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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
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Papa K emiąs Japonų 
Karų prieš Chiniją

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyn e $7-00 

Metams

KRISLAI
Kurie Galite, Padėkite. 
Poeto Motinai Dovanėlė. 
Uždavinys Daro “Erelį iš

Varnos.”
Lenkijoj.
Jugoslavijos Padangė

Blaivosi.
Rašo R. Mizara.

Pereitą trečiadienį brookly- 
niečiai turėjo tikrai gražų va
karą paminėjimui 20 metų nuo 
Juliaus Janonio mirties.

Meno Sąjunga nusitarė šita 
proga pasiųsti dovaną Juliaus 
motinai, senutei Marijonai Ja
nonienei, kuri gyvena Baltimo
re! ir jaučia vargą-biednatvę.

Ant vietos tam tikslui 
sumesta virš $29.

buvo

davė 
bent

Darbo Federacija Lyg 
Žada Tartis su CIO

Drg. A. Bimba, tačiau, 
sumanymą, kad surinkti 
$50. Susirinkimas tam sumany
mui pritarė ir pareiškė pageida
vimą, kad tie, ką nedalyvavo va
kare, bet gali, pridėtų prie šios 
sumos po pusdolerį ar daugiau. 
Kai surinksim $50, tuojau siusi
me poeto motinai.

Gerieji Brooklyno ir apielin- 
kės lietuviai: kurie tam tikslui 
pritariate ir galite, prisidėkit 
prie šito užmanymo realizavi
mo: paaukokite sulyg išgale.

Ir tai padarykit skubiai, 
pinigų Meno Sąjunga ilgai 
laikys. r

Pinigus galite priduoti
“Laisvę” arba Sąjungos sekre
torę, B. šalinaitę, “Laisvės” an
trašu.

Pasiųskim gražią žuvusiojo 
genijalaus poeto motinai dova
nėlę!
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Kadaisę lankęsis Amerikoj 
Vilniaus Vadavimo Sąjungos at
stovas, p. Uždavinys, Kauno 
laikraštyj “Dienoj” rašo apie 
Ameriką.

Be kitko, jis daug vietos pa
švenčia apie tai, būk Bimba ir 
Mizara labai kovoją prieš Tys- 
liavą ir vice-versa. -

Pacitavusi tai, “Vilnis” daro 
šitokią išvadą: s

“Ištikro, juk visiems brook- 
lyniečiams žinoma, kad Tys- 
liavos ir fašistinės Vienybės 
“faitas” prieš Laisvę lygu 
varlės prieš dalgį šokinėjimui. 
Pastatyti jį dideliu Laisvės ir 
•dd. Bitnbos su Mižara kariau- 
.toju, tai padaryti erelį iš var
nos.”

Paskaitykit žinelių iš fašistų 
valdomos Lenkijos:

1,500,000 mokyklinio amžiaus 
vaikų nebeina j mokyklas.

Pereitais metais 20,963 jau
nuoliai nusmęrkta teismų už vi
sokius kriminališkus nusižengi
mus.

Vienoj VarSavoj randasi 
8,500 jaunų “valkatėlių.”

Nuo 25 iki 30 nuoš. kareivi
nio amžiaus jaunuolių nebetin
ka kariuomenei dėl blogos svei
katos.

Lenkijos miestai pilni jaunų 
prostitučių, kišenvagių, ir jaunų 
elgetų.

Denver, Colorado. — Ka
da CIO unijų konferencija 
iš Atlantic City atsiuntė su
važiavimui Amer. D. Fede
racijos telegramą, kurioj 
kvietė į derybas, siekiant 
apvienyt unijinį judėjimą 
šioj šalyj, tai Federacijos 
prezidentas Wm. Green iš 
pradžios atmetė pakvietimą.

Bet spal. 14 d. Federaci
jos valdybos komitetas su 
Green’u priekyje"jau pats 
įnešė suvažiavimui lygtinai 
priimt CIO pakvietimą, at
sakant telegrama kvietė
jams.

Savo atsakyme Federaci
jos vadai nesutinka, kad tai
kos derybų konferencijoj 
tarp Federacijos ir CIO, in- 

jdustrinių unijų, dalyvautų 
po šimtą atstovų iš vienos ir 
antros pusės. Jie bijo de
mokratiniai - s k a i 11 ingos 
konferencijos. Bet Federa
cijos valdovai sutiktų pas
kirt “išmintingo skaičiaus” 
komitetą tartis su tokio pat 
dydžio CIO komitetu.

Savo telegramoj Federa
cijos viršininkai taip nukal
ba, lyg siūloma konferenci
ja dėlei CIO unijų “sugrįži
mo” į Darbo Federaciją. 
Pustuzinis delegatų reikala
vo balso pataisymams bęi 
pastaboms prie tos telegra
mos. Bet Green nedavė jiem 
žodžio ir ant greitųjų per
varė per suvažiavimo balsa
vimą. '
Tačiaus New Yorko Times 

ir kiti spaudos pranešimai 
spėja, kad vis dėl to galės 
įvykt derybos tarp CIO ir 
Darbo Federacijos, nors ir 
nesitiki, kad taika būtų pa
daryta greitu laiku.

Japonai Nukirto Galvą Ven
grui Pulkininkui (

London. — Japonai sučiu
po tarnaujantį Chinijai ven
grą pulkininką Iv. M. Ton- 
falvy-Martiną ir nukirto 
jam galvą, kaip “negeisti
nam svetimtaučiui?’

Italy Fašistai Įkalino 26 
Pažangius Profesionalus
Roma. — Per dvi dienas 

Italijos fašistų teismas sla
pta nuteisė kalėjiman 26 ra
šytojus, advokatus, gydyto
jus ir kitus profesionalus už 
propagandos, skleidimą 
prieš Mussolinio valdžią. 
Jiem skirta kalėt nuo šešių 
mėnesių iki 18 metų.

Tie priešfašistiniai veikė
jai, be kitko, buvo kaltina
mi, kad turėję ryšius su Pa
ryžiaus komunistais.

CIO Pažymi Farmerių 
-Darbininkų Bendrumą

Tas viskas, aišku, verčia kiek
vieną protaujantį žmogų kovoti 
prieš fašizmą. I '

Gerai žinodamas tasias pasi
baisėtinas sąlygas, net žymusis 
lenkų pianistas, Ignacas Pade
rewskis, atvirai pareiškė stojąs 
į anti-fašistinj judėjimą.

Jugoslavijoj anti-fašistinis ju-. 
dėjimas taipgi gražiai vystosi.

Tik nesenai visos opozicinės' 
(demokratinės) partijos sudarė 
savos rūšies Liaudies Frontą 
kovai prieš fašizmą.

Labai svarbu, kad susitaikė 
serbai su kroatais. Iki šiol tarpe 
šitų tautų liaudiškų partijų ėjo 
kova. H '

Dabar, sakoma, serbai, kroa
tai ir slovėnai susitarė ir pasiri
šo bendrai veikti už sušaukimą 
steigiamojo šeimo, kuriame turi 
būti pagaminta nauja krašto 
konstitucija.

Chinija šaukiasi Tautų Ly
gos Pagelbos Prieš 

Cholerą ir Kt.
Geneva. — Chinija atsi

šaukė į Tautų Lygą, kad 
duotų greičiausios medika- 
lės pagelbos prieš cholerą ir 
kitas siaučiančias ligas, ku
rių epidemijos išsivvstė per 
Japonijos karą prieš Chini
ją. : >

Tautų Lygos susirinki
mas yra paskyręs $460,000 
kovai prieš epidemįškas li
gas.

Shanghai; spal. 15.—-Chį- 
nietės aukoja sidabrinius ir 
auksinius žiedus ir kitus 
brangius daiktelius fondan 
apsigynimo nuo Japonijos.

Jerusalem, spal. 15. — 
Arabai partizanai kovoto
jai užmušė du anglus polici
ninkus ir sužeidė 12 žydų, 
Palestinoj.

Svarbu tai, kad serbų demo-

kratinės partijos, pagaliau, pri
pažino, jog kroatai ir slovėnai 
yra atskiros savistovios tautos 
ir jos, kaipo tokios, turi būti 
traktuojamos demokratinėj Ju
goslavijoj.

Atlantic City, N. J. — In
dustrinių CIO unijų vadai 
savo konferencijoj spal. 14 
d. priėmė rezoliuciją, kur 
pareiškia farmerių ir darbi
ninkų reikalų bendrumą ir 
remia sumanymus išleist įs
tatymus, kurie užtikrintų 
Amerikos ūkininkams bent* 
vidutines įplaukas:

“Industrinių Unijų Orga
nizavimo Komitetas (CIO) 
pripažįsta, -kad pramonės 
darbininkai ir farmeriai tu
ri bendrų reikalų. Vieni su
daro svarbiąją naminę rin
ką produktams kitų ir nuo
latinė lygsvariška gerovė 
mūsų šalies .priklauso nuo 
to, kad viena ir kįta grupė 
turėtų gana įplaukų pirkt ir 
naudot produktus pagami
namus antros grupės. O kas 
stengiasi sukelt priešingu
mus tarp pramonės darbi
ninkų ir farmerių, tai yra 
senieji išnaudotojai vienų ir 
Kitų. a .

