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“Virėja.”
Ką Draugės Dirbs 

Ateityj ?
Kolumbo Diena,
Kodėl “Amerika”, o ne 

“Kolumbija?”
Viduramžių Baudimo 

Metodos.
Neapšviesti.

Rašo R. Mizara.

Mūsų drauges moterys—ALD 
LD veikėjos — pasišovė duoti 
Amerikos lietuvėms šeiminin
kėms knygą apie tai, kaip ga
minti valgius.

Ne visos net tos knygos su
manytojos tikėjosi, kad jų dar
bas suras tokį šiltą pritarimą, 
kokį iš tikrųjų jis surado.

Draugė S. Sasna man sako, 
kad» iki šiol “Virėjai” jau gauta 
virš 1,000 prenumeratų. Bet tai 
dar ne viskas: prenumeratos vis 
tebeplaukia.

'Draugė K. Petrikienė, “Virė
jos” redaktorė - paruošėja, ir 
draugė Elzb. Vilkaitė, daug dir
busi knygos populiarizavime ir 
prenumeratų surinkime, gali bū
ti tikros, kad jų knyga pas mus 
bus, kaip sako anglai, best seller, 
t. y., jos trumpu laiku dar šie
met išpirks daugiau, negu ku
rios kitos lietuviškos knygos.

Knyga jau spazuloje, bet pre
numeratos dar vis priimamos. 
Kurios draugės nori įsigyti “Vi
rėja” tik už 75 c., tesiunčia savo 
prenumeratas tuojau.

Ar nevertėtų mūsų draugėm 
veikėjom pagalvoti apie panašiu 
būdu išleidimą kokios nors kitos 
knygos sekančiais metais?

Su “Virėja” jos pasitarnaus 
mūsų kūnams. Kita knyga tegu 
pasitarnaus mūsų- sieloms.

Šiandien, spalio mėn. -12 d., 
yra Kolumbo diena. Tą dieną 
Kristopas Kolumbus (ispaniš
kai: Cristobal Colon) atrado 
Ameriką, 1492 metais.

Kolumbus gimė bene 1446 m., 
o mirė gegužės 20 d., 1506, pra
ėjus keturiolikai metų po atra
dimo naujo pasaulio.

Nedaug pasaulyj buvo žmo
nių, kurie mirdami jautė suvai
dinę tokį milžinišką vaidmenį, 
kaip Kolumbus.

Nors Amerika, sakoma, buvo 
“atrasta” Vikingų daug anks
čiau, tačiau tik Kolumbus atida
rė į ją Europai kelius.

Keista, kad naujas pasaulis 
nebuvo pavadintas, sakysim, 
Kolumbia arba Colonija, bet 
Amerika,—nuo Amerigo Ves- 
puccio.

Keista ir tai, kad net Ameri
kos atradimo diena nėra nacio- 
nalė šventė—švenčiama tik tū
lose valstijose.

Apskritai, atrodo, kad Ko
lumbus nebuvo įvertintas taip, 
kaip turėjo būti.

Aną dieną Wilmingtone, De
laware valstijoj, teisėjas nu- 
smerkė James Hart nuplakimui 
už tai, kad jis mušė savo žmo
ną. -

Hart buvo nuogai nurengtas, 
pririštas prie stulpo, o kalėjimo 
mušeika plakė jį bizūnu per pe
čius, įliedamas dešimts smūgių.

Aišku, Hart negerai darė 
mušdamas savo žmoną, bet jam 
bausmė duota nei kiek ne žmo- 
piškesnė: jis buvo, beje, teistas 
sulyg įstatymo, išleisto dar 
1717 metais, kai šį kraštą* valdė 
Anglijos imperialistai.

Delaware yra viena iš ma
žiausių mūsų krašto^ valstijų. 
Matyt, negalėdama daug kuo 
“pasirodyti” kitu, “rodosi” bent 
archajiškais, atgyvenusiais z sa
vo dienas įstatymais ir šiurkš
čiomis baudimo metodomis.

Chicago Universiteto prezi
dentas, Dr. Robert 'M. Hutchins, 
teigia, kad, nors Amerika turi 
puikią švietimo sistemą, tačiau 
josios gyventojai dar vis nėra
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Anglija Stabdo Fran- 
ciją nuo Ginklų Pra

leidimo Ispanijai
Paryžius. — Anglijos di

plomatai visaip manevruoja 
ir daro spaudimą Francijai, 
idant nebūtų atidaryta pie
tinė Francijos siena praleist 
karo . reikmenis Ispanijos 
respublikai.

Mussolinis atmetė Angli
jos ir Francijos pakvietimą 
į derybas dėl atšaukimo Ita
lijos armijų iš Ispanijos, ir 
Anglijos politikai nedarysią, 
spaudimo, idant priversti 
Italiją atsiimt savo juod- 
marškinius iš Ispanijos. An

Franc. Liaudies Fronto Piratų Torpedlaiviai Nu- 
Stiprumas Rinkimuose skandino Ispan. Laivą

Paryžius, spal. 11.—Fran
cijos apskričių tarybų rinki
muose dabar komunistai 
pravedė savo atstovų tiek 
ar daugiau kaip pirmes- 
niuose rinkimuose. Sociali
stų atstovų skaičius truputį 
padidėjo, o radikalų-sociali- 
stų (liberalų) (gal (?) bis- 
kutį sumažėjo.

Francijos ministeris pir
mininkas Chautemps, radi- 
kalas-socialistas, sako, šie 
rinkimai “labai patenkinan
ti.” Tuomi piliečiai užgy- 
rė Liaudies Fronto valdžią. 
Daugelyj vietų komunistai 
rėmė socialistų kandidatų 
sąrašus.

Fašistas nušovė vieną ko
munistą Saint-Fons’e. 19 as
menų sužeista rinkiminiuo
se susikirtimuose.

Marseillėj jūrininkai su
laikė laivų išplaukimą, kad 
galėtų balsuot. Taip buvo 
laikinai suturėta 3,000 kelei
vių. Šiame mieste fašistai 
buvo prikimšę balsavimų 
dėžutes savo “balotais” 
pirm negu rinkimai prasi
dėjo.

Naziai Yra “Anti-Kristai”, 
Sako Vokiečių Vyskupai
Berlin. — Praeitą sekma

dienį iš šimtų katalikų baž
nyčių sakyklų buvo perskai
tytas Vokietijos vyskupų 
laiškas su skundais prieš 
nazius. Sakė, kad Hitlerio 
valdžia dirba “Anti-Kristo” 
darbą.

Nazių vyriausybė uždrau
dė kunigams dėstyti religi
ją bet kokiose mokyklose. 
Net parapijinėse mokslainė- 
se leidžia religijos mokyti 
tik tiem pasauliniam moky
tojam, kuriuos paskiria na
zių valdžia.

Vyskupai tada atsišaukė, 
kad katalikai namie savo 
vaikus mokytų religijos:

Hendaye, Franc.—Asturi- 
jos mainierių narsa ir blo
gas oras sustabdė gen. 
Franco žygiavimą pirmyn 
šiauriniame Ispanijos fron
te.

apšviesti.
Daktaro Hutchinso kalbą pa

remia ir paminėtas Delaware 
žmonių plakimas.

glų diplomatai linkę priimt 
Mussolinio pasiūlymą per
leist visą tą klausimą mie
gančiai “bepusiškumo” ko
misijai Londone.

Anglijos valdžia tiek pa
veikė Francijos ministerį 
pirmininką Chautempsą, 
kad jis savo kalboj praeitą 
ketvirtadienį už reiškė, jog 
Francija niekad nekariaus 
“dėl kokios politinės ideolo
gijos.” Tai kaip ir prižadas 
vengti susikirtimo su Ispa
nijos fašistais ir jų rėmė
jais, Hitleriu ir Mussoliniu.

Tunis, Algeria. Du “neži
nomi” torpediniai laivukai 
bombardavo ir nuskandino 
Ispanijos respublikos preky- 
bįnį laivą “Cabo Santo To
me,” 12,589 tonų įtalpos, ne
toli Francūzų tvirtumos- 
prieplaukos Bona, Algerijos 
pakraštyj. Per 45 minutes 
paleido kokį 100 šovinių į 
Ispanijos laivą.

Buvo pasiųsta Francijos 
vanden-lėktuvai jieškot už
puolikų torpedlaivių. Spėja
ma, kad jie priklauso Itali
jai, tik permaliavoti, idant 
jų nepažintų.

41 Gavo po Milioną Dol. ir 
Daugiau Pelnų 1935 m.

Washington. — Dabar pa
skelbtomis valdiškomis skai
tlinėmis, vienas asmuo pra
nešė 4 iki 5 milionų dolerių 
■pelną 1935 m. Septyni ra
portavo pelnus po virš $3,- 
000,000; o 1934 m. tokių pel
nu tebuvo tik vienas. Aštuo- 
ni turėjo pelnų po virš $1,- 
500,000 prieš keturis 1934 
m. Dvidešimts trys gavo po 
virš milioną dolerių gryno 
pelno 1935 m. prieš dvide
šimts vieną 1934 m.

> 1,395 asmenys pranešė ša
lies iždui, jog jie 1935 m. tu
rėjo po 100 tūkst. iki 150 
tūkstančių grynų pelnų 1935 
m. Bendri pelnai 1935 m. 
padidėjo 16 ir puse nuošim
čio lyginant su 1934 m.

Skaičius gavusių po mili
oną ir daugiau dolerių me
tinių pelnų 1935 m. Jungti
nėse Valstijose buvo 41, at
seit, aštuoniais daugiau ne
gu 1934 m. \ ‘

Japonų Bombos Išvijo 600,- 
000 Chinų iš Kantono

Shanghai. — J a p o h a i, 
kartotinai oro bombomis 
naikindami Kantdną, pieti
nės Chinijos didmiestį ir 
šimtais žudydami jo gyven
tojus, jau privertė 600,000 
chinų apleist tą miestą, jieš- 
kant saugesnių vietų. Bet 
Kantone dar liko 600,000 
gyventojų. Jie perka savo 
valdžios paskolos bonus ir 
renka visokeriopą pagelbą 
kovai prieš Japoniją.

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Spalio 12, 1937 
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CIO Vadai Remia Boiko
tą prieš Japoną Prekes

Atlantic City, spal. 11.— 
Pranešama, kad susirinkę 
vadai Industrinio Organiza
vimosi Komiteto (CIO) pri
ims pasiūlymą Harry Brid
ges, pirmininko industrinės 
marininkų unijos, boikotuot 
visus laivus atplaukiančius 
iš Japonijos bei plaukian
čius atgal.

Sidney Hillman, preziden
tas Amalgamated Siuvėjų 
Unijos, direktorius audėjų 
organizavimo komiteto, sa
ko, reikėtų sustabdyt par
davinėjimą Japonijai ameri
kinės bovelnos - ir nepirkt 
šilko medžiagos iš. Japoni
jos. Nors tatai iš pradžios 
apstabdytų tikrojo šilko au
dinių darbus Amerikoj, bet 
po kiek laiko tose pačiose 
dirbtuvėse galima būtų ga
mini dirbtinį šilką-rayoną, 
kaip primena Hillman. Šios 
šalies valdžia turėtų nutil
dyt tą “pasiutusį Rytų šu
nį” — Japoniją, sako Hill
man. ,

Boikotą prieš Japonijos 
pramonę ir prekybą remtų 
6 milionai unijinių Ameri
kos darbininkų.

Anglą Minia Primušė 
Fašistą Vadą Mosley
Liverpool, Anglija.—Susi

rinkę aikštėn 10,000 darbi
ninkų neleido kalbėt Angli
jos fašistų vadams Oswal- 
dui Mosley ir kitiems. Kai 
Mosley užsilipo ant troko 
su garsiakalbiu, minia pra
dėjo bombarduot jį akmeni
mis. Pora akmenų pataikė 
Mosley į galvą, jr jis ap
svaigęs nusirito žemyn. Pa
našiai buvo pavaišintas ir 
fašistų iždininkas G. C. Bal
four. Abudu nuvežti ligo
ninėn.

Daugiau kaip šimtas pės
čios ir raitos policijos sau
gojo fašistus ir atakavo'de
monstruojančius darbinin
kus, bet darbininkai vis 
tiek išardė fašistų mitingą.

Susidūrimuose su fašis
tais dar 10 asmenų sužeis
ta, nors nesunkiai. 15 dar
bininkų areštuota.

Gen. Badoglio Planuoja Smū
gius prieš Ispaniją

Madrid. — Per trejetą 
paskutinių dienų Italija at
siuntė dar iki 5,000 savo ka
riuomenės talkon Ispanijos 
fašistams, per Cadiz prie
plauką. Generolas -Franco 
vėl gavo daugį naujų lėktu
vų iš Mussolinio.

Gauta žinių, kad nuo da
bar gabiausias Italijos ge
nerolas Badoglio dirbs pla
nus visokiem naujiem Ispa
nijos ir Italijos fašistų žy
giam prieš respubliką.

Demonstracija prieš Musso- 
liniuką Washingtone

Washington, spal. 11. — 
Policija išvaikė būrelį de
monstrantų prieš Mussoli
nio sūnų Vittorio. Demon
strantai šaukė/ kad prezi
dentas Rooseveltas nesisvei- 
kintų su užpuoliko sūnum, 
jeigu Mussoliniukas atsilan
kys pas jį.

Japonai Muštardiniais 
Dujų Nuodais Apdegi

no 1,500 Chiniečių
Shanghai, spal. 11.—Chi- 

nijos valdžia oficialiai kalti
na japonus,, kad jie bjau
riausiais nuodingais muš- 
tardiniais gesais apdegino, 
nuplikė, pritroškino ir ki
taip pažeidė pusantro tūks
tančio chinų kareivių, pra
eitos savaitės gale, Shang- 
hajaus fronte. Nuo tų nuo
dų 24 chinai jau mirė.

Japonų komandieriai pa
sakoja, būk tai “ištikrųjų 
nesą nuodų gesai, ale tik du
jos nuo (naujų) smarkių šo
vinių, kurie paleidžia ką tai 
panašų į gesus.” Japonai

Italai Bombomis Išžudė 
Tūkstančius Ethiopų
Roma. — Italijos vyriau

sybė giriasi, kad jos lėktu
vai ir kariuomenė “numalši
no” smarkius ethiopų sukili
mus, kurie ypač užvirė nuo 
pusės praeito mėnesio. Lėk
tuvų bombomis, kulkasvai- 
džiais ir kitais karo pabūk
lais buvę išžudyta 5,000 su
kilėlių. Italai nukirto galvas 
dviem suimtiem ethiopų va
dam, Chebbedei ir Ailui.

Sukilėliai buvo “užėmę So- 
cota miestą ir pasiekė Mai- 
ceu, šiaurėj. Jie nužudė 33 
Italijos oficierius, penkis 
apskričių komisionierius ir 
280 priešų kareivių. Ethio- 
pai taipgi sudegino italų 
kolonistų kaimus ir daugelį 
jų išžudė.

Traukinys Užmušė 7 Žmones 
Dviejuos Automobiliuos

Gary, Indiana.— Susikūlė 
vienas į antrą du automobi
liai su 11 važiuotojų ant 
Nickel Plate geležinkelio. 
Tuo tarpu atpleškėjo trau
kinys ir užmušė dvi baltas 
moteris ir vaikutį viename 
“kare” ir tris negrus ir vie
ną meksikietį antrame. Be 
to, keturi asmenys liko su
žeisti, tarp jų vienas pus
antrų metų kūdikis.

MAINIERIŲ POŽEMIO 
STREIKAS TĘSIASI

Lansford, Pa. — Pennsyl- 
vanijos gubernatorius Earle 
stengiasi derybomis užbaig
ti 38 mainierių požeminį 
streiką. Iš pritarimo strei- 
kieriam požemyj sustreika
vo 7,500 angliakasių viršuj.

Japonai Pirksią Daugiau 
Plieno iš Amerikos

Tokio, spal. 11. — Japoni
jos valdžia uždraudė įvežt 
iš užsienių ' apie 700 “pra
šmatnumo” (prabangos) 
daiktų, idant liktų daugiau 
pinigų pirkt plieną ir kitas 
karo medžiagas iš Ameri
kos ir kitų kraštų.'

Brussels, Belgija, spal. 11. 
—Pranešama, kad Belgija 
prisiimsianti Devynių Vals
tybių konferenciją, atkreip
tą prieš Japonijos karą Chi- 
nijoj.

pripažino, jog tų šovinių 
“dūmai degina” savo aukas, 
kartais ir užmuša; bet, gir
di, “jie degina tik esančius 
arti tos vietos, kur tokie šo
viniai sprogsta.”

