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KRISLAI
Apgint Ethiopiją! 
Sovietai ir Taika. 
Brooklyno Socialistai. 
Klaipėdos Balsai.

Rašo KOMUNARAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Amerikos Komunistų Partijos 
organas “Daily Worker” atsi
šaukia į socialistus, unijistus ir 
kitus darbininkus:

“Teikitės apginti Ethiopi
ją’ Neprileiskite naujos pa
saulinės žudynės! Sustabdy
kite ginklų ir karo medžiagų 
gabenimą Mussoliniui! Rei
kalaukite, kad būtu sustabdy
ta jam paskolos! Reikalauki
te, kad Tautij Lyga panaudo
tų bausmes (sankcijas) prieš 
Italiją! Organizuokite medi- 
kalę ir finansinę pagelbą 
Ethiopijai!”

ITALAI UZEME ADIIWA
Antrojo (Socialistų) Interna

cionalo sekretorius Friedrich 
Adler sveikina Sovietų taikos 
politiką. Savo kalboj Anglijos 
Darbo Partijos paskutiniame 
kongrese jis sakė:

“Turime sveikinti Sovietų 
Sąjungos įstojimą į Tautų 
Lygą. Visi Sovietų Sąjungos 
reikalai rišasi su taikos iš
laikymu. Sovietų Sąjunga 
visomis jėgomis darbuojasi, 
kad taika būtų išlaikyta.” 
Tūli lietuvių socialistų vadai 

mėgino paneigti Sovietų pastan
gas, dedamas taikos palaiky
mui. Bet manome, kad socia
listiniai darbininkai geriau pa- į 
tikės savo Internacionalo sekre- į 
toriui, negu lietuviškiem Sovie- Į 
tų niekintojam.

Brooklyno, N. Y., lietuviai so-j 
cialistai daro gerą žingsnį—iš
vien su komunistais ir opozicio
nieriais rengia masinį susirinki
mą protestui prieš Hitlerio pa- 
simojimus ant Klaipėdos ir pa
čios Lietuvos nepriklausomy
bės. Susirinkimo> programon 
įeina ir kitas būtinas dalykas— 
reikalavimas pilietiškų laisvių

* Lietuvos žmonėms,
Tuojaus reikėtų organizuot 

panašius bendro fronto veiks
mus visose kolonijose.

Tatai tarnaus ir kaipo įžan
ga į platesnį tarp-partijinį ju
dėjimą prieš karą ir fašizmą.

■M E i h i o pija Reikalauja 
Lygos Kariškų Veiksmy 
Prieš Mussolinio Žygį

j

BUDELIS MUSSOLINI
Ethiopų Skerdikas

Anglijos Derybos su
Francija prieš Italiją

GENE VA. — Ethiopiją 
pareikalavo, kad Tautų Ly
ga tuo jaus panaudotų ne tik 
ekonominius, bet ir kariš
kus žingsnius prieš Italiją 
pagal Lygos įstatų 16-tą 
punktą.
Klausimą spręsti šiandien 

susirenka Tautų Lygos Ta
ryba. Trečiadienį šaukia
ma pilnas Tautų Lygos na
riu susirinkimas.

Lygos Taryba paskyrė še
šių komisijų nustatyt, kat
ras yra užpuolikas dabarti
niame kare Italijos su Ethi- 
opija.

Mussolinio atstovas baro-• 
nas Aloisi atėjęs į Lygos i 
Tarybą kaltino, kad jinai 
“padrąsino” Ethiopiją prieš

HAILE SEtASSIE, 
Ethiopijos imperatorius

! Adowos Mūšiuose Žuvo 5,000 Kareivių; Keliose Vietose Ethio-b,/
I pai Atmušė Priešus; Italai Bombarduoja iš Visų Frontų

ASMARA, Spalio. 6. — 
Italų armijos štabas prane
ša, kad sekmadienį italai po 
baisios kovos užėmė Ethio
pijos tvirtumą miestą Ado- 
wą. 
dalyvavo 200,000 ethiopų. 
S u s i k i r t imuose užmušta 

i 5,000 vyrų iš abiejų pusių, 
j—39 metai atgal ethiopai 
i buvo supliekę italus ties 
lAdowa. Tada buvo išžudy
ta 8,000 italų.

lį Ethiopijos pasienyj prie 
Somalilando.

ŽUDYNĖS Iš ORO
Italų lėktuvai, žemai

Mūšiuose prieš, italus skraidydami begailestingai

trys eritriečiai. Italų lėktu
vai, pyškindami iš kulka- 
svaidžių, nušovė daug mote
rų ir vaikų.

Oficialėmis skaitlinėmis, 
Adowoj lėktuvų bombomis 
italai užmušė, 63 asmenis ir 
nepalyginamai daugiau iš
žudė kanuoliu šoviniais.
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LONDON. — Rytoj Fran
ci ja atsakys į Anglijos klau
simą, kas liečia talkos prieš 
Italiją. Kiek išanksto žino
ma, Franci j a sutinka eiti 
talkon Anglijai, jeigu Itali
ja užpuls Anglų karo laivy
ną; bet Francija nori išgaut 
iš Anglijos prižadą, kad An-

Ethiopijos armijai pieti
niame fronte vadovauja 
turkas generolas Wehib Pa
ša.

Gręsia Pražūtingiausia 
Pasauline Skerdynė

kulkasvaidžiais skynė Ethi
opijos pėstininkus, smar
kiai bombardavo Desse mie
stelį ir užklupo Haya Fet- 
chie, tik 70 mylių nuo Addis ITALAI NUSTEBINTI 
Ababos, šalies sostamiesčio. 
Nuo žemės ir iš oro jie taip
gi bombardavo Corraliei.

Rytiniame fronte ethio- 
pam trūksta geresnių gink
lų ir jie buvo priversti gin
tis vilyčiomis ir senoviškais 
medžiokliniais šautuvais — 
prieš italų kulkasvaidžius.

Italų nudraikytos spyg
liuotos vielos daro didelio

Meksikoj Ruošia Visuotiną 
Streiką prieš Italiją

MASKVA. — Sovietų Ko
munistų Partijos organas 
“Pravda” numato, kad iš 
karo tarp Italijos ir Ethio-

gelbos, jeigu kas užpuls 
Francija. Čia Francūzų val
džia svarbiausia turi min
tyj pavojų iš Hitlerio pusės.

pradėta

“geriau- 
taip jo-

Klaipėdos seimelio rinkimuo
se dalyvavo apie 80,000 balsuo
tojų. Skaičius palygint nedide- glai duos Prancūzams pa
lis. Bet prireikė dviejų dienų 
su ermyderiais, kol šiaip taip 
užbaigta balsuot. Ir šiuos žo
džius berašant dar nežinoma 
balsavimų pasekmės. Tik perei
tą ketvirtadienį buvo 
balsai tikrint.

Tai vaisiai Smetonos 
šių smegenų,” kurios
vališkai surengė tuos rinkimus.

Viskas buvo taip nelemtai 
suplanuota ir netikusiai veda
ma, kad “Hitleris laimėjo mo
ralę pergalę” Klaipėdos rinki
muose, — rašo New Yorko 
“Times” korespondentas Otto 
Tolischus, kuris abelnai rodo 
palankumo lietuviams.

Tie gudragalviškai sudaryti 
rinkimai labiau negu kas kitas 
iki šiol pakenkė Lietuvos reika
lams Klaipėdos krašte.

Jeigu Lietuvos valdžia būtų 
paremta nors . paprasčiausiais 
demokratijos pagrindais, būtų 
apsiėjus be tokių žalingų sky- 
mų, ir Klaipėdos seimelio rin
kimai būtų davę Lietuvai dau
giau naudos tautiniai ir tarp- Italija bei Ethiopiją kare 
tautiniai.

Uždraudžia Gabenti 
Ginklus iš Amerikos

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas spalio 
5 d. paskelbė uždraudimą 
vežt iš Amerikos ginklus ir 
tiesioginius karo pabūklus 
kaip Italijai, taip Ethiopijai. 
Tatai padarė pagal šalies 
kongreso nutarimą š. m. 
rugpjūčio 31 d. Bet neuž- 
draudžia gabent tokių svar
bių karo reikmenų, kair 
geležis, anglis, aliejus, med
vilnė ir kt.

Rooseveltas sykiu perspė
ja Amerikos piliečius, kad 
jeigu kurie varys biznį su

MEXICO CITY. — Prole
tariato Apsigynimo Nacio- 
nalis Komitetas organizuo
ja visuotiną 24 valandų 
streiką protestui prieš Ita
lijos jsibriovimą į Ethiopiją. 
Streikas įvyksiąs už poros 
savaičių. Komitetas taipgi 
kaukia nepirkti jokių iš Ita
lijos įvežamų daiktų.

Kongresmapas M. F. Al
tamirano įnešė Meksikos at
stovų rūmui reikalavimą 
tuoj aus nutraukt diplomati
nius ryšius su Italija.

ADIS ABABA, spalio 6.—
Italų orlaiviai bombarduoja 
visus Ethiopijos miestus 
šiauriniame fronte.

Mussa Ali ruože 300,000
ethiopų pastoja kelią ita
lams, kurie veržiasi linkui 
Ethiopijos gelžkelio.

Italai atakuoja Ualual’ą keblumo basiems Ethiopijos 
pietinėj Ethiopijoj. Jie iš kareiviams.
oro bombardavo Gerlogubi; Ethiopai neturi karo lau- 
miesteljį; bombomis užmušė ke gydytojų nei ligoninių; 
apie 40 ethiopų. j todėl daugelį sužeistų ethi-

——~ opų suryja žvėrys ir milži
niški vanagai.

TIK 150,000 ŠAUTUVŲ
Ethiopų armijos teturi 

tik 150,000 naujesnių šautu- 
kovojo. j vų, apie 300 kulkasvaidžių, 

Ethiopai atgriebė nuo ita-! mažiau 50 tinkamų kanuo-

ADDIS ABABA. — 100,- 
000 ethiopų, ginančių Ado---- -  — — — ~------------- ------- ---------  ’--- ' M ' L,

pi jos gręsia išsivystyt “dar ■ wą, metėsi ant italų, puolan- 
kruvinesnė, pražūtingesnė I čių užimti tą kalnų miestą, 
imperialistinė s k e r d ynė,” | Ne tik šaudėsi, bet ir dur- 
negu praeitas pasaulinis ka- tuvais įnirtusiai I *~ 

. ras. r ‘ . ’ “ . . -
1 Siekdamas pasigrobt Ethi-i lų Adigrat miestelį ir pa- lių ir nei jokių kariškų lėk- 
opiją, Mussolini pamatiniai 
išstoja į susikirtimą su An
glija del Raudonųjų marių 
kontroliavimo. Italijos įsi
galėjimas ten būtų pavojin
gas Anglijos viešpatavimui 
įvairiose kolonijose.

ėmė ten 85 italus nelaisvėn tuvų, tik septynis papras- 
su trimis kulkasvaidžių liz- tus lėktuvus, kurie naudo- 
dais. ijami vien susisiekimams.

Adowos ruožo mūšiuose! Nežiūrint
žuvo 1,000 ethiopų ir apie j prastumo, 
tiek pat italų.

^JDANAKIL MŪŠIS

metu, tai bus jų pačių rizi
kas, ir Amerikos valdžia ne- 

Gibraltare Anglija daro : ims atsakomybės už tai, kas 
pratimus, kaip gelbėtis at- jiems ten atsitiks.
sitikime, jeigu šį tvirtovės -------------------
miestą užpultų bombarduo- Paryžius.—Areštuota 15C
ti Italijos orlaiviai. Franci- fašistų ir kitų Italijos šąli- 
ja atsiuntė du pojūriniu lai- ninku, kurie demonstravo 
Xu, Lsavo Prieplauką Graną, šaukdami, kad Francija nie- 

nuo ko neturi daryt prieš Itali
ją

Afrikos pusėj, netoli 
Gibraltaro.

Berlvnas. — Nazių pro
pagandos ministers J. Go
ebbels atsišaukė, kad vokie
čiai vartotų kuo mažiausia 
sviesto, kurio taip trūksta. 
Stokuoja ir kitų valgių.

London. — Lloyds, kompa
nijoj, apdraudžiančioj nuo 
kariškų nuostolių, eina lai- 
žybos 3 prieš 1, kad iki nau
jų metų išsivystys karas 
Europoj.

i

Maskva. — Italija turi 
aukso atsargos tik $500,- 
000.

APGINKIME NUO MIRTIES BAUSMĖS
10 NEKALTI! GALLUP MAINIERIŲ!
TEISMAS JIEM ŠIANDIEN PASKIRTAS

AZTEC miestelyj, New 
Mexico valstijoj, šiandien 
/ra skirta prasidėt teismui 
iries 10 Gallup mainierių. 
He kaltinami, būk dalyvavę 
tušovime vyriausio šerifo 
Darmichaelio Gallup’e ir 
jiems gręsia mirties baus- 
nė. 
/ra padarytas sumoksiąs 
;arp 
kompanijos ir valdžios. By- 
a prieš juos iškelta štai del 
50:

Šiemet balandžio 4 d. Car- 
nichael su pagelbiniais sa- tuojaus reikia piniginės pa- jas į Hararą ir tuo pačiu 
/o šerifais užpuolė bedarbių gelbos. Lietuvių organiza- laiku prasimuši iš pietų šo- 
mainierių būrį ir ėmė sau- cijos ir pavieniai, neatidė- no iki Hararo. Jeigu šiau-

Prieš tuos mainierius

American Anglies

dyt. Užpultieji gynėsi. Pa
ribiniams šerifams bešau- 
dant pasipainiojo jų galva 
Carmichael ir tapo nušau
tas.

Bet už tai patraukti teis-

man nekalti mainieriai.
Prie komiteto,, ginančio 

tuos mainierius, prisidėjo ir 
Powers Hapgood, narys So
cialistų Partijos Pildančiojo . . .
Komiteto, ir atstovai Dar- 
bo Federacijos įvairiu uni-^ Ėthiopijog

J . 1V. . Harar yra svarbiausias ka-
.v Washmgtono valdžia eina rjgfcas punktas po Adowos ir 
išvien su anglies kompanija i^ddis Ababos.

KARO REPLĖS
Italų pianas yra iš šiau

rės nuo Adowos prakirst

ir deportuoja iš Amerikos 
ateivius darbininkus, liudi
jančius apie minimų mai- 
nierių nekaltumą.

Kaltina miems apginti sau kelią per ethiopų armi-

liodami aukokite, ir siųskite rinei ir pietinei Italijos ar
šino adresu: 'mijoms pavyktų tas pada-

Frank Palmer, Treasurer,' ryt, tai tomis italų “replė- 
National Gallup Defense! mis” Ethiopiją būtų sker- 
Committee, 41 East 20th sai pergnybta.
St., New York City.

savo ginklų 
______, ethiopai ilgais 

! peiliais ir senoviškais savo 
durklais išmušė italus iš 
Adigrat apkasų ir atėmė iš 

700 italų ir 1,300 ethiopų jų tą miestelį.
tapo nukauta susikirtime 
Danakil dykumoj. Per ją 

i italai veržiasi prie vienintė- 
ilio Ethiopijos gelžkelio, ei
nančio iš Jibuti prieplau- 

l'kos į šalies sostinę Addis 
Ababą. Danakil’e ethiopai 
apsupo eilę italų ir daug 
jų paėmė nelaisvėn.
2,000 ŽUVO OGADEN’E
Besibriaujant italams iš i - . .