“Ęarmeriai ir farmų dar
bininkai turi teisę gaut tin
kamą dalį visų šalies įplau
kų, ir Industrinių Upijų Or
ganizavimo Komitetas nuo
širdžiai rems įstatymų su
manymus, reikalaujančius 
nustatyt farmų produktams 
tokias kainas, idant farme
riai nebūtų priversti savo 
produktus pardavinėt pi
giau negu lėšuoja juos, iš
auginti.” z

CIO konferencija taip pat 
išnešė rezoliucijas, Kur 
smerkia Republic Plieno 
korporaciją ir Chicagos po
liciją už nužudymą 10. strei
kierių;/ ir reikalauja, kad 
šalies valdžia ištirtų ir nu
slopintų šaikas “vigilančių,” 
fašistinių padaužų, kuriuos 
fabrikantai naudoja strei
kam laužyti ir kovojantiem 
darbininkam terorizuoti bei 
žudyti.

NAnkingo Amerikiečių Pro
testas prieš Japoniją

Nanking, spal. 15.^ — 
Amerikiečių kolonija Nan- 
kinge, Chinijos sostinėje, 
pasiuntė reikalavimą Jung
tinių Valstijų valdžiai, .kad 
nepraleistų Japonijai senos 
geležies nei kitų karo me
džiagų. Smerkia japonus, 
kaip Chinijos užpuolikus, 
kurie iau nuodų dujomis 
žudo cninus.

Pittsburghe, Pa., spal. 14 
d. pasirodė sniegas. Tempe
ratūra buvo 30 laipsnių.
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Du chinai pabėgėliai per bombardavimą Shangha- 
jaus ištiesę rankas prašo Franci jos koncesijos sar
go perleisti juos j saugią vietą.

-—......................-.. ............... . <

Žmogžudis Misionierius Sako, 
Kad “Dievas Atleis”

Lexington, Kentucky. — 
Protestonų kunigas misio
nierius Miller O. Johnson 
nušovė savo moterį ir jos 
mylėtinį W. Rue, užtikęs 
juos besimyluojant automo
bilyj.

Areštuotas, dabar kuni
gas sako: “Esu tikras, kad 
dievas man atleis. Nors Bi
blija rašo ‘neužmuš^/ bet ji 
taip pat rašo ‘nesvetimote- 
riauk’.’r

Romos Armija Pavojus 
Anglų-Franc. Kolonijom

CHICAGOS VALDOVAI GAVO $100,000 IŠ
PLIENO BOSŲ UŽ STREIKIERIŲ ŽUDYMĄ

DARBO FEDERACIJOS VADŲ VIENYBĖ SU 
GENGSTERIAIS POLITIKIERIAIS PRIEŠ CIO UNIJĄ

Atlantic City, N. J.—Re
public Plieno korporacija 
išmokėjo 100 tūkstančių do
lerių Chicagds & Kelly-Naąh 
valdiškai mašinai, kuri už 
tai surengė kruvinąją Me
morial Dieną South Chicago 
prieš ramius streiko pikie- 
tininkus, ir ant vietos nu
žudė dešimt darbininkų. To
kį Chicagos politikierių 
gengsterių sąmokslą su Re
public Plieno bosais įrodė

riaispir skebiniais fabrikan
tais, ir kas dar bjauriau — 
Chięagos Darbo Federaci
jos vadai remih,*' tą Saiką 
prieš industrinių unijų dar
bininkus.

Kada buvo įnešta Chica
gos Darbo Federacijos uni
jų tarybai rezoliucija, rei
kalaujanti pasmerkt žudi
kus plieno streikierių, tai 
federaciniai vadai užreiške, 
jog visi nušautieji buvo tik 
CIO unijos nariai ir todėl

Be nušautų, policija South 
Chicagoj dar 97 sužeidė, o 
juos nuvežus į ligonines, 
tiem sužalotiem darbinin
kam per dienų dienas nebu
vo duodama jokios dakta
riškos pagelbos, nes. taip pa
tvarkė miesto ponai.

Roma. — Italija pasiuntė 
dar tris pilnus kareivių lai
vus į savo koloniją Libiją, 
šiaurinėj Afrikoj.
\ Per dvi savaites Mussoli
nis permetė į Libiją 50,000 
savo arniijos. Anglija ir 
Francija į tai žiūri, kaip į 
grūmojimą jų kolonijom. 
Aigiptas, Anglijos pusiau- 
kolonija, jau siunčia savo 
k^ro jėgas į pasienį Libjjos, 
Italijos kolonijos*

v v t it n i JEfl Mik JI O a* »
CHINAI NEAPSAKOMU 
SMARKUMU PLIEKIA 
JAPONUS SHANGHAJUJ

tigrais faktaisVan A. Bitt
ner, kalbėdamas konferen-] atmetė rezeliuciją. < 
cijoj CIO unijų vadų. Jis 
yra Chicagos apskričio CIO 
plieno darbininkų direkto
rius. : /

Kalbėtojas išdėstė, kaip 
dabartinė Chicagos valdžia 
veikia išvien su kriminalis
tais; gengsteriais, raketie-

j Liaudiečiai Nušovė 7 
Italijos Orlaivius

Valencia.—‘Ispanijos liau- 
diečiai per dieną nukirto 
septynis Italijos " lėktuvus 
“Fiat” šiaur-rytiniame Ara
gon fronte, kaip N. Y. Dai
ly' Workerio koresponden
tas J. North tiesioginiai 
praneša darbininkiškai Am
erikos spaudai.

Liąudies armija žygiuoja 
pirmyn visuose frontuose, 
jis rašo, tik apart Asturijos. 
Užsieniniai karo tėmytojai 
sako: jeigu tik būtų atida
rytas Frahcijos rubežius 
praleist karo reikmenis Is
panijos rėspublikai, tai ka
ras su fašistais tuoj būtų 
užbaigtas. Dabar gi jie yra 
geriau ginkluoti už liaudiė- 
čius.

Asturijo.j Krito 20,000 
Fašistų

Fašistai šiek tiek pasiva
ro pirmyn tik Asturijoj, pa
čiame šiauriniame kampu
tyje, bet kalnų-pozicijų lai
mėjimas fašistams baisiai 
brangiai atsieina. Per 48 
paskutines dienas Asturijos 
milicininkai ten išžudė 20,- 
000 fašistų karių. . ? .

Shanghai, spal. 15.—Chi
nai, kovodami neapsako
mu įnirtimu, įsiveržė į “ja
poniškąją” šio miesto dalį 
Hongkew ir užėmė tuzinus 
gatvių, tarpgatvių ir kitų 
pozicijų tame japonų cent
re. Chinai laimėjo eilę tie
sioginių mirtinų mūšių dur
klais ir kardais.

Chinai keliais atvejais, 
kaip sakoma, “žaibo greitu
mu” užklupo japonus “visai 
netikėtai.”

Chinų kanuolės ir bombi- 
niai lėktuvai supleškino 
įvairias japonų apdrūtintas 
pozicijas ir barikadas gat
vėse. Numetė daugiau kaip 
200 didelių oro bombų ant 
japonų, sudaužydami ir 
daug priešų namų Hong- 
kew.

Kada nauji tūkstančiai 
japonų, atvežtų laivais, mė
gino išlipti ant kranto ties 
Liuho, tai chinai minomis, 
sprogimais ir kulkasvai- 
džiais išžudė didelį daug} 
japonų, kad likusieji gyvi 
tik džiaugėsi gavę atgal pa
sprukt į laivus.

Milionai Dolerių Nazių 
Propagandai Amerikoj
Boston, Mass. — Naziai 

laivais iš Vokietijos įšmuge- 
liuoj a daugybę savo propa
gandos knygpalaikių, lape
lių ir laikraščių. Įrodomai, 
jie tuo tikslu išleido bent 
pustrečio miliono dolerių 
Amerikoj. Tarp vyriausių 
hitlerinių . propagandistų 
yra du Henry Fordo auto
mobilių fabriko inžinieriai- 
bosai. ' * .

Toki dalykai 7 paaiškėjo 
Massachusetts valstijos seL 
mėlio komisijoj, kuri nagri
nėja “radikalų veikimą.”

J. L. Spivak, šaunus dar
bininkų laikraščių reporte
ris, liudydamas komisijai, 
parodė, kad bostonietis Ed. 
Hunter yra direktorius hit
leriško ir kukluksinio judė
jimo. Jis yra galvą.vadina- gu Mussolinis pradėtų savo 
mo Industrinio Apsigvnimo ~ -------T—
Komiteto, prieš^-žydiškos, 
prieš-katalikiškos ir prieš- 
ateiviškos organizacijos;

Tie gaivalai ne tik apdir- 
bineja planus nuverst Ame
rikos demokratiją, bet 1935 
metais buvo padarę sąmok
slą nugriaut net Meksikos 
respubliką, k;aip parėdė SpL 
vak. ' . . '

vi 
M

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus x išleido patvarkymus 
chinams katalikų kunigams 
ir misionieriams, kad ragin
tų žmones pagelbėt japo
nams nukariaut Chiniją, 
kaip praneša Associated 
Press. Nes, sako, Chinijai 
labiausia gręsia bolševizmo 
pavojus, jeigu ji nebus už
valdyta Japonijos. Katali
kai ' kunigai ir misionieriai 
turį skelbt, kad japoniška 
“civilizacija” bus Chinijos 
gynėja nuo komunizmo pa
vojaus; todėl jie turį žiūrėt, 
kad nekenktų japonams

katalikų darbuotojai turi 
lygiai gelbėti.

