietuvių užeigose, 
prie bažnyčių ir nunešti į na- 
mus. Taipgi reikia plačiai 
garsinti žodžiu. Tokis skel
bimas duos geras pasekmes.

Kitas dalykas, kiekviena 
kuopa turi būtinai parsitrauk

ei. ti naujai išleistos literatūros 
platinimui 
brošiūras: 
šizmą” ir 
Tos dvi brošiūros bųtinai turi 
būti platinamos šiose prakal
bose, nes jos atsako į prakal- 

. bų tikslą ir dabartinį momen
tą kovoti prieš karą ir fašiz
mą. Taipgi reikia turėti ir 
daugiau literatūros. Bet svar
biausia, tai virš paminėtos dvi 
brošiūros. Užsakymus siųski
te šiuo antrašu: “Vilnies” 
Adm., 3116 S. Halsted Str.,

■ Chicago, Ill., arba “Laisvės” 
Administracijai.

Draugo J. Mažeikos prakal
bos bus šiose vietose:

kos delegacija nuo Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Visuotino 
Suvažiavimo turėjo progą ma
tytis su Lietuvos darbininkų 
delegacija nuo daugelio pra
monių ir ūkių. Tad d. Mažei
kos kalba bus labai žingeidi 
kiekvienam darbininkui išgirs- 

Visi ir visos dalyvaukite 
minėtose prakalbose. Ypatin
gai ALDLD nariai kiekvienoj 
kolonijoj kvieskite darbinin
kus dalyvauti prakalbose.

ALDLD 6-to Apskričio Sek.
M. Zald.

Wilkes-Barre, Pa
“Vilnis” išleido j Visokios Žinios iš Mūsų Miesto 

Prieš Karą ir Fa- 
‘ ‘Naujas Karas”.

“Laisvės” No. 224 rašo 
žeminis. Ką jis nori atsiekti, 
rašydamas neteisybę, tai mu- 
sėt nei pats nežino. Rašo, kad 
pakėlė už vandenį 
sykius daugiau. Betgi 
ne keturius sykius, o 
centų ant 2 dolerių, o
turiu dol. pakėlė 75 c. Kas 
rodo, kad ne visiems lygiai, 
kaip kad P. sako.

Toliau sako, kad buržujai, 
kurie mokėjo $12, dabar tu
rės mokėti $48. Ką jis čia va
dina buržujais? 
darbininkas, kuris 
kraną ir išeinamą 
vandens ir turėjo mokėti $16, | 
su pakėlimu turės mokėti $19.

Vandens Lygą vadina bur-

GERIAUSIA DUONA
WOLES BAKING

Paprastas 
turi vieną 
vieta ant linksmai vakarą praleist.

Kviečia Komisija.

DETROIT, MICH.
Dideles prakalbos Įvyks pirmadienį, 

7 d. spalio, Lietuvių svetainėje, 25th

darbas gaut, kada tas streikas 
likos pralaimėtas.

šalpos darbuose yra suimta 
jau geras skaičius darbininkų 
kurie dirba už tas bado algas,
bet kaip girdėt, sakoma, pa- žujų organizac. Tegul bus iri 
kels mokestį tuose darbuose, taip. Bet ta Lyga daug pagel- įt? W^Vernor^ W 
Taipogi viena valanda sutrum-Į bėjo darbininkams ir niek*; __ :__
pino darbą, dabar dirba jau 
šešias valandas. Bet pasikal
bėjus su darbininkais, jie išsi- 
reiškia, kad iš šio darbo nebus 
galima pragyvent, kada jie 
bus atkirsti visai nuo pašalpos 
gavimo. Taipgi daugelis pro
testuoja, kad jie pirmiau dau
giau gaudavo pašalpos nedir
bant, ne kaip dabar dirbami 
už tokį atlyginimą.

niekas bor kandidatūros klausimas čia bus 
iki šiol dar tu naujų mokesčių apkalbama. Taipgi primary paremi- 

, . _. t-,. . mo klausimais kalbės keletas gerųnemokėjo, tik teisėjas Fine ir 
vienas 
reikėję 
Lyga.

kitas. O visiems būtų 
mokėti, jeigu ne ta

Šliupine Atrauga.

Raymond, Wash

kalbėtojų: M. Sugar, F. Comb, W. 
McKie ir Judge Jeffries. Sek., 6 d. 
spalio įvyks ir demonstracijos iš ke
lių vietų visi maršuos nuo 4097 Por
ter Ave., 12 vai. dieną iki Deutsches 
svet., 8200 Mack St. Kviečiam vi
sus dalyvaut.

(236-237)

Luzerne apskrityj yra pusė
tinai dirbama už “Labor Par
ty” ir čia visų darbininkų pa
reiga yra dirbt už tuos darbi
ninkus kandidatus, kurie yra 
statomi į valdvietes šiuose ru
dens rinkimuose.

Streikas buvo laimėtas į tris 
dienas. Kompanija išpildė dar
bininkų reikalavimą, pakėlė 
mokestį del “fallers”, “buck- 
ers” ir “burners.” Pakėlė po 
5 centus į valandą. Darbinin
kai taip pat privertė kompa
niją, kad paleistų vieną bosą 
ir keturius “skelerius”, kurie 
labai apgaudinėdavo darbinin
kus ant micros, žinoma, tas 
kompanijai buvo labai 
lonu išpildyti, ale ką gi 
rysi, kad šie nelabieji

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 kp. susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 7 d. spalio-Oct., 
7:30 vai. vakare, 735 Fairmount Ave. 
Visi draugai-gės dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tyti. Bus renkami delegatai Į G-to 
Apskričio konferenciją, kuri atsibus 
Philadelphijoj, 27 d. spalio. Taipgi 
atėjus brošiuraitė “Kelias į šviesą”. 
Visi atsilankiusieji gausite ją. Taip- 

nepamirškite užsimokėti duokles, 
naujų narių atsivesti.

Sekr. K. B.
(235-236)

gi 
ir

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

<♦>

<!>

(į)

<f>

<♦>

<♦>

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis Ir SubatomLa 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. 11 ryto

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Emeson Jennings teismą 
atidėjo ant toliaus tokiu išro- 
kavimu, buk tai tas vyriausias 
liudininkas prieš jį pabėgo! 
nuo detektyvų. Dabar visi da nįnkaj neina dirbti ir 
daugiau kalba, kad čia yra ^oj gitas bosas su savo 
tikras jojo sufrėmavimas, ku-.bus> Taigi> darbininkai 
riuomi norima jam primesti............................. -
teisėjo Valentine automobi- 
liaus išsprogdinimas. Teismas 
dabar bus apie 10 la^pkr.

Veisiejiškis.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
PHILADELPHIA, PA.

Lyros Choras šaukia didelį susi
rinkimą nedėlioj, 6 d. spalio (Oct.), 
2 vai. po pietų, 735 Fairmount Ave. 
Susirinkimas svarbus kaip jaunimui 
taip ii’ seniems, žinote kaip svarbus 
yra laikraštis “Laisvė” ir kitos or
ganizacijos darbininkų klasei, tad 
kviečiam visus ateiti ir prisirašyti 
prie

nema- 
pada- 
darbi- 
gana, 
štabu 
išvijo, 

dižiausį darbininkų ėdiką.
Tas parodo, ką gali padary

ti organizuoti darbininkai. Kur 
yra vienybė, ten ir galybė.