Somalilando per Ethiopijos [tęsias1 nuožmus, atkaklus 
provinciją Ogaden’ą, įvyko ! mūsis. la upėskinaEthio- 
atkaklių susikirtimų, kur iš I P1 JP.uo Sudano, Anglijos 
abiejų pusių užmušta 2,000 kolonijos. Jei susikirtimas 

Italai iš čia sten- persimestų į Sudaną, tuo- 
giasi prasimušti į Harar’ą, Jaus Anglija galėtų įsikišti

gelžkelio. Prieš italus.
ADOWOS APGYNIMAS

| ADDIS ABABA.. — Per 
į keturias dienas italai iš 
'šiaurės bombardavo Adową 
lėktuvų bombomis ir didžių
jų kanuoliu šoviniais, bet 
miesto gynėjai nepasidavė. 
Ethiopai su durtuvais pa
kartotinai puolė italų apka
sus.

Ethiopų Tigre provincijos 
komandierius Seymour pra
nešė imperatoriui Haile Se
lassie, kad Adigrat mūšyje 
buvo nukauta keturi italų 
oficieriai: vienas italas ir

Nuo Adūros, Adigrato, 
nuo savo “švento” miesto 
Aksum iki Wyeta Enguela’, 
Eritrėjos pasienyj, įnirtu
siai kovodami, ethiopai su
turėjo italų žygiavimą iš to 
šono linkui Adowos.

Italai bandė pereit per 
Stettit upę, grumdamiesi 
linkui Tana ežero, bet ethi
opai juos sulaikė. Čia dar

Italai užėmė Dolo mieste-

KOVOS SUNKENYBĖM
ROMA. — Dideli kalnai 

atitveria italams priėjimą 
prie Adowos. Dieną ir 
naktį siaučia susikirtimai iš 
už uolų. Kuomet italai iš
muša ethiopus iš už vienos 
uolos, ethiopai lygiai įnirtu
siai atsišaudo iš už kitos.

Italai negali padaryt nei 
vieno žingsnio, kad ethiopai 
jų nešaudytų iš savo gana 
saugių pozicijų kalnuose* 
Kanifolių begali italai čia 
privežti nei tankų panaii-11 
doti prieš ethiopus. Pir
myn linkui Adowos italai te
galėjo lėtai slinkt tik iš
sekusių upių dugnais. “Tai 
širdį kriušinanti kova,” sa
ko italų pranešimai Romai.

Anglai Sutelkia Karo
Laivus prieš Italiją

i

A

J Į

LONDON. — Italija pra
šė, kad Anglija ištrauktu 
savo karo laivyną iš Vidur
žemių jūros; už tai Musso
lini žadėjo savo karo laivus 
sutraukt iš tos jūros į Ita
lijos prieplaukas. Anglija į 
tą prašymą nieko neatsakė, 
bet pasiuntė dar daugiau 
Anglų karo laivų saugot 
Suezo kanalą, Gibraltarą ir 
įplaukimą į Raudonąsias » 
marias bei išplaukimą iš jų. 
Aleksandrijoj, Aigipte, su
telkta 50 Anglijos karo lai
vų; pasiusta daugiau jų į 
Port Saidą, Haifa, Port Su
daną, Adeną ir Maltą. Svar-^ 
blausiose strateginėse viep
tose sustatyta 150 Anglijos' 
karo laivų.

i

Pašauti 3 Laivakroviai
NEW ORLEANS, La. — 

Per keturias pirmas dienas 
laivakrovių streiko policija 
’r skebai pašovė tris strei- 
kierius.

Policija lydi trokus, ku
riais streiklaužiai yra veža
mi darban. Dažnai pasi
kartoja susikirtimai tarp, 
streikierių, iš vienos puses,; 
ir policijos ir skebų, iš ant
ros pusės, visame 40 mylių 
pavandenyj. Streikui vado-. 
vau j a Amerikos Darbo Fe
deracijos* laivakrovių unija*

W i
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Woll ir Ko.? Galėtų, jei tiktai jie tai da
rys. •

Niekuomet darbininkų, klasei vienybė 
nebuvo taip labai reikalinga, kaip šiuo 
tarpu. Todėl 55-toji Amerikos 
Federacijos Konvencija privalo 
viską, kad vienytų darbininkus, 
skaldytų juos!

Darbo 
daryti 
bet ne

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

of March 3, 1379

Krikščionys Krikščionis!
Romos dienraščio “Tribūna” redakto

rius, signor Roberto Davanzati, rašo 
žurnale “Current History,” teisindamas 
Italijos fašistų kruvinus žygius Ethio- 
pijoj. Jis ten vadina ethiopiečius “že
mesnio typo” žmonėmis, necivilizuotais, 
etc., etc.

Bet signor Davanzati “pamiršta,” kad 
didžiuma Ethiopijos gyventojų yra krik
ščionys. Krikščionimis jie buvo per 
šimtmečius. Vadinasi, tiek italai, tiek 
ethiopiečiai garbina tą patį dievą, yra 
tos pačios tikybos nariais.

Betgi itališki fašistiški krikščionys 
šiandien kulipkų lietumi naikina begink
lius ethiopiečius—moteris ir vaikus. Įtū
žęs fašistinis imperializmas bando pa
vergti Ethiopiją naudai saujelės Italijos 
kapitalistų.

Kapitalizmas nepaiso tikybos. Jam 
rūpi, kad tik daugiau pagrobti, daugiau 
žmonių išnaudoti savo interesams. Fašiz
mas yra “atvira teroristinė diktatūra 
reakcingiausių, šovinistiškiausių ir impe- 
rialistiškiausių finansinio kapitalo ele
mentų” (Dimitrovas).

Štai, kodėl reikalinga kovoti prieš juo
dąjį fašizmą tiek Italijos, tiek Vokieti
jos, tiek Lietuvos!

Štai, kodėl Amerikos darbo žmonės tu
ri dėti visas pastangas neprileidimui fa- 
šizmo įsigalėti šitoj šalyj!

Stoka Sviesto
Vokietijos valdžia išleido atsišaukimą 

į gyventojus, prašantį juos nevartoti - 
sviesto, kadangi jo nėra, bet vartoti 
margariną arba kitokius substitutus.

Andai Hitleris ragino žmones kęsti 
vargą, nes tai, esą, garbė arijų rasei 
vargti. Šiuo tarpu “pataria” žmonėms 
nevartoti sviesto ir jo neduoda.

Atsiminkim, tai daroma dar spalio 
mėnesį, rudenį, kuomet, paprastai, ge
riausi laikai visur. Kas bus vasario-ko- 
vo-balandžio mėnesiais?!

LDS Jubilėjinis Vajus už Naujus 
Narius

LDS organe “Tiesoj” (už spal. mėn. 1 
d.) telpa Centro Valdybos atsišaukimas į 
visus LDS narius delei juBilėjinio vajaus. 
Kaip žinia, LDS šiemet švenčia savo pen- 
kerių metų gyvavimo sukaktuves (spa
lių 14 d.) Ta proga organizacija skel
bia vajų už naujus narius. .Vajus prasi
dės su 15 diena spalių ir baigsis'su balan
džio mėn. 15 diena, 1936.

Centro Valdybos atsišaukime, be kit
ko, skaitome:
aMB “ ■ ’ST" ’ t- "TT’*’’ "■’•’’s

Vajaus metu LDS Centro Valdyba paleng
vina įstojimui į LDS sąlygas. Jos yra se
kamos: ’ ’ • ■ H > 4 $

Aplikantams nupiginama apdraudos įsto
jimas į pirmą laipsnį ant 25 centų; į antrą 
ant 50 centų; į trečią ant 75 centų; į ket
virtą ant 1 dolerio. Jaunimui (nuo 16 iki 
25 metų) nupiginamą dar po 25 centus nuo 
apdraudos įstojimo, t. y. į pirmą laipsnį nu
piginta ant 50 centų; į antrą ant 75 centų; 
į trečią ant 1 dolerio; į ketvirtą ant $1.25. 
Visas šis nupiginimas’ yra nuo tos dalies re- 
guliario apdraudos įstojimo, kuris siunčia
mas į centrą.

Organizatoriams-vajininkams bus atlygi
nama už gavimą naujų narių sekamai: už 
pirmo laipsnio narį 25 centai, antro—50 
centų, trečio—75 centai, ketvirto—1 doleris.

Daugiausia narių gavusiems vajininkams 
skiriama septynios dovanos: pirma 25 dole
riai (jos gavimui reikia prirašyti nema
žiau 50 narių) ; antra dovana 20 dolerių 
(gavimui jos reikia prirašyti nesmažiau 40 
narių) ; trečia dovana 15 dolerių (nema
žiau 35 narių) ; ketvirta dovana 10 dolerių 
(nemažiau 30 narių) ; penkta dovana $7.50 
(nemažiau 20 narių) ; šešta dovana 5 dole
riai (nemažiaus 15 narių) ; septinta dovana 
$2.50 (nemažiau 10 narių).

Be abejo, LDS veikėjai pasinaudos pro
ga ir gaus savo organizacijai naujų na
rių. r ’ v '1 ? 1 '■

Motor
' Motor Boating 

American Weekly
’ Town and Country 
Home and Field 
American Architect 
American Druggist

Hearsto kontroliuojamos žinių agentū
ros yra sekamos:

Central Press Association, Inc.
Kings Features Syndicate
Universal Service
Christy Walsh Syndicate
International News Photos 
Internationals News Service

r t. ...... .................................................................................................................■...

Kad geriau galėjus kovoti su Hearsto 
spauda, reikalinga susipažinti su pačiu 
Hearstu ir jo politika. Lietuvių kalba, 
tiesa, mes tuo reikalu literatūros neturi
me, apart to, kas buvo spaudoj, todėl 
patartina skaitantiems angliškai naudo
tis anglų kalboj išleista literatūra. Se
kamos brošiūros patartina skaityti ir 
platinti: “Why Hearst Lies About Com
munism,” by William F. Dunne (kaina 
5c), ir “Hearst Labor’s Enemy No. 1,” 
by James Casey. Abi brošiūros gauna
mos Darbininkų Knygų Krautuvėse 
(Workers’ Book Shops), kurios randasi 
beveik kiekvienam didesniam mieste.

Ginklų Gamintojai, Pelnai ir 
Imperialistinis Karas

ŠYPSENOS

55-toji ADF Konvencija
Pirmadienį prasidės (Atlantic City, N. 

J.) 55-toji Amerikos Darbo Federacijos 
konvencija. Visa eilė svarbių dalykų jo
je bus apsvarstyta ir nutarta. Be kitų, 
bus rišamas organizavimo neorganizuotų 
klausimas. Iki šiol ADF viršininkai to 
darbo nevarė pirmyn, kaip turėjo varyti. 
Milionai darbininkų teb' * a neorganizuo
ti, o kiti suvaryti (prie- ». norą) į kom- 
paniškas unijas.

Antras klausimas: kokios rūšies ADF 
unijos turi būti—pramoninės ar amati- 
nės? Pažangieji nariai stoją už pramo
nines, t. y., tokias unijas, kurios apimtų 
ištisą pramonę, panašiai, kaip angliaka
sių. Nepaisant, kokį darbą dirbi, jei tik 
dirbi toj pramonėj, tai ir turi priklausyti 
vienai ir tai pačiai unijai.

Trečias klausimas: kova prieš karą ir 
fašizmą. Pažangieji ADF ųariai, daly
viai konvencijos, be abejo, reikalaus, kad 
ADF pasisakytų už kovą prieš fašizmą ir 
karą ir kad konvencija pasrųerktų tuos 
lyderius, kurie remia fašizmą.
. Ketvirtas klausimas: kova prieš “ko
munizmo pavojų.” ADF viršininkai jau 
nufarė pasiūlyti šiai konvencijai »tokį 
konstitucijos pataisymą, kuriame aiškiai 
pasakyta, kad nei jokis asmuo, “stojąs 
už spėka pašalinimą šitos šalies valdžios,” 
negali užimti jokios unijoj atsakomingos 
vietos. Be abejo, tuo pasiremiant, kiek
vieną pažangesnį asmenį galima apšaukti 
komunistu ir jį išmesti iš unijos, jei tik 
ADF viršininkam jis nepatiktų. Tuo 
būdu, prieš tokį sumanymą reikalinga 
kovoti visomis išgalėmis.

Ar pažangieji ADF nariai gali sudary
ti tokįą spėką, kuria galėtų pasipriešinti 
ADF viršininkams, tokiems, kai Green,

Geras Vaisią Derlius Baltarusijoj
“Raud. Artojas” rašo:

BSSR sodnai šiemet davė gerą vaisių der
lių. Iš vieno hektaro sodno manoma gauti 
5-6 tonai vaisių vietoj 3-4 tonų vaisių pra
eitais metais.

Jau pradėjo prinokt rudeniniai obuoliai, 
kuriuos jau galima pamatyt turguje. Ge
ram stovyj randasi vėlybi žiemos obuoliai— 
antonovka ir kiti1. Šių obuolių prinokimas 
prasidės nuo pusės rugsėjo mėnesio.
Nemažai vaisių Baltarusija išgabena į 

broliškų respublikų didmiesčius: Mask
vą, Leningradą ir kt.

Hearsto Spauda
Šiuo tarpu, kuomet Hearsto spauda 

taip pašėlusiai puola Sovietų Sąjungą ir 
pažangųjį darbininkų judėjimą, tai dau
gelis darbininkų ir intelektualų paskelbė 
jai boikotą. Sekantieji dienraščiai yra 
Hearsto leidžiami (imam iš “Daily Wor
ker”) :

New York American
New York Journal
Boston American and Sunday Advertiser
Baltimore News-Post and Sunday American 
Chicago American* ,■ , ,
Chicago Herald-Examiner . U T > 
Rochester Journal and Sunday American, 
New York Daily Mirror ' »
San Francisco Examiner »
San Francisco Call-Bulletin
Oakland Post Enquirer •
Los Angeles Examiner
Los Angeles Herald and Express '
Seattle Post-Intelligencer j , , ,

, Milwaukee Wisconsin News
Pittsburgh Sun-Telegraph
Atlanta Georgian .and Sunday American
Washington Herald
Washington Times
Albany Times-Union
Detroit Times
Syracuse Journal land Sunday American
San Antonio Light
Omaha Bee-News
Sekančius Hearstas leidžia žurnalus:

Good Housekeeping
' Cosmopolitan
Harpers Bazaar
Pictorial Review

į

' Jatv šėši1 Inetai viešpatalt-, vokiečiais ginklų gaminto
ja baisus ekonominis krizis'jais ir mainėsi tomis me- 
kapitalo šalyse. Dešimtys džiagomis: vokiečiai davė 
milionų darbininkų be dar-'medžiagos Francijos . amu- 
bo. Vargas ir skurdas juos nicijos ir ginklų gaminto- 
privertė kovoti už pašalpą.1 jams, kurių tie neturėjo, o 
Jungtinėse Valstijose dau- francūzai Vokietijos karo 
gelis buržuazijos politikie- fabrikams. Jie mainėsi per 
rių, karininkų ir valdininkų neutrališką švaicariją. Karo 
senai šaukia: “Nedarbas lauke ėjo dideliausi mūšiai, 
mums daugiau kainuoja,'generolai, komandieriai su- 
kaip pereitas karas!” j ko galvas, kaip atsilaikyti, 

Danijoje nesenai kiaulių laikė pasitarimus su savo 
auklėtojai-buožės buvo su- šalies ginklų gamintojais, o 
rengę speciales pamaldas,1 ginklų gamintojai slaptai 
kur prašė: “Dieve, pasiųsk 
mums nors mažą karą.” Ir 
suprantama, laike pereito 
imperialistinio karo Danija 
buvo neutrališka, už karan 
nesikišimą Anglija jai pri
žadėjo Vokietijos Schleswi- 
go dalį ir po karo ji tą ga
vo. Gi karo metu Danijos 
kiaulių auklėtojai darėsi di
delius pelnus brangiai mėsą 
pardavinėdami ir Vokietijai, 
ir jos priešams.