Associated Press rašo, 
kad apie tokius popiežiaus 
patvarkymus sužinota iš pa
tikimų Vatikano šaltinių, 
nors popiežiaus valstybės 
antrasis sekretorius kun. D, 
Tardini tatai užginčija.
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Plėšikas Pagydė Advokatą, 
Apvogdamas Jįjį

Waltham, Mass. — Naktį 
C” iovė į sergančio advo-

J. W. Gronino miega-, 
ipąjį kambarį plėšikas. F 
jodamas, kad įsiveržėlis n 
šautų, advokatas pasah 
“aš (neturiu revolverio; sts 
čiuj tik vaistai.”

Plėšikas užklausė, kuom 
advokatas serga. Kai šis at
sakė, tada plėšikas užreiš- 
kė, “ko tamstai reikia, tai 
tik gerai išmasažuot, iŽ- 
braukyt nervų centrą užpa
kalyj kaklo.” Ir pradėjo 
taip smarkiai masažuot, iki 
advokatas ėmė protestuot. 
Bet advokatas po to greit 
pasveiko.

, Plėšikas vardu R. E. Ul
rich paskui tapo areštuotas. 
Advokatas gi teisme sakė: 
jis tiek patarnavo mano 
sveikatai, kąd aš nesigailiu 
trijų ar keturių dolerių, ku
riuos jis nuo manęs pasičiu
po.

Bet plėšikas tą pačią nak
tį buvo jau pasigrobęs $525 
iš dviejų kitų žmonių. Jis 
laikomas teismui po $25,000 
parankos.

t e,
a ;
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Anglija ir Francija žada 
Pripažint Gen. Franco’ui 

Karo Teises?
Paryžius, spal. 15. — Jei- 

i 
armiją Šaukt namo iš Ispa
nijos, tai Anglija ir Franci
ja pripažintų generolui 
Franco’ui pilnas karo rei- 
ses, kaip praneša United 
Press>

Sakomi, -kad Mussolinis 
nusprerjdęs ištraukt 5,000 
savo juodmarškinių iš Ispa
nijos (bet jų ten dar liktif 
kokie 180 tūkstančių).

Mussolinis Pils Naujo 
Kraujo Jųodmarškiniams 

Ispanijoj
Roma, spal. 15. — Prane

šama, kad Mussolinis atšau
kiąs iš komandos vietų Is
panijoj savo generolus A» 
Terruzzi ir E. Bastico dėl 
dviejų priežasčių: vieną, tai 
Ispanijos fašistų vyriausias 
komandierius Franco pyks- 
ta, r ■ • “
daug garbės

Ispanijos fašistų vyriausias 

ta, kad tie generolai per
daug garbės savinosi už Bil
bao paėmimą; antra gi, 
Mussolinis mato reikalą 
“įpilt naujo kraūjo” į juod
marškinių komandą Ispani
joj, pasiunčiant ten jaunes
nius komandierius.komandierius.

ORAS r'
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Ifio Oro Biuro spėjimą.
Vakar temperatūra bu\ 

50 laipsnių. Saulėtekis 6:0* 
saulėleidis 5:17.
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^Puslapis Antras

nei vienai minutei ir labai ap-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Ispanijos fa-

lyvauja tokia didelė ir galinga 
valstybė, kaip Amerikos Jungti
nės Valstijos. Mes žinome, kaip 
labai Amerikos liaudis myli tai-

____, at 
the Post office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

every day, except Sunday
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
.'g'

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year.................. $5.50
Brooklyn, N. Y., per year............... $7.00
Foreign countries, per year..............<$7.50
Canada and Brazil, per year.......... $5.50
United States, six months............... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months........ $3.75
Foreign countries, six months........ $4.00
Canada and Brazil, six months... $3.00

..^Entered as second class matter March 11, 1924,
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CIO Rezoliucija dėl Reikalingų 
Darbininkams Federalių ir Valsti- 

jinių Įstatymų
tL.' Skaitlinga konferencija CIO, industry 
; nių unijų Atlantic City, N. J., spalių 13 
' d. vienbalsiai priėmė sekamą rezoliuciją 
. su reikalavimais federalių ir valstijinių 

1 įstatymų kaip dirbantiem, taip ir bedar- 
į; bTam:
h ‘“ Svarbiausias dalykas kiekvienam dar- 
£ bininkui yra užtikrinimas jam darbo. 
: Tas užtikrinimas turi kiekvienam dar- 

bininkui suteikt įplaukų, kad jis su šei- 
:: myna galėtų žmoniškai pragyventi.

Organizuoti darbininkai per Amerikos 
t Į)ąrbo Federaciją iki šiol nekreipė pa-/ 
•• kankamo dėmesio į šį pamatinį reikala- 
£ vlmą. O Amerikos pramonė tikrai be
* gailesčio atiminėjo iš darbininko tokį už- 
į ‘tikrinimą, bile tik patenkint savo biznio 
Ė sumetimus pramoniškose varžytinėse.

CIO dabar paskelbia, jog pamatinis
> punktas šios organizacijos programoj 
f dėl reikalingų įstatymų ir ekonominių 
4 pagerinimų yra toks.

“Kiekvienas darbininkas turi teisę tu- 
: rėti darbą, ir jam turi būt užtįkrintas' 
į* darbas.”
į.,, Bedarbė vis aiškiau pasireiškia, stam- 
; Jtriose pramonėse, kurios gamina ‘pasto- 
į vius’ dirbinius, taip pat pramonėse, ga- 
*; minančiose kasdieninio vartojimo* Teik-1 
į;Tptenis. ši didėjanti bedarbė, aišku, paei- 
£ na iš to, kad žmonių-masės neturi gali- 
< mybės išpirkt gaminamus produktus; to- 
z dėl mažėja jų pareikalavimas; kita be- 

darbės priežastis tai techniški pa^erini- 
į Ūlai, įvedinėjimai naujos mašinerijos ir 

kitų priemonių, prie kurių mažiau terei-
* kia darbininkų.
> Dabartiniu laikų, vos pasirodžius žen

klams užsakymų (orderių) mažėjimo,
Z korporacijos tuoj ima paleidinėti darbi- 
? ninkus, ir ant jų suverčia visą vargo naš- 
£ tą dėl biznio mažėjimo.

CIO, todėl, siūlo sekamą programą 
į įstatymų, kuriais būtų apsaugota ir pa-
> gerinta galimybė darbininkams organi-
; zuotis ir taip pat užtikrinta kiekvienam 
X darbininkui teisė turėti sau darbą: 
; 1. Turi būt išleista federaliai įstaty-
y mai, pagal kuriuos visi tarpvalstijiniai 
f bizniai būtų priversti gaut leidimus. 
J Kiekvienas biznis, norėdamas išlaikyt to
il kį leidimą,, turi vykdyt taisykles, apgi
nančias darbininkų teises pagal Jungti- 
į nių Valstijų įstatus. Tokios rūšies fe-
* (Jėraliai įstatymai yra sėkmingiausias 
\ būdas priverst samdytojus palaikyt dar-
* bininkų teises.
J ^2. Turėtų būt išleista federalis įstaty- 
*mas,- kurisa apribotų darbo valandas ir 

• ? nustatytų ’būtinas algas, žemiau kurių 
J samdytojai negalėtų mokėt savo darbi- 
jninkams. Toks įstatymas būtų pamati- 

| Jnis dėsnys padidinimui darbininkų skai- 
■■i čiaus įvairiose pramonėse ir taipgi pa

šeštadien., Spalio 16,1937

naikintų žiaurias skriaudas, kurios da
bar. viešpatauja daugelyj pramonių ../.

Šitaip įvairios pramonės ‘sugertų’ dau
giau darbininkų ir užtikrintų pamasinę 
algą, užtenkamą žmoniškam pragyveni
mui.

3. Federalė valdžia turi pripažint teisę 
kiekvienam darbininkui turėti darbą, iš 
kurio jis ir jo šeimyna galėtų prideran
čiai pragyventi. O darbininkams, kurie 
dabar visai ar laikinai paleidinėjami, tu
ri būt paskirta gana pinigų iš šalies iždo, 
kad galėtų būt palaikomi vieši valdiški 
WPA ir PWA darbai, idant užtikrint 
kiekvienam darbininkui tokį dąrbą, jei
gu jam prireikia jo. . ■>

Iš šalies iždo' taipgi turėtų būt pas
kirta ganėtinai lėšų, kad suteikt jaunuo^ 
Hams? progas darbo ir apšvietos šioj ša
lyj, nes dabar milionai jaunuolių negali 
rast sau vietos pramonėj ir negauna lėšų 

■įgyt apšvietą. :J 4. Federaliai socialės apdraudos įstatai 
Jįturėtų būt keliais atžvilgiais pataisyti, 
idant praplatint tų įstatų veikimą ir pa
didint pašalpas bei pensijas... Tokius 
pataisymus galima sekamai išreikšti:

(A) Senatvės apdraudos sistema tūrė
tų būt pagreitinta• ir praplatinta:

1. Mėnesinės pensijos turėtų būt pra
dėtos mokėt 1939 m., o ne 1942 m. Tokios 
pensijos taipgi turėtų būt padidintos an- 
kstybesniais metais.

2. Turėtų būt aprūpinta pašalpomis 
našlės ir našlaičiai, nežiūrint, kokio am
žiaus būdami mirė jų duonpelniai.

3. Pensijos turėtų būt įvestos darbi-
minkams, kurie per nelaimingus nuoti- 
kius ar ligas visai praranda gabumą 
dirbt. • ~ x

(B.) Bedarbių apdrauda turėtų būt 
praplatinta taip, kad ją gautų visi dar
bininkai, neturintieji darbo .dėl bile ku
rios teisėtos priežasties. , >

(C) Turėtų būt įvesta pilna sveikatos 
programa, kuri teiktų tinkamą piniginę 
ir medikalę pagelbą. '.