Chinai sako, kad dujiniai 
japonų nuodai neturi kari
nės reikšmės; jie nugula 
ant klampių, balotų pafron
tės vietų taip, kad nė patys 
japonai negali pereit jąsias. 
Nuodai' leidžiami pusiau 
skystame pavidale, ir jų du
jos pasilieka pažemyje ar 
ant žemės per dienų dienas.

Baltieji Negrės Žaginto
jai Nušovė Negrą

Birmingham, Alabama.— 
Mainieriij kolonijoj Brad- 
forde du balti vyrai užpuo
lė žagint vieną negrę. Susi
būrę negrai ėmė grasint 
tiem niekšam. Tada baltieji 
pradėjo šaudyti negrus ir 
vieną jų nušovė. Du balti 
žmogžudžiai po to pabėgo.

Japonai Užėmė Chinų Tvir
tumą Šiauriniam Fronte

Tokio, spal. 11 . — Japo
nai praneša, kad jų armija, 
komanduojama generolo J. 
Terauchi’o, naktį persikėlė 
per upę ir užėmė chinų tvir
tumą Shihkiachwang, gele
žinkelių mazgą, pietinėj da
ly j Hopeh provincijos, šiau
riniame fronte.

Japonai giriasi, kad da
bar ten “apsupsią” 200,000 
chinų armijos. — Bet tai ne 
pirmas toks jų pagyras. 
Chinai tame fronte turi dar 
kitą nepaprastai stiprią ap
sigynimo liniją palei Lung- 
hai geležinkelį, su daugeliu 
cementinių-geležinių “pil- 
baksių,” kaip ir fortukų.

Italija Telkia Armijas prieš 
Franci jos ir Anglijos 

Kolonijas
Roma, spal. 11. — Italija 

pasiuntė dar 5,400 kariuo
menės į savo koloniją Libi
ją, Afrikoj. Libija rubežiuo- 
jasi su Anglijos pusiau-ko- 
lonija Aigiptu ir Franci jos 
kolonija Tunisia.

Paskutinėmis dienomis 
Mussolinis sutelkė jau de- 
sėtkus tūkstančių savo ar- 
miijos Libijoj. Tai grūmoji
mas Anglijos ir Francijos 
kolonijom, jeigu Anglija ir 
Franci j a darytų žingsnių, 
idant priversti Italiją at- 
šaukt Mussolinio armijas iš 
Ispanijos.

Shanghai; — Mūšiuose su 
chinais žuvo ir du iš ga
biausių Japonijos aktorių, 
K. Tomada ir S. Shimoda.

ORAS
, Pasak New Yorko Oro 

Biuro, šis antradięnis būsiąs 
giedrus ir šiltesnis. Vakar 
temperatūra buvo 52 laips
nių. Saulėtekis 6:03; saulė
leidis 5:23.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Dienraščio XIX

Green Skaldys Ofisą ir 
Lauką Darbo Unijas
Denver, Colorado.—Ame

rikos Darbo Federacijos de
šinysis prezidentas Wm. 
Green ir,toki jo leitenantai 
kaip pulkininkas Frey žada 
išduot čarterius organizuot 
atskiras unijas tarp rašti
nių tarnautojų, laikraščių 
redakcijų darbininkų ir 
“kenuotojų” ir kitų lauko 
ūkio darbininkų prieš ten 
gyvuojančias ir veikiančias 
industrines unijas, CIO.

Fašistiniai gaivalai pri
taria tiem planam Federa
cijos geltonųjų viršininkų. ( 
Woll ir Green Yra Fašistų

Bendradarbiai
Šį pirmadienį “Daily 

Worker,” komunistinis dar
bininkų dienraštis New 
Yorke, paskelbė laišką, kurį 
Darbo Federacijos vice-pre- 
zidentas M. Woll 1936 m. 
gale parašė Ralphui M. Eas
ley, pirmininkui fašistinės 
Nacionalės “Piliečių” Fede
racijos. Tame laiške Woll 
pataria, kad ši fašistų orga
nizacija surengtų bankietą 
pagerbt J. P. Ryan’ą, seno
sios laivakrovių unijos va
dą- pardaviką. Primena 
Easley’ui, kaip Ryan kovo
ja prieš komunistus, reiškia, 
prieš industrinę uniją, ir ra
gina ' pakviest kalbėt Darbo 
Federacijos prezidentą Wm. 
Greeną.

Amerikos Darbo Federa
cijos suvažiavimas 1935 m. 
privertė Wollą oficialiai ap
leist minimą fašistinę orga
nizaciją, bet šis jo laiškas 
parodo, kad Woll, Green ir 
Ryan vis tebeveikia išvien 
su ta šaika.

EXTRA!
Francija Be Anglijos Prita
rimo Nepraleisianti Ginklų 

Ispanijai
Paryžius, spalių 11. — 

Francija pranešė Anglijai, 
kad be Anglijos pritarimo 
nebus atidarytas pietinis 
Francijos rubežius praleist 
ginklus ir amuniciją Ispa
nijos respublikai. Bet jeigu 
Italija neatšauks savo armi
jų iš Ispanijos, tai, Franci
ja, galų gale, atsimosianti 
nuo “bepusiškumo” komisi
jos.

Francijos Generalinis šta
bas prieš Ispanijos Fašistus

London, spal. 11. — Fran
cijos armijos generalinis 
štabas vėl perspėjo savo val
džią, kad jis neims atsako
mybės už šalies apgynimą, 
jeigu Ispanijoj bus leista 
laimėt fašistams. Šią žinią 
paduoda United Press.

Italai Salose Grasina Frak
cijos Laivų Linijai

Paryžius, spal. 11.—Fran
cijos valdžia susirūpinus, 
kad Mussolinis sutraukė di
džias karo jėgas į Balearic 
salas irjš ten galėtų rimtai 
grasint Francijos laivų pra- 
plaukimui į Šiaurinę Afri
ką. Tos salos priklauso Is
panijai, bet dabar daugu
moj jų įsigalėję gen. Franco 
fašistai ir Italijos juodmar- 
škiniai.
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Rugiapjūtė Jau Prasidėjo, bet 
Darbo Mažai Tenudirbta

Jau antra savaitė eina dienraščio 
“Laisvės” vajus. Turime jau ir pasek
mių ir pasisekimų. Geroka grupelė drau
gų jau gražiai pasidarbavo ir žada dar
buotis toliau. Tačiau negalima sakyti, 
kad pradžia vajaus apsivainikavo lauk
tu ir reiklingu pasirįžimu ir entuziazmu.

Bartis neapsimoka, nes niekas iš to ne
išeis. Mūsų darbininkiškasis judėjimas 
susideda iš savanorių, pasišventėlių ir 
atsidavėlių didžiajam kovos reikalui. Ję- 
kiais grūmojimais nieko nepriversti ja
me dirbti. Taip ir su mūsų skaitytojais 
ir vajininkais. Jie darbuojasi tiek, kiek 
įsitikina darbo reikalingumu.

Tat apie darbo reikalingumą ir norime 
kalbėti. Niekas nesako ir negali sakyti, 
kad jei šiame vajuje negausime visos 
tūkstantinės naujų skaitytojų, tai dien
raštis nebeišeis, arba gali atsigulti ant 
mirties patalo. Toks pavojus “Laisvei” 
negrūmoja, nors, tiesa, darbininkiškas 
dienraštis visada reikalingas paramos. 
Kai mes kalbame apie šio vajaus patį di
dįjį reikalą, tai turime mintyje pirmoje 
Vietoje laimėjimą naujų spėkų, naujų 
kovotojų, naujų karių į darbininkų kla
sės frontą prieš reakciją ir fašizmą. Štai 

' ką turėtų suprasti kiekvienas skaityto
jas ir kiekvienas mūsų didžiojo judėjimo

I dalyvis.
- Ką gi reiškia naujas dienraščio skai

tytojas? Ar svarbiausia, kad jis užsimo
kės penkius ar šešius dolerių? Jei tik 
tas mums rūpėtų, tai mes neturėtumėme . 
jokio revoliucinio judėjimo. Mūsų judėji
mas, kuriam ištikimai tarnauja dienraš- 
tis^ “Laisvė”, turi didį idėjinį tikslą, bū
tent, apšviesti, suorganizuoti ir paruošti 
Amerikos lietuvių darbo žmonių mases 
kovai dėl jų kasdieninės būklės pagerini
mo ir, pagaliau, dėl visiško išsilaisvini
mo iš kapitalistinės vergijos. Ar tai

Iš Sovietų Sąjungos
Sugavo šnipą

Rugsėjo 25 dieną du mo
kiniai, T. Lesnik ir T. Isa
kov, įėjo į kolchozo sodą, 
ant Dniepro upės kranto. 
Jie pamatė besislapstantį 
žolėj žmogų. Nuduodami, 
kad jo nemato, išėjo ir apie 
tai pranešė pasienio raudon
armiečiams. Pribuvo trys 
raudonarmiečiai. Šnipas bu
vo ginkluotas revolveriu, 
bet raudoni kovotojai jį nu
ginklavo ir suėmė. Ištyrus, 
pasirodė, kad jis kaimyniš
kos valstybės šnipas, kuris 
turėjo visokių dokumentų. 
Tokius tai gaivalus Sovietai 
ir Šaudo.

Lėktuvas be Liemens
Sovietų inžinierius Čera- 

novski- pabūdavo jo lėktuvą 
be liemens. Jis turi tik 100 
arklių pajėgos motorą, bet 
gali iškilti 13,000 pėdų aukš- 

z čio ir skristi iki 200 kilo
metrų į valandą. Lėktūvas 
veža penkis žmones. Mano
ma, kad ateityj lėktuvai bus 
be liemens.

Smerkia Japonų Karą
Sovietų darbininkai ir 

darbininkės dirbtuvėse^ fa
brikuose ir kolchozuose lai
ko susirinkimus ir smerkia 
Japonijos imperialistų karą 
prieš Chinijos liaudį. La
biausiai piktinasi bombar
davimais miestų, kaimų ir 

žudymais civilių gyventojų.
Metalo Gamyba

Sovietų sunkios ir leng
vos industrijos gamyba 
smarkiai auga. Rugsėjo 23 
dieną pagamino 45,700 to
nus špižio; 57,900 tonus plie
no; 42,900 tonus roliuoto 
metalo ir 408,200 tonus ang
lies.

Mažas, Bet Greitas
Rugsėjo 23 d. iš Ščelkovo 

airdromo, netoli Maskvos, 
pakilo lėktuvas .“SAM—5- 
2-Bis”. Jis yra tik su 100 
arklių pajėgos motoru, bet 
gali vežti 5 žmones.’ Skrido 
lakūnas G. Gusarovas, kuris 
jau išskrajojęs 5,000 valan
dų per 13 metų ir ..kitas 
Raudonosios Armijos lakū
nas V. L. Glebovas, kuris 
yra įskrajojęs 2,000 valan
dų.

Už 19 valandų ir 59 mi
nučių jie nusileidę Krasno
jarske, tai yra, atlikę virš 
3,500 kilometrų. Sakoma, 
kad šie lėktuvai bus plačiai 
naudojami lengvų prekių ir 
mažo skaičiaus keliauninkų 
pervežimui. Jų motorai ma
ži, nedaug sunaudoja kuro 
ir lėktuvai nereikalauja di
delio orlaivių lauko.

Ispanai Jūreiviai
Leningrade vieši ispanai 

jūreiviai nuo laivo “Ciudiad

darbininkas, ar tai smulkus biznierius, 
ar tai profesionalas, pradėjęs 'skaityti 
“Laisvę” palaipsniai įsitraukia į tą didįjį 
judėjimą ir pradeda jį toliau plėtoti. Ge
resnio, pasekmingesnio įrankio, kaip 
darbininkiškas dienraštis, pavergtoji 
žmonija neturi.

Štai kame didžioji svarba ir prasmė 
ir šio mūsų vajaus. Niekada pirmiau 
nebuvo tokio ūmaus reikalo mobilizuoti 
darbo mases, kaip šiandien. Ar gi ne 
faktas, kad plėšikiški karai tranko pa
saulį ir neužilgo gali jis vėl visas užsi
degti dar baisesniu gaisru, kaip anais 
metais? Nebe mes vieni taip kalbame 
ir to bijome. Visų partijų ir įsitikinimų 
spauda užpildyta grūmojimais ir perser
gėjimais apie ateinantį pavojų. Apie tai 
kalbos eina visuose kampuose. Niekas 
to nebeslepia. Kruvinasis fašizmas grū
da visą svietą į baisaus pragaro nasrus. 
Ar pastosime jam kelią? Ar nusuksime 
jam sprandą?

Ir pastosime jam kelią ir padarysime 
jam galą tiktai nenuilstančiu darbu, bū
tent, skubiai ir energingai plėsdami re
voliucinį judėjimą. Tame tik ir beliko 
visa viltis.

Taigi, mes pilnai suprasime ir įvertin
sime šį “Laisvės” vajų tiktai tada, kai 
įsigilinsime į abelną situaciją, kurion vi- 

,sa žmonija ir mes kartu esame sublokšti.
Paimkime Amerikos lietuvius. Ar čia 

nesidarbuoja tos pačios fašistinės ir kle
rikalinės spėkos laimėjimui mūsų brolių 
ir seserų, kaip kitų tautų žmonėse? Taip, 
darbuojasi, ir dar kaip. Jie turi ir gau
sios paramos iš kitur. Klerikalams pa
deda vyskupai. Anąmet buvo paskelbta, 
kad Chicagos kunigų “Draugui” vysku
pas ar kardinolas kasmet numeta po de
šimts tūkstančių dolerių. Be abejonės, 
panašias pašalpas gauna iš tų pačių šal
tinių ir kitos klerikalų įstaigos.

Dabar nebėra jokia paslaptis, kad 
Smetonos valdžia finansuoja smetoninin- 
kų laikraščius. Tai esame nurodę atve
jų atvejais. Gi darbininkiškai spardai 
ir darbininkiškam judėjimui prisieina 
laikytis savomis spėkomis. Už tai mes 
esame apsiginklavę giliu įsitikinimu, kad 
mūsų pusėje ir tiesa, ir šviesa ir laimė
jimas.

Padarę šias kelias pastabas, mes nori
me vėl atsikreipti į tūkstančius mūsų ge
ros valios ir kilnių troškimų skaityto
jus ir paraginti visus į vajaus darbą. Ne
palikite viso darbo saujelei vajininkų. Jie 
turi darbo, jie dirba ir jie dirbs. Tai mū
sų judėjimo šturmuoliai, kuriems jokia* 
atsakomybė nėra persunki. Bet galima 
ir reikia, masiniai pasidarbuoti. Nors po 
vieną naują skaitytoją kiekvienas senas 
skaitytojas! Tai yra gražus ir ne per
sunkia! įgyvendinamas šūkis.

de Cadiz”. Kaip žinia, Itali
jos fašistai nuskandino , tą 
laivą. Jūreivius išgelbėjo 
plaukęs Sovietų laivas 
“Avanesov”. Jūreiviai lanko 
Sovietų teatrus, muzėjus, 
nori plačiai susipažinti su 

(šalies kultūra ir socialisti
niais atsiekimais.

Apdovanojo Artistus
Sovietų valdžia apdovano

jo Lenino ir Raudonosios 
Vėliavos ordenais artistus 
iŠ Valstybinio Mažojo Tea
tro. Jų tarpe yra artistai: 
A. A. Jabločkina, P. M. Sa- 
dovski, M. M. Klimov, V. N. 
Pašenaja, A. A. Ostružev ir 
kiti. Viso apdovanojo 26 ar
tistus.
A. N. Radiščevo Sukaktis
Sovietų Sąjunga paminė

jo 135 metus nuo mirties 
liaudies pažangaus rašyto- 
jaus Aleksandro Nikolai evi- 
čio Radiščevo. Radiščevas 
gyveno laikais Didžiosios 
Franci jos Revoliucijos. Jis 
buvo carizmo priešas. Jis 
parašė knygą “Kelionė iš 
Peterburgo į Maskvą”. Ji 
buvo išleista be autoriaus 
parašo, smerkė baudžiavą 
ir carizmą. Carienė Katrė 
Antra perskaičius ją nusi
gando ir ant viršelių užra
šė: “Jos autorius baisesnis 
'sukilėlis už Pugačevą.”

. Shanghai, spal. 8.—Chinai 
čia ne tik ginasi, bet vis 
smarkiai kontr-atakuoja ja
ponus.

Drg. P. Bokas

Senas “Laisves” vajų vete
ranas, jis yra gavęs keletą do
vanų buvusiuose vajuose. Šie
met jis jau trečioje vietoje. 
Drg. J. J. Mockaitis seka arti 
jo ir gi daug dirbęs savo dien
raščio platinime. Jau gerą 
pluoštuką punktų turi ir drg. 
L. Žemaitiene. Pradžioje' va
jais Conn, valstija gerai laiko
si. Linkime, kad taip laikytų
si iki galo.