Rugsėjo 25 d. unija surengė 
teismą tiems nariams, kurie 
ėjo per pikieto liniją dirbti, 
nors kiti tedirbę ir pusę valan
dos. Bet ir tie likos nubausti. 
Aštuoni likos nubausti pasimo- 
kėti po $2.50, likę po 
likos suspenduoti ant 
mėnesių. Viso nubaudė 
narių,.

choro.

Hudson, Mass

plėšikų.

LICENSES

£

Pa., 
vai.

$25 ir 
trijų 

dešimt

Sekr.
(235-236)

SUGAVO 34 PA. BANKŲ 
PLĖŠIKUS

Labai daug mainierių be 
darbo šioj apielinkėj ir jau 
daugeliui nebus galimybės

Spalių 14 d., Easton, Pa. 
7 :30 vai. vakare.

Spalių 15 d. Reading, Pa 
7:30 vai. vakare.

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

____  Mamie dirks
Brooklyn, N. Y. 1607 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

■

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie1 Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga- 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass.

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

Spalių 9 d., Chester, 
Lietuvių svetainėje, 7:30 
vakare.

Spalių 10 d., Camden, N. J., 
7:30 vai. vakare.

Spalių 11 d., Baltimore,
Md., Lietuvių Svetainėje, 7 :30 
vai. vakare.

* Spalių 12 d., Trenton, N. J., 
7:30 vai. vakare.

Spalių 13 d., 2 vai. po pie
tų, Lietuvių Tautiškoj svetai
nėj, 928 E. Moyamensing Av., 
Philadelphia, Pa.

Spalių 13 d., 7 :30 vai. vak., 
735 Fairmount Ave., Phila.

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No.
RL 2423 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol I^w at 2369—69th St., Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BARNETT MAGNUS
2369—60th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Ijaw at 4920 New Utrecht Ave. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. ,

I8ADORE MASS !
4920 New Utrecht Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4031 has been issued to thte undersigned 
to sell beer, wine and llqvfor at retail under 
Section 1S2-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1243 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be Consumed 
on the premises.

Adam dtefenbach
. 1243 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

Pabaigoje rugsėjo mėnesio 
čia atsibuvo darbininkiškas 
trijų dienų bazaras. Pirmus 
du vakarus publikos buvo at
silankę visai nedaug ir už
darbis buvo prastas, bet pa
skutinį vakarą buvo susirinkę 
pusėtinai iš plačios apielinkės 
ir visi gana linksmai laiką 
praleido, daugumoj prie gra- 
jinimo “bingo”, kiti prie alaus 
ir sodės su savo draugais bei 
pažįstamais.

Buvo ir programa, kurią 
pildė Wilkes-Barre Aido Cho
ras. Tik gaila, kad choristai 
balsuoja dalyvaut pildyme 
programos, o paskui visai ne- 
pribūna. Tai yra labai prastas 
pasielgimas taip daryt.

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30 kp. nepaprastas su

sirinkimas įvyks nedėlioj, 6 d. spa
lio, 2 vai. po pietų, Lietuvių Kliube, 
4th. ir Upland Sts. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes šis susirin
kimas yra labai svarbus visiems.

Sekr. N. Dudonis.
(235-236)

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Rugsėjo 9 d., 4 vai. ryte, 
mirė Kazimeras Kibilda. Jis 
buvo geras žmogus ir visų my
limas. Amerikoje išgyveno 43 
metus. Devynius metus gyveno 
Brocktone, o kitą visą laiką 
Hudsone. Paliko dideliam nu
liūdime savo moterį Razaliją,

Taipogi buvo ir iš Wyoming sūnų Frankį ir dukteris Oną 
Merginų Sekstetas, kurios su-, 
dainavo apie keturias daine
les. Programa atsilankiusiems 
gana patiko.

Nors bazaras ir nebuvo ga
na skaitlingas publika pirmus 
du vakarus, vienok likosi su
kelta gera parama del Darbi
ninkų Centro palaikymo, ku
ris yra labai reikalingas. Taip
ogi paskyrom $25 dolerius del 
“Daily Worker” ir nuošimtį 
del partijos vietos reikalų.

Harrisburg’, Pa. — Per 
dvejus metus Pennsylvani- 
joj suimta 34 bankų plėši
kai, kurie buvo pasigrobę 
$150,000 per 10 apiplėšimų. 1 XZ • • -J I 1 •

ir Marijoną, o Lietuvoje švo- 
gerį Bačiulį, brolį Vincą ir se
sutes Agniešką ir Agotą.

Lietuvoje Kazimeras Kibil
da paėjo iš Suvalkų redybos, 
Paežerėlio valsčiaus, Panemu-1Dar medžiojama 10 tokių i 
nės parapijos, Pėsčių kaimo. 
Tapo palaidotas rugsėjo 11 d. 
Šv. Mikolo airių kapinėse. Ly
dėjo žmohės net 50 mašinų. 
Lai jam būna lengva šios ša
lies žemelė ilsėtis.

Razalija Kibildienė taria 
širdingai ačiū draugams, pažį
stamiems ir giminėms už pa
tarnavimą laidotuvėse.

“Laisvės” Skaitytojas.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 374 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqdor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 

I trol Law at 428 Tompkins Ave., Borough of 
i Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
i on the premises. •"
I ABRAHAM ROTHMAN
I 428 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4074 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 $41-343 Avenue U. Borough of __
Brooklyn, County of Kings, to be consumed , trol 
on the premises. . ’ diwmi

JAMES RESCINITI & FRANK J. RICH on the 
(CRESCENT GRILL and BAR) 

341-343 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 509 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 4824 Church ‘Ave., Borough of j 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

THOMAS O. REILLY 
4824 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. ' 
RL 3079 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 4905 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed .

’on the premises. j
ARBEE CAFETERIA, INC., I

4905 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-2003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
__Law at 6111—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAY MARTIN (ADMINISTRATRIX) 
6111—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is’ hereby given that License No. 
RVV 673 has been issued to the undersigned

ROBERT LIPTON

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3921 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 4422—8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Į trol 
on tho premises.

NELS C. LINDELL 
(LINDELL’S TAVERN)

4422—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
RL 440 has been issued to the undersigned ___  _____ ._ __ __ _______
to sell beer, wine and liquor at retail under ■ to sell beer and wine at retail under Sec
Section 132-A of the Alcoholic Beverag'e Con- I tion 132-A of the Alcoholic_ Beverage Con- 

1 Law at 774—3rd Ave., Borough of
! Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
. ...... Constantin waitelis
774—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 1 NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5045 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2849 Cropsey Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No.
RL 771 has been issued to the undersigned ,   __ _____ _ ___ _______ _____ _ ___ ____ _ „vo u,.Uv>oiKhvm
to sell beer, wine and liquor at retail under , to sell beer, wine and liquor at retail under to sell wine and liquor at retail under Sec
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- iQ9_a a# rnw. I m<> a ^.e xi._ ai—v_u_ i»—v----- r<_..
trol Law at 324 Devoe St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL LEIPUS
321 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

RL 3854 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 3802-04—13th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the preVnlses.