191Lmetais buvo didis ne
darbas; Jungtinėse Valsti
jose milionai darbininkų bu
vo be darbo. Karas prasidė
jo, bedarbė išnyko, Ameri
koje kapitalistai pradėjo 
tukti ne dienomis, bet va- 
landomis, jų pelnai greitai 
augo. 1914 metais Amerikoj 
buvo 7,500 milionierių, o po 
karo jų kiekis paaugo iki mirė keli milionai žmonių

laikė ranką su priešo vals
tybės ginklų gamintojais ir 
gamino sau pelnus. Tas bu
vo ne tik tarpe francūzų ir 
vokiečių amunicijos ir gink
lų gamintojų. Tas buvo 
tarpe rusų ir vokiečių, ku
rie mainėsi per Švediją, tas 
buvo tarpe anglų ir vokie
čių, kurie medžiagomis mai
nėsi per Daniją. Tik po karo 
buvo atidengtas tas “Slap
tasis Internacionalas Ginklų 
ir Amunicijos Karalių.”

Kraujas ir Pelnai
Dąrbo žmonija Užmokėjo 

baisiai už imperialistų už
kurtą karą. Virš 10 milionų 
buvo užmušta, apie 22 mi
lionai sužeista, iš kurių 5 
milionai liko be akių, be 
rankų, be kojų, nelaisvėje 
- — _ --  - ----- ----- 4, 

25,000. 1 kurie pirm to iškentėjo di-
United States Steel Cor-1 delias kančias, badą, keli 

poracija 1914 metais turėjo milionai žuvo, kuriuos prie 
$23,486,768 pelno, gi 1917 .užmuštų nepriskaito, bet 
metais jau $457,865,000, tai aišku, kad jie gyvų tarpe 
yra apie 20 kartų padidėjo ' neliko. Daugybė civilių žmo- 
jos pelnas. |nių žuvo karo laukuose, o

Parako ir amunicijos dar daugiau išmirė nuo li- 
kompanija Du Pont de Ne-’gų.
mours per kelis karo metus 
pasidarė $1,250,000,000 pel
no.

Anglijos amunicijos,

Bet už tai dirbo visais ga
rais karo fabrikai, gamino 

. ginklus ir amuniciją. De- 
.. . .. . , . " šimtim tūkstančių pasiga-nuohų, ginklų ir submannų mino kiekviena k4ariįuja“ti 

gaminimo Armstrong Vic- galig u §imtusJ mį. 
kers Co. i trumpą laiką pa- lio . kulk’ Francij
sidare virs 16 milionų sva-1 A T, r. . L’ 
rų sterlingų pelno. (Svaras’ n? a?Ja 11
sterlimm tada buvo anie paslgammo kar0 metu Vlen sterlingų tada buvo aP*e 110,000 orlaivių ir 153,000 

jiems motorų. Po 30,000,000 
kulkų vien kulkasvaidžiai 
paleisdavo į dieną. Ginklų 
ir amunicijps karaliai kro
vėsi sau' didelius pelnus ir 
dabar jie meldžiasi: “Die
ve, duok; mums nors mažą 
karą!”

Baisi. karo našta užgulė 
ant darbo žmonijos. Dar ir 
dabar darbo liaudis moka 
pereito karo skolas. Jung
tinėse Valstijose pirm perei
to karo ant kiekvieno pilie
čio buvo $12 j valstybinių 
skolų, o po karo jų kiekis 
pasiekė $125. Tolimesnis 
imperialistų prisirengimas 
prie naujo karo dar dau
giau jas padidino. Tą turi 
išmokėti darbo žmonija.

Karas Prasidėjo
Italijos fašistai užkūrė 

karą prieš nepriklausomą 
negrų šalį Ethiopiją. Jie 
ją apšaukė “barbarų” šali-

Francijoje darėsi pelnus 
Scheider Krezo, Vokietijo
je Kruppas, Švedijoje Bo- 
fors, Japonijoje Mutssui ir 
visame kapitalistiniame; pa
saulyj ę kurčiai krovėsi/peį-

*7' ■ 3 ' ' į į P
Karas naikino žmonių gy

vastis, kraujas liejosi upe
liais, pleškėjo miestai ir kai-r 
riiai, milionai darbo žmonių 
gyvasčių žuvo, viešpatavo 
vargas ir skurdas, bet už 
tat turčiai krovėsi pelnus.
1 Patriotizmas ir Pelnai

Buržuazijas šulai nuduo
da dideliais j patriotais, bet 
pelnas’ paveiičia/juos į savo 
šalių išdavikus. Laike per
eito imperialistinio karo, 
kad Vokietijos Kruppo ir 
kitiems karo fabrikams 
trūko reikalingų medžiagų, 
o jų buvo Francijoje, tai 
francūzai ginklų ir amuni
cijos gamintojai susitarė su

mi, “necivilizuota.” Bet ko
kią “civilizaciją” Ethiopijai 
duoda Italija, kiekvienas 
jau mato spaudė j e. Italijos 
40 didelių karo bombininkų 
ryte, kada Adowo miesto 
gyventojai dar miegojo, at
skrido ant jo ir kiekvienas 
orlaivis išmetė iki 3 tonų 
bombų ant miesto, kas su
darė apie 120 tonų sprogs
tančios medžiagos. Tūks
tančiai civilių žmonių, vy
rų, moterų, vaikų užmušta 
ir dar daugiau sužeista. Ita
lijos fašistai sunaikino net 
ligoninę. Jie su žeme suly
gino ir kitą miestelį vardu 
Adigrat. Jie puls ir žudys 
dar daugiau Ethiopijos gy
ventojus.

Ir šis karas nebus tik

Neatsakomas Klausimas
Maža Barbutė: — Moti

na, delko mūsų pape visai 
neturi plaukų?

Motina:—Dėlto, kad pa
pe daug protauja, rūpinasi.

Barbutė:—Kodėl tu tiek 
daug plaukų turi, motin?

Motina:—Eik šalin su sa
vo klausimais.

Surinko A. M.- Bedievis.

Nora: —S akom a, kad 
kiekvienas bučkis sutrum
pina gyvenimą trimis minu
tėmis.

Dora:—šitaip ?!
Nora: — Taip. O ko tu 

stebiesi?
Dora: — Stebiuosi, kaip 

ilgai aš būčiau gyvenusi.

Jai Pavyzdis
Moteris. — širduk, žiū

rėk, toji papūga, ką tu par
nešei, visai nešneka.

Vyras:—Taigi aš tokią ir 
pirkau, kad būtų tau pa-

tarpe Italijos ir Ethiopijos. j VyZdis/..
Italijos fašistų įsiveržimas įl ’* ’surinko Es-Džei.
Ethiopija palietė visos eilės 
kitų imperialistų reikalus. 
Fašistų užpuolimas iššau
kia pasibjaurėjimą visame 
pasaulyje ir pas darbo žmo
niją. Tautų Lygos žingsniai 
prieš užpuolikę Italiją 
žingsniai prieš Italijos 
šistinį barbarizmą.

Bet reikia žinoti,' Ui

bus 
fa

kad

Dr. John L. Rice, 
(New Yorko Miesto Sveikatos

Komisijonierius)
Paprastas žmogus pilnai neį

vertina, kokią svarbią rolę mie
gas lošia jo gyvenime ir mažai

Slaptas Internacionalas žmonių realizuojasi, kad jie il- 
Amunįcijos ir Ginklų Kara- &iauS . &aįi apsieiti be maisto, 
lių” veikia. Šie ponai nepa- be . Tfb^atorijos 

t . v. t ;bandymai rodo, kad stoka miė-
siten ins tik siuom kai u. 1 g0 ugmu§a gyvulius greičiaus, 
Jie plės jį, didins. Jie siun- negU stoka maisto. Ir studija- 
tė Hitleriui pasveikinimus, vimai žmogaus kūno parodo tas 
kada tas įsigalėjo Vokieti- pačias pasekmes.
joje, nes žinojo, kad fašiz-' Del tos priežasties gydytojai 
mas karu kvėpuoja. Jie ir ir viešos sveikatos vedėjai nuo- 
dabar dieną ir naktį dirba, kalba apie reikalingumą aš- 
kad iš baisaus naujo impe- 'tuonių valandų miego kas nakt 
r i a Ii s t i n io karo malūno r praš?’ kad k>ekvienas šmin- 
. _ . i . itingas žmogus prie to reikalavo

pelnai. mo prįsįĮaikytų# Mes vjsį žino-
(.) 1li1 Ti, ei naCzion<i",me, kaip jaučiamės, kuomet 

lo Septintas Kongresas api- Į nors vieną naktį neužtektinai 
budino, kad penkios pašau- miegame. Be vieno valgio žmo^ 
lio dalys prisipildę didžiau- gus gali lengvai apsieiti, bet 
šių priešingumų, kurie veda kas kita su miegu.
prie baisaus karo. I Sunkiai sergantis ligonis ne-

Visų darbo žmonių, visų Igab mjeg°ti, bet kaip tik nors 
taikos šalininkų, visu karo I ^ruJ)utį sveiksta, jis ilgai ir gi- 

. ? hai miega. Tai geras ženklas,priešų, visų civilizacijos ap; nes per mjegą ne tik kQnas pa. 
gynėjų _ n’ kovotojų piles sj]sb bet jįs gauna progą atsi- 
fašistinį barbarizmą . yra gauti ir pasveikti. Tas atsigai- 
pirmoji pareiga kovoti vi- Ivinimas, kurį vadiname metabo- 
somis jėgomis prieš Italijos ilizmu, nuolat veikia mūsų kū- 
fašistus užpuolikus. Kovoti j ne, tai naujos dalelės ima vietą 
prieš karo organizatorius, i išsibaigusių. Tas atsigaivinimas 
Sekti darbininkų spaudoje iyyksta’ k_uomet mes miegame,

liai miega. Tai geras ženklas, 
nes per miegą ne tik kūnas pa-

organai nevei-kuomet kūnas ir 
kia, bet ilsisi.

Apart miego,
-’laiku didelė pagelba sveikatai. 
Kiekvienas turėtų stengtis, ka- 

Idamors per dieną ir vakare pa
silsėti. Kelių minutų poilsis ry- 
I te,; vidurdienį, po piet ir po va- I J. JLf _ _______ 1--

. tus kūno sąnarius. Kur galima, 
tai patartina per kelias minu- 
tas atsikratyti vargus ir bėdas, 
ir bandyti visai nei nemislyti 
ir nejudėti. Pamatysite, kaip 
gerai galėsite vėl imtis už dar
bo ir atlikti neužbaigtą darbą.

I Kokis nors pasilinksminimas 
kiekvienam žniogui yra svarbus, 
skaitymas, kortų lošimas, kruta- 
mieji paveikslai, teatras, kas 
tik pamainys mintis ir kūno 

peikimą, visiems pageidaujama. 
Tie pasilinksminimai veda prie 

  naujų idėjų, ypatingai jeigu 
Graikiios ir Ąvpdiin^ <rar-'verčia žmogų Pasiiuokti. tai ne- 

, . . . . ■ c J________ išpasakytai sveika ne tik ka
lamai jau vengia Suezo ka- nui> bet ir protiniak 
nalo 11 plaukia aplinkui Af- i > Perdaug žmonių šiandien už- 
nką. Bijo Italijos susikirti- miršo, kaip juoktis, 
mo su Anglija Sueze. F L I

nurodymus ir imtis jų pra- 
vedimui gyvenimam

D. M. š.

A. L. D. L D. Žinios
poilsis dienos

PAAIŠKINIMAS
Paskelbime ALDLD kandi-'kalvienei nuramins nervus ir ki- 

datų į Centro Komiteto alter- 
natus ir ant blankų septinta 
mūsų kandidatė yra: J. Potas, 
narė 10 kuopos iš Philadel
phia, Pa.

J. Potas, yra gerai žinoma 
skaitytojams draugė J. J. Po- 
tienė, kuri savo laiku yra ra
šius vaizdeliukų ir taip yra 
nuolatinė ' mūsų darbuotoja 
Philadelphijoje. Visus narius 
prašome tą įsitėmyti ir atmin
ti laike balsavimų.

D. M. š.
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Kartojantis šiems banditizmo 
j įvykiams buvo manoma, kad į 
’tai atkreips domę ministeris 

Seniausia ir skaitlingiausia nos lietuvius? To paties Gaučio 'Aukštuolis, bet kur tau. Jis irgi 
lietuvių kolonija yra miestelis, ir gen. Daukanto pastangomis yra didelis darbininkų priešas, 
Berisso. Dar prieškariniais lai-j susisuko fašistiniai lizdai Bu- kuriuo ir pasirodė iš pirmų sa
kais, kuomet tik lietuviai pra-[enos Aires ir Berissoj, kurių vo ministeriavimo dienų. Kuo- 
dėjo e nigruoti Argentinon, da-> vadais yra kriminalistai, mo-.met Berisso “tautininkai,” ge-

Ta^ istų ir Jy Agentų Darbai Argentinoje

lis iš mūsų darbo brolių apsi
gyveno Berisse.

Visiams yra gerai žinoma, jog 
iš lietuvių emigrantų Argenti
noj yi a beveik visi darbo klasės 
nariai kurie iš savo rankų dar
bo pe no sau pragyvenimą.

Tai -i ir lietuviai Berissoj, 
kuriei is pirmose savo emigra

te) jos dienose prisiėjo stoti ko-1 
7von su savo klasės priešu — ka- i 

pitalizmu, permatė, jog išblaš- 
kyton is jėgomis jokia kova nė
ra įmanoma prieš darbo klasės 
išnau lotojus bei parazitus, pra
dėjo organizuotis, pasiduoti vie
nas kitam ranką; susibūrė į 
vieną draugiją kurią pavadino 
“Vargdienis.”

Susitvėrus d-jai “Vargdie
nis” kasdieną įgydavo didesnę , 
simpatiją lietuvių darbininkų [Į jų “sąjungos, 
tarpe, nes visi, kuriems tik pa
vykdavo surasti darbas dvie
juose dideliuose Berisso frigori- 
fikuose ir kitur, retas kuris pa
silikdavo nepriklausančiu mini
mai draugijai, o kurie, kad ir 

^nebuco šios draugijos nariais, 
(fcet visi gyveno gražiai ir nelai
mei ištikus, vieni kitiems pagel- 
bos ranką nesidrovėdavo išties
ti.

Šiandieną lietuvių gyvenančių 
Berisse priskaitoma virš ’ 2000 
asmenų, kurie pasidalinę į ke
letą, vieni kitiems priešingų, 
organizacijų, šiandieną Berisso 
lietuvių tarpe randasi tokių, ku
rie vienas kitą šnipinėja ir įda- 
vinėja policijai. Vienas prieš 
kitą veda mirtiną kovą su gink
lu rankoje. Vienas kitą šaukšte 
paskandintų.

Dabar pažvelgkime, kas yra 
tie, kurie atlieka šį kiršinimo 
darbą lietuvių tarpe? Kas yra 
tie, kurie skiepija šiuos neapy
kantos ir keršto nuodus? Didė

jant emigrantų skaičiui P. Am
erikoj, ypač Argentinoj, Uru- 
guajuj ir Brazilijoj, tuoj aus į 
tas šalis Smetonos valdžia pa- \ 
siskubino pasiųsti savo agentus, 
kad tokiu būdu šnipinėjus, su
varžius laisvę ir palaikius tam
sybėje ir už okeano gyvenančius 
lietuvius darbininkus, šie Sme
tonos agentai yra: kunigai, kon
sulatai ir atstovybės, kurie visi 
turi šiltas vietas ir švaisto 
jiems prisiunčiamus, iš mūsų 
brolių 
tus: o 
vius.