(D) Ta programa turėtų būt tiek pra
platinta, kad apimtų lauko ūkio darbi
ninkus, namų tarnus ir. tarnaites, mari-, 
ninkus; ir nedarbo pensijų programa. 
taip pat turėtų būt pritaikdųia darbipin-. 
kams ir tarnautojams fedeųali^<į3t^igų, 
kurios ne pilnai yra nuosavybė Jungtinių 
Valstijų valdžios.

ATSKIRŲ VALSTIJŲ ĮSTATYMŲ 
PROGRAMA

Prie federalių įstatymų, apginančių 
teisę darbininkams organizuotis delei ko
lektyvių (bendrų) derybų su samdyto
jais, turėtų būt dar atskirose valstijose 
išleisti toki įstatai:

(1) Įsteigt Valstijinę Darbo Santikių' 
Komisiją, kad saugotų darbininkus nuo 
skriaudų.

(2) Apribot teismų galią, kad jie nega
lėtų taip išdavinėti indžionkšinus prieš 
darbininkus “ginčuose” su samdytojais.

(3) Uždraust mėtyt iš gyvenamų na
mų bedarbius ir streikierius.

(4) Apsaugot pilietines laisves ir už
draust bet kokius vietinius (kaip kad 
miestų) įstatymus, kurie varžytų tokias 
laisves. , k

(5) Apribot ir kontroliuot skyrimus
specialių šerifų ir uždraust korporaci
joms apmokėt tokiem pagelbiniam .šeri
fam. ,

(6) Aprėžt ir kontroliuot veiksmus de
tektyvų, privačios policijos ir privačių 
sargybinių. ■

(7) Įvest bendras derybas dėlei sutar
čių, tarp Valstijos ir privačių asmenų - 
(darbininkų). • ' , ' .

(8) Išleist įstatymą, kuris..: žiūrėtų,r 
idant samdytojai tikrai išmokėtų dar
bininkams algas.

tariame kreiptis į Foreign 
Language Information Ser
vice, 221 Fifth Ave., New 
York, N. Y. Galite rašyti ir 
lietuviškai,' jie detališkai 
nurodys, kaip ir ką reikia 
daryti. Mes nesame susipa
žinę su tomis technikinėmis 
smulkmenomis.

Kiek mums žinoma, po 
septynerių metų pirmosios 
pilietinės popieros esti ne
begeros ir reikia jas imti 
antru kartu.

Beje, viename klausime 
į Visais šiais plausimais pa- sakote esąs šios šalies pilie-

- 1. Ar galima parsitraukti 
į iš Lietuvos brolius arba se- 
-seles nepilieči^s? Esu nepi- 

,f -lietis Šios šalies.
I • 2. Esu išgyvenęs Ameri-
* ^koje 24 metus. Esu pilietis 

t$ios šalies. Aš noriu gauti 
Jdžįlį turto, turiu paliktą Lie- 

; *fSivoje, kurį valdo du broliai 
Jir sesuo.

įįį ,3. Ar pirmos pilietinės 
įeros yra geros po sep- 
rių metų, ar galima rei- 

lauti antrųjų? J. M.
Atsakymas..

pra- 
ąrbi-

Baisi Daugybė Nazlą ir Ita
lijos Ginklų pas Ispanijos 
4 Fašistus i .*

Madrid
šistai pietiniame fronte turi 
tokią daugybę Italijos ir 
Vokietijos kanuolių ir gink
lų, kad negalima būtų nė 
apskaitliuot, sako respubli
kos valdžia. ’

,Tokio. — Japonai skelbia
si, kad jie apsupę ir sunai
kinę 700 chinų prie Shichi- 
achango, šiaurėje.

tis, o kitam — nepilietis. 
Kreipiantis informacijų rei
kia pasakyti teisybę

Kolektyviai Reikia Atremti Už 
puolikus ir Apginti Taiką

Dr-go Litvinovo, Sov. Sąjungos Užsienio Reikalą Komisaro Kalba, Sakyta Tautą Lygoj
.(Pabaiga)

Fašistiniai Barbarai Rolėj “Ci
vilizacijos Gelbėtoją”

Tenka pridėti, kad antiko
munistinio nusistątymo aiškini
mas vis daugiau ir daugiau ne
pamatuotas. Kadą jie kalbą apie 
bolševistinį režimą, kaipo ski
riamą išnaikinimu^ tai tankiai 
prideda žodžius Tir. jam, pana
šias tvarkas.” Ne:retai,tenka iš-. 

; girsti, i kad visos i deipokratinės. 
parlamentarinės šalys > būk yra 
išvakarėse bolŠevizavimosi. Iš 
čia jau netolt : prie i tvirtinimo, 
kad reikia jas• gelbėti iš. grūmo
jančios pražūties, kaip yra da
bar daroma Ispanijoj, keliu gin
kluoto įsikišimo ir &nt jų užpuo
limo. Mes turimfe pavyzdį Chi- 
nijoj, kurią vargiai gAlima pri- 
skaityti prie demokratinių šalių. 
Vienok ir ant Chinijos padary
tas užpuolimas ir jis pridengtas 
obalsiu kovos su komūnizmu. 
Mes matome ir pačioje Europo
je, kaip Šalys,'nužymėtos arti
moj ateityj .užpublimui; jau iš- 
anksto yra paskelbtos bolševisti- 
nėmis, arba patekusiomis po bol
ševikų įtaka. O tą daro agreso
riai, kad pasktii pateisinti savo 
užpuolimo žygius. Bent kuri ša
lis, kuri planuojama užpulti, ga
li būti nužiūrėtą užsikrėtusi bol
ševizmu, nes tam jokio įrodymo 
nereikia, o tikfAižįęp^jdięna iš 
dienos tvirtinti spaudoje, oficia- 
lėse valdininkų kalbose, darant 
išvadas, kad reikią ją gelbėti, ir 
netiesa bus panaši į tiesą.

Aš esu tikras, į<ad kiekvienas 
sveikai mąstąs žrpogūs pilniau
siai supranta tuštumą agresorių 
prieškomunistįnių. obąlsjų, ku- 
rie. fąi^ obąl^a&M Jęąukųoja-

' si? bet iš p^įaybos; vSVgT^i šia
me atsitikime ėsahčloš savd vie
toj, tylomis išklauso' kvailų pa
siteisinimų. Pavojus yra tame, 
kad agresoriai tą tylėjimą gali 
suprasti, kaipo sutikimą su jų 

' pasiteisinimais, ir dar daugiau 
didjnti agresijas, sudarant liūd
nas pasekmes ateityj. Aš manau, 
kad laikas užbaigtuęu fa‘pavo
jinga' agresorių agitaciją. Kad 
laikas tiems, kam iš tikro yra 
brangūs taikos reikalai, pasakyti 
agresoriškų valstybių papūgoms, 
kad jie diena, iš dienos kartoja 
kvailybę, ir kad jų kasdieninis 
tauškėjimas' nepateisina jų ag-(nori jos įstoti arba grįžti pas 
resijų; kad užpuolimą teikia va
dinti užpuolimu, nepaisant ko
kiu obalsiu jis būtų padengtas, 
nepaisant kiek šaukiama apie 
antikomunizmą—užpuolimą, pa
remtą ar tai gamtos turtais, at 
prekyba, strategija ąrba kuo ki
tu,—kad užpuolikas negali gauti 
tarptautinio pasiteisinimo, ne
svarbu kuo jig savo agresijas 
dengia. -.Ginkluotas įsikišimas ir 
įsiveržimas į kitos šalies terito
riją—yra laužymas tarptautinių 
susitarimų. Laikas taipgi pasa
kyti, kad tie Apaštalai pasiutu
sios neapykantos prieš ‘žmoniš-

' kūmą neturi teises šųk'ąiTti už 
žmonijos reikalus,.kad jie—at
gaivintojai pačios ‘žvėriškiąusios 
viduramžių ir senovės'teorijos— 
neturi teisės kalbėti Europos 
vardu, kad jie—degintojai, ir 
naikintojai geriausios žmonijos 
kultūros, perseĮęįotojai < pačio 
aukščiausio ir geniaįiškiausio 
mokslo, dailės ir literatūros,— 
yra neapkenčiami viso kultūri
nio pasaulio ir perstato save juo
kingais, kadą kalba apie “civili
zacijos gelbėjimą,”- vardan to 
šaukia į kryžiaus karą prieš ki
tas tautas, Tą atliekant, pareiš
kiant būtų padaryta didžiausias 
pasitarnavimas taikai.