Daugelis miestų dar visai 
nepradėjo įdirbti. Subruskite 
draugai! Dabar kol dar oras 
šiltesnis geriausia proga dar
buotis.

Punktais šiandien stovi:
Philadelphia, Veik Kom. 314 
A. Kavoliūnas, Montreal 205 
P. Bokas, Waterbury . . . 182 
A. Barčius, So. Boston . . 161 
D. M. Šolomskas, Brooklyn 120
J. J. Mockaitis, Bridgeport 97 
S. Reikauskas, Hudson ... 95
K. Žukauskienė, Newark 80
J. Matačiunas, Paterson 78 
Ig. Kubiliūnas, So. Boston 77 
ALDLD 5 kp. Newark 72 
J. Anvill, Montreal . . . 60
L. Žemaitienė, Waterbury 57 
J. Rudmanas, New Haven 47 
V. Naruševičius, Kenosha 44 
H. Žukienė, Binghamton 36
J. J. Bakšys, Worcester . . 31
P. Buknys, Brooklyn . . . . 30
S. Sharkey, Easton ...... 28
J. Mickūnas, W. Hazleton 27
P. Žirgulis, Rochester .... 24
J. Simutis, Nashuii ...... 20
A. Lideikiene, Great Neck 22
O. Kalvaitienė, Maspeth 22
J. Patrick, So. Boston .... 22
S. Paulenka, Lowell.......... 21

Jau šiai lentelei einant j 
presą gavome geroką pluoštą 
prenumeratų. Sekite rytojaus 
dienos “Laisvėj” vėliausius va
jaus rezultatus.

Carnegie, Pa.
Žiupsnelis Žinių Iš Šios 

Tarpkalnės

Kaip kitur, taip ir pas mlus 
pyragai' darbininkams ne ko
ki: darbas mažėja, o pragyve
nimo. reikmenų kainos kyla. 
Paprasčiausios jautienos sva
ras 18c., o vidutinės — tarpe 
37-47 centų svaras. Kiauliena 
taipgi tarpe 25 ir 45c svaras. 
Kiaušinių tuzinas nuo 35 iki 
50c. Sviesto sv. 37 ir 45 cen
tai. Bulvių kol kas dar pasto
vesnė kaina, bet visvien reikia 
mokėti 25 centai už “peką”. 
Šiek- tiek švaresni gyvenamieji 
namai, sakysim, penki kamba
riai, $30 į mėnęsį ir daugiau. 
Drabužių kainos taipgi kyla.

Sakysim, jei tik vienas šei
mynoje dirba prie WPA dar
bų, o šeimyna susideda iš 4-5 
narių, tai iš $30 i (kiek girdėta, 
tiek uždirba) per dvi savaites 
žmoniškiau pragyventi neįma7 
noma. Tokiai šeimynai pasilie
ka alinis ir skurdas.: Nereikia 
sakyti, kad laikai pagerėjo — 
toli gražu nuo to.

Kaip teko girdėti, geležies 
(plieno) dirbtuvės čionai pu
sėtinai prastai dirba. Iš gele
žinkelio darbų darbininkus at- 
leisdinėja. Taipgi atleido daug 
ir iš WPA darbų. O kurie pa
siliko, tedirba tik pusę laiko,- 
aštuonias dienas į dvi savai
tes.

Carnegie didęlių anglies ka
syklų visiškai nėra. Pasiliko 
tik taip vadinajmos “country 
pits,” iš kurių vežioja anglį 
trekais į gyvenamuosius na
mus, riiokykloms apšildyti, ir 
tt. šiuo tarpu paminėtos an- 
gliakasyklos pradeda šiek tiek 
dirbti, nes gavo anglies užsa
kymų.

Carnegie yra gan puošnus 
miestelis, apie 8 mylios atstu 

nuo Pittsburgho, ir turi apie 
20,000 gyventojų. Vadinasi 
bizniavas miestukas. Yra devy
nios galybės bažnyčių — įvairių 
tautų ir religijų. Keturi judžių 
teatrai, apie 60 smuklių (saliū- 
nų), didelis alaus dirbimo bra
voras, kur dirba apie 300 darbi
ninkų. Daugumoj fabriko reika
lus kontroliuoja vokiečiai (ben
drovės šėrininkai). Darbininkai 
organizuoti į uniją - ir laikosi 
tvirtai, bet mažai kas'ten dirba 
iš Carnegie gyventojų. Vis pri
važiuoja iš toliau. Dirba 2-3 at
vejais (šiftais).

Vietinė SLA 128 kp. rengia 
skanią ir linksmą vakarienę su 
pamarginimais, muzika ir šo
kiais. Įvyks spalio 24 d., APLA 
3-čios kuopos svetainėje, 313 
Center St., Carnegie (Glendale), 
Pa. Pradžia 6:00 vai. vak. Įžan
ga ypatai 50c.

Visi Pittsburgho ir Carne
gies, o taipgi ir apielinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti šitam 
parengime, čia bus paminėta du- 
beltavas SLA 128 kp. jubilėjus, 
30 ir 20 metų kuopos gyvavimo 
jubilėjus.

SLA 128 kp. įsikūrė 1906 m., 
bet kada užklausėm SLA cent
ro sekretoriaus p. Viniko apie 
mūsų kuopos įsisteigimą, tai jis 
pranešė, kad ši kuopa SLA cen
tro knygose oficialiai įrekorduo- 
ta tik 1917 metais. Tai. reiškia, 
kad 128 kuopą per 10 meįų kon
troliavo viena ypata, saliamoniš
kas Petras. E, K. šiurmaitienė.

LIETUVOS ŽINIOS
PANEVĖŽIS

Linksmos Vakaruškos Baig
tos žmogžudyste ir 5 Me

tams S. D. Kalėjimu
Rugsėjo 13 d. Panevėžio apy

gardos teismas nagrinėjo bylą, 
kokios kaime dažnai pasitaiko. 
Buvo kaltinamas pilietis, nušo
vęs vakaruškininką.

1936 m. gruodžio 25 d. Ramy
galos vals., Miškinių k. pas P. 
žižiūną buvo surengta “vaka- 
ruška”. Prisirinko jaunimo iš 
visos apylinkės, nepažįstamų, 
nematytų ir t.t.

Nakčiai įpusėjus, muzikantas 
Baltuška pasiėmė savo armoni
ką ir lyg kb piktas pasišalino. 
“Vakaruškų” dalyvis Aleks. 
Samsonas, kuris dar norėjo pa
šokti, supykęs dėl tokio muzi
kanto pasielgimo, nuardė šeimi- 
nininko žižiūno sienos apmuša
lus. Juozas žižiūnas, už tokį el
gesį, Samsoną išvijo laukan ir 
ten į jį paleido pagalį, kuriuo, 
dėl tamsos, pataikė . nekaltam 
Kraujaliui. Kilo muštynės. Iš 
vienos pusės stojo Juozas ir 
Petras žižiūnai, iš .kitos—dau
guma vakaruškininkų, žižiūnų 
pajėgos buvo menkesnės. Kad 
frontą atlaikytų, J. žižiūnas iš 
pirkios atsinešė šautuvą, šio 
ginklo paboję, vakaruškininkai 
išsiskirstė. Pasiliko tik Rapolas
Baltuška, kuriam ir teko smū
gis: iš 8 metrų atstumo žižiū
nas Baltušką pašovė, kuris kitą 
rytą ligoninėje mirė.

Teismas J. žižiūną pripažino 
kaltu iš Baudž. Stat. 458 str. ir 
nubaudė 5 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimu. Be to, iš žižiū
no priteisė žuvusiojo Baltuškos 
motinai 359 lt. laidojimo išlaidų 
ir po 15 lt. kas mėnuo iki gyvos 
galvos kompensacijos.

Be j ieškodamas Darbo—Ne
teko Sutaupų

Prieš kurį laiką iš Pažagarė- 
nų kaimo į Panevėžį darbo jieš- 
koti atvyko ūkininkaitis Alf. 
Samuolis. Laikinai apsigyveno 
pas savo gimines Upės g. 30a, 
kur jam kažkas ištraukė iš dė
žutės paskutines sutaupąs—100 
lt. Liko be darbo ir be pinigų.

Sudegė Grietinės Nugriebi
mo Punktas

Rugsėjo 9 d. nakties metu, 
Sriubiškių kaime sudegė Pandė
lio pieno perdirbimo bendrovės 
grietinės nugriebimo punktas. 
Padaryta nuostolių už 4282 lt. 
Turtas nebuvo apdraustas.

Kadangi gaisras kilo iš lauko 
pusės, spėjama, kad gaisras ki
lo dėl padegimo. z

Nužudė ar Nusižudė
Rugsėjo 11 d. Jablonskio g. 

22 nr. rastas revolveriu nušau
tas ar nusišovęs stoties artelės 
darbininkas Juozas Graičiūnas. 
Vedama kvota. i

BIRŽAI
Darydama Abortų iMlirė
Kočėnų kaimo mergina D. 

draugavo su kaimyninio k. vai
kinu K., nuo kurio tapo nėščia. 
Norėdama nėštumo išvengti, 
pąs K. darė abortą, kuris nepa
vyko. Ji sunkiai susirgo. K ma
tydamas, kad ji gali mirti, nu
gabeno į ligoninę, o pats sku
biai iš ten pasišalino, išvykda
mas uždarbiauti Latvijon. D., 
pasikankinusi keletą valandų, 
mirė.

Pravesta kvota, o K. j ieško
mas. Pas jį liko velionies dra
bužių ir, kaip sako, litų.

KVETKAI
Pavogė 6 Arklius

Kvetkų, Biržų ap., klebono ir 
dviejų ūkininkų vagys pavogė 
tris arklius. Be to, tą pačią 
naktį pavogė tris arklius ir kai
mynų, Latvijos gyventojų. Lat
vijos policija susekė, kad ark
liai pervesti į Lietuvą.

Susisiekimo Nelaimės
—Vinkšninių k. gyv. Auriu- 

kas, važiuodamas iš turgaus, 
lenkė kitą vežimą, arkliui smar
kiai lekiant iškrito iš ratų ir 
perskėlė galvos kiaušą. Nuga
bentas ligoninėn, rugsėjo 12 d. 
jis mirė.

—Medeikių k. gyv. Ausiejytę 
dviračiu vežė vienas vaikinas. 
Važiuojant jie krito ir Ausiejy- 
tei nulaužta koja.

—Buginių k. vieno ūkininko 
tarnas M. Ivaška, važiuodamas 
šeimininko motociklu, krito ir 
smarkiai susižeidė. Patalpintas 
ligoninėje.

Kalėjime
Šiaulių kalėjime sėdi 80-90 

politinių kalinių. Jie sėdi di
džiausiame susikimšime. Ka
merose 52-roj ir 55-toj laiko
ma po 24 žmones, o kameros 
statytos dėl 13-kos žmonių. 
Guolių yra tik 8, todėl dalis 
priversta gulėti ant žemės. . .

Telšių kalėjime gegužės 
mėnesį kalėjo 8 draugai. . . 
Viena šeimanaitė neaiškus ti
pas. Kalbama, kad ji ištvir
kėlė ir palaiko ryšius su žval
gybininkais. Ji 1 buvo laikoma 
kolektyve, nes kalėjime neži
nojo jos praeities.

Šunskai. Liepos viduryje su
rinkta 400 parašų. Rugp. vi
duryje surinkta 600 parašų.

Parašų rinkimas eina po vi
są Lietuvą. Lietuvos liaudis ra
šosi po amnestijos peticijomis.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Aš gavau nuo Lietuvių 

Komunistų Centro Biuro 
aplikacijų įstojimui į Komu
nistų Partijų ir jų išpil- 
džiau, bet nežinau, kų su ja 
daryti, kur jų priduoti. Gal 
man nurodysite?

' L. M.
Jei jūs, drauge, paskaity

site paskutinį paragrafų to 
laiško, kurį gavote nuo Biu
ro sykiu su aplikacija, tai 
rasite ir paaiškinimų, kur 
jų išpildžius padėti. Ten sa
koma: “Išpildykite jų ir ar
ba priduokite ant vietos ku
riam nors partijos nariui, 
arba grąžinkite mums, o 
mes jus sūrišime su partija 
partijos keliais. Padaryki
te taip, kaip jums paran
kiau.”

Vadinasi, jeigu pažįstate 
parti jietį, tai paduokite jam 
savo aplikacijų ir jis jų per
duos partijos kuopai arba

Naujas “Voice” Leidėjų 
Iždininkas '

šiuomi pranešame, kad jau
nuolių žurnalo, “Voice”, leidė
jai,—Lithuanian American Pub
lishers,—laikytame savo specia
liam susirinkime, spalio 4 d. š. 
m1., priėmė A. Kairukščio rezi
gnaciją iš iždininko vietos ir 
vienbalsiai išrinko P. Guštaitį į 
tą urėdą. Susirinkimas taipgi 
nutarė išreikšti viešą padėką A. 
Kairukščiui už jo didelį pasidar
bavimą ir daug laiko pašventi
mą dėl “VOICE” reikalų, ir vi
si Lithuanian American Pub
lishers nariai apgailestavo, kad 
jis iš mūsų veikimo turėjo pasi
traukti.

A. Kairukštis iš profesijos 
yra meno mokytojas, užbaigęs 
meniškus mokslus New Yorko 
Universitete. Kadangi, pradžioj 
šio mokslo sezono jis užėmė vie
tą kaipo mokytojas High Schoo- 
lėj, Connecticut valstijoj, jis 
buvo priverstas išvažiuoti iš 
New Yorko apielinkės į Con
necticut. A. Kairukštis buvo vie
nas iš tų pirmutinių jaunuolių 
žurnalo sumanytojų, ir labai 
daug energijos ir darbo pašven
tė žurnalo išpopuliarizavimui 
lietuvių tarpe, ir gavime finan
sų dėl žurnalo. Nors dabar jis 
negalės taip aktyviai veikti, kaip 
pirmiau, jis visvien pareiškė, 
prieš išvažiuojant iš New Yor
ko, kad jis savo liuosu laiku 
dirbs “VOICE” labui. Lithua
nian American Publishers labai 
dėkingi yra A. Kairukščiui už 
tą didelę paramą, kurią jis su
teikė žurnalui su savo darbais ir 
linki jam kuo geriausio pasise
kimo savo naujoj vietoj.

Dabartinis mūsų iždininkas, 
P. Gustaitis, kuris yra medici
nos studentas Columbia Univer
sitete, taipgi yra daug prisidė
jęs prie žurnalo darbo. Kaipo 
aktyvus veikėjas kitose jaunuo
lių organizacijose, jis visuomet 
veda , smarkią agitaciją už 
“VOICE.” Linksma mums, kad 
energingas ir kompetentiškas 
jaunuolis užima atsakomingą 
vietą mūsų veikime.

Lithuanian American 
Publishers.

Aukos Ispanijai
Gegužės-liepos mėnesiais 

Lietuvos liaudis suaukavo Is
panijos liaudžiai 261 litą ir 41 
centą. Pirmiau buvo surinkta 
6,338 litai ir 70 centų.

Newark, N. J.
Jonas Mickevičius, senas 

Sietyno Choro narys, pereitą 
sekmadienį, 10 spalių, sutiko 
netikėtą mirtį—jį užmušė au
tomobilius. Mickevičius buvo 
apie 45 metų, atvykęs iš Lie
tuvos, jo tėvai tebegyvena 
Lietuvoje.

Rep.

sekcijai. Iš ten gausite pa
kvietimų į susirinkimų. Su
sirinkime užsimokėsite duo
kles ir už dienos kitos gau
site partijos knygutę. Ar
ba, jei žinote, kur randasi 
partijos raštinė, ten nueiki
te ir paduokite išpildytų ap
likacijų.

Tačiau, jei jokių tokių ry
šių neturite* tai aplikaciją 
galite pasiųsti Lietuvių Ko
munistų Centro Biurui, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. Gavęs jūsų aplikacijų, 
Biuras persiųs jų jums ar
timiausiai partijos sekcijai, 
kuri pakvies jus į susirinki
mą.

Į šį paaiškinimų turėtų 
atkreipti savo dėmesį visi 
Komunistų Partijos simpa
tijai, kurie gavo aplikaci
jas ir norėtų įstoti partijon, 
bet nežino, kaip ir su kuo 
susisiekti.

i y ,i,; —------- ---------------------------------------- ------- ---------------————— *****
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will
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field, to beet

don’t 
come

you would naturally expect, 
the scientists got together in 
swanky laboratories provided

of Prof. 
Harvard 
Duke to 
teaching

On Tuesday, October 
Vanguards will convene at 
house at 8 P. M. sharp.

songs 
of his 
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Private Goof us: Have you heard 
the last knock-knock joke?

Private Murphy: I hope so!

She: Why do you have your pants 
on wrong side out?