FANRO CAFETEĖIA, INC., 
8802-04—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

trol Law at 2955-57 Neck Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK Me KINNEY
2955-57 Neck Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1541 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3722—13th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
off the premises.

DAVID DAVIDSON 
3722—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. j NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5255 has been issued to the undersigned I L 827 has been issued to the undersigned 

Section 132-A Of the Akfohdlic Beverag'e Con- 1 tion 182-A of tho Alcoholic Beverage Con
trol LAW at 1939 Coney Island Ave., Borough I trol Law aj; 1607 Siirf Avenue, Borough of 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con- 1 • •
sumed on the premises.

PATRICK J. HOOBEN
1939 Coney Island Ave.,

6

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
T ..3 Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Specials nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

■ '.V. ■

■ harmAN’

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rfižies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Praiome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1461 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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



Puslapis PenktasĘ APS V a

Detroit Mick mązai

Bedarbių Bėdos ir Vargai darbininkais
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Susirinkimas, Parengimaiuždarė sve
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zai Kodėl

vakarėlis 31 dtris čiaPlikimus
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BROOKLYN LABOR LYCEUM
Drg. Abeko Prakalbos

Buvo DARBININKŲ ĮSTAIGA
nuo 5 valandos dienos

uzga

draugijoms liks keli doleriai
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Avę.
Stagg 3847

Brooklyn, N. Y3224

899

188—5 th

con

GULMANELLI
965

con

1799 Me

Kings, to bo consumed

256
216— 4 th

17 th

MAN,

342 Park

NOTICE is hereby given that License T>T f71 il. _ __

4623
2188-2190

1274 St,

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

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

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

wine and liquor at retail under

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

wine and liquor at retail under

NOTICE 
RW 311

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

wine and. liquor at retail under

GMF.NT CORP
Brooklyn, N

is herebv given that License No.

vakaro. Visi buvo

nes nenoriu

Beje, dabar choras nusitarė

Alcoholic Beverage Con- 
Broad way, Borough of 
Kings, to be consumed

Šiame susirinkime nebuvo

mėti, netik choriečiai, bet ir

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

LTA
Brooklyn, N. Y,

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

wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 870 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 716 Knickerbocker Ave,, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises, 

KUNI TOMITSCH
716 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Keno čia kaltė

THOMAS ROGERS
Johns Pl., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 641 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the. Alcohplic Beverage Con
trol Law at 568 Sutter Ave., Borough of 
Brooklyn, County, of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is Hereby given that License No. 
RL 4772 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 232 Underhill Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDNA MENNELLA
232 Undet'hill Ave.,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 3371 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 864-A 'Flatbush Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEWNES RESTAURANT, INC., 
864-A Flatbush Ave., • Brooklyn, N. Y.

nėdinti, kurie atsilankė

NOTICE
RL 2879
to sell beer. __ .. ___
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 144 Wyckoff Ayenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

• CHARLES P. FIEDLER
144 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 493 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 342 Park Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

T GUIS BARONE 
PARK AVE. REST.

Ave.. Brooklyn, N. X.

YUREWICZ
Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4810 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 1285 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
RICHARD T. & LAWRENCE J. DOWNING 
1285 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 2454 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 2572 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HYMAN BRICKMAN
2572 Fplton St.i Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 784 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 73 North 6th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CHARLES HERMAN
73 North 6th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liouor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4623—7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLI/M. GREENSTEIN 
JACK'S TAVERN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5144 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 195. Sutter Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SOLOMON ŠCHLIFKA
195 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

ninkams už savo

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5004 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 143 Driggs Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 278 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of’ the Alcoholic Beverage Con
trol LaW at 581 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, Coiinty of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY H. MICHAELS
581 Fulton rSt.,: < ; Brooklyn. N. Y.

NOTICE 
RL 452 . 
tn sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 547 Morgan Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the promises.

JOHN WOECHOWESC 
547 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4444 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 996 Manhattan Ave., Borough 
of Bnx^lyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARY GRZYBOWSKI
996 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 413 has 
to sell beer, 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 73 Ralph Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

EDWARD FAHY
73 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5489 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 2880 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM BLOM 
DEVON BAR and GRILL

2880 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is’ hereby given that License No. 
RL 3813 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liouor at retail under 
Seption 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 472 Me Donald Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

WILLIAM MEYER 
BEVERLY TAVERN

472 Me Donald Ave., Brooklyn, N. Y.

trol Law 
ough of 
consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 411 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 2243 Kimball Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GUSTAV HARMS 
(TALLY-HO CASINO)

2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5471 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 220 Wyckoff Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

JOHN SAUERWALD
220 Wyckoff Ave., \ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No., 
RL 602 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei' 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 705 Blake Avenue, Borough 
of Brooklyn, County* of Kings, to be con
sumed on the premises.

VINCENT BORYSEVICZ 
(LINTON PARK BAR and GRILL)

705 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

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

at retail under SeC- 
132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
Law at 6908—13th

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4JJ62 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 1212 Ralph Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
PETER PALKER & BERTHA JOWAISZAS 
1212 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 5375 ___ . .. ... _______
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5623—5th Ave., Borough of 
Bjrqoklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OWEN GALLOGLY
5628—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2721 Troy Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of' Kings, to be. con
sumed on the premises.

JOHN EMPEROR
272 Troy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
W 20 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 132-A 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
16Q6 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County .of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1659 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 109 Graham Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

NlklTA MUCHA
109 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3020 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 135 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TROFIL URBANOWICZ
& VINCENT MORDES

135 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 249 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 55 Pierrepont St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PIERREPONT HOTEL CORP., 
55 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y.

’ given that License No. 
L 1140 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 250 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY FISCHER
250 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenser No. 
RL 4«12 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 2668 Atlantic Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY STRUGALA
2668 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

Is hereby given, that License No. 
has been issued to thę undersigned 
beer and wine at retail i under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5243 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcpholic Beverage Con
trol Law at 261-7 Driggs Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con-, 
sumed on the premises.

DOM, INC., 
261-7 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 276, has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1833-35 Douglass St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ROMANIAN PEASANT, INC., 
1833*35 Douglass St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2668 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 256—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to' be consumed 
on tho premises.

ROBERT 
Ave.,

NOTICE 
RL 4515 
to sell beer, . .
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 216—4th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FELICE MANCARUSO 
Ąve., Brooklyn, N. Y,

NOTICE Is, hereby given that License No. 
RL 5486 has been issued to the undersigned 
to Spll beer, wine and liquor at retąjį undpr 
Section 132-A of the Aleohotjc Beverage Con
trol Law at 951 Grand Street, Borough 
of Brooklyn. County of King?, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5245 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 254 Sumner Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JACOB M. ULISS 
AS JOAN TAVERN

254 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

cense No. 
rrthe undersigned 
5r at retail under 
iHė Beverage Con
st.. Borough r>r 

, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wihe and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 975 Myrtle Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on. the premises.