SSSR Poziciją Įspąnijos 
, Rėik'dlu

šiomis dieppmis • kampaniją 
pateisinimui ag^ęsij.ų Ispanijoj 
praturtėjo dar vienu kvailu tvir
tinimu, būk Sovietų Sąjunga sie-

' kia užkariauti Ispaniją, arba,

blogiausiame atsitikime, nors 
užtikrinti savo įtaką Ispanijoj gailestaujame, kad Lygoj neda- 
ir tuomi suardyti pastovumą ant 
Viduržeminių Jūrų. Čia šiomis 
dienomis tiesą sakė Ispanijoj 
ministerių pirmininkas . ponas
Negrinas, kad Sovietų Sąjunga, ką, mes žinome jos teisingą pa
bėgyje viso piliečių karo, nieko, 
o nieko iš Ispanijos neprašė, ne
reikalavo ir nereikalauja. Sovie
tų Sąjunga neturi Ispanijoj nei 
mineralinių, nei ekonominių, nei 
strateginių reikalų, n^igi kokius 
kitus sumetimus. Sovietų Sąjun
gą interesuoja tik vienas-; daly-’ 
kas—pripažinimas teisių kiek
vienai tautai tžpp tvarkyti savo 
vidaus reikalus, kaip jai patin
ka, savo locnomis jėgomis, be 
įsikišimo užsienio valstybių, o 
dar daugiau užsienio armijų, ir 
neprileisti sudaryti Ispanijoj 
naują agresijų punktą Europos 
karui. Nors Sovietų Sąjunga iš 
pat pradžios sukilimo nepripa
žino ir nepripažįsta lygios teisės 
sukilėliams, vienok ji prisidėjo 
prie Nesikišimo Komiteto ir su
tiko ištraukti iš Ispanijos ne 
ispanus karius. Pasirašant tarp
tautinę sutartį, Sovietų valdžia, 
žinoma, turi teisę rūpintis tuom, 
kad ji nebūtų apgauta, prisilai
kydama sutarties, kada kiti ją 
laužo. <
Sustiprinti Tauty, Lygą ir Pa

kelti Autoritetą
Ponai, apie pavojų taikai da

bar nereikia nei kalbėti, nes tai
ka .jau, sugriauta. Nepaskelbtas 
karas vedamas Europoj ir Azi
joj ir jo tolimesnę eiseną sunku 
permatyti. Ir štai, kada mes su
sirenkame vienintelėj tarptauti
nėj organizacijoj, turinčioj tiks
lą išlaikyti a taiką, tau kiausiam 
patys :r’savę3: tkAs; įgalima ‘pada
ryti prašalinimui blogybių, su
laikymui užpuolimų, suteikimui 
įžymios pagelbos agresijų au
koms, pastojimui .kelio tolimes
nėms agresijoms, grūmojan
čioms kitoms šalims, ir apvaly
mui tarptautinės atmosferos, tai 
išgirdome atsakymą: universa
lizmas — štai mūsų išsigelbėji
mas.,,

Yra valstybių, kiirios Tautų 
Lygoj niekados nebuvo, yra to
kių, kurios buvo ir pasitraukė. 
Tūli delegatai mano, kad reikia 
atsiklausti vienų ir kitų,—ar ne-

mus ir ant > kokių sąlygų, ir 
kuom, jų supratimu, turėtų užsi- 
imt Tautų Lyga. Tame yra mūsų 
svarbiausias dienos uždavinys.

Šis klausimas buvo svarsto
mas ir pereitame Tautų Lygos 
plenume ir aš nurodinėjau tada, 
kad nėra tarpe mūsų universa
lizmo (visų tautų dalyvumo). 
Klausimas tik tame, ar galima 
universalizmą atsiekti tokia kai
na, ar gali jis prie šių diehų są
lygų duoti pasękmes ir ar iš tik
ro Tautų Lygą be. to yra visai 
bespėkė. Mes\ visi neužmirštame

Brtino Mussolitii, tai sūnus 
kruvinojo Mussolinio. Ir 
Brunę jau atsižymėjo kru
vinais darbais. Jisr Ethiopi- 
joj iš orlaivių: . žudė ..ethio^ 
pus, .o dabar padeda Gen. 
Franco žudyti ispanus.

sibjaurėjimą karu. Mes‘žinome 
ištikimumą Tautų Lygos taikos 
idealams dabartinio Jungtinių 
Valstijų prezidento ir valstybės 
sekretoriaus. Mes žinome, kokią 
pridedamąją jėgą gautų Tautų 
Lyga įstojus Jungtinėms Vals
tijoms. Aš vienok skaitau, kad 
Jung. Valstijos nėra toj padė
tyj, kad jos būtų pasirengę stoti 
į Lygą ir tik laukia mūsų pa
kvietimo, kad pirmoms nepada
rius tą žingsnį. Milžiniška, jau
čianti savo jėgas, valstybė ne
gali vaduotis tokiais mažais su
metimais, kad laukti, idant ją 
pakviestų. Aš esu įsitikinęs, kad 
jeigu Amerikos valdžia rastų ga
limu įstoti į Tautų- Lygą bent 
kokiomis sąlygomis, tai ji ne
lauktų mūsų pakvietimo arba 
užklausimo, bet rastų kelią, kad 
mums apie tai pareikšti, duot 
žinią....

Gerbiamas Chilės atstovas 
įvardino kelias Pietų Amerikos 
valstybes, kurios metai ar du 
tam atgal išstojo iš Lygos, kaip 
tai Honduras, Guatemala, -Sal
vador, Nicaragua ir Paraguay. 
Mes apgailime, kad jos pasitrau
kė, nes branginame bendradar
biavimą kiekvienos valstybės, 
didelės ar mažos. Bet aš nema
nau, kad gerbiamas Chilės atsto
vas manytų, jog sugrįžimas jų 
į Tautų Lygą būtų raktu išriši
mui prieš mus stovinčių klausi
mų, ir kad tų valstybių nędaly- 
vumas sudaro Tautų Lygos bes- 
pėkiškumą. Aš linkęs manyti, 
kad, kalbėdami apie universaliz
mą, jie turi mintyje tas tris di
deles valstybes, kurios jau buvo 
Lygoj ir trenkę durimis pasi
traukė, kurių politiką tik apibu
dinau. Mums siūlo paklausti jų, 
kaip Tautų Lygai geriausiai ko
voti prieš agresijas, užtikrinti 
nepaliečiamybę ir saugumą vi
sų jos narių,—paklausti tų val
stybių, kurios atvirai stojo, sto
ją ir praktikuoja agresijas ir 
ginkluotai kišasi į kitų valstybių 
vidaus reikalus, nepaiso tarptau
tinių sutarčių. Argi tų valsty
bių politika nėra tikras atsaky
mas į siūlomą paklausimą? Ar
gi tos valstybės (Italija, Vokie
tija ir Japonija) slepia ^avo at- 
sinešimą į kolektyvę kovą prieš 
agresijas? Argi jos nepalieka 
kiekvienos Valstybės likimą jos 
pačios apsigynimo jėgoms ir 
nestoja už kolektyves agresijas? 
Argi istorija Londono Nesikiši
mo Komiteto dar neduoda mums 
aiškaus supratimo to, kaip jos 
supranta kolektyves pareigas ir 
kaip Susitarimo “laikosi?” Pa
galiau, mes užtektinai susipaži
nę su susirašinėjimais ir pasi
kalbėjimais sąryšyj su laužy
mais Londono Komiteto susita
rimų, kad žinoti atsakymą į siū
lomus joms Užklausimus, ant ko
kių sąlygų jos galėtų grįžti į Ly
gą. Juk jau buvo tokis paklausi
mas. Aš nepamenu, ar buvo duo
tas kokis nors mums į tai atsa
kymas, nežinau, ar bus ir vėl at
sakymas į naują paklausimą. 
Bet jeigu jis ir bus, tai nepai
sant, kaip jis bus suformuluotas, 
jo turinys bus tik tokis: į Tau
tų Lygą mes grįšime tik prie 
sąlygų, kada ji mums netrukdyk 
pravesti agresijų planus, kada 
Tautų Lygą atsisakys nuo apgy
nimo savo narių, pripažins rasi
nę tautų nelygybę, teisę vienų 
viešpatavimo ant kitų ir teisę 
užkarti kitoms, tautoms mūsų 
režimą. > —

Ar gi reikalingas mums uni
versalizmas, tokiomis sąlygomis ? 
Neabejoju kokį atsakymą į šį 
klausimą turi didžiuma Lygos 
narių.

U n i v e r salizmo klausimas 
prieš mus kilo sąryšyj su reika
lavimu reforrfių Lygoj. Sulyg re
zoliucijos, priimtos nepaprasta
me plenume, reforma turi būti, 
kad sutvirtinus Lygą, padaryti 
daugiau efektyvę kovoj prieš ag
resijas. Lygos narių atsakymuo
se yra užtektinai vertingų pasiū
lymų, pamate kurių mes galime 
pradėti darbą ir baigti jį, žino
ma, prie visų gero nusistatymo. 
Bet jeigu Lygos pastangoj neat
sako pageidavimams visų jos na
rių, o tą liūdija pasiūlymai atsi
kreipti į apcharaktizuotas vals
tybes, tai būk esą nenaudinga 
tęsti pradėtą darbą. Būk geriau 
atidėti jį iki geresnių laikų, nes 
dabartinė Tautų Lyga yra ma
žos vertės taikos apgynėja.

Tautą Lygos Uždavinys—Su
valdyti Agresorius

Tautų Lygos reforma reika
lauja daug laiko, o dabartiniam 
plenumui tenka išrišti didelius " 
dienos klausimus. Mes turim at
sišaukimus dviejų Lygos narių 
—aukų agresijų, prašančių pa- 
gelbos. šie atsišaukimai pastato 
Tautų Lygą p<įeš didelį išban
dymą. Ji neturės bent kokio au
toriteto, negalės išlaikyti savo 
gyvavimo, jeigu atsisakys nuo 
atlikimo savo pareigų ir vien tik 
kalbės apie savo bejėgiškumą. 
Aš įstitikinęs, kad Tautų Lyga 
ir dabartinėj jos sudėty j gali 
suteikti, kaip Ispanijai, taip ir 
Chinijai, daug didesnę pagelbą, 
negu tos šalys skūpiai prašo, ir 
tuom Tautų Lyga ne tiktai ne
padidins, bet sumažins tarptau
tinį karo pavojų. Mes galime 
tik iššaukti nepasitenkinimą, ir, 
galimas dalykas, milžinišką ne
pasitenkinimą, iš kaltininkų da
bartinės tarptautinės netvarkos 
pusės, į užsitraukti užpuolamą iš . 
jų besąžiniškos spaudos pusės. 
Aš žinau, kad daugelis yra la
bai jautrių linkui tos spaudos 
minties, kuri taip pat provoka
cinė ir agresyvė, kaip ir valdžios, 
jąi duojąąėįog įsakymus. Bet aš 
gatavas ką nors atlikti tam, kad 
išgelbėjus dešimčių ir šimtų tūk
stančių žmonių gyvastis, sulai
kyti plėtimąsi agresijų, negu pa
taikauti agresorių jausmams.