He: I’m going to a party tonight, 
and I want to take the bag out of 
my knees.

first fall meeting of 
Group

this meeting as 
activity will be 

been asleep long 
to wake up.

Director.

individual, is likely to go in 
sixth-sense business when it 
longer handle its world with 
given senses. The Duke ex-

WPA State Adminis- 
had given orders for 
of Wank Manacle 
a Rochester paving

Dumb-bell: Aow’s that watch go— 
the one you found at the carnival?

Caddy: Fine, it does an hour 
50 minutes.

work. Check

“KORNEVILIO VARPAI”

How Can It Be Done?
the forces of the communities 
be organized behind a housing 

Building trades, supply men,

out!” if 
that dif-

day '
six- 1

of 1

suggested that instead 
concert, we invite the

1 year—$1.50
Į year—$1.00

Lithuanian-American Publishers
Box 38, Station W, 

Brooklyn, N. Y.
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THE EDITOR

The depression officially died last 
year but the body has not been 
buried. Instead of marching on to 
prosperity we can see that the dregs 
of the last seven years still remain. 
Business is lagging, the stock market 
continues to have dangerous palpi
tations, there is no appreciable im
provement of government financial 
standing and the mass unemployed 
have no opportunity of getting em
ployment. With millions living, 
either on the dole or government 
sponsored projects, the prospect cf 
independent business absorbing 
unemployed is very slim indeed.

A New Industry

In previous depressions 
dustries did their parts 
about prosperity. Our

new 
to bring 
economic 

standing at present demands the 
same thing. But there are no radical 
inventions, there are no new indus
tries that would stimulate industrial 
growth, that is, there are none ex
cept one—HOUSING.

HOUSING should- be the industry 
to stimulate all others. HOUSING 
may even be the key to prosperity. 
For many reasons:

(1) . The building industry would 
activize others: steel, lumbering, 
paint, electrical fixtures, plumoing, 
cement, glass, brick and so on.

(2) . It would create a purchasing 
market out of the wages given. This 
purchasing power would stimulate 
other enterprises.

(3) . Homes ARE needed. It would 
take many, years before such a thing 
as .overprduction could occur.

(4) . Bad housing causes social 
evils. Decent living conditions would 
cut crime and ill health. Your life 
would be safer and more decent. Of 
course you can expect policemen and 
gangsters to argue this point.

(5) . Rents are rising due to a in
credible lack of housing and due to 
the. complete collapse of the building 
industry during the depression. Ar. 
organized struggle among tenants 
would curtail increasing rents and 
bring about the benefits mentioned.

The Beginning

Steps are already being made to 
meet these issues. A Tenants Union 
has been made a year ago in New 

• York’s East Side. Philadelphia ten
ants have already organized. Detroit 
is on the way. Unions have already 
built cooperative homes and apart
ment houses.

A beginning has been made, we 
understand, by the new U. S. Hous
ing Authority which may spend lį 
billion dollars on housing on the 
condition that the city furnish 10% 
of the total cost. This means that 
YOU will have to bring pressure 
upon your city administration to see 
that efforts are made in that direc
tion. . Of course organized landlords, 
racketeers and politicians will make 
efforts to sabotage such attempts. It 
will be called “socialistic” and a pink 
flag will be waved under your noses 
but such things must be recognized, 
not as socially-minded suggestions 
but as attempts to waylay decent 
community life and keep slum-liv
ing a disgrace to our cities.

The cities with corrupt adminis
trations and slum-conditions will act 
only if FORCED to act by the peo
ple.

All 
must 
drive, 
union workers, tenants and socially- 
conscious citizens have a stake in 
this battle. They must take an in
terest in what their city adminis
trations are doing and see to it that 
their wishes are carried through. It 
is only by concerted action that such 
a policy can be carried through.

Definition of a German 
■ Refuge by L of N.

GENEVA, Switzerland.—The Lia- 
sion Committee of the Lea£ue of 
Nations High Commission for Re
fugees from Germany, meeting here 
recently, has defined a German re
fugee as, “A person who lived in 
Germany and does not at the present 
time enjoy the juridical or actual 
protection of the German govern
ment or the government of the coun
try where he lived'before settling in 
Germany”. This definition would in
clude those East European Jews who 
lost both their German and previous 
citizenship, it was stated.

WATERBURY, Conn. — Messages 
in the Lithuanian and Italian lan
guages are being broadcast by local 
251 in the campaign to line up 
Waterbury Brass.

YOUTH SECTION SECOND PART

ABOUT WORKINGCLAS!
YOUTH AND THEIR

ORGANIZATIONS

Some years back P. Bukšnaitis 
translated the operetta “Chimes of 
Normandy”, by Robert Planquette, 
into the Lithuanian language. The ' 
operetta enjoyed a short run of one 
or two performances and was then 
shelved somewhere in the dark at- I 
tic of “Laisve” hall. This season, i 
however, Aido Chorus revived the 
lovely operetta as a part of their 
25 year jubilee program.

The performance of Chimes of 
Normandy (Kornevilio Varpai) was 
very entertaining. The music is very 
melodic, the words very catchy. Ex
cellent operattic voices are not re
quired, for all passages are well with- I 
in the range of all voices. Why can- |
not our actors learn to enunciate underground 
more clearly and distinctly? That is 
the greatest fault of our amateur 
actors and singers. During rehear
sals more attention must be paid to 
this great fault. Remember the hall 
where the performance is to be held 
is much larger than the little meet
ing room you use for practice.

We liked best—Adele Pakalniškis 
as she swayed through the crowd, 
spitting fiery words, and tossing 
curly locks... Aldona Klimaite, jump
ing up and down tables and clapping 
her hands... Joe Sukackas in tight 
black velvet waltzing around the 
selling block and, of course, the 
singing of the whole chorus.

We thought F. Pakalniškis’ voice 
pitched just a little too high for 
our sensitive eardrums. We missed 
the grand basses and tenors of the 
Aido Chorus. Were they hiding be
hind the scenery?

My secret desire is to see more 
such lively beautiful operettas trans
lated into the Lithuanian language 
so all our parents would be able, in 
their last days, to see and hear love
ly music and art. I am sure the 
Meno Sąjunga would appreciate some 
work in this light.

Very shortly the Sietyno Chorus 
of Newark, N. J. will present a Gil
bert and Sullivan gem, “Trial by 
Jury” (Meiles Nuskriausta), trans
lated and adapted by A. Yeskevich 
and B. šalinsite.

Let’s hear more about the various 
choruses all over the country and of 
their musical program for the winter 
season. “Jae Mie”.

—Pause for thought:—
Molasses, a cheap by-product 

the manufacture of sugar, has more 
food value than the pure crystallized 
sugar.. .Having studied a little che-! 
mistry it doesn’t seem logical to 
me^ (who am I to say?) but oxygen 
obtained from air is heavier than 
the same element taken from wa
ter!.. .Hunting lions is an expensive 
sport in Nairobi, Africa, where a 
license fee of $500.00 is required on 
each gun carried.
—Take it from me:-

Examine the inner ear of a fish 
and you will be rewarded in your 
efforts by knowing the.jige of the 
fish—according to an eastern scien
tist. And speaking of fish, it is a 
known fact that they have been 
caught in the Sahara Desert. It is 
supposed that they were carried by 

rivers to the spots
where the wells (some 300 feet deep) 
were dug.. .Automobile fumes kill an 
average of three Americans a day. 
—Poor little frost:-

In order to keep the frost from 
damaging valuable garden crops in 
the middle west, a new method of 
attack has been devised. It con
sists of intermittent blasts of dyna
mite during the night which serves 
to keep the air in circulation and 
so prevents the frost from harming 
the crops.
—Educational feature:-

Peanuts are not nuts!
Ernest C.

PUZZLE QUIZZ NIGHT 
FOR NEWARK LDS’ERS

Tuesday, October 12th, Columbus 
Day, the Newark LDS’ers will hold 
a puzzle-quizz nite. Come down and 
learn all about your future. Will 
you make a successful actress, che
mist, doctor or musician? Be sure 
you know who discovered America 
and when or you’ll have to suffer the 
consequences. x

But before the puzzles will be 
brought out, business must be con
ducted. Our fall dance tickets will 
be ready. Come and get yours. You 
will need at least 20 for all your* 
friends. Also bring your dues and 
suggestions.

The place is St. George’s Hall, 180 
New York Ave., Newark. The time 
7:30 P. M. , Pres.

“An Apple a Day-” Does 
Not Work for StowawayMan may come and Man may go 

but death goes on forever. Leering 
ghastly as he swings his scythe reap
ing human harvest. ! 
staring vacantly before him as he 
casts his shadow upon those whom 
we love, and they are no more.

Prosperity is here. Yes, indeed, 
for Mars is awakening. Shaking his 
immense body into reality by the 
rumble of heavy artillery and the 
spasmodic cough of anti-aircraft 
guns, the ceaseless clatter of machine 
guns and the clang of steel upon 
steel. Prosperity, yes. Prosperity 
for the death and ruination of hu
manity. The destruction of every
thing decent and fine.

War, hate, greed, mass destruction 
of populations of the world, just be
cause a few imperialists want more 
money to fill their treasuries.

Our country marched to war in 
1775, 1860, 1898, 1917 and now 193-? 
Will we plunge into another mael
strom of death? Must 1937 bring 
visions of 1914, flaming infernos 
called “no man’s land”? Some poor 
boy with half his face torn away 
by shrapnel calling for his mother 
or his loved one. Another groaning 
horribly and clutching his stomach I The strike comes at a time when 
where a bayonet sank to the hilt ‘ 
and a bullet embedded itself. Still 
another dragging himself through 
the filth of putrefying human bodys 
and mud and stagnant pools. Drag
ging himself, yes, for he cannot 
walk—his legs are gone. Only his 
torso remains alive. And others, 
wounded, screaming, cursing, wishing 
to die, yet death stalks by their 
sides leering at their agonized 
screams.

Must we stand for more of such 
orgies, losing our lęved ones, our 
homes, our futures, our lives? By 
all that is sacred to us let Ajs not 
stand idle while death marches cn. 
Let us put the ball and chain on his 
filthy carcass. Keep those loved 
ones at home. Fight, by education, 
all that is filthy with imperialism, 
fascism and naziism. Help to expose 
the horrors of war; join anti-war or
ganizations. Dear youth, sisters, 
brothers, sweethearts, mother and 
dad: help us in our 
Death. Stop. War!

NEW YORK—Half an apple a
Eyeless sockets didn’t keep the doctor away for 

teen-year-old Werner Krieger, 
Hamburg. Krieger, who stowed .

| away on the Hamburg-American 
liner, “New York”, because he want
ed to see America, started out with 
three apples, a knife and a revolver. 
He was found 'six days later inside 
an automobile stored in the hold of I 
the ship. The three apples were gone 1 
and Werner was sick. He was plac
ed in- the ship’s hospital in care of 
Dr. J. Kohner, and was there still 
when the “New York” docked here. 
Immigration authorities are arrang- . 
ing for his deportation.

The Mainer.
(K. C. Seleman, Jr.) 

----------- ♦------- '
She: I fell awfully hard, when I 

went ice-skating last week.
He: Did people laugh?
She: No, but the ice made some 

funny cracks.

We
We

parade our grief and shame
weep over the graves of the slain
And rejoice that our masters have let us live

We
Mounds of earth weighing down the shattered, rotten bones 

of proud, once-strong, once-living men.
Verbose demagogues, adipose liars orate on the empty glory 

of their deeds
Prating on pratriotic sacrifice and death.
Overfed politicians who have suffered only petty worries, 
Never tasted gas, felt bullets, shrapnel, fear;
Now weep insincere tears to assuage the grief and resentful 

anger of mothers, lovers, wives.
Yet you—lords, bosses, masters who dispatched them to death 

you 
you 
you 
you

“FRONTIERS OF THE MIND”

SCRAP IRON DEALERS 
HOG WAR PROFITS

PHILADELPHIA, Pa.—More than 
1,000 union truck drivers struck 
against 40 of the city’s largest scrap 
iron and metal firms when a union 
failed to obtain a new contract to 
replace one expiring.

the scrap iron business in Philadel
phia is booming. Although prices 
have not reached the level of 1918, 
they are far above those of three 
years ago and the city’s scrap deal
ers are coining money from the 
world’s war fever.

THE “VOICE”
Of Lith-Americans

Coming Out Soon

Have YOU
Subscribed?

Can
Can
Can 
Can

restore arms, legs, lungs and eye.
disinterr these slimy bones.
join together pieces of blasted flesh.
put back that flesh, make it feel—live?

Francois.

LMS 2nd Dist.
Annual Confab 

In So. Boston

Plan Basketball 
Tournament for

IDS N. Y.-N. J.
The annual meeting of the LMS, 

second district choruses will be held 
October 24th, 1937 at 11 o’clock at 
376 Broadway, South Boston.

The following will be included 
among the subjects for discussion at 
this meeting:

Division of profit from our annual 
picnic and discussion and suggestions 
for next year’s picnic.

Plans for our annual concert.
Sports program — basketball and 

bowling.
Election of 

season.
It has been 

of our usual 
Brooklyn Aido Chorus to present 
KORNEVILIO VARPAI. What do 
you think of the idea? Discuss it at 
your next chorus rehearsal. Get 
everybody’s viewpoint. Get other 
ideas which will result in a good 
lively meeting apęl ą program which 
will make us the most active dis
trict in the LMS.

The importance of the meeting 
should be apparent by the above 
outline so please be sure your chorus 
is represented by five or six dele
gates. They should be prepared to 
give a report of your chorus acti
vities for the past year.

Mary Zurba.
Secretary.

LDS Educ. Group 
Again Active

The
BuiLDerS Educational
be held this Tuesday evening, Octo- 
bei’ 12th. The meeting will take 
place at 7:30 P. M. in Laisve Hall.

Please attend 
plans for winter 
made. We have 
enough. It’s time

12th, the 
their club-

... - - The out
standing purpose of this meeting 
will be to promote social and sports 
activities.

i Basketball will receive the fullest 
' opportunity for development. All 
males are especially urged to come 
determined to form a basketball 
team and select a home court. Then 
to draw plans for the L.D.S. N. Y.— 
N. J. Basketball Tournament.

At the last meeting the Vanguards 
decided to hold one social* affair 
each month. Well, committee, the 
month is coming to a close and 
nothing is be heard. Is the affair 
to be a surprise? Better make it 
good! It will probably interest you 
to know that inquiries were made as 
to when the Vanguards are holding 
their next social. So let’s get to
gether and decide what’s to be done.

Pat and Kay.

If you are a chorus member:-
Don’t come late to rehearsals un

less you have been “unavoidably de
tained”.

“Don’t talk while others are sing
ing.

Don’t chew gum.
Don’t knit or crochet.
Don’t bring “true romances” or 

movie magazines. (Let me see the 
pictures ?).

If the instructor reminds you that 
you are not paying attention, 
feel offended and vow never to 
again.

Don’t miss meetings. You
to know what is going on in the 
organization, don’t you?

Don’t yell ■ “Throw him 
someone expresses an idea 
fers from yours.

Don’t be ever-ready to 
and never-ready to accept on a Com
mittee.

If an affair is a flop, remember 
it is partly your fault for having 
done nothing to make wit a success.

After missing rehearsals, don’t 
show up just before a big affair. 
It isn’t fair to the others who had 
to work hard. You might throw 
them off pitch.

Don’t criticize the Organizer. Co
operate and help him as much as 
you can. Remember he has a job on 
his hands that you were afraid to 
accept. Ano.

By EDWlfc SEAVER
Down below the Mason-Dixon line 

there’s a university called Duke (pro
nounced Duke, as in Duke’s Mixture 
and Doris-richest-girl-in-the-world- 
Duke). Now Duke University was 
built with a few of the millions left 
behind by old man Duke, the to
bacco pirate, when he shuffled off 
this mortal coil. And these millions, 
together with many more, were built 
out of the sweated labor of starving 
tobacco farmers and exploited to
bacco

So 
when 
those 
by old man Duke’s money, that they 
would work out ways and means 
for alleviating the miserable condi
tions under which these farmers and 
workers labor. A worker, just like 
old man Duke himself, has five 
senses with which to comprehend his 
existence.

But the scientists at Duke Univer
sity are not such worldly fellows as 
all that. Render unto Caesar’s is 
their motto, and unto the unknown 
the things that lie outside the realm 
of the five senses.

MEMORIAL MEETING FOR 
FAMED LITH. POET

INDIAN CLASSED AS 
“FOREIGNOR”

ALBANY. — A great-great-grand
son of Joseph Brandt, Mohawk In
dian chieftain who attached himself 
to the British cause during the Re
volutionary War, has been barred 
from a WPA job as an “alien”. Les
ter W. Herzog, 
trator, said he 
the dismissal 
as foreman of
project. A WPA investigator erred 
in putting Maracle down as a na
turalized citizen, just because he was 
an Indian, he added. As a matter 
of fact, he said, Maracle is a Cana
dian citizen, although he resides 
Irondequoit, near Rochester.