ANTHONY RANDAZZO
975 Myrtle Ąve., Brooklyn, N. Y.

to sell beer and 
Section 132A of tho 
trol Lhw at 1145 
Brooklyn, County of 
on the premises.

SAMUEL FRADIN 
1145 Broadway, Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2890 ha’s 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 1799 Me Donald Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

EDWARD MILANO 
MARLBORO BAR & GRILL 

Donald Ave., Brooklyn, 1

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 597 hag been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1274 St. Johns Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be cprigumed 
on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2054 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the 
trol Law at 965 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ROBERT J.
ROBERT’S HOFBRAU

Broadway, Brooklyn, N.-Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2945 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 924 Manhattan Avenue, Borough 
of Brooklyn, County, of Kings, to be con
sumed on the premises.

ELEANOR LUBANKO
924 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2024 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 577-A Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PETER CLEARY
577-A Nostrand Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given 
RL 4747 has been issued t 
to sell beer, wine and liqvf 
Section 132-A of <he Alcpjįe 
trol Law at 36 
Brooklyn, County 
on the premises.

GONDOLIER 
36 Clinton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, win,e and. liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 440—-17th Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

DANIEL LANAHAN
Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. I NOTICE is hereby given that License No. | NOTICE. is hereby 
RW 146 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail undei; 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage ^Con
trol I,aw at 133 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK KAUFMANN 
BLACK EAGLE TAVERN

133 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

JOSEPH D. FOX
1606 Avenue U, Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4799 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 36 Morrell Street. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRIEDA GOODMAN 
(AMALGAMATED REST, and TAVERN) 
36 MorrelJ St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 3660 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 1035-41 Liberty .Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.-

JOHANNA WENZEL
1035-41 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4427 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 101 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ADOLPH H. STUKE and 
OSCAR HOENINGHAUSEN 

(NASSAU TAVERN)
101 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5212 has been issued to the undersigned 
to sell beor.'wine and liquor at retail under 
Section 132-Ą of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at '722—Fourth Ave.: Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW ROGIELEWJCZ 
& WLADISLAW WILK

722—Fourth Av6., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4247 has been issued to the undersigned 
to sejl beer, wine and liquor, at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Hudson Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE BAKANAUSKAS
55 Hudson Ave., / Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 5325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic BevAragfe Con
trol Law at 1111 Manhattan Av., Boro*ugb of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. > . •

IRENE TAX
1111 Manhattan Ave'., ’ Brooklyn, N. Y.

už kapita- 
prakalbos

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5520 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 837-9 Franklin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LEO B. CONARD 
PARKWAY TAVERN

837-9 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 470 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the. Alcoholic Beverage Con
trol Law at 362-366 Metropolitan Ave., Bor
ough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

NICK ANGELO. 
362-366 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4467 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 188—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DOMENICO ANTONIO PETITO 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 464 has 
to sell beer. 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1063 Belmont Avenue, Borough 
Of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BARNEY DE CARLO
1063 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3470 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 914 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to. be con
sumed on the premises.

MATHIAS LAUKUS
914 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 177 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section. 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 871—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premise?.

SIMEONE ROSANELLT
871—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4221 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 151 Wyckoff Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises,

ANGELO SANGIRARD 
and FRED BITTROLFF

151 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4376 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 35 Lincoln Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises,

MARION COOKE, ADMINISTRATRIX 
ESTATE OF JOHN COOKE and 

GEORGE BRAUN 
LINCOLN TAVERN

35 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

listų atstovus
buvo garsus delnų plojimas ir 
priejauta savo kandidato kal

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

to sell beer and wine at retąjį under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law. at 2347 Bath Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

ANTONIO ROMANO
2347 Bath Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undęr 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 31 South 3rd Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con* 
sumed on the premises.

AUGUST GOODARD
31 South 3rd St., Brooklyn, N. Y,

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

NOTICE is hereby given that Ličertse No. 
RL 1654 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 52 Meserole Avehue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHESTER BONETSKI
52 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thgt License No. 
RW 648 has been issued to the undersigned 

wine at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of 
Kingg, to be consumed

apskričio nau 
raportas paro

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8 Saratoga Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DOMINICK AMATO
8 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5430 has been issued to the undersigned 
to sell bqer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 147 Thames St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTHONY SCHAPOLTS- & JOHN WIGNES 

I. D. RESTAURANT
147 Thames St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 697 ha? been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1354 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MOE RICHTER 
COMMUNITY BAR and GRILL

1354 Bedford Aye., Brooklyn, N. Y.

BENJ/MTN SEIDENWF.RG 
MA.RTNE PARK REST.

2510-12-14 Flatbush Ave., Brooklyn, N

RL 506 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 3224 Church Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT N. SANDERS 
SCOTTY’S BAR and GRILL 

Church

5,000 publikos., O ką 
šiandien? Pa v

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 307 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 233 Calyer St., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

RONALD
233 Calyer St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3465 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 321 Grand Street. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ALFONSE SKIRMONT
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RW 86 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol ’Uw at 899—4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,-

JOSEPH CZAJKA
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4741 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and linuor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 871 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE MARTENSE ROUND TOWN 
BAR & GRILL

871 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RW 804 
to sell 
Section 132-A of the Alcoholic. Beverage Con
trol Law at 257 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, -to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BITTERMAN
257 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4803 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wipe and liquor at retail undgr 
Section 132-A. 6f. the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7421—5th Ayenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kin^s, to be con
sumed on the premises,

ELNA HANSEN 
YĘ OLD CABIN

7421—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 600 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132-A of th,e Alcoholįc Beverage Con
trol Law at 279 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THEODOR SCHNTZLER
279 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 4152 has been issued to the undersigned 
tp sell beer, wine and liquor at retąjį under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Tompkins Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

IRVING ROCKOWER 
(TOMPKINS BAR and GRILL)

49 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that, License No. 
RL 4#98 has been Issued to the undersigned 
lo sell beer, wine and Hqupr at retail under 
Section 132-A of the Alcohęllc Beverage Con
trol. Law at 1090 Blake Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises,

LOUIS KANDELL
1090 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 362 
to sell beer, . .
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 633—Sixth Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

FRANK BUJMACKIS 
VETERANS TAVERN

633 Sixth Ave., Brooklyn, 1

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

NOTICE is hereby given that License No. 
CW 1 has been issued to tho undersigned 
to sell beer and wine at ’retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 386 Troutman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

LIBERAL CIVIC CLUB, INC., 
386 Troutman St., Brooklyn, N. Y,

turėti vajų gavimui naujų na
rių. Na, pereitą penktadienį 
vienas jau atėjo, tai E. Leščiu- 
kas. Taigi, choriečiai, turėtu
mėt smarkiau padirbėti, kad 
gavus daugiau naujų narių. O 
galima gaut, nes Philadelphi-

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 3845 has been issued to thę undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcohojic Beverage Con
trol Law at 616 De Kalb Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be Con
sumed on the premises..

ADOLPH STEPPE
GIG Do Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

traukia atsakomybėn įstaigos>iki Kauno išeivijos seimo nuo 
randuotoją už sulaužymą kon
trakto ir padarytas ten išlai
das garsinimo ir tt. Iš to vis
ko galima suprasti, kad reak
cija siunta visais atvejais.