Lietuvoje išplėštus li- 
čia būdami engia lietų

nėra žinomas pirmas

tvarkius, draugė A. Naravienė 
pastebėjo, kad šios dienos pir
mininkas buvo pirmutinis pir
mininkas Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos Shenandoah, kad draugi
ja gęrai gyvuoja, tai ir vajus 
bus sėkmingas.

raliai nupuolę tipai ir žvalgybi- i gūžės 11 d. minėdami savo su- | Draugas sekretorius perskai- 
ninkai kaip štai: K. Kliauga, < kaktuves,buvo suruošę bankie-
P. čiučelis, N. Vaseliauskas ir tą Rimavičiaus restorane, kur ....... _ _____
kiti, Bs. Airėje. J. Nakutis, S. dalyvavo įvairūs šnipai ir pro- jaus reikalais. 
Dulkšnys, S. Bogužas ir P. Mu- 'vokatoriai iš Bs. Aires ir Beris- j -..................
drauskas, Berissoj.

Kam nėra žinomas, specialės
so. Manau, jog p. Aukštuolis ■ 
puikiai tą viską galėjo žinoti; 
keno lėšomis buvo suruoštas tas

te du laišku nuo “Laisvės” di
rekcijos ir administracijos va- 

. Laiškai apkal
bėti ir priimti.

Drg. A. žemaitis paaiškino 
susirinkimui, kad Shenandoah 
permažai “Laisvės” skaitytojųqpkeiioq šninac K Klimurn b- ------ ----- .----------- onciiv.y luj ų

■ • • b-’-’-? tt C jbankietas? Tas viskas kainavo kad,reikia ta skaičių būtinaiviS1 jo pasėkėjai? Kam nežino-1 d kaito tiems dfu._
mi apie pasauli “keliautoja!,” ibininkams> kurie buv0 nariais 
Nakutis ir Dulksnys, kurie be- • j<(g ,pal.azitlJ g.rupSs. Kad , 
eidami apie pasauli’ apsistojo |dengti tas iš|aidas,'.kiekvienas 
Beussoj n čia susidėję su iš- naryS buVo priverstas mokėti 4 
vytais is darbininkiškų organi-į pesug ir 5Qc Bet p Aukštuolis

padidinti. Nurodo, kad kai ku
rio buvę skaitytojai nebeskaito,

atsiskyrė nuo “Laisvės” delei 
bedarbės, del nepajėgimo užsi
prenumeruoti. Bet dar yra daug 
lietuvių darbininkų, kuriems 
bus galima “Laisvę” užrašyti.

Jis pasiūlė išrinkti vajinin- 
kus. Liko išrinkti šie draugai: 
E. Matuzienė, S. Kuzmickas, A. j 
žemaitis. Taip pat visi drau
gai, kurie buvo susirinkime, 
pasižadėjo gauti po vieną nau
ją skaitytoją, kad dapildžius 
1934 metų skaitlinę. Drg. S. 
Kuzmickas prižadėjo du syk 
ant mėnesio vajaus laike gar
sinti per radio. Aš manau, 
kad vajininkai ir draugai savo 
prižadus išpildys.

Susirinkime Buvęs.

Agitacijos Fondas

zacijų tipais susuko fašistinį 
lizdą ir pradėjo persekioti bei 
terorizuoti lietuvius darbinin
kus?

Kuomet šie elementai prade-! 
jo skleisti “patriotizmą” ir kai- j 
binti lietuvius, kad dėtųsi prie 

tai, žinoma, dar
bininkai nesidėjo ir 
juos. Tuomet jie kreipėsi prie 
gen. Daukanto, Gaučio ir kun. 
Jenilionio, o šie oficialiai nuvy
ko Berisson prašyti frigorifikų 
administracijų, kad be “tauti
ninkų” paliudymo nepriimtų nei 
vieno lietuvio darban. Ir tą kri- 
minališką jų sumanymą frigo- 
rifiko Svift administracija pri
siėmė. Su tuo ir prasidėjo te
rorizavimas tų darbininkų, ku
rie dirbo Svifte.

į tai visai nekreipė domės. Pas
kiau atvykęs salionan ir išėjęs 

j ant scenos pradėjo garbinti ir 
j kelti į padanges visus Berisso 
j “tautininkų” darbus. Užgyrė jų 
įveikimą ir pritarė visiems jų 
žygiams, linkėdamas laimingai 
darbuotis panašioje formoje

IMIGRANTŲ PROBLEMOS
Palengvintas Naturalizavi- 

mas Ateivių-Veteranų
i Po nauju įstatymu, Kongre
so pravestu birželio 24 d., 1935 
m., nekurios natūralizacijos pri- 

. vilegijos vėl teikiamos atei-VldJ. AJ vii/l/JLO VJ C IvLlllUJv. s •> v ~

r pasmerkė Taįpgi jjs patvirtino išdeporta-I viams, kurie tarnavo prie Ame-

yra zmo- 
charakte-

Valstijose ir kad jis 
gus gero morališko 
riaus per pehkis metuš prieš 
padavimą
Ateiviai,

Graži Parama Fondui, Kitų 
Draugų Atydai

“Laisvės” administracija 
| pridavė Centro Biurui tokį 
laiškutį:

“Šiame laiške rasite čekį 
vertės $10.28, tai yra auka 
del Agit. Fondo.

“Šie pinigai buvo 
siųsti nuo parengimo, kuris 
įvyko 9 d. birželio, ir kurį 
rengė Waterbury Liet. Dar
bininkiškos Draugijos, LDS, 
ALDLD ir Vilijos Choras.

“Malonėkite prisiųst kvi
tą draugui J. Strižauskui,
5 Henry Street, Waterbury, 
Conn.”

’ Tai labai graži parama
Agitacijos Fondui ir už tai;girnų, koncertų, vakaruškų, 
ačiū Waterburio organiza- balių paskirkite nors nedi- 
cijoms ir draugams. Pasta- dėlę auką Agitacijos Fon- 
ruoju laiku aukos Agitaci
jos Fondui labai sumažėjo.
1 Jau kelios savaitės nematėte 
jokio pranešimo “Laisvėje.” 
O tas reiškia, kad aukų vi-

pri-

kai, kovingi darbininkai 
abelnai. Aiškus dalykas, kad 
staiga nesustojo parengi
mai ir susirinkimai. Reiškia 
tą, kad mūsų draugai už
miršo Agitacijos Fondą.

O dabar mūsų parengi
mai susitraukė į svetaines. 
Jų bus daug. Koncertai, ba
liai, vakarienės, šokiai, šiaip 
pramogos, organizacijų mi
tingai, “pares” ir tt., įvyks 
ir pasikartos kiekvienoje 
kolonijoje. Mes labai prašo
me draugų susirūpinti Agi
tacijos Fondo reikalais. Te
gul vienam kitam reikalui 
(žinome, kad visi reikalai 
yra svarbūs) teks doleriu 
kitu mažiau, bet nuo paren--

prašymo.
Kurie Kovojo su 

Alijantais
įstatymas taipgi tei-

dui. Su žiemos sezonu ir 
mes norime plačiau pradėti 
masinį komunistinės propa
gandos ir agitacijos darbą. 
Agitacijos Fondas yra vie
nintelis to darbo finansavi
mui šaltinis.

J. V. Kom. Partijos Liet. 
Fr. Centro Biuras,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Naujas
kia panašius paliuosavimus ir 
privilegijas apsigyvenusiems at-

l'rikos militariškų arba laivyniš- 
:kų pulkų laike pasaulinio karo. 
Į Per sekančius dviejus metus 
[sekančios privilegijos ir paliuo- 
savimai teikiami ateiviams, ku
rie tarnavo Suv. Valstijų armi
joje arba prie laivyno nuo ba
landžio 5 d., 1917 m., diena įėji
mo šios šalies į karą, iki lapkri- 

ičio 11 d., 1918 m., kuomet jo 
taika pasirašyta.

1. Jam nereik turėti Intenci- 
eina jos Deklaracijos, arba “pirmų 

su jais. ! popierų,” natūralizacijos reika-
ir darbininkės, ' le jo pirmas žingsnis yra pa- 1 
savo gyvenimo, 
šių kūdikių, ku-

N. Nenėno.
aiškiai matome, jog į 
Aukštuolis yra lygus

vimą drg.
Iš šito 

ministeris 
priešas Argentinos lietuviams
darbininkartis, kaip ir visi kiti, 
“tautininkų” bandos vadai. Mi
nisteris Aukštuolis lygus spe- 
cialės sekcijos šnipui K. Kliau
gai, lygus šarlatanui ir girtuok
liui čiučeliui, kriminalistui Bo- 
gužui, žmogžudžiui Mudrauskui, 
balnavagiui Nakučiui ir pastum
dėliui Dulksniui, nes jis 
ranka rankon

Darbininkai 
vardan paties 
vardan ašarų
rių tėvai yra pašalinami iš dar
bų, arba kurie negali pastoti 
darban vien tik dėlto, kad nere
mia šių banditų lizdo, turime 
pradėti aktyvų judėjimą, kad 

Todėl kiekvieno darbininko ir 
Satrėmus šių nevidonų puolimus 
ir persekiojimus. Ip 'iki koliai 
mes būsime išsiblaškę, neorga
nizuoti ir eisime kiekvienas sa
vu keliu,toliai nieko nenuveik-

eiviams, kurie apleido Suv. Vai- neatėjo, todėl nebuvo ką i ,.. . v _ . . — „uju:skelbti.
Kodėl? Į šį* klausimą tu-

stijas prieš mūsų prisidėjimą 
prie pasaulinio karo, tai yra,; 
nuo rugpjūčio 1914 m. iki ba- retų atsakyti pirmoj vietoj 
landžio 5 d., 1917 m., tikslui draugai komunistai, taip 
tarnauti prie alijantų milita-'pat mūsų draugai simpati- 
liškų arba laivyniškų pulkų, i 
Taipgi liečia ir tuos ateivius, 
kuriems, del kokios nors priežas
ties prisidėjimas prie Suv. Vai-■ 
stijų Armijos ir Laivyno buvo 
atsakytas, bet kurie išvyko už
sienin ir po balandžio 5, 
m. prisidėjo prie alijantų pulkų. 

Į . šitas aprūpinimas turi neiš-, 
pasakytos .svarbos, ypatingai nizacijų nariai, 
lenkams, kurie apleido Suv. skaitytojai ir šiaip
Valstijas prisirašyti prie Len- ; yra kviečiami dalyvauti disku
sijos armijos. Rokuojama, kad j sjjose apie Komunistų Inter- 

į nacionalo 7-to Kongreso tari- 
' mus. Kaip žinote, Komunis- 
i tų Pasaulinis Kongresas, įvy- 
! kęs Maskvoje, sujudino visą 
kapitalistinį pasaulį. Taip su
judino, kad net Rooseveltas 
pasiuntė protestą Sovietų val
džiai, kam jinai leido Kon
gresui susirinkti Sovietų žemė
je.

Ką šis pasaulinis kongre
sas nutarė? Kokia tų tarimų 
svarba viso pasaulio darbinin
kams ir mums lietuviams ? 
Kaip kovoti prieš fašizmą ? 
Kas reikia daryti iškilus ka
rui? Kaip reikės atmušti Hit
lerio ir Mussolinio kruvinus 
kariškus žygius? Kaip apgin
ti Lietuvos nepriklausomybę ir 
Klaipėdą nuo Hitlerio ? Ko

liškų arba laivyniškų

Svarbus Pranešimas ir Disku- 
1917 SUOS Komunistų Internacio

nalo 7-to Kongreso

Visų lietuvių masinių orga- 
laikraščių 

lietuviai

duoti prašymą del pilietystės 
arba “antrų popierų.”

2. Jam nereikia pristatyti da- 
rodymų penkių metų legališkos 
rezidencijos Suv. Valstijose ir 
šešių mėnesių tame apskrityje, 
kur natūralizacija paduota, bet 
ateivis-veteranas turi darodyti 

I dviejų metų nuolatinę reziden
ciją Suv. Valstijose prieš pat 
padavimą prašymo.

3. Jo įleidimas į Suv. Valsti
jas privalo būti legališkas ir 
nuolatinių! apsigyvenimui, bet 
atvažiavimo certifikatas .nerei
kalautas sąryšyje su prašymu, 
tik jeigu jo įleidimas buvo po 
kovo 3 d., 1924 nV,

4. Jis gali paduoti prašymą 
jam patogiausiam teismui - be 
darodymų rezidencijos jos teis- 
miškoje srityje.

5. Jeigu jis paduoda prašy
mą valdžios teismui, tai jam 
nereik mokėti jokių natūraliza
cijos užmokesčių. Jeigu prašy
mas paduotas valstijiniam teis- navo su tų šalių pulkais laike 
mui ir jeigu tos valstijos įsta- pasaulinio karo, garbingai pa- 
tymai reikalauja užmokesties už liuosuoti ir kurie legališkai gy- 
“antras popieras” tai jis priva-iveno Suv. Valstijose, kuomet 
lo mokėti tą dalį užmokesties, karas prasidėjo, gali prašyti na- 
kuri paskirta valstijos teismui, turalizacijos su lygiomis teisė- 
bet valdžios dalis, per Natūrali- mis su ateiviais-veteranais, ku- 
zacijos Biurą, sugrąžinta.

Kiekvienas ateivis-veteranas, [tariškais ir laivyniškais pulkais, 
prašydamas pilietystės po šituo 
įstatymu, turi pristatyti daro- palengvintą natūralizaciją 
dymų apie jo ištarnavimą ir,kuriems rytiečiams, kurie tar- 
garbingą paliuosavimą iš tar-; navo su Suv. Valstijų pulkais 
nystės. Ir su pagelba dviejų liū-Įtarpe balandžio 6 d., 1917 m., ir 
dininkų jis turi darodyti dviejų lapkričio 11 d., 1918 m., nepai- 
metų nuolatinę rezidenciją Suv.' sant fakto, kad jie priguli prie

Mums, lietuviams,

M T >kia dabar yra liniJa PasaulioOlZaDullI? 11. J j komunistų judėjimo? Ką reiš-'
kia proletarų ir liaudies ben
dras frontas?

Į visus šiuos klausimus Sep
tintas Kongresas davė aiškų 
atsakymą.
svarbu su jais susipažinti.

Todėl rengiamos masinės 
diskusijos. Jos įvyks šį ant
radienį, spalių 8 d., 8 vai. va
kare, L.D.P. Kliube, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J.

Diskusijas atidarys ir pra
nešimą padarys drg. A. Bim
ba, iš Brooklyno, Lietuvių 
Komunistų Centro Biuro sek
retorius.

Visus kviečiame dalyvauti. 
Labai prašome visus “Laisvės” 
skaitytojus ne tik patiems da
lyvauti, bet taip pat pranešti 
apie šias diskusijas visiems ki
tiems lietuviams, su kuriais 
tiktai sueisite. Įžanga į dis
kusijas visiems veltui. '

Kviečia Elizabetho Lietuvių 
Komunistų Frakcija.

tarpe 25,000 ir 30,000 lenkų | 
Suv. Valstijose prisirašė tar- i 
nauti užsienyje. Apie 16,000 iš ■ 
tų atgal sugrįžo į Suv. Valsti- i 
jas ant Suv. Valstijų armijos 
transportų, kuomet karas užsi
baigė. Daugybe italų taipgi iš
vyko į savų šalį prisidėti prie 
tos šalies armijos. Kitų tautų 
skaitliai hetoki dideli.