ASBURY PARK.—The American 
citizenship of persons participating 
in Nazi and un-American activities 
should be forfeited, the Jewish War 
Veterans of the United States re
solved here recently at their 42nd 
annual encampment. They also de- Į 
manded Congressional investigation 
of Nazi propaganda in this country.

j

Adolph Hitler and Benito Mussolini at their recent confab -in Munich 
at which extraordinary precautions were taken so that the visitor from 
Italy would not be assasinated by an indignant populace. The two dicta
tors probably discussed new methods of unified action in the Spanish War.

Wk >> k
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BROOKLYN, N. Y.—The Lithua
nian Art League central committee 
will hold a “Memorial Evening” in 
honor of Julius Janonis. This even
ing affair will take place oh October 
13th at the Lithuanian 
in Brooklyn.

Twenty years ago 
tragic death of Julius
of the best known of Lithuania’s 
poets. R. Mizara, Editor of Ldisve, 
will speak about the poet’s life and 
explain the significance of his poetry. 
The well-known Brooklyn Aido Cho
rus will sing some of the 
written by Janonis. Several 
poetic works will also be read 
people assembled.

The evening program will
about 8:00 P. M. All are invited as 
there is no admission charge.

Investigate Child Labor 
In Beet, Sugar Fields

WASHINGTON, D. C.—Investiga
tion of child labor in the beet and 

of continental 
started shortly 
Department of 
learned here.

cane sugar fields 
United States will be 
by the United States 
Agriculture, it was 
Hearings in Louisiana have already 
been scheduled.

Labor in beet fields 
recognized as the most 
the country. Children 
their parents from beet
field, working 10 and 12 hours a day 
in an effort to earn enough to keep 
alive. They sleep in autos by the 
side of the road and eat the meager 
fare earned by their few pennies 
day.

RENEWED ACTIVITY OF 
DEMOCRATIC YOUTH

SOFIA.—In recent days renewed 
vigor is making itself felt in the 
democratic youth circles of Bulgaria. 
It is known that some months ago 
the youth organizations of the pea
sants, the Social-Democrats arid the 
Communists formpd a united front, 
Negotiations are now on foot with 
the remaining youth organizations 
and groups of Bulgarian youth and 
already considerable progress has 
been made.

It has been agreed to run a cam
paign in defence of democratic liber
ty for youth. The campaign will be 
conducted through various confer
ences in different parts of the coun
try for the formation of a united 
youth front, the spreading of demo
cratic literature, the protection of 
arrested young democrats, etc. Demo
cratic ^.youth has great influence in 
the mass organizations, among stu
dents, Esperantists and the like, and 
to this its unity its attributable.

So they got to work in their psy
chology laboratory and spent years 
studying the phenomena of extra
sensory power. What is extra-sen
sory power (ESP)? ESP is all that 
which we know without seeing, hear
ing, smelling, tasting or touching. 
ESP is a “sixth sense”; its mind
reading; it’s an astra something; it’s 
metaphysical baloney.

Professor J. B. Rhine, who has 
been conducting these experiments 
in ESP, has written all about them 
in a book called “New Frontiers of 
the Mind” (Farrar and Rhinehart: 
$2.50). Prof. Rhine has been work
ing under the leadership 
William McDougall, the 
spook who came down to 
continue his study of and 
about spooks.

Now let us admit in the first 
place that just because these ex
periments have been conducted op 
old man Duke’s plundered millions 
doesn’t necessarily invalidate them. 
Let us even admit the possibility 
of a sixth sense—our old friend, ESP. 
But when we have admitted this 
much, we have a right to demand 
proofs. And if what Prof. Rhine 
calls proofs are proofs, then Aime 
McSemple is the elected and anointed 
scourge of God.

* ♦ *
The main 'idea in the experiments 

is something like this: there’s a pack 
of cards with different designs on 
them and the victim is supposed to 
tell us what design is on each card 
without, of qpurse, consulting them. 
Now ordinarily that would be guess
ing. But when a “scientist” sits be
hind a desk and concentrates and 
concentrates until we catch his 
thought waves and we then call off 
the designs on the cards, why then 
that’s thought transference and we 
are demonstrating our ESP. w

And as Ralph Thompson has sug
gested in his review of the book 
in the Times, suppose the “scien
tist” had slipped in a pack of cards 
which, all unknown to the victim 
were blank. Would the victim with 
the extra-sensory power keep on 
calling off symbols that weren’t 
there at all?

But “scientists” like Prof. Rhine 
don’t ask for scientific verification. 
They ask only for our good will, for 
our sympathy, for our faith. Fancy 
Galileo, or Newton, or Einstein ask
ing us to accept their findings on 
faith!

Exiled Professors Teach 
In U. S. Colleges

New York City today is as full of 
palm readers, astrologists, swamis, 
magicians and fakirs today as it was 
of speakeasies yesterday. A society, 
like an 
for the 
can no 
its five
periments are part of the same "set
up. They are one of the more hilari
ous examples of a society in deca^.

With each copy of “New Frontiers 
of the Mind” you get a pack of ESP 
cards to try your own hand and the 
hand of your friends at this latter- 
day magic. What a commentary on 
Duke University science if the new 
frontiers of the mind should turn 
out to be the latest parlor game 
Personally, I’d rather play post-of 
fice.

NEW YORK.—With a staff of 18 
professors who have been forced out 
of universities in Italy and Germany 
because of their anti-Fascist beliefs, 
the “University in Exile”, of the 
New School for Social Research, re
cently opened its fifth year here with 
an enrollment of 250.

All Aido Chorus members who 
were not present at the last re
hearsal must remember to appear 

' thią Wednesday at 8 P. M. in 
Lithuanian Citizens Club as the 
fullest cooperation of all the mem
bers is needed in order to make 
the meeting successful.



Puslapis Ketvirtas E A IS V®
m............. i i ■'■■■ ............. ........................ ............ . ......................... .............. ■■■■■;..............i.■■■!■■ ............

Antradienis, Spalio 12. 1937

Frank Pitcairn Verte D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
Lowell, Mass.

(Tąsa)
Darbininkų organizacijos, kurių žinio

je nepalyginamai mažiau buvo faktų, bet 
^kurios turėjo kur kas aiškesnį politinį 
supratimą ir numatė tikrą padėtį, buvo 
pilnai įsitikinę tame, kad išstojimas re
akcijos neišvengiamas, kad jis bus be 
galo žiaurus, begailestingas ir platus, 
daug galingesnis, kaip Dreiffuso išstoji
mas prieš darbininkus Vienoj 1934 me
tais.

Šeštadienį valdžios radio stotys kelis 
kartus perdavė žinias apie fašistų suki
limą Morokkoj. Aš tada negalėjau su
prasti, kodėl tuose pranešimuose su ypa
tingu pabrėžimu buvo skelbiama, kad ne
paisant fašistų sukilimo, Ispanijoj nėra 
skelbiamas karo stovis. Aš maniau, kad 
tas daroma tiksliai, kad nuraminus žmo
nes. Bet tikrumoj tai buvo praktiškas 
žygis. Fašistai per tūlas pagriebtas ra
dio stotis šaukė, kad šalyj įvedamas ka
ro stovis. Tuom jie siekė paraližuoti dar
bininkų masių išstojimą valdžios apgy
nimui, ypatingai generalį streiką. “Ka
ro stovis” mechaniškai panaikina darbi
ninkų organizacijų veikimą ir suteikia 
armijos vadams visą galią, o ypatingai 
perduoda jų kontrolei tokias svarbias 
įstaigas, kaip gelžkelius, transportą, švie
są ir elektros pajėgas. Gi armija ėjo su 
fašistais.

Sekmadienį anksti rytą aš pasiėmiau 
pirmutinį traukinį iš Salou į šiaurės. Tai 
buvo paskutinis traukinys prieš karą 
pribuvęs į Barceloną. Sitjese golfo plat
formoj, kuri įrengta pritraukimui turis
tų, mus sutiko grupė vaikų šaukdami:

—Barcelonoj šaudymas!
' Toliau kelyj linkui Barcelonos visuose 
apsistojimuose, kaimeliuose, minia žmo
nių apsupdavo traukinį, šaukdavo vėliau
sias žinias, gautas per gelžkelio telefonų 
tinklą.

Keliauninkai stovėjo tylomis arba kuž
dėjosi savo tarpe. Tik kelios valandos at
gal tai buvo paprasta minia keliauninkų, 
gražiau apsirengusių, vykusių aplankyti 
savo gimines Barcelonoj. Ir netikėtai jie 
atsirado žmonėmis atsistojusiais veidu j 
veidą su mirčia. Vagone ėjo kuždėjimas 
ir neramumas. Staigiai jaunas banko pa
tarnautojas, stovėjęs greta manęs kori
doriuje trečios klasės vagone, iškišo gal
vą pro langą ir garsiai tartum visam pa
sauliui, sušuko:

—Tegul gyvuoja respublika!
K

Kada mažoje gelžkelio stoty j nuaidėjo 
tas balsas, tai gelžkeliečiai, valstiečiai, 
žvejai, pardavėjai ir viešbučių patarnau
tojai—visa minia puolė prie traukinio. 
Keliauninkai iškišo galvas pro langus ir 
visi griausmingai šaukėme:

—Tegul gyvuoja respublika!
Visiškai nepažįstami žmonės karštai 

spaudė viens kitam rankas ir vadino 
viens antrą “draugais”. Kol mūsų trauki
nys ėjo linkui Barcelonos, tai visuose 
vagonuose skambėjo:

—Tegul gyvuoja demokratija! Tegul 
gyvuoja respublika!

Traukinys šliaužė pirmyn, apsistodavo 
ir vėl šliauždavo. Dažnai keliauninkams 
buvo liepiama gulti ant grindų, nes gelž
kelio linijoj ėjo šaudymasis. Po to vėl sa
kė: “Kelias laisvas”, ir visi atsistodavo 
ir kišdavo galvas pro langus, stengda
miesi apžvelgti Barceloną.

Priežastis apsistojimų buvo tame, kad 
kaip tik tuom momentu Šanso gyvento
jai—pietų-vakarų miesto dalies darbinin
kai—mušėsi už gatves ir gelžkelio stotį 
su netikėtai ant jų užpuolusiais karei
viais iš kareivinių, kurios buvo ant kalno.

Toje kruvinoj ir didvyriškoj aušros 
valandoj visoj Ispanijoj žmonės pašok
davo iš lovų ir eidavo muštis, apsiginkla
vę revolveriais, medžiojimo šautuvais, o 
ir be jokio ginklo—plikomis rankomis, 
prieš gerai apginkluotus ir fašistų su
kurstytus kareivius, kuriems vadovavo 
oficieriai, jau savaites laukę signalo, kad 
nuvertus liaudies valdžią.

Mes įvažiavome į Šansą griausmuose 
ir šauksmuose minios, kuri traukė iš 
gelžkelio stoties linkui pajūrio. Tas davė 
suprasti, kad darbininkai mūšį laimėjo. 
Traukinys toliau nėjo. Aš pėsčias ėjau 
Barcelonos gražiomis gatvėmis, pilnomis 
saulės šviesos. Kiek daugiau prisiartinau 
miesto centro, tiek daugiau augo tratėji

mas kulkasvaidžių ir tauškėjimas šautu
vų. Žmonių minios, daugelis pusiau te- 
apsirengę, tūli su revolveriais rankose, 
aprištomis galvomis, kruvinais veidais, 
klausėsi garsiakalbių, kurie iš valgyklų 
ir užeigų perdavinėjo vėliausias žinias.

Aš ant gatvės kampo prie Medicinos 
Instituto pamačiau pirmuosius greitosios 
pagelbos automobilius, kurie važiavo nuo 
Katalonijos Aikštės. Medicinos Institute 
studentai dirbo didele paskuba. Jie per- 
rišdinėjo žaizdas draugams, sužeistiems 
kovoj už liaudies frontą.

VI
Jeigu pažvelgsi atgal, tai gali pasiro

dyti, kad padėtis tų, kurie tą rytą puolė 
ginti savo miestus ir kaimus nuo fašistų 
armijos, buvo visai beviltinga.

Vienok, pažadinti iš miego, didžiumoj 
atsitikimų beginkliai, žmonės puolę prie 
La Montania kareivinių Madride, prieš 
kulkasvaidžių ir šautuvų baisią ugnį, 
prieš patį galingiausią Ispanijoj karei
vių garnizoną, nemąstė apie tai, kad pa
gal visus karo įstatymus jiems niekados 
nepaimti kareivinių.

Jie vis vien jas paėmė! Kada jie įsiver
žė vidun, tai pamatė 20 ar 301 oficierių, 
ginkluotų dideliais automatiškais revol
veriais. Oficieriai nubalę išsirikiavo dre
bėdami ne vien iš baimės, bet ir iš nu
stebimo to didvyriškumo, ir drąsos, kokią, 
parodė liaudis, puolusi krūtimis prieš 
priešo kulkasvaidžius ir atidariusi sau 
kelią, nepaisydama, kad priešas daug ga
lingesnis ir geriau ginkluotas.

Matyti, kad toki žygiai nebuvo baisūs 
ir penkiems—šešiems didvyriams, už- 
ėmusiems Barcelonoj telefonų stotį ir at
laikiusiems ją; 'taipgi trims kovoto
jams, užėmusiems radio stotį ir at
laikiusiems prieš čielą eskadroną fašistų 
oficierių; taipgi nebuvo jie baisūs ir žilai 
komunistei Cirijad Merkadet, kuri vedė 
grupę vyrų' ir moterų, ginkluotų medžio
tojų šautuvais, prieš armijos štabo namą.

Oficieriai, sugalvoję išduoti užsienio 
fašistams Ispaniją, vėliau prisipažino ta
me, kad jie laukė nedidelio liaudies pa
sipriešinimo ir manė lengvai laimėti per
galę, kad jie neturėjo nei mažiausio su
pratimo apie tą didelį liaudies pasišven
timą ir pasiryžimą, kokiam yra galima 
Ispanijos liaudis, apsijungus apgynimui 
demokratijos ir . elementarių žmogaus 
teisių. Tik daug dienų vėliau, pavojuje 
pralaimėjinto, jie suprato, kad laikas 
praplėsti savo išdavystę—laikas plačiai 
atidaryti duris Vokietijos ir Italijos fa
šistams į savo kraštą. Štai kodėl jie pa
sikvietė Vokietiją ir Italiją talkon, mal
davo pas užsienio fašistus naujos pagel
bos, parsivežė iš Afrikos maurus, elgėsi 
panašiai tam, kaip virš 100 metų atgal 
Francijos aristokratai kovoj prieš fran- 
cūzų liaudį pardavinėjo Franci ją užsie
nio priešams.

Tą sekmadienį aš nuvykau į Ligoninės 
gatvę, kur pamačiau grupę jaunų vaiki
nų ir merginų. Jie būvy rimtais veidais 
ir kietai laikė rankose/senus netikusius 
šautuvus, jų tarpe kens aplamdytus oro 
šautuvus, paimtus iš' sporto krautuvės. 
Jie drąsiai žygiavo linkui aukštos gražios 
bažnyčios, iš kurios langų, apkrautų mai
šais su smėliu, tartum iš tvirtumos šau
namųjų spragų, be pertraukos vertėsi 
šūvių liepsna,, tratėjo kulkasvaidžiai ir 
šautuvai.

Staigiai vienas jaunuolis sukniubo ir 
nusirito nuo šaligatvio. Prie jo pasilenkė 
mergina. Jis ką tai pakuždėjo jai. Ji nu
sikabino nuo savęs respublikos ženklelį 
ir prikabino jam. Ji pabučiavo vaikiną ir 
jis numirė. Grupė jaunuolių maršavo 
pirmyn.

Aš tuo laiku nežinojau, kad jaunuolis, 
iš bažnyčios kunigų nušautas, greitai 
bus apkaltintas anglų buržuazinėj spau
doj, jog jis buvo “užmuštas bjauriame 
puolime ant bažnyčios”. Ten pat buvo 
rašoma, kad Ispanijos liaudies žygiai 
prieš kunigus ir bažnyčias yra didelis 
barbarizmas. v

Mes gi manome, kad kada bažnyčia ir 
jos kunigai įmasi ginklo prieš liaudį, tai 
liaudis turi teisę gintis net ir nuo kuni
gų. Jeigu kunigai bažnyčias pavertė į fa
šistų tvirtumas, kulkasvaidžių lizdus, tai 
kas tada liaudžiai lieka daryti?

(Daugiau bus)

Keistos Keistenybes 
’ /

Visi gerai žinome, kad Ko
munistų Partija yra legalė 
šioje šalyje. Jos veikla yra 
taip plati visais svarbesniais 
klausimais, taip efektinga, 
kad nesunku kiekvienam pilie
čiui matyti, girdėti ir jausti 
kompartijos judėjimą, jeigu 
tik nori.