Todėl šituose balsavimose.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

grieže 
iki 11

Taipgi aiškino, ką 
mime” balsuodami

reikalais choras šaukia visų 
.organizacijų narių, veikėjų ir 
choro simpatikų platų susirin
kimą,. sekmadienį, spalio 6 d., 
2 vai. po pietų, Liaudies Na
me, 739 Fairmount Ave. Būti*

NOTICE is hereby given that License Np, 
RL 5086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wjne and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcohęllc Beverage Con,- 
trol Law at 310 Roebling Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises,

LUIGI CORRERA
310 Hobbling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 356 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wii\e and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1823 Ocean Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY A. HASSELMANN 
HAYES’ ROAD HOUSE.

1823 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RW 498 
to sell
Section 132-A of • the -jMaoholic Beverage Con
trol Law at 536 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JOSEPHINE TRECCAGNOT.I 
PALACE REST. BAR and GRILL

536 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

mo, Kitas komitetas buvo pas 
direktorių gauti leidimą del 
Angelo Herndon, kuris čia tu
rėjo būti rugsėjo 9 d. Leidimo 
nedavė, komitetą išvijo iš City 
Hali. O kaip tik pribuvo tro- 
kas su “Chain Gang,” tai pri-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine end liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 105 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THEODORE KIGH
105 Norman Ave.; Brooklyn, N. Y.

Drg. Abekas kalbėjo dviejo-
temose: 1-ma, Lietuvos

joj yra labąi daug jaunimo, 
tik reik juos pakalbinti. Ir jei 
visi draugiškai padirbėsim, tai 
tikrai galėsime sumobilizuot 
didelį chorą.

Daugelis iš mūsiškių ir pa
šaliečių klausia: Ar choras 
pastatys šiemet veikalą ar 
operetę? Tai klausimas. Šiuo 
klausimu turėtumėm susido-

žodis apie kitus dalykus. Po 
minėtos demonstracijos komi
tetas buvo nuėjęs pas apsau 
gos direktorių išgauti leidimą 
laikyti prakalbas atviram ore. 
Komitetą išvijo, nedavė leidi-

NOTTCE „___ ___ ______ _
L 628 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con* 
trol Ląw at 1082 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
off the premises.

ALBERT MULLER
1082 Bergen St., Brooklyn, N. W

juos ir balsuokime. Turėdami 
savo atstovus miesto įstaigoj, 
pastosime kelią reakcionie
riams persekioti darbininkų 
užbrėžtą tikslą.

mount Ave. Tai bus žingei
džios prakalbos, nes d. J. Ma
žeika raportuos iš atsibuvusio 
Lietuvių Kongreso. Visi daly
vautam.

Pora metų atgal Scrantone 
ir jo apielinkėje darbininkiš
kas judėjimas buvo varomas 
pirmyn pilna to žodžio pras
me. Taip pat ir spaudoje bu
vo garsintą, kad Scrantonas 
neatsilieka nuo didmiesčių, su 
demonstracijomis, prakalbo
mis ir visokiais parengimais, 
Pora metų atgal demonstraci
jose dalyvaudavo nuo 4,000 iki

NOTICE is hereby given that License No. '• 
CTR 16 lias been issued to the underaigned 
to sell beer, w|ne and liquor at retail under k 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol I^w at 790-792 Broadway, Borough of • 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed • 
on the premises,

LORRAINE CATERING CO. INC., ... . X 
790-792 Broadway, Brooklyn, N.

gūžėjo policijos ir, išvijo už 
miesto ribų; čia pora metų at
gal turėjome 14 lokalų be
darbių tarybų ir kiekvienam

spalio 8 d. ir lapkričio 5 d., 
darbo žmonės turi žinoti, už

Rugsėjo 15 d. įvyko suvie
nyto fronto keturių draugijų 
iš Courtney, Pa., piknikas. 
Išvažiavimas buvo bizniškas.

visos mūsų organizacijos. Ro
dos, per ketvertą ar penketą 
metų nei vieno didesnio veika
lo nepastatėm scenoje. Tai 
prastai, draugai-gės 
chore turim gana didelę grupę 
energingų jaunuolių, ir kiek-, 
vienas yra tinkamas lošimui ir 
atliktų jiems uždėtas parei
gas. Bet jiems trim visi at- 
eiti į pagelbą. Taigi, šituo 
klausimu ir kitais svarbiais

kaip vyrai, bet niekas į mus 
atydos nekreipė ir su jokiais 
mūsų komitetais ponija nesi
skaitė. Mūsų vadai barasi, 
kad mažai žmonių lanko be

is hereby tpven that 'License No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail Under

turime 
buvo 

Darbo 
Na, tą

NOTICE
RL 4009 
to sell beer
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2510-12-14 Flatbush Ave., Bor
ough of Brooklyn, County of JKings, to b<

tikiai ir jų reikšmė. Kalba 
abejose temose buvo labai aiš
ki ir plačiai nušviečianti daly
kus, kad klausytojai per 
valandas klausėsi labai 
džiai. Aukų surinkta virš 
lėšoms ir L. p. kaliniams.

apie 100 žiūrėtojų, tad turėjo darbo žmonių, gyvenimo ruo- 
išeiti, nieko nematę. ! žai ir tt.; antra tema buvo:

Dabar rengimo komitetas nuo Clevelando suvažiavimo

Tik žiū- 
kalbasi

eilinių 
bedarbių narių, ar vadovų 
šios apielinkės? Aš čia noriu 
tarti keletą žodžių nors su7 
glaustoj formoj
daug vietos laikraštyje užimti

lokąle buvo nuo 3 iki 4 šimtų 
narių. O ką šiandien turime? 
Labai mažai, štai kodėl miesto 
valdžia ir ponai nebesiskaito

Daug pas mane klausia, 
kaip gi čia bus, mums reikia 
geresnių organizatorių, ba jau 
judėjimui nebesiseka. Jiems 
atsakau, kad taip ilgai nega
lės būti, dalykai turės pasitai-

svarbių tarimų. Buvo sureng 
tas “viniei’kų” 
rugpjūčio pas 
ALDLD 15-to 
dai. Komisijos
dė, kad pelno liko $2.76. Ski
riamas jubilėjui dvidešimties 
metų gyvavimo ALDLD.

ALDLD farmerių 51 kuopos 
susirinkimas laikytas 28 dieną 
rugsėjo. Susirinkimas nebuvo 
skaitlingas. Kodėl draugai 
farmeriai nelankot reguliariai 
susirinkimus ?

rengta demonstracija 
Dienoje (Labor Day), 
dieną lijo. Demonstracija bu
vo nukelta ant rugsėjo 13 die
nos. Na, ir susirinko paskirtu 
laiku ir paskirton vieton pus? 
antro šimto žmonių, senelių .ir 
senukių iš apie 18,000 famili- 
jų, kurios visos sudaro 75,000 
žmonių Lackawannos apskri
tyje. Tai argi mes šita ma
žutė armija galime nugąsdin
ti Scrantono sufašistėjusią val
džia ?