• . į f •

Sekančios šalys stovėjo su 
Suv. Valstijomis laike karo: 
Belgija, Brazilija, Chinija, Cos
ta Rica, Kuba, Franci ja, Didžio
ji Britanija, Graikija, Guate
mala, Haiti, Honduras, Italija, 
Japonija, Liberija, Montenegro, 
Nicaragua, Panama, Portugali
ja, Rusija, San Marino, Serbi
ja ir Siam. Ateiviai, kurie tar-

Kiek šeimų ir pavienių dar
bininkų tapo išmesta iš darbo, 
kiek įskųsta policijai ir kito
kiais būdais persekiota, sunku 
ir suminėti; vis tai dėka tų as
menų, kurie save persistato di
deliais patriotais, tėvynės mylė
tojais. Yra tikri išnaudotojų ir 
fašizmo ramsčiai.

Šios bandos priešakyje, kuri 
yra pasivadinusi “Arg. Liet. 
Taut. S-gos Berisso Skyrius,” 
stovi sužvėrėję asmenys, pas 
kuriuos sąžinės bei moralės nė
ra nei už centą. Pavyzdžiui. Ar 
gali laikyti žmogumi tokį S.
Bogužą, kuris tik už nerėmimą. sime. Bet kuomet mes veiksime 

o r g a n i z u otai, dirbsime visi 
draugėj, vieni kitiems pasida
vę savo darbininkišką ranką, 
tuomet ir didžiausias priešas 
pasiliks bejėgiu prieš mus. 
darbininkės pareigą stoti į or
ganizacijas ir bendromis spėko
mis ginti savo klasės reikalus. 
Geriausia kova prieš šiuos šni
pus, darbininkų persekiotojus ir 
plėšikus, tai masinis lietuvių 
stojimas į sindikatus, T. R. 
Pagelba,Arg. Liet. Darbininkų 
Prieškarinę Priešfašistinę Są
jungą ir į Komunistų Partiją. 
Šitas yra geriausias atsakymas 
darbininkų parazitams.

Banginis.

jų fašistinės bandos, eina ir 
prašo Svifto administracijos, 
kad prašalintų iš darbo tą dar
bininką. Tokiu būdu yra nusto
jęs duonos kąsnio ne vienas 
darbininkas. Daugelis lietuvių 
šeimų su mažais vaikais turėjo 
atsidurti bado nasruose. Antras 

j P. Mudrauskas, kuris diskusuo- 
jant su Br. Glemža ir pastara
jam nurodant visas jo niek
šybes, griebėsi už revolverio ir 
šūviu jį sužeidė, už tai, kad 
neįstengė pernešti šių karčių 
teisybės žodžių, kuriuos jam 
žėrė į akis Br. Glemža. Dabar 
pažvelgkime į J. Nakutį. Šis 
tipas, kuomet tarnavo fašisti- 

įnės Lietuvos kariuomenėj, varė

Kam
Lietuvos konsulas Argentinoje, 
Skinkis, kuris iš darbo žmonių 

’ prakaito yra įsigijęs didelį ūkį
Entre Rios provincijoj ir kuris 

*tą pačią d-ją “Vargdienis”
stengėsi paversti fašistine or- [neblogą biznį, pardavinėdamas 
ganizacija, o jos turtą pasi- i balnus ūkininkams, bet kuomet 
glemžti savo kišenėn. Bet tos 
jo pastangos nuėjo niekais. •

Paskiau, kam nėra žinomas 
šiandieną fašistas, kunigų ir 
atstovybės pastumdėlis, provo
katorius, Gaučys, kuris net per 
vietinę spaudą buvo pradėjęs bet del vietos stokos nėra gali- 
provokuoti ir šmeižti Argenti- mybės visų čia jų suminėti.

■ apsigyveno Berissoj, pasidarė 
' ekstra patriotas, žinoma, kad 
atsitarnauti Smetonos valdžiai 
ir išvengti bausmės už balnų 
vogimą.

1 Panašių faktų yra daugybė,

Shenandoah, Pa.
“Laisvės” Skaitytoji}, Susi-

rinkimo, Įvykusio Rugsėjo 29 d.
Drg. A. žemaitis atidarė su

sirinkimą. Drg. G. Stagniu- 
nas išrinktas susirinkimo pir
mininku, o d. K. Matuza sek
retorium. Susirinkimui susi-

rie tarnavo su Amerikos mili-

Kitas Kongreso Aktas teikia 
ne-

rasės žmonių, kuriems Ameri
kos pilietystė atsakyta. Šitas 
įstatymas liečia mažą skaitlių 
japoniečių ir chiniečių, kurie 
prisidėjo prie Suv. Valstijų gin
kluotų pulkų laike pasaulinio 
karo.

BUOŽĖS Už BULVIŲ 
DAUGIO MAŽINIMĄ

Washington. — Suvažia
vę 1,000 buožių-farmerių, 
daugiausia auginančių bul
ves, būtinai reikalauja, kad 
bulvių auginimui būtų pri
taikoma AAA įstatymas, 
idan jų užsodinimai būtų 
aprubežiuoti ir iš valdžios 
iždo būtų jiems mokama už 
tuos aprubežiavimus.

t

Ethiopai karininkai ruošiasi gintis nuo italų fašistinių oro banditų

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Oratorius
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

p

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie 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 Worcesteryie.



PRANEŠIMAI Iš KITUR
tsburgh, Pa.

kokių dalykų Centro

siunas, APLA Centro Sekreto- ^uo klausimu susirūpinti, taip-
Loth-

rei-

pri-

Binghamton, N. Y

raportas darbas būtų pa-

ta- 
pa-

Vokie- 
fašiz-

ne-
mc-

visas
prieš

WILKES-BARRE, PA.
Am. Liet. Darb. Lit. 43 kuopa ren-

pradėsim vykinti savo darbus.
G. Butanienė.

(237-238)skaitytojų verbavimo 
turi būti daugiau įver-

Visi bendrai kooperuokime 
organizacijos ir viso darbinin
kų judėjimo naudai.

J. Gasiunas, 
APLA Centro Sekr.

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.

Del “Laisves” Vajaus
Dabar “Laisvės” vajus, ge

ra proga prenumeratorių gaut.

DETROIT, MICH.
Šaukiamas svarbus moterų susirin

kimas, trečiadienį, 9 d. spalio. Vasa
ros sezonas jau pasibaigė ir reikia 
pradėti veikti, reikia išplanuoti, koki 

I parengimai surengti ir apsvarstyti 
i daug kitų svarbių dalykų. Tad kvie-

Organizuoja Naują Kuopą
Drg. J. Kuras, iš Raleigh, 

W. Va., rašo APLA Centrui 
sekamą laišką :

“Gerbiamas Draugas J. Ga-

Vajaus laiku, vadinasi, ran- 
j dasi tokių, kurie rūpinasi ga
vimu naujų narių. Tai labai 
smagu girdėti. Bet to neužten
ka. Kiekviena kuopa turėtų

J. Burba.
(236-237)

kurie
šiuos
susirinki-
ir gausi-

nnrqfDtvma So Bos-i žeikai’ antradienb 22 d- sPalio> Dar‘ L perstatymą bO. nos ( binink svetainėje, 325 E. Market

Jeigu ąas nors iš kuopų na
rių turite

benamiu

Puslapis Ketvirtas
£

Itahjos kareiviai manevruose.

x. v

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

1322 Reedsdale St. N. S. Pi

rius. Aplaikiau jūsų pakvieti
mą darbuotis suorganizavimui 
naujos APLA kuopos, Raleigh, 
W. Va. Tai, gerbiamas drau
ge, aš tuojaus ėmiaus už dar
bo ir prikalbinau keturis stoti 
į APLA. Veikiausia gausiu ir 
daugiau. Iš 6 narių tikrai ga
lėsiu sutverti kuopą. Tai mel
džiu prisiųsti visas informaci
jas, konstitucijų ir įstojimo 
blankų.

“Jūs galite remtis ant ma
nęs. Per mano pasidarbavimą 
1924 metais tapo suorgani
zuota APLA 43 kuopa, Sagi
naw, Mich., taipgi ir LDS 68 
kuopa, nors per sunkų darbą, 
Irkos suorganizuota. Dabar 
darbuosiuos ir organizavimui 
naujos kuopos Raleigh, W.
Va.” " •

Viskas, kas reikalinga orga-i 
nizavimui kuopos, pasiųsta ir j 
tikimasi, kad d. J. Kuras tik
rai suorganizuos naują kuopą.
Ką Kiti Daro?

Drg. J. Kuras sykiu paskel
bia lenktynes su kitais. Pa
vyzdžiui, D. J. Yankauskas iš 
Sunbury, Pa., senokai rašė, 
kad jis tikrai suorganizuos ten 
APLA kuopą, bet kol kas to 
nepadaro. Laukiame naujų ži
nių. Taipgi noriu gauti žinių 
nuo d. Ch. Strauss,kuris perei
tam vajuj suorganizavo APLA 
kuopą Thomas, W. Va. ir vis 
žada daugiau gauti naujų na
rių. APLA 46 kuopa perkelta 
iš Branford į Terre Haute, 
Ind. ir vienas draugas, A. Mo- 
zer, parsitraukė net 20 įsto
jimo blankų darbuotis gavi
mui naujų narių. Jis sako ge
rai pasidarbuosiąs.
sekr. Baktis, Courtney, Pa., 
taipgi darbuojasi gerai. 4 kp. 
sekr. St. Kuzmickas, iš She
nandoah, Pa., prisiuntė du 
naujus narius.

gi kiekvienas narys. Tiktai 
da galima bus turėti gerų 
sėkmių.
Kuopos Taipgi Numažina 
Įstojimą

Drg. J. Leonaitis, sekr. . 
LA 30 kp., Benton, Ill., 
siuntė vieno seno nario apli
kaciją. Tasai narys labai blo
game laike buvo išsibraukęs 
nuo pašelpos, tai dabar jis vėl 
įstoja į pašelpą.

Leonaitis taipgi rašo, kad 
“APLA 30 kuopa rugp. 15 d. 
nutarė prirašant naujus narius 
visai neimti įstojimo. Nauji na
riai gali įstoti į APLA 30 kp. 
tik užsimokėdami viena ket
virtadalį reguliario įstojimo ir 
daktaro išlaidas. Tai dabar 
geriausia proga prisirašyti 
prie APLA 30 kuopos.

Kiek žinoma, daugelis to
kių gorų tarimų padarė, bet 
nedaugelis darbuojasi, kad 
tuos tarimus pravedąs gyveni
mam 30 kuopa tuojaus ėmėsi 
už darbo ir vieną prie pašel
pos prirašė, žada ir daugiau 
darbuotis. Bet yra kuopų, ku
rios padaro gerus tarimus, ta- 
čiaus nesidarbuoja jų gyveni- 
man pravedimui. P. Deveikis, 
52 kp. sekr., Chicago, 111., ra
šo, 1 
savo dalies įstojimo naujiems 
nariams, bet niekas nesidar-

.LAISV® Pirmadienis, 'Spalio 7, 1935

So. Boston, Mass
Kalbėjo d. Hemdonas

29 d. rugsėjo ALDLD 7 ap
skričio laikomą konferenciją 
po No. 376 Broadway, So. 
Boston, Mass., atlankė drau
gas Angelo Herndon, kaipo 
svečias. Trumpai paaiškino, 
kaip ir už ką jis yra nuteistas 
20 metų kalėti prie sunkių 
darbų (chain gang). Taipgi 
išdėstė reikšmę visai darbinin
kų klasei jo kovos prieš tokį

j teismo nuosprendį. Konferen
cijoj surinkta aukų, rodos, 
virš $12 vedimui bylos. Nu
tarta perduoti aukas Tarpt. 
Darbininkų Apsigynimui. Gei
stina, kad visos 
pos 7 apskrityj 
galimais būdais 
Apsigynimą.

Svarbi Konferencija
30 d. rugsėjo įvyko plati 

konferencija, sušaukta laikino 
j komiteto del sujungto veikimo 
i prieš fašizmą. Konferencija

, buvo laikoma Old South Meet- 
l| ing House, Bostone. Konferen

cijoj prakalbėles pasakė Jes
sica Henderson, aiškindama, 
ką duotų Jungtinėms Valsti-

kreiptis prie laivakrovių (long
shoremen), kad nedirbtų prie 
fašistinių šalių laivų, t. y., jei 
atplaukia fašistines šalies lai
vas su prekėmis, pasiųsti atgal 
su tom pačiom prekėm, iš kur 
atplaukė.

Veikiantis Komitetas išrink
tas iš 14.narių. Deja, ne vie
nas neįeina nuo lietuvių, o rei
kėtų del tampresnių ryšių. 
Vėliaus gal pasitaisys ir lietu
viai, turės atstovybę šiame ko
mitete.

vių (longshoremen) vienetu 
po No. 376 Broadway, So. 
Bostone. Prašomi visi padaryt 
taip, kad šis parengimėlis būt 
pasekmingas.

Aist.
Nuo Red. O ką daro lietu

vių komunistų frakcija, kad 
nesirūpina mūsų judėjimo rei
kalais? Visur draugai imasi 
už darbo, o So. Bostono 
munistai snaudžia.

St. kampas Sherman St./ 7:30 vai. 
vakare. Drg. Mažeika ką tik nesenai 
sugrįžo iš Lietuvos kur jis buvo de
legatas Lietuvių Pasaulinio Kongre
so, Kaune. Jis daug svarbių dalykų 
turi mums pasakyti apie Lietuvos 
visuomenę. Tad visi skaitlingai da
lyvaukite, atsiveskite savo draugus 
ir pakvieskite pašalinius, ir visokių 
nuomonių žmones.

_ Am. Det. Darb. Lit. 43 Kp.
(237-238)

ko-

ALDLD kuo
re mtų visais 
Tarpt. Darb.

Komitetui! aptarti, arba kokių'joms Amerikos, jei įvyktų, fa- 
pasiskund'imų, tuojaus rašyki-| šizmas. Ragino jungti .......
te Centrui ir bus perduota po-i galimas jėgas į kovą 
sėdžiai. Jeigu turite kokių ! žiaurų fašistinį rėžimą, 
nors sveikų-naudingų sumany
mų organizacijos arba viso 
darbininkų judėjimo gerovei, 
taipgi siųskite tuos sumany
mus.

Kunigas Donald Guy 
rop aiškino, kaip fašistai kir
šina tautą prieš tautą, skirtin
gų tikybų ir rasių žmones, 
idant atsiekti savo tikslą. Ir 
Vokietijoj mokina žmones, 
kad kristus, krikščionių die
vas ne žydų kilmės buvęs, bet 
Komos kareivio sūnus.

Rabinas Herman J. Beck 
įkalbėjo, kodėl Vokietijos fa- 
• šistai persekioja 1

Lenku Sportininkai prieš 
Hitlerišką Olympiad?Keletas Žodžių Lietuviam So. 

Bostono ir Bostono Apielinkės
Iki šiol pas mus vyruoja ža

lingas apsileidimas, neveiklu
mas šiame svarbiame priešfa- 
šistiniame darbe. Liet, atsto
vybė atsibuvusioj konferenci
joj buvo menkutė; tik nuo ke
lių organizacijų; mūsų vietos 
du laikraščiu “Keleivis” ir _ 
“Darbininkas” praleidžia tylė-: Hitlerio rengiamoj pasauli- 
jimu. Tylomis tarnauja fašiz-'nej sportų Olympiadoj at- 
mui. Tuom tarpu Vokietijos einančiais metais, 
fašizmas rengiasi praryt Lie
tuvos nepriklausomybę sykiu 
su smetonišku Lietuvos fašiz- i 
mu.