Ne tik kastermininis šalies 
ir municipaliuose rinkimuose 
dalyvavimas partiją padaro 
garsią ir galingą, bet ypatin
gai, kuomet Komunistų Parti
ja energingiausiai gina šią šalį 
nuo kruvinojo fašizmo; gina 
jos demokratiją ir protėvių re
voliucines tradicijas, kurie sa
vo pasiaukavimu iškovojo lais
vę šios šalies žmonėms.

Komunistę Partija veikliai 
kovoja prieš karą ir fašizmą; 
už Jungtinių Valstijų taiką ir 
už taiką visam pasaulyje. To 
viso negali matyti tik akli.

Be to, rugsėjo 19 d. Komu
nistų Partijos 1-mas Distriktas 

■laikė savo metinę konvenciją, 
Boston, Mass. Ta konvencija 
buvo laikoma prie atdarų du
rų. Jos raportų iš viso distrikto 
veiklos galėjo klausytis, kas 
tik norėjo, ir galėjo sužinoti 
jos spėkas, arba silpnybes, bei 
trūkumus.

Bet ve, keisto aklumo ura- 
patriotai pono Shermano In- 
vestigacijos Komiteto kontro
lėj,, to visko nematė. Arba jei
gu ir matė, tai nesistengė pa
tirti iš konvencijos eigos, bet 
vietoj to, geriau pasiųsti būrį 
padaužų trukdymui konvenci
jos ramumui ir svarbiems ra
portams. O vėliaus siuntinėti 
investigatorius - šniukštus po 
kolonijų darbininkiškas buvei
nes ir terorizuoti fraternalių 
organizacijų narius.
—Reiškia, manoma uoslėmis 
daugiau suuostinėti, negu aki
mis matyti.

Keliomis dienomis po minė
tai* distrikto konvencijai, bū
tent, rugsėjo 23 d., 1937 m., 
tokie “svečiai” atsilankė ir pas 
mus Lowell’y.

Na, ar ne keista su tais gu
druoliais? Suradimui Komu
nistų Partijos veiklos, jie nei
na į tos legalės partijos suva
žiavimus, masinius . susirinki
mus, kur galėtų daug kuo nu
sistebėti ir šį-tą pasimokinti, 
bet landžioja po čarteriuotų 
fraternalių organizacijų bu
veines ir suradę vieną-kitą 
šiaip žmogelį, komantinėja jį 
paikiais klausimais.

Tai yra niekas kitas, kaip 
savos rūšies terorizavimas eili
nių narių ne politinių organi
zacijų : apšvietos kliubų ir pa- 
šalpinių draugijų. Prieš tokius 
žygius reikia protestuoti,.

Aišku, apie Komunistų Par
tijos veiklą jie tokiose vietose 
nieko nesužino.

Atpenč, tankiai jų ir pirme
snis “žinojimas” tik ant juo
kų išeina. Pavyzdin, pora to
kių “investigatorių” užėję vie
non darbininkiškon buveinėn, 
radę ten vieną žmogų ir keletą 
čarterių ant sienų, vienas iš jų 
klausia: “Kas čia bosas?” At
sakymą gavo tokį: “Ar jūs 
atėjote pasimokinti pas mus 
to, kokiu būdu tvarkosi frater- 
nalės organizacijos?” Tie ne
mandagūs gaivalai išlandžioję 
po kampus Grekų Darbininkų 
Apšvietos Kliubo, po num. 5 
Hanover St., pasiėmlė keletą 
nekalto tūrinio knygučių I. W. 
O. klausimu ir išsinešė.

Lowellio Darbininkų Cen
tro Kliube, po num. 338 Cent
ral St., kur kelios fraternalės 
ir pašalpinės organizacijos lai
ko savo susirinkimus, irgi tie 
neprašyti “svečiai” buvo užėję 
ir taip pat landžiojo po kam
pus* uostinėdami, bet iš čia nie
ko negavo išsinešti. Tik ant 
užklausimo, “kas čia yra bo
su,” tame laike ten buvęs 
žmbgus nesąmoningai įtarė 
vieną iš komiteto narių, žino
ma, jiems nereikėjo nei tuomi 
pasitarnauti, nors Lowellio 
Darbininkų Centro Kliubas 
neslepia savų darbų, nei gerų 
tikslų, nei savo komitetų. Jei 
norite žinoti:

Mūsų susirinkimai esti kas 
pirmą sekmadienį, kiekvieno 
mėnesio, 3. vai. po pietų, Kliu
bo svetainėj, 338 Central St.

Mūsų tikslas ir darbai pa
remti kultūriniais ir demokra
tiniais principais. Ir ačiū tamj,

daug kultūrinio darjoo atlikta: 
per literatūrą, įvairias prelek- 
cijas, apšvietos ir masinius su
sirinkimus, savitarpinius lavi
nimosi ir per kultūrinius pa
rengimus.

Tai tokis šio kliubo tikslas, 
jeigu nepriskaityti ir tą, kad 
mūsų broliškos organizacijos 
turi neap.kainuojamą paran- 
kumą susirinkimams, suėji
mams ir socialiams — vie
šiems pasilinksminimams.

O jeigu investigacijos komi
tetas nori sužinoti, ką komu
nistai veikia ir jų partijos sti
prumą, tai patartina tam ko
mitetui pasiteirauti pačios par
tijos veikloje, bet ne važiuoti 
žuvauti į krūmus, kuomet žu
vys gyvena vandenyse.

Kliubo Narys.

Detroit, Mich.
o

Svarbi Užduotis.
, v

Dabartinė svarbiausia De
troito darbininkų užduotis tai 
organizavimas Fordo darbi
ninkų į Automobilių uniją, U. 
A. W. U. Detroitas yra in- 
dustrijinis miestas ir jame 
randasi įvairių įvairiausių iš- 
dirbysčių, kurios būtinai reikia 
suorganizuoti. Kad darbas pil-1 
nai būtų atsiektas, tai būtinai 
reikia suorganizuoti Fordo 
darbininkus, netik Detroite, Į 
bet ir visoj Amerikoj, net ir 
užsienio darbininkai kreipia 
didžiausios domės, kada For
do darbininkai susiorganizuos 
į U. A. W. U. ir privers “King 
Henry V. 8” pasirašyt unijos 
kontraktą.

Detroito darbininkai sako, 
kad kontraktas turi būt pasi
rašytas prieš šiuos naujus me
tus. Ir tas darbas bus atliktas, 
jei jūs visi, Detroito darbinin
kai;- be’ skiiTtfm'o, kur' ir ;<ką Jūs 
dirbate, pasiimsite sau už pa
reigą kalbinti Fordo darbinin
kus rašytis į Auto Workers 
Uniją. Jūs turite giminių, pa-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant b 
padidinu tokie 
dydžio, kokio pa , 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.
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112 Marion St„ kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 
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Reumatizmas Sulaiko
mas j 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybes Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai, Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir, pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, prįskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisve).

žįstamų ir kaimynų, kurie dir
ba pas Fordą, ir jiem lengviau 
negu bent kam kitam prirašy-
ti juos į uniją. Niekas kitas 
lengviau negali suorganizuoti 
darbininkų, kaip patys darbi
ninkai. Biznieriai taipgi turi 
prisidėti su darbu, nes kuomet 
darbininko išteklius didesnis, 
ir gyvenimo sąlygos geresnės, 
tuomet ir gyvenimui reikmenų

išperkama daugiau. Taigi, visi 
pasiimkime sau už pareigą 
priversti “King Henry V. 8” 
pasirašyti kontraktą su Apvie- 
nyta Automobilių "Unija, dar 
prieš šiuos naujus metus!

Darbininkų sleito kandida
tai į miesto/valdybą laimėjo 
nominacijas. Dėkim visas pas
tangas, kad visi būtų išrinkti!

Šeškupis.

"L DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti raistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
[_ ....... . , j

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

Rūgšti ruginė, sardi ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės.’Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pieu, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls. 

Siunčiame duonų per pastą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, Nuteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

PHONE PULASKI 5-1090

FLUSHING
RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

SPECIAL RATES PER WEEK

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

GENTS’ DAYS „
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

Odos-Kraujo-Nervi] Chroniškų 
Ligy Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Gi'eitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

_________ _ VYS, HEMORROIDAI ar kitos MEŠLAŽARNES 
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 

/ kitos Vyrų ir Moterų' ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite, kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIA1S IšEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St.' Tarp Union Sq. ir Irving PI. New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M, 

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

Floyd 
Kings,

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Control Law 
Borough of 

be consumed

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

CARMINE 
9th St.,

RAINSFORD 
Tavern & Restaurant) 

Brooklyn, N. Y.

& LIQUOR STORE, INC. 
Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

FRANK TECHET 
Midwood Restaurant

Avenue, Brooklyn, N. Y.

CHARLES CALANDRIELLO 
(Empire Restaurant)

Empire Blvd. & 470 New York Ave., 
Brooklyn, N. Y.

CAMUSO
Brooklyn, N.

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

G. KIRSCHMAN 
Bar & Grill

Brooklyn, N.

KINZELMANN 
Brooklyn, N. Y.

ESPOSITO
\ Brooklyn, N.

DAMATO
Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on

HERAGHTY
Brooklyn, N. Y.

consumed on the premises.
MEYER'S CANDIES, INC.

553 Fulton St. & 8 DeKalb Ave., 
Brooklyn, N. Y.

JOSE ARAZOSA
47 Atlantic Ave-. Brooklyn, N. Y.

the' premises.
LA SALLE R. & F. CO., INC.

(a-k-a 600-602 East 16th St.)
Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.

FRANZESE
Brooklyn, .N. Y.

Utica Avenue. Borough 
of Kings, to be consumed

FENTON
Brooklyn, N. Y.

MU LI,ER
Brooklyn, N.

d-b-a
44 Scholes St.,

County of Kings, to be consurn- 
premises.

THOMAS RIZZO
New York Ave. Brooklyn, N. Y.

the premises.
HARRY GRAFF

(d-b-a Kingsley Bar & Grill)
Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

*>

Beverage Control Law 
Borough of- Brooklyn, 
bo consumed on the

County of 
I premises.

Scholes St., Borough 
of Kings, to be consumed

JOHN S. FOFFE 
V. FOFFE

Brooklyn, N. Y.

______________ ige Con-
Avenue D,l Borough 

of Kings, to be consumed

ANNA SIMNISKIS
Scholes & Lorimer Rest.

Brooklyn, N. Y.

I

Antradienis, Spalio 12. 1937 EAISV® Puslapis Penktas

Conn. Spaudos Pikniko Komiteto

Šiais metais mūsų valstijos mai surinkta $37.75. širdingai 
spaudos piknikas buvo daug di- ačiuojame visiems už 
dėsnis ir du syk pasekmingesnis 
už pereitais metais buvusį spau
dos pikniką.

Ačiū nuoširdžiai pasidarbavu
siems draugams ir draugėms, 
ypatingai hartfordiečiams. Su
tartinas ir nuoširdus darbas, 
tad ir padarė šį pikniką pasek
mingu.

Komitetas nuoširdžiai ačiuoja 
visiems ir visoms, kurie taip 
sunkiai, iki nuovargio dirbo lai
ke pikniko, aptarnaudami suva
žiavusią publiką valgiais, gėri
mais ir tt. Negalėjom surinkti 
visų iki vienam vardus, kurie 
dirbo spaudos piknike, kad pa
skelbti spaudoj, dėl to teiksitės 
atleisti. Ačiuojame visiem sykiu 
ir visada atsiminsim 
aukojimą.

Ačiū ir publikai, 
skaitlingai suvažiavo 
laiką leido.

visiems 
pasidar-

mą.
x Dar sykį ačiuojame 

dėl pikniko ir piknike 
bavusiems, hartfordiečiam ir ki
tų kolonijų, ačiū šeimininkėm 
už aukas ir biznieriam už pasi- 
skelbimus.

Pikniko Komitetas.

kuri taip 
ir gražiai

Šeimininkių stalą priruošė 
hartfordietės draugės. Nors bu
vo atsišaukta per mūsų draugi
jų kuopas ir spaudą į kitų kolo
nijų drauges, kad prisidėtų prie 
šeimininkių stalo, bet visai nieko 
negauta iš kitų kolonijų. Tad 
aukoti šeimininkių stalui daik
tai yra vien hartfordiečių ir 
priemiesčių draugių. Aukotojos 
yra: Rusevičienė, Šimanskienė, 
Visockienė, Lukštienė, Margai- 
tienė, Krikščienė, Rudžinskienė, 
^Pilkauskienė, Gailiūnienė, Sau- 
rusaitienė, Bernotienė, Staugai
čiai, Vilkaitė, Seliokienė, Pen- 
kaitienė, Amšejutė, Yuškienė, 
Vilkienė, Dagilienė, Ramoškie- 
nė, Mačenskienė, Raulinaitienė, 
Urbonienė, .Malinauskienė, Ra
manauskienė, Plitnikienė, Vait
kienė, Zitkienė, Giraitienė, Vasi
liauskienė, Kazlauskienė, Nig- 
žentaitienė; Gudaitienė pinigais 
$1 ii- A. Buačiauskas—$2; dar 
viena draugė aukojo 50 centų 
per d. Rudžinskienę, bet jos var
do nesužinojome.

Prie šeimininkių stalo už su
aukotus valgomus daiktus įplau
kė $58.00 ir už aukotus laimė
jimams daiktus $23.00. Viso mū
sų šeimininkių pasidarbavimas 
davė piknikui gryno 
$81.00.

Biskis žinučiiį iŠ Mūšy, Miesto 
Nors miestas mažas, tik apie 

18,000 gyventojų, bet dirbtuvių 
čia randasi kelios. Iš didesniųjų 
pirmą vietą užima U. S. Rubber 
Co., antrą—Eastern Melaibel 
Iron Co. (Foundry), ir Risdon 
Mfg. Co. Pastarojoj išdirba vi
sokios rūšies špilkas ir šiaip me
talinius dalykėlius. Šitoj dirbtu
vėje darbininkų išnaudojimas 
buvo pasiekęs aukščiausio laips
nio, nes darbą išduodavo į sta
bas ; namuose šeimynos su vai
kais dirbdavo per vakarus už 
visai mažą atlyginimą. Įsikišus 
valdžiai, tas buvo likviduota.

Dabar šitose dirbtuvėse orga
nizuojama CIO unija. Foundrėj 
buvo balsavimai, klausimu, prie 
kokios unijos darbininkai nori 
priklausyti. Laimėjo CIO. Pir
miau dirbtuvėje dirbo dviem pa
kaitom, bet dabar darbas labai 
sumažėjo. Daug \darbininkų iš 
darbo atleido. Bedarbių eilės pa
sididino.

Risdon Co. dirbtuvėj darbai 
taipgi šlubuoja.

U. S. Rubber Co. dirba ne
blogai. Apskaitfiuojama, kad 
dirba apie 5,000 darbininkų, ku
rių 65 nuoš. sudaro jaunos mer
ginos. Dauguma jų ne vietinės, 
bet iš aplinkinių miestukų, to
dėl ir į uniją sunku įtraukti. 
Tiesa, ir iš jų yra gerų unijis- 
čių ir veikiančių unijoj.

Ši kompanija turi labai suga- 
biai sudariusi išnaudojimo sis
temą. Darbininkai dirba ant 
konvejerų. Skubinimo sistema 
pasiekusi aukščiausio laipsnio. 
Darbininkas, pradėjęs dirbti iš 
ryto, gauna tik 15 minučių lai
ko sustot prieš pietus. O jeigu 
reikia atlikt gamtos reikalas, 
tai turi gaut pavaduotoją, bo
selį arba bosienę. Įvesta bonų

pranešė laiškeliu, kad tą kores
pondenciją konfiskuojąs 
visą reikalą išrišiąs su 
asmeniškai.

Tai negerai pasielgta,
rašinys nebuvo įžeidžiančio po
būdžio. J. K.

ir kad 
draugu

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. narių mėnesinis su

sirinkimas Įvyks antradienį, spalių 
12 d. 7:30 vai. vak. 774 Bank St. 
Visi nariai privalo atsilankyti.

J. žemaitis.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholifc Beverage Con 
trol Law at 1332 Halsey St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTIAN MUELLER
1332 Halsey St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given .that License No. 
RL 1187 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 74 Rochester Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY PRIMAVERA
74 Rochester Ave., • Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4970 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 2108 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. t

JOSEPH ARAGONA
2108 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6365 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 consumed 
on the premises

MATHIAS LAUKUS 
(Oasis Bar & Grill)

Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No? 
RW801 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of the Alcoholic _ _____  ___
at 120 Norman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings to

WILHELMINA BENEDICT ’ 
(D-B-A Norman Bar & Grill)

120 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 
Beverage Control Law

BEER, WINE, LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 188-190' Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
GYMNASTIC ASSN. OF POLISH FALCONS 
ALLIANCE NEST 1,4 OF WILLIAMSBURG 
188-190 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1253 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 155 Montague St., Borough 
of Brooklyn, County of 
on the premises.