Mes demonstravome taip,

ką balsuoti ir su kuo turėti rei
kalą. Mūsų, darbo žmonių, 
kandidatai yra d. M. Sugar, d. 
McKie ir d. O’Comb, tad už

darbių susirinkimus 
lanko demonstracijas ir tt. O 
man atrodo kitaip. Bėda, kad 
mes- čia per laikus neturime 
tarpe savųjų tinkamo organi
zatoriaus. Kada Komunistų 
Partija da prisiųsdavo iš cen
tro organizatorius, tai nors pa
sitaikydavo iš jų pusės klaidų, 
tačiaus judėjimas eidavo sava 
vaga. O kada dabar mes turė
jome savo apielinkės organi
zatorius, tai tie mūsų vadai 
taip nuprogresavo, kad pasili
ko generolais be armijos. Su 
savo netikusia taktika neteko 
pasitikėjimo visuomenėje. Da
bar ims daug laiko, kol šita 
apielinkė vėl ateis į savo nor
males vėžes.

Buvo surengtas piknikas 
darbininkų spaudai 15 d. rug
sėjo J. Petrone farmoj. Iš ren
gimo komisijos raporto pasiro
dė, kad liko pelno $21.63. Tu
rės būt pasiųsti trim dienraš
čiam, kaip buvo nutarta, “Dai
ly Workeriui”, “Laisvei” ir 
“Vilniai”. Tai neblogiausiai 
pavyko. Norint oras buvo bis- 
kį vėsus, bet žmonių prisirin
ko pusėtinai.

51 Kp. Koresp.,
V. Wallen.

pelno. '
Tai pirmu kartu suvažiavo 

tiek lietuvių, svečių ir pažįsta
mų iš visos apielinkės. 
rėk, būriais susiėję 
vaišinasi, jaunuoliai 
giria, kad graži, vieta

Dabartiniu laiku lig laikinai 
chorą apsiėmęs mokinti A. E. 
Potukas, jaunuolis, deda pas- 
tangasį chorą sumokinti kuo 
geriausia. Jaunuolė d. Mače- 
niutė per keletą metų ir da
bar, laike pamokų ir pildant 
programas, visuomet prie pia
no akompanuoja del choro. 
Užtai choras labai dėkingas. 
Taipgi visi choro nariai sten-* < • » . 
gias susirqqtanti; ypač naujas 
dainas, nes choras apsiėmęs 
dainuot rengiamose prakalbo
se spalio 13 d., 2 vai. po piety, 
928 E. Moyamensing Avė. O 
kaip 8 v. v., prakalbos bus 
Liaudies Name, 735 Fair-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 48 has been issued to tho undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beyerago Con
trol Law at 348 Sumner Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DAVID FINKEL
348 Sumner Ave., Brooklyn, N, Y.

kalbos visapusiškai, atrodo, 
pavyko. Pradžioj kalbėjo 
angliškai d. Maurice Sugar, 
kandidatas ant miesto teisėjo. 
Drg. Sugario kalba buvo trum
pa, bet reikšminga. Jis išdėstė 
reikalingumą balsuoti darbi- 

atstovus.

NOTICE 
RW, 791 
to sell be«r and wine 
tion . _  -m—i
trol Law at 6908—13th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT CONCELIA 
ENDICOTT BAR aud GRILL J, 

6908—13th Ave., Brooklyn, N. Y«
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 449 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine st retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con

st 2188-2190 Flatbush Ave., Bor* 
Brooklyn, County of Kings, to bfc 
on the nremisea.
JOHN JOSEPH MORRIS 

(MORRIS TAVERN) 
Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Rugs. 28 d. Detroito Dailės 
Institute buvo pradėję rodyt 
Sovietų filmą “Youth of Max
im”. Buvo padaryta sutartis 
ant 8 dienų rodymui krutamu 
paveikslų. Tik pradėjus rody
ti tuos paveikslus, tuoj aus atė
jo būrys policijos su pagelba 
reakcionierių i 
tainę, sustabdė rodymą pa
veikslų. Jau buvo suėjusių

žmonių privažiavo labai daug 
ir gerai pasilinksmino

Rugsėjo 29 d. Lietuvių au-'gera orkestrą, kuri 
ditorijoj įvyko d. Abeko ma 
sinės prakalbos. Šias prakal 
bas rengė ALDLD 10-tas ap 
skritys per vietinę 52 kp. Pra

is n jy f i



1 Jaskutinis Kvietimas lėtų auklėti savo menines spė
kas ir savo atsiekimais mar- 

' šuoti pirmyn.

Brooklyno Aido Choras sta-ltyt kaip pridera. Vėliausiu lai
to scenoje operetę “Tamylą” į ku įvykdavo net dvi pamokos 
sekmadienį, 6 d. spalio, Labor kas savaitė. Tas parodo, kad 
Lyceum svetainėje, 949 Wil- aidiečiai šiemet prisirengę pa- 
loughby Ave., Brooklyn, N. Y. tenkinti atsilankiusius svečius. 
Pradžia 4:30 vai. po pietų.

Puslanis šeštas

rF-®r /B

B. L. Šalinaitė, kuri papuošė 
“Tamylos” eiles skambiomis 
melodijomis, parašė joms mu
ziką. Jos vadovybėje Aido 
Choras šauniai sudainuos ope

retės dainas.

Taigi, kaip matome, tai 
šiais metais “Tamylos” per
statymui įveltas visas choras, 
kuris bus apsirėdęs įvairia
spalvėmis drapanomis.

Todėl, kas neatsilankys pa
matyt “Tamylos,” tas gailėsis, 
nes tokią operetę kai “Tamy
la” retai kada galima užtikti.

Reikia pažymėti dar ir ki
tas gerai žinomas faktas, kad 

j atsilankymas aidiečių “Tamy- 
j los’’ perstatyme, reiškia ir fi
nansinę paramą, o ją aidiečiai 
pilnai užsitarnauja. Aidiečiai, 
nereik nei aiškinti, per dauge
lį metų remia darbininkiškas 
organizacijas, dalyvaudami su 
savo skambiom dainom mūsų 
parengimuose. Todėl, plačioji 
lietuvių visuomenė yra kvie
čiama atsilankyti aidiečių ren
giamam vakare, pasilinksminti 
ir tuo pačiu paremti Aido 
Chorą, kad jis ir ant toliau ga-

J. Nalivaika, kuris “Tamylą” 
pakeitė iš melodramos puikia 
operete, paraše jai eiles. Ope-į 
retėje jis vaidins žiauruolio 
Medzijano, Tamylos tėvo, rolę.

kainos— 75 centai, 
o vien tik šokiam —50 centų,

40 centų.

t *&"■'<’

Šiemet “Tamyla” ne ta, ką 
pereitais metais matėme. Vie
nais metais ji žymiai paaugo, 
pasipuošė puikia muzika ir 
įvairiaspalvėmis drapanomis, 
kas, žinoma, ją pakėlė keliais 
laipsniais augščiau meniniu at
žvilgiu. Be to, šiemet aidiečiai, 
vadovybėje d. B. šalinaitės ir 
režisierio d. J. Juškos, sunkiai 
dirbo, kad “Tamylą” persta-

Melodramatiška Operete

TAMYLA
Pirmu Kartu Bus Vaidinama į 

Brooklyne. Stato Scenoje 
Aido Choras

perstatyta
perdaryta

3 mišraus
4 duetai,

Pernai “Tamyla” buvo 
kaipo drama, gi dabar ji 
j operetę. Yra 13 dainų; 
choro, 2 merginų choro, 
vyrų kvartetas. Eiles paraše Aidie-

tis, muzika B. šalinaitės

SEKMADIENI

6 Spalio(Oct)
WM. NORIUS 
ORKESTRĄ

Durys atdaros 
3 vai. po pietų

Lošimas prasidės 
4:30 vai. po pietų

Labor Lyceum
949 Willoughby Ave 

Brooklyn, N. Y.