Ponai, ką gali ir turi Tautų 
Lyga daryti prie agresorius? 
Mes žinome vieną išvadą anglo 
rašytojaus, kad geriausias būdas 
išsigelbėjimas nuo pagundos— 
tai nusileidimas jai. Aš žinau, 
kad yra tokių politinių gudruo
lių, kurie mano, kad ir nuo agre
sijų geriausias būdas išsigelbė
jimo, tai darymas joms nusilei
dimų. Jie išmetinėja Ispanijoj 
liaudžiai už jos didvyrišką pasi
priešinimą, kurį ji daro sukilu
siems generolams ir už tų gene
rolų nugaros stovinėtoms vals
tybėms. Jie mano, .kad Chinija 
pasielgtų protingai, jeigu ji be 
mūšio pasiduotų ultimatyviems 
reikalavimams agresoriaus ir 
liuosa valia taptų jo vergė. Bet 
Tautų Lyga ne tam yra, kad 
duoti panašius patarimus,—ne
bus pateisintas jos egzistavimas. 
ir tame atsitikime, jeigu ji su
silaikys nuo panašių patarimų, 
pati pasilikdama pasyve, besi
teisindama savo silpnumu, savo 
peužtektinu u n i v e rs ališkumu, 
pasiteisindama tuo, kad jos po
sėdžiuose nedalyvauja agreso
riai ir nenori pasiduoti ' nuos
prendžiams. Šis kelias jau buvo 
išbandytas ir atvedė prie padė
ties, kurią visi kalbėtojai iŠ šitos 
tribūnos apverkė. -Tas kelias at
vedė prie to, .kad tam tikros vals
tybės—nariai Tautų Lygos, ne
teko didelių savo žemės plotų su 
dešimtimis milięnų gyventojų, o 
.kitos neteko savo nepriklauso
mybės. Dabar galimfTaiškiai da
ryti išvadą, kad Tautų Lygos 
pasyviškupias, laike užpuolimo 
ant Mandžurijos*, buvo paaksti- 
nimu už kelių metų užpublimui 
ant Ethiopijos. Neužtektinas 
Tautų. Lygos veikimas laike už
puolimo ant Ethiopijos buvo pa- 
akstinimų prie užpuolimo ant 
Ispanijos liaudies. Nepadarymas 
i$ Tautų Lygos pusės jokių žing
snių pągelbai Ispanijos — pa-

(Tąsa ant 5 pust)
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Puslapis t:

4š Jums Dainuoju
Aš jums dainboju, darbo broliai, 1 
vargingo gyvenimo draugai.
Kad dainose vargus skaičiuoti— 
man skausmas lūpas atidarė.
Aš noriu dainuoti iš skausmo 
apie tai: 
kad tavo vos pražydusi jaunystė 
'dirbtuvėse prakaito lašais išlašėjo . . . 
Kad tu—kaip ąžuolas pakirstas vysti, 
kad tavo jėgos jau mažėja 
ir jauti, kad greitai iš darbo išmes 
ir tuomi tavo gyvenimo šaltinis išseks.
O širdis krūtinėje griausmingai plaks: 
reikalaus dar gyvybę tęst.
—Aš noriu verkti apie tai . . .
Aš noriu dainuoti garsiai— 
noriu šaukti kovos motyvais!
Noriu šaukti lyg trimitas: 
kad vien tik kova ir krauju 
laimingą ateitį pagimdysim, 
nes juk be kraujo niekas negimsta!
Santa Fe, 10-6-37. A Harris.

Mažasis Is paniukus Alonzo
Išvykęs iš Lietuvos ir pasibastęs trumpą 

laiką Vokietijoj, aš patekau į Hamburgą, 
vieną didžiausių Vokietijos uostų, kur įsipra
šiau darbininku į vieną prekinį anglų laivą. 
Laivas rengėsi plaukti į Havrą (uostas Pran
cūzijoj) ir jo kapitonas sutiko mane ten nu
vežti. ,

Laive aš susipažinau, o netrukus artimai 
ir susibičiuliavau su vienu paprastu, bet la
bai simpatišku ir malonaus būdo jūrininku, 
kurio vardas ir pavardė buvo Džefas Stron- 
gas. Džefas nepersenai buvo buvęs Ispani
joj ir papasakojo man daugybę įdomių ten" 
vykstančio pilietinio karo epizodų, kurių 
vienas ypačiai įstrigo man į atmintį ir širdį. 
Tai įvykis su vienu mažu ispaniuku, kuris 
keršijo už savo brolį. Tą įvykį aš papasako
siu ir jums taip, kaip man jį pasakojo an
glas.
.“Pernai aš tarnavau jūrininku laive “Ad

mirolas Nelsonas,” — pradėjo pasakojimą 
Strongas.—Pavadinimas skambus, bet tikru
moj tai tėra nedidelis, dviejų kaminų preki
nis anglų garlaivis.

Tame pačiame laive tarnavo jūrinin
ku iš Almerijos kilęs ispanas Dijego Erliudi. 
Gero būdo, linksmas vyrukas, pasirengęs vi
sada už draugą šokti į ugnį ir į vandenį.

Mūsų laivas stovėjo Marselio uoste, kai Is
panijoj kilo generolų maištas. Nepraslinko 
nė trys dienos, kai vieną vakarą Dijego, iš
sišaukęs mane į laivo denį, tarė:

—Klausyk, bičiuli, šiąnakt aš apleidžiu 
laivą. Turiu iškeliauti.

—Kur?—dar paklausiau aš, bet atsakymo 
nė nelaukiau, nes man ir taip buvo aišku, 
kur jis keliaus. Bet Dijego atsakė:

—Juk tu žinai, kad aš esu ispanas ir ma
no pareiga šią valandą būti tėvynėje.

Ir tą pačią naktį jis iškeliavo, palikęs man 
^avo sesers, gyvenančios Barcelonoje, adresą.

Po dvejetos mėnesių mūsų laivas įplaukė 
į Barcelonos uostą. Atitrūkęs nuo tarnybos, 
aš tuojau išėjau į miestą ir susijieškojau sa
vo bičiulio seserį. Pasisakęs, jog esu anglų 
jūrininkas ir Dijego draugas, x buvau labai 
šiltai ir maloniai priimtas. Pas Dijego seserį 
susipažinau ir su jaunesniuoju Dijego broliu 
Alonzo, 14-15 metų berniuku.

Berniukas prisirišo prie manęs ir ėmė daž
nai lankyti mane laive. Prašo, kad priimtu- 
mėm jį į darbą, nes norįs uždirbti pinigų. 
Kai paklausiau, kam jam reikalingi pinigai, 
berniukas atšovė:

—Užsidirbęs pinigų, nuvažiuosiu į Angli
ją ir nupirksiu kulkosvaidį, iš kurio, parsi
gabenęs jį į Ispaniją, šaudysiu tėvynės prie
šus (tarytum Anglijoj kulkosvaidžiai kiek
vienoj karčiamoj, kaip degtinė, pardavinė-^ 
jami).

Iš Barcelonos mes turėjome plaukti į 
Glasgow, iš ten į Havrą, Marselį, o po to vėl 
į Barceloną. Atplaukus į Barceloną, mane 
pasikvietė laivo kapitonas ir paklausė, ar aš 
nenorėčiau nuvažiuoti į Madridą parvežti iš 
ten kelias moteris—jo giminaites. Nors vozo- 
tis su bobomis atrodė menkas malonumas, 
bet galimybė pakliūti nors neilgam laikui į 
Madridą labai viliojo, ir aš sutikau.

Prieš išvykdamas į Madridą, aš dar nu
sprendžiau aplankyti savo bičiulio .seserį su 
mažuoju broliuku. Duris į jų namais atidarė 
man Alonzo. Atidarė ir, pasitraukęs, tylus 
atsistojo prie lango.

—Ką gi tu? Nesidžiaugi, kad aš atėjau?— 
paklausiau aš jį.

—Džiaugiuos,—-atsakė jis tyliai ir be šypse
nos veide.

—Tai ko toks paniuręs, nusiminęs? Nusi
šypsok—pezetą gausi,—juokais kalbinau jį to
liau. Bet Alonzo ūmai šiurkščiu balsu sušuko 
pro ašaras:

' —Dijego užmuštas!
Man iškart prapuolė bet koks noras juokau

ti. Ėmiau klausinėti ir Alonzo man papasako
jo, kad Dijego užmuštas Toledo fronte per 
tankų ataką. Jis ir dar vienas vyriausybinin
kas puolę tankus granatomis, vieną susprog
dinę, bet iš kito į Dijego pataikė visas spie
čius kulkosvaidžio kulkų, kurios padariusios iš 
jo rėtį. Taip žuvo jaunas patriotas, beginda
mas savo tėvynę nuo svetimųjų įsiveržėlių ir 
savųjų išdavikų.