JOSEPH GABRIEL, 
& ALFRED 

■155 Montague St.,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3786 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 1286 Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oil the premises.

JAMES SHAPIRO 
(Bedford Tavern)

1286 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 11’2-A of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 328 Union Avenue, Borough ‘ 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

ANTHONY ROGERS
328 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2579. 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 648—3rd Ave., Cor. 19th St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ANTHONY SODOWSKI
Ave., cor. 19th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1273 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 343 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RONALD YUREWICZ
343 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3789 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 16 Howard Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES SHAPIRO
16 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1040 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 Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that Incense No 
RL 4961 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 4021-4023 Glenwood Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

POLLACK & LAURO, INC. 
40,21-4023 Glenwood Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6622 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 710 Grand Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RITCHIE MIRROR TAVERN. INC. 
710 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 3841 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 1048-1064 Ocean P’kway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to. be consumed 
on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048-1064 Ocean P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5938 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 835 Gates Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM TROYANO 
(Half Moon Tavern)

835 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2354 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 4616 — 5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN KEAN 
(Kean’s Tavern)

4616 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5762 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 12 Harrison Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section J 32-A of the Alcoholic leverage Con
trol Law at 826 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARKWAY ROYAL. INC.
826 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6618 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 1196 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings,- to be consumed 
on the premises.

THOMAS C. O’DONNELL 
1196 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1240 has been issued to the undersigned 
to pell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 116-118 Bushwick Ave., Borough 
of Brooklyn-, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM KESTLER 
116-118 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5855 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 1243 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARLCO CORPORATION
1243 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4974 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 257 Grand St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. \

JOSEPH BITTERMAN
(Grand Tavern)

257 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5621 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 4-5 Newkirk Plaza, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
L-600 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4911 — 12th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

VINCENZO SPAGNA 
4911 — 12th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L-559 has. been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1211 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CATHERINE PAYNTER
1211 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1^1578 hasbeen issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 256
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. 
HYLAND WINE 
256 Jamaica Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
L-167 has. been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail -under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4821 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
EAST FLATBUSH LIQUOR STORE, INC. 
4821 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
Winery 44 has been issued to the under
signed to sell wine at wholesale, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 17 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
METROPOLITAN VINEYARDS CO. INC.

17 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW258 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1148 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be . consumed on the 
premises.

FRANK KUHNERT
1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW601 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 47 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings; to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW630 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 957 Lafayette Ave., 
County of Kings, to 
premises.

PATRICK 
957 Lafayette Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
L628 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 1082 Bergen St., 
County of Kings, to 
premises.

ALBERT 
1082 Bergen St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW351 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 112 Jackson St., 
County of Kings, to 
premises.

GIUSEPPE 
112 Jackson St.,
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 285 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of the Alcoholic 
at 32 Withers Street, 
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY 
(Wither’s Grill)

32 Withers Street. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW329 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 265 No. 9th St., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE
RW 286 ___  _____ „ .... ______
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 615 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MICHAEL
615 Lorimer Street,
NOTICE is hereby given that License _ 
RW 602 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under- Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 12 Carlton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License 1 
RW 350 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
13?A of the Alcoholic Beverte Control Law 
at 137 Leonard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX LASAUSKAS
137 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License N<” 
CL-88 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 619 Manhattan Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.
BROOKLYN SLOVAK AMERICAN CITIZEN 

CLUB, INC.
619 Manhattan^ Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License N<' 
RL6564 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 150 No. 4th St. & 240 Bedford 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOE TRUNCA 
d-b-a Joe’s Bar & Grill 

150 No. 4th St.
& 240 Bedford Ave.,

NOTICE is hereby given ' that License No. 
RL 1235 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unde/- 
Section 132-A of the Alcoholic'Beverage Con
trol Law at 209 Clarkson Ave. & 663 Ro
gers Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

CATHERINE ROHE
209 Clarkson Ave. & 663 Rogers Ave., 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-749 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic, Beverage Con
trol Law at 2214 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
ALBEMARLE WINE & LIQUOR STORE, Inc. 
2214 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is here'by given that License No. 
L-555 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2037 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of ■ Kings, to be consumed 
off the premises.

SALVATORE ALLICINO
2037 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L' 1324 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 584 Grand Street, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

WILLIAM WILKS
584 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 263 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1145 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License N*v 
RW 798 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1833-35 Douglass St., Borough of Brooklyn, 
County of King?, to be consumed on the 
premises.

ROT MANTAN PEASANT. INC. 
1833-35 Douglass Street, ' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CL 90 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 215—60th Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on <he premises.

GOTHENBURG—KAMRATES, INC. 
215—60th Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6694 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 998—1000 Coney Island Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PARKVILLE TAVERN, INC, 
998—1000 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License N« 
RL 5782 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 1364 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA GEBIG
1364 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2389 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\v at 1154 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LAWRENCE HALL OLD BELL INN 
1154 Broadway, . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nr 
RL 3819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Bcyerage Con
trol Law at 195 Sutter Ave., Borough 
ol Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOLOMON SCHLIFKA Į 
195 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6799 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 225 Vanderbilt St., Borough 
of Brooklyn, (Jounty of Kings, to be consumed 
on the premises.

WINDSOR TAVERN, INC.
225 Vanderbilt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6044 has been issued to the undersigned ! cnll knop n M -J •

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7047 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 424 Empire Blvd. & 470 New _____ „ __ __________
York Ave., Borough of Brooklyn, County of to sell beer, wine and liquor at retail under 
Kings, to be consumed on the premises. • Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-

parėmė spaudos pikniką duoda
mi skelbimų į “Laisvę” už $29. 
Veik visus skelbimus gavo d. 
Vilkaitė. Reikia paačiuoti mūsų 
geriem biznieriam už duosnu- 
Jhą ir raginame visus lietuvius 
remti tuos biznierius, kurie 
remia visuomeniškus reikalus.

Buvo atsišaukta į visų kolo
nijų draugus ir drauges parinkti 
pasigarsinimų iš biznierių savo 
kolonijose, bet, matomai, niekas 
niekur nebandė, nes iš kitų ko
lonijų nė vieno pasigarsinimo 
nebuvo.

Piknike buvo renkamos aukos 
Ispanijos liaudięs kovos su fa

it šizmu paramai. Aukojo sekan
čiai : po $1—J. Marčiulionis, A. 

* Rudzevičius, C. Litvinas, J. Na
vickas, V, Ramanauskas; po 50 
centų—V. Vbąpękis, A. čepraus- 
kas, P. Bokas, J. Skinzera, J. 
Beržinis, D. Navickas,

Daugelio aukojusiu vardai li
ko neužrašyti, nes pirmininkas 
ant greitųjų nespėjo gauti var
dų užrašinėtojus ir paskelbė, 
kad vardai nebus užrašyti, bet 
rinkėjoms pradėjus rinkti au

ti * kas ir žmonėms reikalaujant,
kad vardai būtų užrašyti, jos 
pačios pradėjo užrašinėti vąr- 
dus. Tokiu būdu pirmesniųjų 
aukotojų vardai liko neužrašyti. 
Prašome visų už tai atleisti. Dar 
viena ypata aukojo $1 per d. A.( 
Bimbą ir norėjo, kąd vardas bū
tų užrašytas, bet d. Bimba, rem
damasis pirmininko paskelbimu, 
nepaėmė vardo, tik aukotą dole
rį pridavė rinkėjoms. ,

Viso Ispanijos liaudies para-

tau paskirtos normos, tai gausi 
savo paskirtą už valandą mokes
tį. Bet tai nėra lengva padaryti. 
O kai per tūlą laiką padaro, tai 
tuomet kompanija padidina nor
mą. O jei pasitaiko, kad reikia 
laukti darbo, tai ir tavo suga- 
bumas nupuola; o už laukimą ne
mokama.

Susiorganizavus unijai, neku- 
rie reikalai biskį pagerinta, 
kaip tai: moka, laiką ir pusę už 
viršlaikį, pašalinti bereikalingi 
užsipuldinėjimai iš bosų pusės. 
Bet toli gražu ne viskas. Vaka- 
cijų davė dvi savaites, bet mokė
jo tik už vieną, antrą nuošimtį 
metinio uždarbio. Bosai turi su
galvoję dar vieną darbininkų 
mulkinimui skymą: kuris kon
vejeris padaro daugiau produk
cijos, arba mažiau sugadina dar
bo, prie to pakabina tam tikrą 
vėliavą su skirtingais užrašais. 
Prie tam, to darbininkams su
rengia pares. Darbininkai turė
tų boikotuoti tokias pares.

Uždarbiai šioj dirbtuvėj šiuo 
tarpu maždaug sekami: Vyrai, 
jei padaro paskirtą darbą, už
dirba nuo $28 iki $35 savaitei; 
moterys—nuo $16 iki 24. žino
ma, pasitaiko, kad tūli uždirba 
daugiau, bet tokių mažai.

Drg. G. Ęuraitis vasarą lan
kėsi Naugatucke ir parašė ko
respondenciją apie rubberines ir 
labai “išbūstino” uždarbius. Po 

(to kitas draugas parašė patai
są tai korespondencijai. Kai an
tru kartu d. Kuraitis atsilankė į 
Naugatucką, jis pasisiūlė to 
draugo korespondenciją 
ir parvežti “L.” redak. 
perduoti redakcijai, jis

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4926 has been issued to the undersigned 
to1 sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1193 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM H. WENDLAND 
1193 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereoy given that License No. 
RL1211 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 154 
of Brooklyn, County 
on the premises.

FREDERICK 
Prospect 

Utica Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
L-1181 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1081 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH VINCENT DELANEY, Sr. 
1081 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5920 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 899 Franklin Ave. & 980 Car
roll. St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

1 CHARLES G. ANAGNOS 
(College Rest. Bar & Grill) 

Franklin Ave. & 980 Carroll St., 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License.
RL6711 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 1664 Bergen Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
1664 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5022 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 108 Reid Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL WOLLMAN
108 Reid Ave., I Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 2571 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 bo consumed 
on the premises.

THOMAS STRITCH
951 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1086 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 524 Court Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. ACKERMAN
524 Court St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2595 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 4304 
of Brooklyn, County 
on the premises.

RUPERT 
4304 Avenue D,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1S1.-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 Patchen Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES MORAN
139 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

^NOTICE is hereby given that License No. 
TIL 3769 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 16 Judge Street,- Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. '

HARRY SCHREIBER
16 Judge St., Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given thkt License No. 
RL 5455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectton 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 East New York Ave., Bo? 
rough- of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

QUARANTA’S RESTAURANT, INC. 
451 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

paimti 
Vietoj 
vėliau

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5918 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 991—5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK COS'TELLO
891—5th Ave.. Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
frol Law at 4623—7 th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SHIRLEY GREENSTEIN 
(Jack’s Tavern)

4623 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Jjaw at 344 Marcy Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
(Armory Tavern)

Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1365 bas 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 1120 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ;

MAE BRUNO '
1120 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6971 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 44 
of Brooklyn, County 
on the premises.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6299 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 5311—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SETTEMBRINO NATALE 
“Savoy Tavern”

5311—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6970 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 140£a Newkirk Ave. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(d‘b-a Gerard’s Tavern)

1408A Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
FL 5442. has been issued to the undei signed 
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 cons imed 
on the premises.

CHESTER BONETSKI
52 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE :‘s hereby given that License No. 
RL 4973 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine a'nd liquor at retail under 
Section 182-A of .the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 152 Driggs Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

JOSEPH WISNIEWSKI
152 Driggs Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6928 jhas been issued to th^ undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcbholic Beverage Con
trol Law at 286 Oakland St., Borough 
of Brooklyn, County of.Kings, to be consumed 
on the premises/ ’ - •

THOMAS GUSS
286 Oakland St., ' P**

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3768 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 473 Mar
cy Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

JOHN BATTISTON
437 Marcy Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6101 has been issued to undersigned 
to sell beer, wine and liquor pt retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1274-6 Fulton St. & 542A Nos
trand Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

NORMOND RESTAURANTS, INC. 
1274-6 Fulton St. & 542-A Nostrand Ave., 

Brooklyn, N. Y.

trol Law at 675 Fulton St.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL STERN
675 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 968 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 1157 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUDOLF WENZEL
1157 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7293 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 699 Gates Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK HANNON
699 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR-19 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 790-2 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LORRAINE CATERING CO.. INC. 
790-2 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW596 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 'Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 31 Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. '

JOHN M1ECZNIKOWSKI
31 Greenpoint Ave., Ijlrooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW742 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 128 North 10th St., “ . - - . .
County of Kings, to 
premises.

MARGARET 
128 North 10th St.,
NOTICE is hereby given that License No. 
RW325 has been ■ issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 527-9 East New York Ave., Borough of 
Brooklyn, 
cd on the

NOTICE is hereby given that . License No. 
RW282 has beep issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic) Beverage Control Law 
at 755—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENITA TAMELIS
755 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW273 has been ’ issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 145 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, , to be consumed on the 
premises.

. PETER NAAS
145 Franklin St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW281 has been issued to tho undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage 
at 362-366 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

NICK ANGELO 
362-366 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE ,is hereby given that License No. 
RW 740 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of the Alcoholic 
at 623 Lorimer St., 
County of Kings, to 
premises.

CARMINE
623 Lorimer St., ’
NOTICE is hereby given that License No. 
RW68O has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 440 Humboldt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

oo . i DOMINICK GEORGE
Brooklyn. N. Y. I 440 Humboldt St., /Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5008 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 15 Throop Ave. and 574 Broad
way, Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

SAMUEL ALLEN & EMIL WALDMAN 
(Tri-Corner Bar & Grill) 

15 Throop Ave. and 574 Broadway,
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7254 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 959 Gates Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GATES BAR & GRILL, INC.
959 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License _ 
RL6565 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 553 Fulton St. & 8 DeKalb Ave. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, z*to 
be

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1352 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 9708 Ft. Hamilton P'kwayX Bo
rough of Brooklyn, County of Kitags, to be 
consumed on the premises.

MARY L. McELROY BRAND 
9708 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License __
RL1077 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 McDonald Ave. & 92-96 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM MEYER
472 McDonald Ave., 
& 92-96 Church Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5652 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 1650 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM DITALIA
1650 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6320 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcofiblic BeverageJ3on- 
trol Law at 537 Marcy Ave. & 96 
St., Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

ROBERT J. CREWS
(D-B-A Bobby Crews Tavern) 

Marcy Ave. & 96 Floyd St..
Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1170 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 99 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LONG ISLAND RAIL., INC.
99 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5735 has been issued to the undersigned 
to sell beef, wine and liquor at retail .under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 247 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

- . KATHERINE HILL
(d-b-a Penn. Restaurant, Bar & Grill) 

247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5445 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 11 Snyder Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIE SCHRAUDNER 
(Court Tavern)

11 Snyder Ave,, Brooklyn, N. 'Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4984 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 1080-1082 Coney Island Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

FRANK DE NICOLA 
(d-b-a Foster Bar & Grill) 

1080-1082 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sectioq 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 222-222A—7th Ave., Borough 
of Brooklyn, County 
on the premises.

DAVID
(d-b-a Blue Eagle 

222-222A—7th Ave..

NOTICE is hereby giver) that License No. 
RL 1230 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 2412, Pitkin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
VITO DI NAPOLI & CARMINE TELESE 

(Cozy Bar & Grill)
2412 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6515 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 1012 Ralph Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER PALKER 
(Cozy Tavern)

1012 Ralph Avert Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1103 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 109 Graham Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NIKITA MUCHA , 
109 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE i« hereby given that License No. 
RL 1357 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 1942 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the "premises.

ALBERT J. OPPERMANN
1942 Fulton St., • Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 998 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 2434 Pitkin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL ABELOWITZ
2434 Pitkin Ave., Bi-Ooklyn, N. Y,
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NEW YORKO IR APRINKĘS ŽINIOS Telefonas: Humboldt 2>7964
spalių—

SUSIRINKIMAI Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS r

RESTAURACIJA

■mg

Aido Choro Aidbalsiai
ir

Iš Darbo Partijos Kampanijos Susirinkimo

rinkimą atidarė A. Bubnys.
Kampanijos vakaro pirmi- rūpinasi būti gyvenimu kan-iš

Notary Public Tel. Stagg 2-5043
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

21 ir 22 
vakaro.