ĮŽANGA YPATAI

75c ir 50c

Vien tik šokiams
40 centų

Sėdynės rezervuotos

Kviečia Visus
AIDO CHORAS.

r

M

šeštadienis, .Spalio 5, 1935LAISVE

Minia Darbininkų Klausė 
Browderio Raportų

I
 rais iki 2 v. ryto; pirmadienio 
'l/ESZ 

Bendras tikietas visiems ketu- 
i riems vakarams 85c.

Bazaras yra “Daily Wor
ker”, “Young. Worker” ir 
“Morning Freiheit’ naudai. 
“Working Woman” turi savo

Apie 25 tūkstančiai darbi-1 būdukę. Jai ir lietuvės mote- 
ninkų komunistų ir simpatikų rys yra pasiuvę puikių bliuzių, 
susirinko ketvirtadienio vaka-; taipgi suteikę kitų gerų daik- 
rą išgirsti d. Earl Browderio, i tų.
Amerikos Komunistų Partijos' Bazaras yra Grand* Central 
generalio sekretoriaus, rapor- j Palace svetainėje, Lexington 

į tą iš Komunistų Internaciona- Avė. ir 46th St., New Yorke.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

rr---- !----------- !------------------------------------------------------

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Io (Kominterno) 7-to Kongre- 
! so. i

Rep.

Draugas Browderis, kuris 
buvo vienu iš žymiausių dele- 

! gatų tame kongrese, pateikė, 
I puikų ir aiškų raportą. Minia | 
darbininkų, kuriais buvo per-!]iOn-eriu7 Harry K." Thaw, 
pildyta didžiulė Madison p 
Square Garden svetainė, klau
sė raportą su dideliu susido
mėjimu. Raportas pasiliks 
svarbiu dokumentu mūsų judė
jimui. Veikiausia, greitu laiku 
turėsime anglų kalboj rapor
to brošiūraitę, kurią’♦’kiekvie
nas turėtų įsigyti.

TRUMPOS ŽINUTES
DR. JOHN C. PETERS 

(PETRAUSKAS) 
65-80 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

Mitzė Bovinienė Dar 
Ligoninėj

Sugrįžęs New Yorkan mi- 
, už

klaustas, ką jis manąs apie 
Sovietų Sąjungą, atsakė: 1 ‘Ką 
aš galiu manyti, kad nieko 
apie ją nežinau: Apie tą Ge- 
orgijos vaikiną (Staliną) vi
sur gerai mano. Tai viskas, ką 
aš žinau. Bet muziejai jau ne
be tie patys.” Be abejo, mu
ziejuose daug matosi apie 
buržuaziją, kaipo praeities 
liekana, ko seniau nebuvo. *■ 7

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. ,-Juniper 5-4488
TT

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Kviečia Aidiečiai.

Brooklyn® Lietuvių Bendras Frontas prieš 
Hitlerinės Vokietijos Pasimojimus

virtadienį.
Į komisijos susirinkimą, ket

virtadienį, pagal užkvietimą, 
atsilankė nuo tautininkų Tys- 
liava, o nuo katalikų “Ameri
kos” redaktorius Vilniškis, 

naujos diskusijos.

Mitzė Bovinienė nesveikavo 
per keletą metų. Pamatinė jos 
liga yra nesveiki inkstai 
(kidneys). Prie to prisidėjo ir 
nervų pairimas. Pastaruoju 
laiku taip susirgo, kad reikėjo 
kreiptis į ligoninę.

Dabartiniu laiku M. Bovi
nienė randasi Kings Park Sta
te Hospitalėj. Tenais jai rei
kės pabūti dar ilgoką laiką— 
gal du, tris mėnesius. Minėta 
vieta randasi tolokai iš mies
to, Long Islande.

Aplankymo dienos yra sek
madieniais ir trečiadieniais, 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po 

l pietų. Galima įeiti ir be paso. 
’ ar j Ligoninėj leidžiama priimti ir 
Puo’ laiškai, gaunami nuo giminių

New Yorke pluoštais tebe- 
siskleidžia falšyvi pinigai, 
nors policija sulaikė William 
Watts, specialistą. Sekmadie
nį sulaikytas tūlas John Hug
hes taipgi Samuel Levy su 
pundu $20 banknotų. Sakoma, 
pas jiedu rastieji pinigai vis 
esą Watts-Lustig dirbiniai.

s

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Ir vėl yra dedamos rimtos 
pastangos, kad apjungti visas 
Brooklyno lietuvių partijas ir 
sroves išnešimui protesto prieš 
Hitlerio pasimojimus ant Klai
pėdos ir Lietuvos, už Lietuvos
žmonių civiles laisves. Pereitą j Prasidėjo 
trečiadienį vėl įvyko konferen- S Tysliava sutinka prisidėti prie 
cija. Dalyvavo atstovai nuo bendro žygio, ąle nežino, ai j Ligonijiej leidžiama priimti ir 

, SU tUO, i oixvošinami nuo (riminiu
cija. Dalyvavo atstovai nuo ]
Komunistų Frakcijos, Lietuvių jo šalininkai sutiks
Veikimo Komiteto, Komunisti- jeigu katalikai neprisidės. Pa- įr draugų. Tačiau laiškus ligo- 

ii nūs Opozicijos, Lietuvių Socia- 
| listų Sąjungos ir vienybinių 
tautininkų. Smagu pranešti, 

komunistai, 
ir socialistai 
darbo, rengti 
demonstraci-

Majoras LaGuardija pasiūlė 
1936 metams miesto budžetą- 
sąmatą, kuri, jeigu bus priim
ta, yra mažesnė $8,075,766.79 
už šių metų. Tačiaus jis siū
lo padidinti policijos depart
ment sąmatą ir pasamdyti 
600 daugiau policistų. Majo
ras rūpinasi, kad darbininkai 
gautų įvalias buožių.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

S

gabaus kalba ir pasiūlymus

s Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. . .

MWMWtAiiftiwwiniifWifWiAiiniiniinttAiiftiMwtniiniiftitAitnitniinitAitnuA

kad pagaliaus 
“opozicionieriai” 
susitarė imtis už 
masinę protesto
ją. Išrinkta komisija įvykinti 
šį tarimą gyveniman, surengti 
mitingą spalių 11 arba 12 d. 
vienoje iš didžiųjų svetainių 
Williamsburge.