Mes siuntėme savo broliams, j 
seserims pinigų Lietuvon, kad ! 
prigelbėt jiems ten, bet vis Į 
tiek jie skursta ir** kuo tolyn, į

VARSA VA. — Kadangi 
nąziai užmušė žydą narį 
Lenkijos “sokker tymo” Ed. 
Baumgartnęrį, prasidedant 
rungtynėms su Vokietijos 
“sokkeriais” Augštojoj Si
lezijoj, todėl daugelis lenkų 
sportininkų žada nedalyvaut

SOUTH BOSTON, MASS
A.L.D.L.D. 2 kp. nepaprastas susi

rinkimas įvyks antradienį, 8 d. spa
lio, 7:80 vai. vakare, 376 Broadway, 
Kliubo svetainėje, šis mitingas šau
kiamas del prisirengimo prie “Lais
vės” vajaus, ir kitų reikalingų ir 
svarbių darbų. Visi dalyvaukite lai
ku, nes turim daug atsišaukimų, ku-K 
rie reikės vykdyti, taipgi turim 7*to' 
Apskričio nutarimus vykdyti.

Sekr. V. Kvetkus.

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. moterų 155 kp. susi

rinkimas įvyks antradienį, 8 d. spa
lio 8 vai. vakare, 29 Endicott St. 
Visos narės dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstyt. 
Taipgi atėjo iš centro knygų, tad 
galėsite jas atsiimti.

Fin. Sekr. D. Lukienė.
(237)

LICENSES
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 Law at 2369—60th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
bn the premises.

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

“Laisvės”1 Vajaus Reikale
Nors visuomet yra svarbu 

verbuoti naujus ,skaitytojus 
del dienraščio “Laisvės”, bet 

•šiemet, kuomet eina 25 metų 
jubilėjinis vajus, tai ir pats 
naujų 
darbas 
tintas.

Kad 
sėkmingas ir kad šio vajaus 
metu būtų aplankyta kiekvie
na lietuvių stuba, tai prašau 
draugus į pagelbą tame svar
biame darbe, 
draugai: P. 
Kereilis, L. 
Bekerienė ir I 

Į įvertinsite
; — - —- svarbą ir pagelbėsite man ap-

kad kuopa sutiko neimti! lankyti lietuvių bakūžes užra- 
l Y'  — •  i • •________ 9 į t t * M •

Manau, kad 
Mikalojunas, J. 
Tvarijonas, M. 
A. Mačiukienė,

“Laisvės” vajaus

šinėjant jiems’ “Laisvę”.' O 
“Laisvės” skaitytojus irgi pra-

buoja gavimui naujų narių. O ^au> kuriems prenumerata pa
galima sibaigs, kad nelauktumėt ilgaiChicaga didelė, ten 

gauti naujų narių, jeigu tik
tai kas nors darbuotųs.

Tiktai visi bendrai darbuo- 
damies galima gauti naujų na
rių ir gerokai padidinti skai
čių APLA narių.
Centro Posėdis.

su atnaujinimu, bet prie pir
mos progos užsimokėtumėt už 
ją.

Laisvės” agentė,
O. Girnienė.

Centro Komitetas turės tri- 
mėnesinį posėdį spalio 20. Tai 
bus svarbus posėdis. Daug 
naudingų dalykų teks aptarti.

Addis Ababa.—šalies ap
gynimui muštruojami ne tik 
visi vyrai, bet ir maži vai
kučiai. Karo koresponden
tai atžymi nepaprastą ethi- 
opų miklumą ir greitumą.

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 
on the premises.

NELS C. LINDELL 
(LINDELL’S TAVERN)

4422—8th Ave., 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 A ,, . . , „ t ... ,
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- <<’ "f11 ^r'A WTe.uan<‘ "n retn1’ U£der 
trol Law at 4920'New Utrecht Ave. Borough 1 tSc?1tl?n...1.32_;A«oLth^2VI??.h0A?._BeVoL"£C..,Co?; 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ISADORE MASS 
4920 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 4031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A 6f the Alcoholic Beverage Con
trol 'Law at 1243 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADAM DIEFENBACH 
1243 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

. NOTICE is hereby given that License No. 

. RL 374 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 

I trol Law at 428 Tompkins Ave., Borough of 
■ Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

ABRAHAM ROTHMAN
428 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
IflL 4074 has been issued to the undersigned NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer, win© and liquor at retail under RL 440 has been issued to th© undersigned 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- t ■____ ■ __ j- __ ___ _____ --
trol Law at 341-343 Avenue U, Borough of Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed trol 
on the premises. ■
JAMES RESCJNITI & FRANK J. RICH on the' premises. 

(CRESCENT GRILL and BAR) .
341-343 Avenue U, Brooklyn, N. Y. j 774—3rd Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5045 has been issued to the undersigned 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 2849 Cropsey Ave., Borough of trol Law at 3802-04—13th Ave.®Borough of 
Brooklyn, Cminty of Kings, to be consumed Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

i on rho premises.
FANRO CAFETERIA, INC., 

3802-04—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

to sell beer, wine and liquor at retail under 
'7* ’ ...... —iverage Con-

1 Law at 774—3rd Ave., Borough of
■ Brooklyn, County of Kings, to bo consumed

I KONSTANTIN WAITELIS
Brooklyn, N. Y.

WATERBURY, CONN.
A.L.D.L.D. 28 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks antradienį, 8 d. spa
lio, 7:30 vai. vakare, 775 Bank St. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
yra daug svarbių dalykų apsvarstyti, 
taipgi turėsime balsuoti j Centro 
Pildomąjį Komitetą del 1936 metų.

,1
1 3-čio apskričio suvažiavimas, reikta 
išdirbti sumanymai del delegatų. 
Taipgi karas jau čia ir fašizmas sa
vo nasrus rodo ir amerikoje — turi
me vykinti bendrą frontą. A.L.D.L.D. 
kuopa yra apšvietos kuopa del dar
bininkų klases, tad mes ir turime 
dar smarkiau dirbti ir šviesti dar
bininkus, aiškinti jiems, kuris yra 
jų priešas, ir kuris yra draugas.

Kp. Sekr. J. Z.
(237)

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20 kp. susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 10 
j d. spalio, Lietuvių Svetainėje, 

skursta daugiau, sunkiau. Pa-i (sk^pe). pradžia 7:30 val.iSckanti mėnesį įvyksta A.L.D.L.EiJ 
galiau girdim, kad mūsų bro-! vakare
liai, Lietuvos valstiečiai, kyla 
prieš žiaurią fašizmo ekono
minę priespaudą. Padėkime 
jiems, prigelbėsime ir sau. Bu- 
davokime bendrą frontą pagal 
priimtus tarimus Cleveland, 
Ohio, Visuotinam Amerikos į 
Lietuvių Darbininkų Suvažia-1 
vime.

Draugai, visi pasirūpinkite 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turime daug svarbių 
kalų aptarti.

Dar yra draugų, 
mokėjo duoklių už 
tus, tai ateikite į šį 
mą ir užsimokėkite
te naują knygą. Nepamirški
te ir naujų narių atsivesti pri
rašyti į kuopą.

Sekr. O. Girnienė.
(238-240)nuošimtį! Ąnį vietos dar vajininkų netu- 

i gyventojų, būtent žydus. Buk rjme> Draugai iš kolonijų AL- 
žydai esą kaltininkais jų ne-' 
laimių ir nepasisekimų. Pana
šiais riksmais maną sulaikyt- 
trukdyt istorinį besivystymą- 
evoliuciją. Visuomenės ekono
minė tvarka mainosi, bet apie 
tai nekalbėsiąs.

Rudolph Breda plačiau kal
bėjo, kiek žalos padarė 
tijos darbininkų klasei 
mas, taipgi Italijos.

Mandatų komisija
tuoja, kad šioj konferencijoj at
stovaujama apie 39 tūkstan
čiai Bostono ir apielinkės or
ganizuoti) darbininkų, kaip 
tai: darbo unijų, savišalpos ir 
kitokių organizacijų nariai, 
jįjuo lietuvių buvo atstovybė 
šių organizacijų : ALDLD 2 i 
kuopos, Liet. Darb. Kliubo ir 
Laisvės Choro ir Bendro Fron
to Komiteto. Priimta keletas 
rezoliucijų, kurių turinys bus 
paskelbta spaudoj ir vykdo
mas gyvenimam Pažymėtina 
tik tas, kad bus rengiamos de
monstracijos prieš fašizmą, 
boikotuot fašistinę spaudą, 
boikotuot Vokietijos prekes,

DLD konferencijoj prižadėjo 
suvažinėt ir mums southbosto- 
niečiams sarmatą padaryt. Tai 
nors ir su paraudusiais vei
dais iš sarmatos padėkime 
jiems surinkime antrašų lietu- Į čiame visas moteris veikiančio komi- 
vių darbininkų ir kuomet jų Į teto susirinti trečiadienio vakare ir 
armija užklups So. Bostoną, 
priduokime jiems.

Parengimas

27 d. spalio (October) 19- 
35, sekmadienį, rengia 
certa ir 
tono Komunistų Partijos vie
netas (unit) sykiu su laivakro-

DETROIT, MICH.
Didelės prakalbos įvyks pirmadienį, 

7 d. spalio, Lietuvių svetainėje, 25th4 
St. W. Vernor Highway. United ita- 
bor kandidatūros klausimas Čia bus 
apkalbama. Taipgi primary parėmi
mo klausimais kalbės keletas gerų 
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 

kon-' svarbias prakalbas drg. J. Ma- svet., 8200 Mack St. Kviečiam vi
sus dalyvaut.

(236-237)

Tclephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 Iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDfcLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. II ryto

FLATBUSH OFISAS 
1220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NOTICE is hereby given that License No. . 
RL 509 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 4824 Church Ave., Borough of) 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the 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 bo consumed i 
on the premises.

ARBEE CAFETERIA, INC., I
4905 Church Ave., Brooklyn, N. Y. I

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
trol 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. 
RW 673 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 2956-57 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. 
L 827 has been issued to the undersigned

ROBERT

harman'

LIPTON 
įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybiy ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

on th© premises. 
MARY MARTIRE

2849 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. , ... ___  _______
RL 771 has been issued to the undersigned ' RL 5255 has been issued to the undersigned _ __......... . .......„„
to sell beer, wine and liquor at retail under to sell beer, wino and liquor at retail under ' to sell wine and liquor at retail under Sec
Section 132-A Of the Alcoholic Beverage Con- ' Section 132-A of the Alcoholic Beveragę Con- 1 tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 Devoe St., Borough of . trol Law at 1939 Coney Island Ave., Borough 1 trol Law at 1607 Surf Avenue, Borough of 
Brooklyn, Count? of Kings, to bo consumed of Brooklyn. County of Kings, to be con- Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises. j sumed on the premises.

MICHAEL LEIPUS
324 Devoe St., Brooklyn, N. Y. ' 1930 Coney Island Ave.,

PATRICK J. HOOBEN
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
off the premises.

MAMIE DIRKS
Brooklyn, N, Y. 1C07 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

Setų $10.00
Specials nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausiom 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į 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



Pirmadienis, Spalio 7, 1935

Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
------ Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.

(Tąsa)
Kurtas pašoko ant vieno namo laiptų 

ir, prisidėjęs rankas prie burnos, bandė 
ką pasakyti. Nieko negelbėjo.

Desperacijoj žmonės grūdosi prie na- 
mų durų, išlauždami jas. Vaikų ir mo
terų spiegimas padidino dar didesnį cha
osą. Keletas per tokį susigrūdimą tepa- 

I jėgė įsigauti į namus. Šampolai daužė 
w galvas, o susigrūdimas buvo toks didelis, 

kad, kurie aplaikė smūgį iki nesąmonės, 
negalėjo pavirsti ant žemės.

• Kurtas pamatė žvėriškai piktus veidus 
trijų policistų prie pat jo. “Lipk žemyn 
—tu kiaule!” suriko vienas iš jų ir pa
griebęs jį, nutraukė nuo laiptų. Tuo pa
čiu kartu trys šampolai nukrito ant jo 
galvos. Bile kas kitas nuo tų smūgių 
veikiausia nebūtų jau kėlęs.

. Kurtas suriko baisiai—apsisuko... ir 
pirm negu spėjo pamąstyti ką darąs, jo 
platus, kietas kumštis atsimušė į policis- 
to kaktą, kuris susmuko ant vietos su 
plačiai atdara burna.

Antras, šalę policisto, kuris tuo laiku 
bėgo artyn su revolveriu rankoj, paste- 

B bėjo tą sceną. Tai buvo Tamošius, ku
mpis veltui bandė sustabdyti paniką, tu
rėjo pasitenkinti sulaikyti bent kiek 
puolimą policijos iš abiejų pusių, idant 
moterys ir vaikai saugiai galėtų dasi- 
gauti į namus. Pirm negu antras poli- 
cistas spėjo pribėgti, jis nutempė Kur
tą į priemenę ir užtrenkė duris.

Tamsi priemenė ir laiptai buvo perpil
dyti žmonėmis.

—Greitai,—šūktelėjo Tamošius, remda
mas plačiais savo pečiais visa spėka du
ris,—jūs visi greičiausia eikite į kamba
rius. ! -

Turėjo gerai supurtyti Kurtą iki jį pri
vertė kur nors pasislėpti.

Įsiutęs jaunas policistas lauko pusėj 
nepajėgė pastumti durų. Nubėgo atgal 
gatvėn keikdami.

Ties viduriu vienos apleistos gatvės 
moteris spaudė prie savo krūtinės kly- 
kiantį kūdikį. Veltui ji pirmiau bandė 
įsigauti į namus; stebuklingai jai pasi
sekė išvengti sutrempimo, o dabar du
rys kietai uždarytos nuo policijos. Gat
vėje tik policistai su revolveriais ir šam- 
polais narstė.

Netoli “Raudonos Lakštingalos” pri
buvo transporto vežimas, į kurį įkeldinė- 
jo policistą, kritusį nuo Kurto smūgio. 
Iki šiol dar nebuvo atgavęs sąmonę.

Moteris su kūdikiu tuoj laiku veik bu
vo pasiekus gatvės galą, kaip staiga apie 
dvidešimts metų amžiaus policistas pri
bėgo prie jos. Jos veidas prarado savo 
spalvą, tačiaus ji dar labiau prispaudė 

| kūdikį prie savęs ir ėjo toliau. Tas sa
vęs susivaldymas įpykino, matomai, jau
ną policistą. Vienu pašokimu užstojo jai 
kelią, iškėlė ranką... ir smogė jai tiesiai 
veidan. , '

—Atgal tu, raudonoji kiaule,—jis rė-

*■'!<■■■■ ■■■ ■ .............................................. ..

kė ir stūmė ją, kuri nesąmoningai iškė
lė ranką apsigynimui.

Pro langus išgąstingi veidai tą visą 
tėmijo.

—Šunie, tu užmuštum savo tikrą mo
tiną!—viena senukė šaukė.

—Gončas!
—Prakeiktas niekše, tu!
Ir netikėtai didelis akmuo pataikė į jo 

besišypsantį veidą. Bematant revolveriai 
tapo paleisti darban. Ta-ta... ta... 
ta...!

Pirmosios kulkos atsimušė į namus.— 
Uždarykit langus!—Jaunasis policistas, 
apsipylęs krauju ir sužvėrėjusiu veidu, 
bėgiojo po gatvės vidurį. Šaudė į ma
žinusį pasijudinimą, užtėmyta per lan
gus.

Gatvėje radosi vien tik policistai. Ne
simatė nei vieno civilio žmogaus. Į ne- 
kuriuos namus policija vijosi gyventojus 
viršun, į daržus, į kambarius. Iš vieno 
namo jie išvilko vieną krauju paplūdusį 
jauną darbininką ir įmetė vežiman. Pir
miau tapo areštuoti du dailydės, kurie 
jau radosi vežime savo tradiciniame ap
sirengime.