New 
užsi-

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit i jūsų namus. Prašome Jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

be, Brooklyne.
štai pilna programa:

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

lie- 
da- 
tik

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Jau dabar pilnai sužinota, 
kas dalyvaus programos pildy
me poeto Juliaus Janonio mir
ties minėjimo vakare, įvyks
tančiam spalio 13 d., trečia-

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja 2 fornišiuoti kam

bariai labai patogioje gyvenimo vie
toje ir kaina bei randa žema. Kreip
kitės šiuo antrašu: A. Sinušas, 690 
Fairview Ave., Brooklyn, N. Y. (Rid
gewood), ant antrų lubų.

(240-242)
MATEUŠAS SIMONA VIČTU'S 

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Trečiadieni, spalio 13 d., 8 vai. va
karo, po num. 79 Hudson Ave., bus 
L.D.S. 46 kuopos mėnesinis susirin
kimas.

Visi nariai būkite. Valdyba.
(240-241)
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OFISO VALANDOS
nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDfiLIOMIS
Nuo 18 iki 12 vai. ii ryto

PARDAVIMAI
Parsiduoda Barber Shop, visokių 

tautų apgyventoje vietoje, galima 
daryti puikų pragyvenimą. Ta bir- . 
berne čia laikosi per daug metų. 302 
Wythe Ave., kampas Grand St., 

(239-241)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės ne 

senesnės kaip 40 m., galinti prisidėti 
apie $2,000 prie pagerinimo Resorto 
Floridoj. Liktųsi laiminga. Esu blai
vas, teisingas, gerai atrodantis. 
Adolph, 1448 S. Kedzie Ave., Chica
go, Ill. (235-240) i

■ į'4 S

Pasirandavoja fomišiuotas kamba
rys, jėjimas iš lobės. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės į Barber Shop, 
pas A. Yench, 174 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. (238-240)

GERIAUSIOS" RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

426 SOUTH 5th STRĘET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
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DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

' NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir &

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Triangle B-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street ' 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių darbininkių- 

merginų dirbti prie išrinkimo avių 
žarnų. Kreipkitės pas Schechter-Ro
senblatt, 340 Johnson Ave., Brooklyn, 
N. Y. . (237-239)

Reikalinga apysenio vyro prižiūrė
ti didelį namą. Ant vietos gaus val
gį ii’ guolį. Del daugiau informacijų , 
kreipkitės pas: P. Nassau, 285 Sche- | . 
nectady Ave., Brooklyn, N. Y. Apt. I 
3-B. Klauskite “Superintendent.” Va
žiuodami, imkite Ralph-Reid Avė. ka- < 
rą ir išlipkite ant Union St.

(238-242)

ar 
ne. Dabar gi jau visi bendrai

&

Puslapis šeštas

Rengkitės į IDS 1-mos 
Kuopos Vakarėlį

Sekmadienį, spalių 17 d., 
“Laisvės” Svetainėje, įvyks la
bai puikus vakarėlis. Bus už
kandžių, visokių gėrimų ir lie
tuviškų saldainių. šokiams 
gros Jurgio Kazakevičiaus Or
kestrą.

Įsitėmykite visi! šį vakarą 
rengia Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo pirma kuopa. 
Pradžia 5 vai. vakaro. Kvie
čiame visus. Rengėjai.

Mirė Povilas Kiburis iš 
Priežasties Apdeginto
Spalių 9 d., po numeriu 21 

Cook St., Brooklyne, kaimy
nai užtėmijo dūmus Kiburių 
kambariuose. Negalėdami į 
kambarius įeiti, nei girdėdami 
iš vidaus atsišaukiant, pašau
kė policiją. Policija atplėšė 
duris ir rado Povilą degančio
se jo paties drapanose parpuo
lusį ant grindų. Nuvėžus į li
goninę, po daktarų bandymų 
išgelbėti ligonį, mirė ant ry
tojaus 10-tą dieną spalių.

Žinokite Apie Chinijos 
Ir Japonijos Padėtį

Ketvirtadienį, 14 d. spalių, 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lo
rimer St., atsibus mėnesinis su
sirinkimas Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 1 kuopos. Jis bus labai 
svarbus tuom, kad (po 9 va
landos), d. D. M. šolomskas 
duos prelekciją apie Chinijos 
ir Japonijos padėtį, čia bus 
suteikta apsčiai žinių, kaip tų 
šalių žmonės gyvena, koki jų 
papročiai, kultūra,—pateikta 
trumpa istorija abiejų šalių ir 
priežastys dabartinio Japoni
jos užpuolimo ant Chinijos.

Visi nariai ir narės, taipgi 
ir simpatikai, kviečiami atsi
lankyti. Susirinkimas prasidės 
lygiai 8 vai. vdficare, o prelek- 
cija po 9 valandos. Būkite 
pat pradžios susirinkimo.

Po Vieną Komunistą 
Nuo Apskričio

Šių metų rinkimuose 
Yorko mieste komunistai 
mojo išrinkti nei mažiau, nei 
daugiau, kaip po vieną atstovą 
nuo kiekvieno iš keturių didžių
jų miesto apskričių į Miesto Ta
rybą (Council).

Komunistų k a n d i d a tais į 
“councilmanus” yra: Peter V. 
Cacchione nuo Kings Apskričio, 
Paul Crosbie nuo Queens, Isa- 
dore Begun nuo Bronx, ir Isra
el Amter nuo Manhattan.

Kadangi šiemęt bus renkama 
sulyg proporcionalės atstovybės, 
tad komunistai ir simpatikai 
bendrai padirbėję — atidavę sa
vo balsą ir paagitavę kitus— 
turi progą išrinkt savo kandida
tus.

šiemet prie pasirinktų kandi
datų nebus statoma kryžiukai, 
bet numeriai. Prieš rinkimus 
bus pranešta, už kelis kandida
tus į “councilmanus” bus galima 
balsuot. Komunistų Partija pra
šo, kad kiekvienas simpatikas 
padėtų No. 1 prie vardo komu
nistų kandidato, o kitus nume
rius padėtų prie sau patinka- 
miausių asmenų iš Amerikos 
Darbo Partijos kandidatų sąra-

Antradienis, Spalio 12. 1937

Aido Choras ir Aidbalsiai Dainuos 
Janonio Mirties Minėjimo Vakare

sys, Marytė Brauniute-Brown 
skaitys arba deklamuos Jano
nio eilėraščius.

Brooklyno ir apylinkės 
tuviai raginami skaitlingai 
lyvauti. Susipažinsite ne
su tragiškai žuvusio didžiausio

S
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1. B. Mizara skaitys apie 
Julių Janonį referatą.

2. Aido Choras dainuos.
3. Aidbalsiai—taipgi dai

nuos.
4. Pr. Pakalniškis, Pr. Bal

r .-fe: 
B31

lietuvių poeto gyvenimu 
darbais, bet podraug išgirsi
te gražių dainų ir malonių mi
rusiojo poeto eilių.

Pradžia: 7 :30 v. v.
Įžanga visiems veltyi.

Penktadienio vakare, 8-tą 
dieną spalio, Liet. Piliečių 
Kliube buvo sušauktas susirin
kimas Lietuvių Kriaučių 54-to 
Skyriaus dirbtuvių pirmininkų, 
komisijų, Pildomosios Tarybos 
narių ir Liet. Kontraktorių 
Associacijos. žodžiu, buvo 
suėjusi bendra kriaučiška jė
ga pravedimui Darbo Partijos 
kampanijos ir išrinkimui jos traktoriai daiyvauja. Mat, tie 
kandidatų į valdiškas miesto iaikaĮ jau pragjo pulti kon- 
įstaigas, ypatingai L. Hollan- traktorius, kaip kad pirmiaus 
derio į “koncilmanus . .Susi- pydavo ar buvo reikalas,

nierių--ne tik finansiniai, bet ir 
dvasiniai, tai yra, išlaikyti 
Amerikos Konstitucijos nusta
tytą savo žmonėms demokrati
nę laisvę.

Kalbėjo Mėšlys, lietuvių 
kontraktorių pirmininkas, sa
kydamas, kad jam jau senai 
taikėsi būti tokiam susirinki
me, kur unijistai ir sykiu kon-

ninku išrinkta Zaveckas, jo 
pagelbininku— Augunas; sek
retorium—Kundrotą.

Išrinkta kampanijos komite
tas iš 10 žmonių. šeši nuo 
kriaučių ir keturi nuo kontrak
torių. Antradienio vakare jie j kriaučių nedarbas jam daugiau 

apeinąs, negu politinės pra
kalbos. Vienok priminė, kad 
LaGuardia yra artimas bičiulis 
unijistų, karštai rėmęs kriau
čių streiką 1930 metais ir yra 
tinkamas būti išrinktu į miesto 
majorus. Patarė visiems bal
suoti už jį.

Jam nebaigus kalbėti, pri
buvo pypkę rūkydamas ir L. 
Hollanderis, kandidatas į “kon
silmanus”. Jis sakė, kad aš 
nekalbėsiu į jus, kaip politi
kierius, bet kaip unijistas, nes 
nuo 16-kos metų dalyvauju 
unijistiniame bei darbininkų 
judėjime. Pašiepė Mahoney, 
kad’ eidamas į svetimkalbių 
masinius susirinkimus išmoks
ta po tris žodžius svetimos 
kalbos pradėti savo kalbą, 
duodant suprast, kad tą tau
tą labai mylįs, kas yra pigus 
politikavimas.

Darbo Partija, sakė Hollan
deris, praeitais metais miesto 
rinkimuose gavo 120,000 balsų, 
sį gi metą tikimasi gauti iki 
300,000 ir būti išrinktais. Pri
dūrė, kokią svarbią rolę suvai
dintų miesto valdyba, išrinkta 

į iš unijų statomų atstovų, nes 
'miestas kas metai išleidžia mi- 

: dar- 
“Laisvės" redaktorius. Žavec- bams, kuriems superkama ne 
kas, vakaro vedėjas, pastebė- ‘ unijistų išdirbama medžiaga, o 
jęs jį pašaukė pasakyti kelis tas labai nuskriaudžia organi

ni—L zuotus darbininkus. Būnant mie-
kelių minučių sto valdybai pritariančiai darbo 

kalboje, pagyrė bendrą demo- žmonėms—tas nepasikartotų, 
kratiniai nusistačiusių žmonių, Prašs,visų pilieisių balsavimo 
sueigą, kuri remia progresy- v. <
vę partiją, kilusią iš unijų pa- mašinos rankenas nuspausti nuo 
stogčs, kuri siekiasi pagerinti vlr^aus 'k* žemei uz Darbo Par- 
ir užtikrinti gyvenimą, kaip'^08 kandidatus, o paskui pra- 
darbininkų, taip ir smulkių biz- Syti balsavimo lakšto balsuot

tanti (patenkinti).
Po jo sekė Brausteinas, vi

sų kontraktorių, taip sakant, 
tarptautinis atstovas. Jis sakė, 
kad prie prakalbų sakymo nė
ra prisirengęs, nes dabartinis

turės savo posėdį Piliečių 
Kliube, kad pasikalbėjus, kaip 
geriausiai būtų pasitarnauti 
darbiečiu išrinkimui.

Lietuviai k o n t raktoriai, 
trumpoj ateityj, prižadėjo visi 
suvažiuoti savais automobiliais 
prie Piliečių Kliubo, kur yra 
darbiečiu kampanijos raštinė 
ir iš ten su visokiais baraban- 
čikais, trambočiais ir kitokiais 
trukšmadariais važi n ėt po 
miestą partijos išgarsinimui.

Šaukimas bendro susirinki
mo buvo sumanytas iš kont
raktorių pusės, būtent—Matu
lio ir Golbergio, nes rinkimų 
klausimas visus lygiai suriša. 
Pavyzdžiui, unijistai kriaučiai 
duodami po 50 centų nuo gal
vos,—sumokėjo $615.50 centų, 
o kontraktoriąi virš tūkstančio 
dolerių. Taigi lietuviai kriau
čiai darbiečiu kampanijai su
mokėjo apie septynioliką šim
tų dolerių. Graži suma pini
gų. Dar tiek sudėjus, tai jau 
gali pradėt pirkt stubukę su 
margu kaminu.

Minėjau, kad susirinkimas 
buvo šauktas tiktai rinktinių 
žmonių, bet žingeidaujančių 
naujos partijos rinkimais pri- Į 
ėjo veik pilna Kliubo svetai-. . , , . ...
nė. Tarpe jų buvo ir Mizara, P10nus dolerių įvairiems

Naziai Gabenasi Šios 
Šalies Geležį

Spalių 15, 18, 19, 21 ir 22 bus 
popietinės sesijos 4 vai.

Spalių 16, 17 ir 24 popietinės 
sesijos S3 vai., ir 23 
2:15 vai.

Spalių 15, 18, 19, 20 
vakarinės sesijos 8:15

Kada naziai paskelbs karą 
arba be paskelbimo pradės 
šaudyt į- amerikiečius kariš
kius, tai bus ne svetimos, bet 
savos kulkos. Pereitą trečia
dienį iš New Yorko išplaukė 
laivas New York su 1,000 to
nų senos geležies, penktadie
nį—laivas St.< Louis su 4,000. 
Penktadienį vos "tik pribuvus ^vc., 
pasažieriniam laivui Hamburg' Brooklyn, N. Y. 
pradėta ir tas lioduot geležimi. ‘

Kviečia Atsilankyti j 
Komunistų Mitingą

Komunistų Partijos simpa- 
tikai kviečiami atsilankyti į 
K. P. kuopos atvirąjį susirinki
mą šį antradienį, 12 spalių, 8 
vai. vakaro, “Laisvės” Salėj. 
Drg. A. Bimba duos trumpą 
pranešimą apie ką tik įvykusią 
Denveryj AF of L Konvenciją. 
Paskiau bus diskusijos. Susiriri- 
kimai vedami anglų kalboj. At
eikite susipažint su partijiečiais 
ir jų darbuote.

Bučeriai Laimėjo Ir 
Vartotojam Geriau

Košernos mėsos bučerių “sta- 
pičius”, kuris tęsėsi savaitę lai
ko, pasibaigė pereitą penktadie
nį. “Stapičių” rėmė ir Progre
syvių Moterų Taryba, taipgi ki
tos vartotojų organizacijos. Ma
jor. LaGuardia pašaukė mėsos 
pakuoto jus tartis su bučeriais 
ir prižadėjo prižiūrėti, kad mė
sa bučeriam būtų . nupiginta ir 
kad tose derybose vartotojas 
nebūtų užmirštas. Sėkmingo 
“stapičiaus” spaudžiami mėsos 
pakuotojai sutiko pradėt dery
bas.

Pasėkoje bendro veikimo ir 
šeimininkės pajuto skirtumą 
kainose, po “stapičiaus” košer- 
na mėsa parsiduoda po 4 cen
tus pigiau svaras.

Įdomaujantiems Meno 
Prelekcijomis

Brooklyno Meno ir Mokslų In
stitutas skelbia viso mėnesio 
darbų programą, kurion įeina 
klasikinių šokių, braižybos, te
atro, rašybos ir įvairių kitų me
no sričių ir mokslų prelekcijos. 
Joms pakviesta žymūs meninin- 
kai-mokslinjnkai. Visos prelek
cijos bus Brooklyn Academy of 
Music, 30 Lafayette St.

Spalių 14, bus atidarymas se
zono su įvairia programa.

už “konsilmanus,” nes jie maši
noje nebus sudėti. Gavus balsa
vimo lakštą ir susiradę darbie- 
čių vardus — nebalsuokite kry
žiuku, kaip kad paprastai buvo 
daroma, bet numeriais. Darant 
priešingai — baldas neturės jo
kios vertės ir bus numestas.

Hollander™ numeris 1, Arm
strong 2, o Gėlo 3. Šią pastabą 
visi gerai įsitčmykite!

Kalbėjo dar advokatas Gols- 
tin, 10 metų dirbęs prie demo
kratų, dabar gi likęs darbiečiu. 
Jis darė daug pakartojimų iš 
Hollanderio kalbos, ypatingai, 
kaip reikia balsuot.

Pagaliaus, poros valandų su
sirinkimo kalbas juk negalima 
žodis žodin nukopi j uot ir per
duot skaitytojui, kad suprastų 
jų visą reikšmę. Tokiam darbui 
reikia mokėt naudot greitraštį.

Susirinkimas baigėsi jau po 
vienuoliktai valandai nakties, o 
paskui visi nuėjo apačion gert, 
valgyt ir linksmintis.

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po lermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vSliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN. L L N. T.

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liofhis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Bau

B
■ Lietuvių Auglių Kompanija

>' t;

Užprenumeruok Dienraitį
J. N.

žodžius susirinkimui.
Mizara,Gesinant užsidegusią ledaunę, 

Flatbush Avenue ir 32nd St., su
žeista 3 gaisrininkai, J. Hogan- 
kamp, P. Remish ir T. Hayes.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą' kainą
Parsatndau automobilius vestuvSns 

parėrn, krikštynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė. 
'(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

■ « l i ..1 11