Visos tos srovės sutiko susi- 
i rinkimui pasiūlyti rezoliuciją, 
kurioje bus protestuojama 
prieš Hitlerio pasimojimus, už 
gynimą Lietuvos nepriklauso
mybės ir už civiles laisves Lie
tuvos žmonėms. Nutarta taip 
pat pasiūlyti susirinkimui, kad 
būtų priimta ir pasiųsta kable- 
grama Tautų 
prieš Hitlerio 
spaudoje bus 
rezoliucija.

Pagal susitarimą, kiekviena 
srovė turės savo kalbėtoją, ku
riam bus leista laisvai išdėsty
ti savo srovės poziciją tais 
klausimais, dvasioje siūlomos 
rezoliucijos. Demonstracija 
bus garsinama spaudoje, pla
katais, per radio ir žodžiu 
dirbtuvėse.

Lygai, protestui 
žygius. Gi mūsų 
skelbiama ištisa

Toliau šita konferencija nu
tarė dar kartą kreiptis prie 
katalikų srovės žmonių ir 

j kviesti prisidėti prie to bendro 
ir labai svarbaus Lietuvai ir 
Lietuvos žmonėms darbo. Tau
tininkų atstovas Steponaitis 
pareiškė, kad jis mano, kad 
tautininkai gali prisidėti prie 
šio žygio, bet jis pasitarsiąs su 
savo frentais ir busią praneš
ta. Nutarta taip, kad jeigu 
tautininkai ir katalikai oficia
liai prisidės prie bendro pasi
sakymo prieš Hitlerio pasimo- 
jimus ant Klaipėdos ir Lietu
vos, tai galės išrinkti po vieną 
atstovą į demonstracijos suren
gimo komisiją. Komisija nuta
rė susirinkti ant rytojaus, ket-

- - - i ninėj atidaro pirma perdavimo
daro ponas. Vilniškis, Šį sykį (ligoniui. Tai reiškia, peržiūri, j • _ •_  _ _ j_ j_  _ *_  I

Atsilankius, reikia kreiptis 
į Group 5 F^ųiale, Ward 68. 
Laiškus galimą adresuoti: Mit
zi Bovinas, Ward 68, Kings 
Park State Hospital, Kings

jis jau nebestato klausimo 
prieš siūlomos rezoliucijos tu
rinį, matomai sutinka, bet siū
lo pridėti kartu Vilniaus už
grobimo paminėjimo reikalą, 
prisidėti prie tuo klausimu 
rengiamo susirinkimo (spalių 
9 d.) ir padaryti mitingą šim
taprocentiniai “patriotišką.” 
Vadinasi, Vilniškis iškelia vi
sai naują klausimą, apie kurį 
pirmesnėse konferencijose vi
sai nebuvo kalbėta. Komisijos 
nariai nurodė, kad niekas iš 
to naujo plano neišeis, kad tik 
vienam klausimui buvo būda
vo j amas bendras frontas, kad 
komisija, kuri konferencijos 
išrinkta tik surengimui mitin
go prieš Hitlerio pasimojimus, 
negali patį to bendro fronto 
turinį pakeisti. Sakė jie, kad 
reikėtų išnaujo nešti atgal 
naujus ’pasiūlymus įvairioms ? 
srovėms ir tegul jos atskirai 
apsvarsto. Reiškia, vėl visas 
dalykas nusivilktų, o iš to pa
sinaudotų tiktai Hitleris: To
dėl. mums/ nelieka kitos išei- 
tięš, kaip tik griebtis už dar
bo, rengti protestą prieš Hit
lerį, labai apgailestaujant, 
kad katalikų srovės atstovas 
negali įmatyti reikalo oficia- 

! liai dalyvauti šiame ruošiama
me proteste. *

Šitaip dalykams esant, p. 
Tysliava pasakė, kad jis vėl 
turės pasitarti su savo žmonė
mis ir praneš, ar prisidės prie 
bendro protesto, ar ne.

Tuo tarpu, 
jau, kairiosios 
demonstraciją 
diena greitai 
ir šaukia visus Brooklyno lie
tuvius prisidėti prie šio masi
nio protesto prieš Hitlerio kė
sinimąsi ant Lietuvos, už pa
dėjimą Lietuvos žmonėms įsi
gyti demokratiškas laisves.

Rep.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau patyrusio duonkepio, 

kuris moka kept lietuvišką duoną. 
Su mokesčia vėliau susitaikysim. 
Prašau atsišaukti ypatiškai arba per 
laišką. Atsišaukite sekamai:

ANTANAS GRIGALIŪNAS
60 White St., Westfield, Mass.

(235-237)

Sveikas.

Darbininkų Spaudos Bazaras 
Jau Prasidėjo

Bazaras prasidėjo penkta
dienio vakarą, 4 šio mėnesio 
ir tęsis 5, 6 ir 7-tą.

Gražiai išpuoštas ir galybė 
visokių daiktų. Iš drabužių ga
lima gauti visko, ir platus pa
sirinkimas vasarinių, rudeni
nių ir žieminių vyriškų ir mo
teriškų drabužių ir avalynės, 
taipgi visokių parėdinių 
smulkmenų. Visi nauji, tiesiai 
iš šapų. Bet yra vietomis ir 
suaukotų mažai naudotų gerų 
ir pigių daiktų.

Ten taipgi'galima gauti au
dimų, lovoms baltinių, kaldrų, 

• blanketų, rakandų, elektriškų 
reikmenų, Sovietų rankdarbių 
ir saldainių, vaistų, valgomų 
daiktų, kosmetikos ir tt.

Ant vietos yra. įrengta• pa
veikslų ėmimo ii’ piešimo stu
dijos, gražinimo salionas, res- 
tauranas ir kitokios įstaigos. 
Kas vakarą meniška progra
ma: chorai, orkestros, vaidini
mai. ^Šokiai penktadienio, šeš
tadienio ir sekmadienio vaka-

kaip jau minė- 
sroves ruošia 

(kurios vieta ir 
bus paskelbta)

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina 
dirbti restaurante ir 
pagelbėt prie stalų. 
Atsišaukite sekamai;
St., kampas Varick Ave., Brooklyn, 
N. Y. Tel.: Pulaski 5-9826.

arba moteris 
“beer garden, 
Gera 

148
mokestis.

Grattan

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS i 

LIETUVIS GRABORIUS | 

Senai dirbąs graborystės pro- S 
fesijoje ir Brooklyno apielin- o 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
atidarė savo ofisą ir patarnauja § 

balsamavimu ir palaidojimu o 
mirusių. g

Veltui Chapel Šermenim | 
Parsamdo automobilius šerme- fi 
nims, vestuvėms, krikštynoms g 

ir kitokioms parems g 
Saukite1 dieni ar nakt] g

423 Metropolitan Avė. |
Brooklyn, N. Y. g

Telephone Stagg 2-4409 , ■

A. Radzevičius r
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y. 

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

15cSKUTIMAS

Prielankus Patarnavimas 

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

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OSp
KIRPIMAS

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sous, Inc.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Are. 

karai priveža.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kanip. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

<1

Telephone: Evergreen 7-0071

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 6 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1

84 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
žarnų L i gos, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No- 

į sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduIiai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

DR. L. ZINS 
110 Easl 16 S, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė ir Irving PI. 

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