Iš Pankstrasse pasigirdo komandie- 
riaus atkartojamas švilpukas. Palengva 
ir veik prieš savo norą policija apleido 
gatvę.

* * *

Už keletos minučių gatvė vėl tapo už
pildyta sujušusia minia. Policijos bruta- 
liškumas ir bjauri ataka sukėlė pasipik
tinimą visos apielinkės. Perpykę būriai 
susigrupavo gatvėje.

—Tai buvo tik pradžia,—kalbėjo vie
na moteris.

—Pamatysi, šį vakarą Vorwarts rašys, 
kad policija tą darė “savęs apsigynimui.”

—Paačiuok savo “draugui” policijos 
prezidentui už tai! — viena senukė iš
metinėjo garsiai vienam, kuris stovėjo 
šalę jos. i

—Nesirūpink,—tingiu rankos judėsiu 
pastarasis šaltai atsakė,—manau, dar šį 
vakarą jau nebebūsiu tos partijos nariu.

Iš kitos grupės girdėjosi Povilo skam
bus balsas:

—Draugai, mes patys save kaltinkime, 
mes jokiu būdu neturėjome pradėti de
monstruoti tokioj trumpoj gatvėj, kuri 
taip lengvai gali būti nukirsta.

Keletas darbininkų bėgiojo nuo vienos 
grupės prie kitos:—Išnaujo sugrupuoti 
eiles ties Reinickerdorfer gatvės kam
pu!—Nauja komanda tuojaus tapo per
duota iš lūpų į lūpas. Darbininkai rin
kosi iš visų pusių, jų veidai dabar dau
giau rimtesni ir daugiau pasiryžę negu 
pirmiau.

Vėl pasigirdo ausį veriantis švilpukas 
—davė signalą susirikiuoti. Darbininkai 
skubiai bėgo į vidurį gatvės ir grupavosi 

I į eiles po aštuonis:—Greitai pirmyn!
Iš Nettelbeckplatz žibėjo ženklai ant 

plieninių policijos kepurių.
—Šalin... Pirmos Gegužės... draus

mę!
—Lai gyvuoja Komunistų Partija!
—Šalin social-fašistinė bado valdžia!
Šį kartą žvilgančios uniformos negąs

dino darbininkų. Jie maršavo nepaisy
dami gatve linkui Nettelbeckplatz dai
nuojant Internacionalą. Valandėlei Kur
tas pamanė, kad pastebėjo Onos mažą 
galvą tarpe darbininkų kepurių prieki
nėse eilėse.

(Daugiau bus)

’ * Puslapis Penktas
________________-■ ’ ■ M

PROFESORIAI PRIEŠ 
MOKYTOJŲ PRIESAIKĄ

Cambridge, Mass. — Har
vardo Universiteto laisves
nių profesorių grupė prade
da kovą prieš valstijos įsta
tymą, kuris reikalauja, kad 
mokytojai prisiektų ištiki
mybę Amerikos ir Massa
chusetts konstitucijoms.

Atmintinos Vakacijos
Matykite Sovietų Sąjungą Parodoj

Speciale ekskursija už nupigintą 
kainą vadovaujant J. N. Golos,— 
World Tourists Managerio.

Oct. 17. Laivu Aquitania 
•

Aplankys London, Leningrad, Mos
cow, Kharkov, Dneiproges, Kiev, 
Warsaw, Paris. Turistai bus supa
žindinti su labiausiai interesuojan
čiomis industrinėmis įstaigomis 
Sovietų Sąjungoj.

Del Informacijų Kreipkitės Į

World Tourists, Inc.
175 Fifth Avenue

New York City

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

No.NOTICE is hereby given that License 
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4467 has been issued to the undersigned 

sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 'Con
trol Law at 188—5 th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DOMENICO ANTONIO PETITO 
188—5th Brooklyn, N. Y.Avo.,

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

NOTICE 
RL 362 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 633—Sixth Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
sumAl on the premises.

FRANK BUJMACKIS 
VETERANS TAVERN

633 Sixth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 2890 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 1799^ Me Donald Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

EDWARD MILANO 
MARLBORO BAR & GRILL

Donald Ave., Brooklyn, N. Y.1799 Me

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

NOTICE 
RL 4515 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
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 
Ave., Brooklyn, N. Y.218— 4th

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

NOTICE 
RL 452 
to 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 premises.

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

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 be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5476 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 975 Myrtle Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4799 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 36 Morrell Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRIEDA GOODMAN 
(AMALGAMATED REST, and TAVERN) 
86 Morrell St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5486 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 951 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4162 has been Issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Tompkins Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo 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 4898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic 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 is hereby given that License No. 
RL 602 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 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.

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 I.aw at 195 Sutter Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SOLCMON SCHLIFKA
195 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5215 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4127 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 bo 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 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 be con
sumed on the premises.

JOHN SAUERWALD
220 Wyckoff 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 Layv at 996 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

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. 
RL 5243 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 261-7 Driggs Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on the premises.

DOM, INC., 
261-7 Driggs Ave., 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 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 the premises.

ANGELO SANGIRARD 
and FRED BITTRO.LFF

151 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4247 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 Hudson Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE BARANAUSKAS
55 Hudson 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 under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol I-aw 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor /it retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 310 Roebling Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

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 the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8 Saratoga Avenue, Borough 
of Brooklyn, Cotmty of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 413 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol l4»w 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 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 821 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ALFONSE SKIRMONT
321 Grand St.,j 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.

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. 
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 tho premises.

GUSTAV HARMS 
(TALLY-HO CASINO) '

2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 472 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 440—17th Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

DANIEL LANAHAN 
440—17th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2879 has been issued to the undersigneTI 
to sell beer, Wino and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 144 Wyckoff Avenue, 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. 
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 Fulton 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 tho premises. ■■

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 571 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 272 Troy Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed op the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4803 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 7421—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County pf Kings, to be con
sumed on the premises.

ELNA HANSEN 
YE OLD CABIN

7421—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3845 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 616 De Kalb Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.'

ADOLPH STEPPE
616 De Kalb Avo,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 32(24 Church Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

i ROBERT N. SANDERS
SCOTTY’S BAR and GRILL

3224 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 464 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 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 giveii that License No. 
RL 1654 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Meserole Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHESTER DONETSK! '
52 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 356 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 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 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 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. 
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 that License No. 
RL 4262 has been issued to the undersigned 
to sell I 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 is hereby given that Incense 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.

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 886 Troutman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

.•on the premises.
LIBERAL CIVIC CLUB, INC., 

386 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RW 311 
to sell beer and wine at retail under Sec- I 
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con- I 
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. I

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 1883-35 Douglass St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 597 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 1274 St. Johns Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS ROGERS
1274 St. Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 804 hah been issued to tho undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
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. 

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

FRANK KAUFMANN 
BLACK EAGLE TAVERN

133 Irving Ave., , 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 Law at 899—1th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JOSEPH CZAJKA ’
899—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No. 
RW 498 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 536 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

| on the premises.
JOSEPHINE TRECCAGNOLT 

PALACE REST. BAR and GRILL
| 536 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licensd No. 
I RW 648 has been issued to the undersigned 
' to sell beer and wine at retail under 

Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
i trol Law at 1145 Broadway, Borough of 

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

SAMUEL FRADTN
1145 Broadway, a 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 bo consumed 
on tho premises.

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

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 Kings, to be consumed 
on the premises.

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

be

871—3rd 342 Park

2188-2190

is hereby given that License No.

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

has been issued to the undersigned

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

Clinton St., Borough of 
of Kings, to be consumed

JOSEPH D. FOX
1606 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

MANAGMENT CORP. 
Brooklyn, N. Y.

I on the premises.
I LORRAINE CATERING CO. INC., 

.. Brooklyn, N. Y

the premises.
GONDOLIER

36 Clinton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 520 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-

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

THEODORE KICH
105 Norman Ave,, Brooklyn, N. Y.790-792 Broadway,'""

a

>■ ; vi

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 697 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 1354 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MOE RICHTER 
COMMUNITY BAR and GRILL

1354 Bedford 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 the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 279 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

SIMEONE ROSANELLI 
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 
1606 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premies.

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

DAVID FINKEL
348 Sumner Ave., 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-

T Kfloe a^»f°h0,AC BevGraRe ,Con-j uwuvi. OI me Aiconoitc Beverage Uon-
n J ' Ave., Borough of trol Law at 105 Norman Ave., Borough of
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed **—— 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. i 
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 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, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY H. MICHAELS
581 Fulton St., 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 Beverage Con
trol Law at 1111 Manhattan Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRENE TAX
1111 Manhattan Ave.> Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3813 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 472 Me Donald Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MEYER 
BEVERLY TAVERN

472 Me Donald 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 URBANOWTCZ 
-& VINCENT MORDES

135 Union Ave., 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 the premises.

ROBERT S. De LTA
256—4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE 
RL 4009 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of- the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2510-12-14 Flatbush Ave., Bor
ough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on fb» "remises.

BENJAMIN SEIDENWERG 
MARINE PARK REST.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4747 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of <he Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 36 
Brooklyn, County 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5430 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 147 Thames St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumwl 
on the premises. .
ANTHONY SCHAPOLIS & JOHN WIGNES 

L D. RESTAURANT
147 Thames St., 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 Underhill Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
' RL 5368 has been issued to the undersigned 
I to sell beer, wine and liquor 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.

WILLIAM GREENSTEIN 
JACK’S TAVERN

4623—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NQTICE is hereby given that License No. 
RL 5375 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 5623—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Algonquin 4-6666-7-8

CUNARD WHITE STAR
Limited

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4812 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 promises.

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

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

ANDREW ROGIELEWICZ 
& WLADISLAW WILK

722—Fourth Ave., Brooklyn, N. Y. *

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 Alcoholic Beverage Con
trol Law at 965 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT J. GULMANELLI 
ROBERTS HOFBRAU

965 Broadway, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt 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.

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 4741 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 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 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 Metrojwlitan 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.

LOUIS BARONE 
PARK AVE. REST.

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE 
RW 791 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6908—13th Ave.» Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT CONCELIA 
ENDICOTT BAR and GRILL

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 at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
ough of 
consumed

at 2188-2190 Flatbush Ave., Bor- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.
JOHN JOSEPH MORRIS 

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

| 
I

NOTICE
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 Law at 1082 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE, is hereby given that License No. 
CTR 16 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 790-792 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Lietuvos Nepriklausomybė Pavojuje!

Hitleris pasimojo ant Lie
tuvos ir Klaipėdos! Prieš tą 
pasimojimą Brooklyno lietu
vių demonstracija.

Įvyks ketvirtadienį, spalio- 
October 10, 7:30 vai. vakare, 
Amalgamated Temple svetai
nėje, 21 Arion Place, šalę 
Broadway, Brooklyn, N. Y., 
Rengia bendromis spėkomis: 
Brooklyno ir Apielinkės Lietu
vių Veikimo Komitetas, kuris 
atstovauja dvidešimt organi
zacijų, kuopų ir draugijų.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
19 kuopa, Lietuvių Darbinin-

munistų Frakcija.
Kalbėtojais bus: nuo socia

listų Keistutis Michelsonas; 
pu o LDD. L. Prūseika; “Vie
nybės” redaktorius J. Tyslia- 
va ir nuo 1 
ba.

Dainuos Aido Choras.

Brooklyno ir apielinkės lie
tuviai ! Iškilo svarbus momen
tas: Hitleris grūmoja smurtu 
Klaipėdai ir pačiai Lietuvai; 
jis ruošiasi prie sunaikinimo 
Pabalti jos mažųjų tautų ne
priklausomybės, prie pavergi
mo tų šalių žmonių po hitleri
nių* barbarizmu, prie uždegi
mo naujo karo gaisro. Armes 
tylėsime? Ar mes leisime jam 
atsiekti tą tikslą? Lietuvos 
žmonės reikalauja namie de
mokratiškų teisių ir laisvių, 
kad geriau susivienijus apsi
gynimui nuo grūmojančio pa
vojaus ir kad palengvinus sa
vo baisiai sunkią būklę. Išties
kime jiem savo simpatijos ran
ką !

Visi! Visi lietuviai, be skir
tumo pažiūrų ir įsitikinimų į 

bendrą de-. . at-. I šią istorinę visųkomunistų A. Bim-| .monstraciją! ,

Įžanga Veltui.

Kodėl Svarbu Piliečiams Užsiregistruoti?
Komunistų Partijos N. Y. 

valstijos Rinkimų Komitetas 
per savo sekretorių, Carl Bro
dsky, išleido smulkmeningas 
instrukcijas, ką reiškia regis
tracija ir užsirašymas (regis
tration and enrollment). Tų 
pareigų atlikimui yra paskirta 
savaitė laiko: 9, 10, 11, 14 ir 
15 šio mėnesio.

Ką reiškia registracija ir 
užsirašymas? Kodėl svarbu 
kiekvienam komunistui, kiek
vienam simpatikui ir darbi
ninkų judėjimo rėmėjui atlikti 
tas abi pareigas?

Galutinas įrodymas savo 
paramos komunistų kandida
tams ir parodymas savo pozi
cijos yra lapkričio (Nov. 5).
Bet jeigu dabar neužsir.egis- munistų balsuotoju ir neturit 
truosit, jūs tada negalėsit bal- noro remti kitą partiją, jūs 
suoti už komunistų kandidatus galite tik įrašyti savo vardą, 
savo distrikte, nepaisant kaip, pavardę ir antrašą, ir įmesti 

balotą į baksą, visai nežymė- 
rėmę juos iki rinkimų dienos, ję kryžiuko nei po viena par-

World Tourists, Inc., kurio vai. po pietų. Išrinkta du de- 
antrašas 175 Fifth Ave., New legatai, būtent J. Visockis ir 
York, ] 
nę pasižiūrėjimui 
bracijų. Tūra Sovietų Sąjun
goj inims Leningradą, Mask
vą, Dienproges, Charkovą ir 
Kijevą. Išplauks Acquitania 
laivu, spalių 17 dieną. Sugrįš 
į New Yorką tuo pačiu laivu 
iš Cherbourg, lapkričio 20 d., 
išbuvusi’15 dienų Sovietų Są
jungoj. Šiai grupei vadovaus 
J. N. Golos, mandžeris World į 
Tourist, Inc.

paruošė specialę kelio-1 M. Plepys. Iš iždo paaukauta 
gitų cele-i$2.00.

K. P. Remia Liaudies Parti
jos Kandidatus Yorkvillėje

Yorkvillėj, 14-tam Assemb
ly Distrikte susidarė Suvienyta 
Liaudies Partija. Ji savo pro
gramoj stoja už Darbininkų 
Bilių HR 2827, už darbininkų 
teisių bilių, pakėlimą pašal
pos, unijines algas, panaikini
mą laužynių, už pagerintas ir 
daugiau mokyklų, prieš taksa- 
vimą biednųjų ir daugelį ki
tų labai svarbių ir darbinin
kams bei smulkiosios nuosavy
bės savininkams naudingų 
punktų.

Komunistų Partija veikliai 
remia tos partijos tikietą ir jos 
kandidatus. Vaclaw Lipsky

munistų Partijos emblema, tai 
yra po kūjo ir pjautuvo ženk
lu.

Tuomet jūs sulankstote ba- kandidatuoja į asemblimanus, 
lotą ir patys įmetate į tam o Edward Stoklas į alderma- 
tikslui pastatytą baksą. Jeigu 
vieną balotą sugadinote bepil- 
dant, jūs turite teisę gauti 
antrą. Bet jeigu jūs sugadi- 
te abu balotu, tai jūs praran
date teisę užsirašyti, nes duo^ 
da ne daugiau dviejų balotų.