Bet ne apie Dijego aš rengiausi jums pasa
koti. Apie Alonzo. Apie tą mažą peštuką, ku
rio krūtinėj plake didelė, karšta širdis.

Pasakiau aš Alonzo, kad vykstu į Madridą, 
čia jis prikibo prie manęs, kad paimčiau kar
tu ir jį. Tu, sako, ispaniškai kalbi, kaip drąm- 
blys, tai aš būsiu tau vertėju, o į Madridą pa
tekti labai noriu.

Ir tol jis nedavė man ramybės, kol sutikau 
pagaliau jį su savim paimti.

Atvykome į Madridą. Laikas buvo neramus 
ir karštas. Vyriausybininkai iš visų frontų 
traukėsi, prie Madrido artinosi maištininkai 
su vokiečiais ir italais.

Kai išlipome iš traukinio, aš pasiūliau tuo
jau eiti ieškoti laivo kapitono giminaičių. 
Alonzo pažvelgė į mane, kaip į nesubrendusį.

—Nejaugi tu manai,—sako,—kad aš atvy
kau į Madridą tam, kad plepėti su tavo kapi
tono bobomis?! Klausykis, dėde. Po Dijego 
mirties aš jau tris kartus prašiausi pasiunčia
mas į frontą vieton brolio. Bet kiekvieną kar
tą buvo man atsakyta: esi per mažas dar, bėk 
į mokyklą, o ne į frontą! Du kartu mėginau 
prisijungti prie žygiuojančių į pozicijas pul
kų, bet buvau pavarytas šalin. Dabar čia ąš 
pats sau būsiu štabo viršininku. Pasieksiu ka
ro lauką ir nors vieną fašistų įtaiką, o būti
nai susprogdinsiu. /

Aš pastvėriau jį už rankos. ?
—Ką gi prasimanei, berneli? Iš proto krąųs- 

taisi? Tau dar su vaikais žaisti, o jaų ąpie 
tankus kliedi!—mėginau jį įtikinti. Set mąiio 
žodžiai buvo lygūs beriamiems į sieną žir
niams. Alonzo net supyko. r ;■ • •

—Na, dėde Džefai, užteks tų kalbų. Man tai
kąs eiti. Jei galite, duokite man truputį pini
gų, o jei ne, tai ir taip bus gerai. . >; ' <

Daviau jam. O berniuko įstabus į pūsifyžh 
mas net sujaudino iki sielos gelmių. Matau, 
susigraudino ir berniukas. - ‘

—Dėde Džefai, duokite man savo adresą, aš 
jums parašysiu. ,z'’\ ,7? ^’7 7

Išplėšiau iš užrašų knygelės vieną lapėlį ir, 
užrašęs ant jo savo adresą, padaviau taažūj ąin 
kovotojui, po to pasisukau ir nuėjau šalin, net 
neatsigrįždamas...” ; ( . •

Čia Džefas Strongas nutraukę savo pasako
jimą, įkišo į kelnių kišenę ranką ir ištraukė 
iš ten suglamžytą laišką. Laiškąs buvo para- ' 
šytas ispaniškai, vaikiška, neįgudusią ranka. 
Apačioj buvo prierašas paišeliu. . ;

“Dėde Džefai!—Gal būt, tu nepamatysi ma
nęs daugiau, o todėl rašau aš tau, kad papa- • 
sakotumei visiems jūreiviams, kuriuos tik su
tiksi, kad tokių, kaip ąš, vaikų Ispanijoj daug.

“Kai užmušė Dijego, aš nusprendžiau stoti 
į jo vietą ir sunaikinti nors vieną fašistų tan
ką. Jei kiekvienas ispanas sunaikins tik po vie
ną tanką, tada fašistai nebeturės nė vieno tan
ko ir mes nugalėsime.

“Madride manęs irgi nenorėjo priimti į ko
votojų eiles. Kai aš prisijungiau prie vieno ■ 
pulko, kuris žygiavo į karo lauką, mane norė
jo pavaryti šalin, bet aš pasakiau, kad jei man 
neleis žygiuoti drauge, tai aš susprogdinsiu 
save patį, ir man patikėjo, nes rankose aš lai
kiau paruoštą sprogti granatą.

“Aš parašiau tau, dėde Džefai, šį laišką ir 
įdaviau jį Luizui Tulčeski, mūsų būrio yadu.i, 
kuris su manim gerai elgiasi, nors ir grąsino 
nesenai pasiųsti mane atgal į užfrontę. Bęt •; 
pirm, negu vykti į užfrontę, aš noriu susprog
dinti priešo tanką. Aš manau, kad man tai pa
vyks, kad aš sugebėsiu, bet jei ne... tai vis dėl
to, dėde Džefai, prisimink mane...

“Tegyvuoja respublika. ,• : '' ,
Alonzo”

Apačioj laiško paišeliu buvo prierašas jau 
kita ranka. \ . •. 7 7 ■ 7

“Pildydamas mažojo, žuvusio už savo tėvy
nės nepriklausomybę ir laisvę didvyrio valią, 
pranešu: mes saugojom Alonzo, kaip tegalima 

saugoti vaiką fronto sąlygose, vis rengdamie-

si atiduoti jį kurios nors vaiką organizacijos 
Madride globai. Bet nesuskubome. Kautynėse, 
įvykusiose kairiajame Manząnareso upės kran
te, fašistai pavartojo prieš mus tankus. Tre
jetas jų sįinkp tięšiai mūsų apkasų link. Mes 
nė nepastebėjome, kaip dingo Alonzo. Tik pa
matėme, kai jis jau išlindo iš nedideles dau
bos apkasų priešakyj? ir su granta rankoje 
puolė priešo tankus, įųrię buvo nuo jo atstu 
jau tik per kokią dęšitata |įįgspių. Metęs gra- 
natą į vieną, jis tuoj šoko prie kito tanko ir 
sviedė po juo antrą granatą. Abi granatos pa- 
tąikė gerai ir sprogdamos suardė abu priešo 
tanku. Bet mesti grąnątą į trečią tanką Alon
zo jau nesųspėjo^-yisaš kąspinas kulkosvai
džio kulkų sulindo į jo jauną kūną... Palaido
jom jį ten pat.

“Dąbar mums dar teks pasiaiškinti prieš 
: ^ukštesniąją valdžią, kuri apie tą įvykį jau 

patyrė, ir reiškią didęlj nepasitenkinimą, kad 
vąikui buvo leįsta būti ppęŠakinęse pozicijose. 
Mes neturėjome teises taip (taryti.

“Pildydami mūsų Alonzo valią, šį laišką 
siunčiame tamstai.

“Respublikoniškas salint, drauge! Tegyvuo
ja respublika!”

Jūrininkas, baigęs skaityti, rūpestingai su
lankstė laišką vėl ir, įsikišęs jį atgal kišenėn, 
virpančiu nuo vidujinio susijaudinimo baisu 
tarė: /

—Nuo to laiko aš nųsistąčiau sau už parei
gą visiems, ką sutinku, papasakoti apie ma
žąjį didvyrį. Papasakokite ir jūs kam nors.

(Iš “Mūsų Jaunimas”)

Lietuvių Meno Sąjungos 4-to Ap
skričio Metine Kppfųrendja

Spalio 24 d., 1937 m., pripuola metinė Čonn. 
valstijos Lietuvių- Meno Sąjungos 4-to apskri
čio konferencija, kuri atsibus 774 Bank St., 
Waterbury, Conn., kaip <11 vai. dieną. Drau
gai kolonijų veikėjai, chorų nariai, ir šiaip 
mylinti dailę, turėtumėm susirūpinti šaukia* 
ma konfęrencįją. Konferencija įvyksta tuo mb- 
mentū,<kada LM^7:44^m apskrityje didžiąų- 
sjąs taakrįkimaŠ, čhOtaį7< feeveik įyįsr; pakrikę. 
Sskf$ta:;yakiyba; tuo;■

taikMu keįta v'paštaU /Dfąųgąį? t sųąūgę jr 
tatataoįįąh šion ^kphtarėpritapsųyąšiavę/turėį- 
šjme?iūtastj būdiisį7kąip74-$. ąp^kričio ribose 
padėti .įtapta; Pntaata- ofg^|ą lėtų, At -
kimtfpg^udti,; ir Im^šminti pttp|ikį šųątaitaki“

šįoje'{konfętancijoję n Vjši < daįlę. S.ųVa-

• •; -S1 .^■‘■Š.''4^to \apritat' AfysV^jffbW.'
' >• ........................ ..  i<i<p.u.i«i’. ii I iTįiiMi ■*

,.r,

j-

AlonzO”

v..-jų.. yeįkąmų 
įtataė&jįa ^yv&ntab.Tai
yėitaųšia3v.-įtatuvjų':-. Mehb .^ąjųngdš'Vtaidinys.

'&7:iata khd7&kortiėdiją išleįditaili 
yra - 7^ėkdinėndŪ0ta Lietavta M-eho* Są j Uhgoš 
Kontasto Kotaisijūš, kųrįM$. visų kbhtęstan pri
siųstų vokalų “Pusseserę Salomėją” pripažino 
esant geriausia. Jos autorius—-d. Z. J., gyve
nantis-Kanadoje. >

Siužetas nėra komplikuotas, paprastas. Nors 
autorius ir sako, jog komedija “iš Kanados 
lietuvių gyvenimo*’, bet pati tematika ir vaiz
dai taip mums, amerikiečiams, pažįstami, kad 
rodos, viską matai /one.