Dar kartą pabrėžiame, kad 
labai svarbu visiems užsirašy
ti komunistų užgyrėjais. Ta
čiaus visi įsitėmykite tą faktą, 
kad niekam nėta verstina už
sirašyti už by partiją.

Jeigu jūs jaučiatės, kad 
jums negalima užsirašyti ko-

nūs.

vaikučių parodė 
vaiku sveikatos c- 

nedamaitinimo.
nutarta bendrai 

rotušės

kur yra išleistuvė. Pikieto va
dovybėje dalyvauja ir kon- 
gresmanas Vito Marcontonio.

TRUMPOS ŽINUTES

pasiaukavusiai jūs būtumėt

.tija.
Instrukcijose dar pabrėžia

ma ir tas, kad asmens užsira- 
šymas tos ar kitos partijos už- 
gyrėju, dar nereiškia, kad tu
rėsi už ją balsuoti, jei neno
rėsi. Tad ij tie darbininkai, 
kurie bus užsirašę ir už kitas
partijas, rinkimų dienoje ga- Anastazija 
lės balsuoti už Komunistų Par- ch. Pužauskas, 
tiją, jei tik tuo laikotarpiu 
juos pasieksim ir išaiškinsim 
tokio balsavimo svarbą.

Kokia skirtumą tarpe regis
tracijos ir užsirašymo?

Registracija reiškia pažy
mėjimą Rinkimų Tarybos 
(Board of Election) rekorduo
se, kad jūs turite teisę balsuo
ti. Kiekvienas, kas išgyveno 
valstijoj vienus metus, apskri
tyje keturis mėnesius, ir rin
kimų distrikte 30 dienų, yra 
teisėtas balsuotojas.

Jeigu niekad pirmiau ne
balsavote, jūs turite teisę re
gistruotis balsavimams seka
momis sąlygomis: Jeigu jums 
sueina 21 metai amžiaus 5-tą 
ar prieš 5-tą lapkričio. Jeigu 
esate naturalizuotas pilietis, 
ir jei gavote antras popieras 
ne vėliau 90 dienų prieš 5-tą 
lapkričio.

Užsirašymas atliekamas toj 
pat vietoj ir tuo pat laiku, būti didžiausiomis, kokios iki 
kaip ir registracija. Juomi už- šiol turėta. -------------- —
rekorduojama faktas, kad jūs Hus, 
uŽgiriate vieną iš politinių pramonėj laike trečių 
partijų, oficialiai pripažintų Antrojo Penkmečio ir žymėti- 
New Yorko valstijos rinkimų ni laimėjimai statyboj ir mok- 
jstatymais. Užsirašydami už- si e bus suvesta į didžiausias 
gyrėju Komunistų Partijos, demonstracijas kiekvienam 
jūs tuomi įgaunate teisę bal- Sovietų Sąjungos mieste, 
suoti nominacijose už Komu
nistų Partiją ateinantį metą, prie Kremliaus sienų, bus' re- 
Gi ateinantį metą jau bus pre
zidentiniai rinkimai.

Kada užsiregistruosite, jums'ną žygiuos arti dviejų milionų 
įteiks balotą su emblemomis žmonių, praeidami pro Lenino 
keturių oficialiai pripažinti} Mauzolėjų. Panašiai 
partijų, kurios iš eilės bus se- Leningrade: beveik 
karnos: Demokratų, Republi- žmonių praeis 
konų, Socialistų ir Komunistų. Aikštę, stovinčią prie šiauri-

Kad užsirašyti užgyrėju ko- nio Palociaus. Kituos dideliuos 
munistų ir už juos balsuotoju, miestuos, Kijeve, Charkove, 
jūs įrašysite . savo vardą, pa- Odessoj, bus panašios demon- 
vardę ir antrašą tam pažy- stracijos.
mėtose eilutėse ir pažymėsite’ Tai bus ypatingi vaizdai, 
kryžiuku (X) ratelyje po Ko-[nepamirštini vaizdai.

Tarptautinis Darb. Apsigy
nimas atsišaukia del Angelo 
Herndon reikale finansinės 
paramos ir rinkimui parašų už 
paliuosavimą. Drg. V. Pranai
tienė paėmė tam tikrą blanką 
ir knygutę su stampomis, ku
rios parsiduoda po 10 centų 
kiekviena.

Susirinkime narių skaičius 
buvo vidutinis; Tą patį vaka
rą įvyko New Yorke drg. E. 
Browderio, generalio Komu
nistų Partijos sekretoriaus ra
portas iš Komunistų Interna
cionalo 7-to Kongreso. Tūks
tančiai darbininkų ten daly
vavo tame istoriniame mitin
ge.

Kuopos susirinkimas buvo 
trumpas, bet konstruktyvis ir 
draugiškas.

Sekamas susirinkimas bus 
laikomas 7 d. lapkričio, “Lais
vės” salėje, kaip 7 :30 vai. va
kare. !

Beje, būčiau dar vieną da-j 
lyką pamiršęs, būtent 1-mos j 
kp. didžiulį parengimą, kuris 
įvyks 15 d, gruodžio, Labor 
Lyceum svetainėje. Progra
mą išpildys Lyros Choras, iš 
Shenandoahrio, Pa., kuris su
vaidins gražią iš lietuvių gy
venimo
tai yra “Vestuvės 
Drg. V. Bovinas rengimo ko
misijos vardu 
portą ir apie 
spektyvas.

Lietuvių Komunistų Vakarie- raportavo vietinis
- p i oi” kt i • daktaras Klepper, kad egza-ne 6-tos Sekcijos Naudai minavimas
šį sekmadienį 13 spalio, lie-]abai 

tuviai komunistai ruošia sau- . 
nią vakarienę Komunistų Par- stovi nu0
tijos 6-tos Sekcijos kambarių Vienbalsiai
palaikymui. Jau visiems ži- maršuoti prie miesto 
noma, kad K. P. vadovauja 10 d. šio mėnesio, 
visoms darbininkų kovoms.  
Tačiau vedimas kovos tuščia 
ranka, be literatūros, be lape-DeiRokratŲ KlillbaS PikietC 
lių, be mitingų, kuriem reik 
samdyti svetaines, dabar ne- Knickerbocker 
įmanomas. O tas viskas lė- k*lubas> su savo
xlin4n < Eugene P. Conolly, Hyman
O 141J J ČV •

Glickstein ir S. M. Blinken 
Komunistams pagelbon at- pikietavo “Consumers Rese- 

eina darbininkai ir šiaip pa- arch” išleistuvę, pritardami 
žangieji žmonės, kurie del s t r e i kuojantiems darbinin- 
tam tikrų priežasčių negali kams. Jie mašinomis išvyko 
padėti tiek darbo, kiek komu- šeštadienį į Washington, N. J., 
nistai 
sigali 
proga 
apart 
silinksminimo kartu su komu
nistais, tuo patim paremsite 
sekciją, padėsite palaikyti 
darbininkų centrą, be ko vei
kimas būtų neįmanomas.

Įvyks 13 šio mėnesio, lygiai 
7 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje, 419 Lorimer St. Po 
vakarienės šokiai. Įžanga 75 
centai. Visi prašomi tuojau 
įsigyti tikietus.

padeda, bet jie dar iš- - 
prisidėti centu. Tokia ’ 
ir bus ši vakarienė, kur 
geros vakarienes ir pa-

Kom.

Mėnuo laiko, kaip ištekėju
si už 40 m. amžiaus vyro, 19 
metų nuotaka, Teresa Hill 
Schwenle, rasta nusinuodijus 
gasu savo namuose, 172 Fire

Demokratų Island Ave., Babylon. Jiedu 
viršininkais nesugyvenę. Jisai yra aeropla

nų mechanikas.

Prie Avenue A tarp Nos- 
trand ir Ocean Avės, pradėjo 
kasti skiepą būsiančiai naujai 
kolegijai, kurios pastatymas 
kainuos $5,500,000.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. MARGIUKAI

Wl W« IM IUIM M M M M Wl IWIUI Wl Wl WIM 4VIM M M M

Notary Public Tel STagg 2-5043

Bedarbiai Išgavo Drabužius
Neapsimoka šalt ir skudu

rais dėvėt, kada yra drabu
žių daugiau, negu reik—pasi
sakė E. New Yorko bedarbiai. 
To pasekmėje jie susiorgani
zavo kovingą ir skaitlingą de
legaciją ir pareikalavo visiems 
reikalingiems drabužių. Grei
tai po to jie gavo ekstra čekį 
po $15 kiekvienam iš 40 be
darbių, kuriem buvo reikalau
ta drabnių. Tai ačiū pagirti
nam sutartinumui. O kodėl ki
tur tas negalima?

Lietuvių Darb. Susivienijimo 
Pirmos Kuopos Susirinkimas 
Penki nauji nariai. J. Grubis 
Vyriausias Vajininkas Gavi

mui Naujų Narių
Spalio 3 d. “Laisvės” salėje 

įvyko 1-mos kp. susirinkimas. 
Priimti sekami nauji nariai: 
Valerija Kazlauskienė, Emma 
A. Grubis, Albina Kazlauskas, 

Naskauskienė ir

Lapkričio 7-tos 
Celebracijai Kelionė

Ir vėl Lapkričio 7-toji netoli, 
kurią Sovietų Sąjunga padarys 
apžvalgą savo laimėjimų. 18- 
tos Sovietų sukaktuvės žada

Didžiausias der- 
nepaprasti laimėjimai 

metų

Raudonoji Maskvos Aikštė,

giniu didžiausio žmonių su- 
plaukimo, kadangi ten tą die-

bus ir 
milionas 

per Urickio

romantišką operetę, 
Pušyne”.

išdavė platų ra- 
būsiančias per-

E. Bensonas.

Policija Puola Mussolinio 
Karo Priešus , ,

Bedarbių Bendras Frontas
Brownsvilles Workers Al

liance of America Lokalas ir 
Bedarbių Taryba bendrai su
rengė viešąjį kvotimą bedar
bių ir šalpos sąlygų toj sekci
joj. Dalyvavo virš 500 abie
jų organizacijų narių. Sam 
Gonshak, Bedarbių Tarybų 
organizatorius buvo įgaliotas 
kalbėti varde abiejų grupių. 
Eiliniai nariai entuziastiškai 
sveikino vienybę.

PAJIEŠKOJIMAI g
■ J

Pajieškau partnerkos arba darbi- |LJ 
ninkės, moters, į saldainių krautuvę. |H 

j Vieta randasi prie Rector Stoties, 
' 117 Washington St. New York City, 

(237-238) • k

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

J. Grubis, finansų sekr., ra
portuoja už rugsėjo mėnesį. 
Jis nurodo, kad įplaukų buvo 
$202.31c., išlaidų $197.84c., 
ižde liko nuo rugsėjo mėnesio 
$19.08c. Su raportu sutinka 
iždininkė O. Depsienė. Rapor
tas priimtas vienbalsiai.

Skaitomas atsišaukimas iš 
Centro Valdybos, kuriame nu
rodoma, kad L.D.S vajus gavi
mui naujų narių su, nupigintu 
įstojimu prasideda su 14 d. 
spalio. Drg. J. Grubis pirmu
tinis apsiima būti vajininku. 
Drg. Grubis yra daug pasi
darbavęs gavimui naujų narių

Grasindama šaudyti, New 
Yorko policija bandė išvaikyti 
negrų ir baltų darbininkų de
monstracijas, surengtas pro
testui prieš Mussolinio įsiver
žimą Ethiopijon.

Nežiūrint 1,250 ekstra po
licijos, su 50 uniformuotos 
policijos, skubiojo būrio ir ra
dio karų, Brooklyno ir Harle
mo anti-fašistai suruošė ir at
laikė pavyzdingas demonstra
cijas. Charles Lanaus, negras, 
tapo areštuotas Harleme, ir 
kaltinamas “muštynėse”. Po 
visą Harlem girdėti šauksmai 
“Kovon už Ethiopiją”, ir “Ša
lin Mussolinio Karas!” ,

Paskutinė Diena Bazaro

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)

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

arba moteris 
“beer garden,” 
Gera mokestis.

148 Grattan

£ Telefonas: Evergreen 7-7770 ig

PAUL GUSTAS I 

| LIETUVIS GRABORIUS | 

c. Senai dirbąs graborystSs pro- 8 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- S 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja 8 
8 balsamavimu ir palaidojimu 8 < 
B mirusių. g

I Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsamdo automobilius ierme- 8 
į nims, vestuvėms, krikštynoms g 
B ir kitokioms parems 8
A šaukit* dien< ar naktj O

S 423 Metropolitan Avė. | 
g Brooklyn, N. Y. 8

Telephone Stagg 2-440S

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kain?
Parsamdau automobilius reatuvfm, 

parfm, krikštynom Ir kitokicH 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Atsišaukia Liet. Darb. Sus. 
Jaunuolių Komitetas reikale 
mokyklos. Tam darbui išrink
ta komisija iš sekamų: Petras 
Arlauskas ir J. Gaitis.

Vienas kuopos narys atsi
šaukia, prašydamas paskolos 
iš bedarbių fondo, nes būda
mas bedarbis ir sirgęs per il
gą laiką, reikalinga užsimokė
ti duokles ir kiti reikalai. 
Kuopa vienbalsiai nutarė re
komenduoti į centrą, kad pa
skola būtų suteikta.

Apgynimui sveturgimių dar
bininkų konferencija įvyks 27 
d. spalio, Irving Plaza, Ir
ving Place ir 15th Street, 
New Yorke. Pradžia kaip 2

Pirmadienį, 7 dieną spalio, 
baigsis didysis darbininkų 
spaudos bazaras. Man teko 
dalyvauti bazaro atidarymo 
vakarą, penktadienį. Tačiaus 
ir tada jau buvo ko pažiūrėti 
ii pirkti, nors dar daugelis bū
delių tebebuvo < neužbaigtos' 
sukalt ir prekės neišdėstytos.

Pirmą vakarą labai gražiai 
ir turtingai pasirodė moteriš
kų drabužių ir skrybėlių sky
rius, įtaisytas dresmeikerių, 
eloakmeikerių ir mezgėjų uni- 
jistų, taipgi vyriškų drabužių 
bei batų skyriai ir eilė kitų. 
Ypatingai moteriškų drabužių ' 
buvo labai gražių ir prieina
momis kainomis. Už tat čion 
ir prieiti buvo sunku. Verta 
visiems apsilankyti ir įsigyti 
reikalingų daiktų. Įžanga pir
madienį 35c. Vieta Grand 
Central Palace, Lexington 
Avenue ir E. 47th St. Įėjimas 
iš 47th. Ant ketvirto augšto. 
Privažiuojaipa IRT iki Grand 
Central stoties. BMT? iki Ti
mes Square stoties ir reikia 
eiti keletą blokų.

y. , . . 5 Rep.,' (

Nuo Reumatiskų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
•ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą Ir tikrą 

palengvinimą

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

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdtfu automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O C p 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

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 grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
^sudarau su 
Bu amerikoniškais. 
K Reikalui esant 
Wir padidinu to- 
W kio dydžio, ko
i' kio pageidauja- 
< ma. Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.

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

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

Tetephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 

.__ I Nervų Ligos,
dBU Bendras Nusilpi- 

ĮirCl N?*/ mas, Nervų Jė-i 
vRr/ z~ \ I gos ifieikvojimąi, 

• \X//< ' JUC / K a t a r i n lai ir 
yįw/. / Chroniški Skau-

dūliai. Skilvio ir 
gk Žarnų L i g os,

MėšląŽamės TA- 
gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo- -m 
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-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, 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 3 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