Stivaidinimui rėikalmįa tik 6 asmenys—4 
vyrai ir 2moterį.; |$OHją visai paprasta, 
tai yra, paprastas k&taMrys su mažais įren- 
gtaiais? ■■

r Pati . komedija taH tik aktuąlės vertės, 
bet ir ganėtinai -kbtaiŠka. Vaidinant galima ti
kėtis gerų pasektaiį. • / . ’

. Kairia 50 75 ^7'7 ' '•‘7"
GYVIEJI NABAšNjĮNjtAl—3-jų veiksmų 

komediją/ versta iš. rusų kalbos. -Lengva pėr- 
statymui. Juoko iki ^^ų* Kainą 50 č.

KOMETOS LAtįp^AS—vieno veiksmo 
farsfts-vodėvilė, tefsth 'iš tusų ;kaiį)os.r Jos au
toriusžinomas drariiatdr^as A. N; Andreje
vas,^ dąug tašęs pereitam šimtmetyje. Veikalas 
labai, komiškas' ir turi aktualūs Vertės. Suvai
dintam i labai lenity! tięš tadėkoravimas pa
prastas if ksmenųThędaUg—-2 moterys ir 4 vy- 
fai.< Kataa . 1/.. j.

y šie trys veikalai jau išleisti ir tik laukia už
sakymų. ■' * ■ -7 / * s .•

Spaudai priruošti ir greitai bus išleisti dar 
ir $ie vėįkaląi$7; ‘ . • • , ".

VIS PAMOKYTI--^-jų ^veiksmų, komedija, 
parašyta Eime^o Dūlta^ 
fdi žinomo jfūįnuoHpį^ kdris rodo nemenkų ga- 
bunlų rašyme 1 dfątaatiŠW kompozicijų—vei
kalų.—'^ :v

Veikalo siužetas lengvas, šaižiai pašiepiama 
dabartinės Lietuvos provincijos valdininkai. 
Duodasi ląbai lengvai suvaidinti. Scęnerijos 
visai paprastos. Reikia 2 moterų ir 5 vyrų su- 
vaidinimui. Kaina dar nenustatyta, bet ji bus 
gana prieinamą.

IŠDYKUS PATI—3-jų veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. Siužetas—tam
sių žmonių palaidas gyvenimas. Lengvai gali
ma perstatyti. Personažas—4 moterys ir 7 
vyrai. Komedijos autoriumi yra d. J. Juška, 
žinomas veikėjas scenos srityje. Veikalo kaina 
dąr nenužymėtą.

Su užsąkymąis kreipkitės į L. M. S-gos C. 
Sekretorę d. B. šalinaitę, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. z

Pr. B—sys,
L.M.S. Veikalų K-jos narys.

Aido Choras ir “Kornevilio 
Varpai”

Pastatymas operetės “Kornevilio Varpai” 
jau likosi užrekorduotas Aido Choro istorijoj. 
Tai yra milžiniškas darbas. Amerikonai, sta
tydami tokį veikalą išleistų tūkstančius ar de- 
setkus tūkstančių dolerių. Suprantama, Ame
rikos lietuvių darbininkijoj tiek lėšų nėra 
teatrui. Bet aidiečiai ant tiek yra pasišventę 
dailei ir kultūrai, kad jie drąsiai ėmėsi to di
delio darbo ir puikiai jį atliko.

, Suprantama, meno kritikai suras tame vei
kale šiek tiek ir trūkumų. Tie, kurie visuomet 
neigė Amerikos lietuvių jaunimo darbus, kri
tikuos to veikalo suvaidinimą su tikslu ardy
mo ir draskymo. Bet kas jų paisys?

Reikia atsižvelgti ir į tai, kad. aplinkybės, 
kuriose aidiečiai rengėsi prie to veikalo, ne
buvo pergeriausios. Beveik visi iš'jų yra dar
bininkai ir darbininkės. Vasaros kaitrose, po 
ilgų valandų dienos darbo, švankiose dirbtu
vėse ir kitokiose pramonės įstaigose, jie pa
šventė savo vakarus mokinimuisi rolių ir re
peticijoms. Jie aukojo ne tik savo laiką, bet ir 
savo centus, važinėdami į repeticijas ir pirki- 
hėdami smulkmenas savo kostiumams.

.Matydami*:pas.aidięčius tiek daug kilnių 
tįksjų if pąstangų del palaikymo lietuvybės ir 
kultūfpy; Amerikos lietuviuose^ įpės turėtume 
įvertinti jų darbus ir išreikšti jiems didžiau- 
sta ’•pagariją. Tie; kurie tiŽmetinėja Amerikos 
įTętų^ių ytainiiohtans ątsįlįkįmą kultūroj, turė- { 
t;ų is Šrėdbs rąųšti akivaizdoj šių taktų. Tie, 
fašistinio ,barbarizmo garbintojai, turėtų savo 
ąmąįlįųš liežuvius prikąsti, jei jie turėtų šiokį 
tokį supratimą aj>ie kultūrą.

Ąidięčiuose pašįrodė ’nemažai ir talento. Ą. 
KĮinįtaita tūrigrąžų balsą ir t ikrai’artistišku s 
gabūintta J- Sukackas ir F. Yakštys irgi atli- 
tartatato^tatas.^tay'ąi^Sūkackas pasirodė esąs 
nėbtagų soįtatu: j. Judžentas būtų galėjęs įdė
ti dąūgitai reikšmės į savo monotoniškai su
akmenėjusią veido išvaizdą. Bet kaip bailio 
fotaie/ tai ii- tas buvo ne iš vietos, žermė, L. 
Kayaliaūskaitėr savo jautriu sidabriniu balsu 
if jiudėsio apimta išvaizda, tikrai žavėjo 
publiką. ■ „. ■

Šias ąidiečių pastangas kultūros darbe vi
suomenė turėtų tinkamai įvertinti—ypač hero
jišką pasirįžimą Lilijos Kavaliauskaitės, kuri 
tik apie savaitė atgal palaidojo savo motiną.

' . A. P. Gabrėnas,
Trenton, N. J.

Borutos Pratarme
...... Nesenai teko perskaityti Panait Istrati ro- 
manuką iš rumunų darbininkų gyvenimo ir jų 
kovų sų gamta ir ponija. Veikalo vardas “Ba- 
rągano.; Dagynas,” išleistas Lietuvoj 1932 m.

Apie patį veikalą, rodos, nėra ko daug kal
bėti, nes jis savo vaizdais nėra žavėjantis, nė
ra tas, kuris pagautų skaitytojo mintį ir ne
benorėtų paleisti. Vaizduojamas darbininkų 
vargas pasmirdusioj žuvininkystėje, neturėji
mas duonos nei kitų gyvenimo reikmenų, vaiz
duojamas jų gaivalinis sukilimas prieš poniją, 
pasilieka skaitytojo mintyje tik kaipo infor
macinis dalykas. Darbininkai vaizduojami esą 
toli nūo organizuotumo. Jie kovoja ne vien, 
kad pasiimti sau gyvenimo reikmenų iš ten, 
kur jų, yra, o, tik teisės jiems tatai draudžia, 
bet kovoje jie reiškia ir gaivalinį kerštą, dau
žydami’, degindami tai, ko jiems patiems, labai 
reikalinga, y'

Tiesa, veikalas tesiekia Rumunijos darbi- 
niųkų gyvenimą tik iki 1907 metų. Tada ma
žiau organizuotumo buvo visur, mažiau buvo 
ir .phs rumunus, šiandien gal ir ten kitaip. 
; Tiek apie patį veikalą-
, Mano tikslas kalbėti, tai apie Kazio Borutos 
pratarmę knygos pradžioj. Jis kalba apie kny
gos autorių, Panait Istrati. Jis žymi Istratį

• ? ; (Tąsa 4-tam pusi.)

A

Streetsville, Ont., Cam 
—N^žinomlis piktadarys 
kasė ir pavogė nesenai 
laidotą jaunuolio H. Poį 
kūną. Prie kapo paliko i 
telį, reikalaudamas $100 
kūno sugrąžinimą.

Dabar rado tą lav< 
įmestą į ravą už miesteli ——      - -■ ■

Dailioji literatūr
Įsigykite Šiuos Svarbi) 

Literatinius Kūrinius.

BEŠVJNTANTIS RYTAS
.Stasio Jasilionio-Buolio Sunai 

gražiausių eilių rinkinys.
288 puslapių, kaina 50c

MORTOS VILKIENES
DIVORSAS |

Parašė Mikas Rasoda (Mlzar

Apysaka iš Amerikos lietuvių 
vehimo, apie kurią daug rašo 
slėnių spauda. Lietuvoje net 
torlaųs politinei linijai prieš 

spauda, visgi turėjo užgirt 
kaipo puikų kūrinj.

316 Puslapių, Kaina 31.Ū
Išleido Dienraštis “Laisvi

MOTINA
Parašė Maksimas Gori

Vaizdai iš darbininkų kovų 
priespaudoje. Streikai, slapta 
teratūros platinimas Ir viso) 

formoje plėtimas bolševikišk 
propagandos.

Knyga iš 501 puslapių, .

Išleido dienraštis <rVi <.

JANQN10 RASTAI
Tai eilės pirmutinio lietuvių 6 

žmonių, genijaus poeto.
112 puslapių,, kaina 35ct

Laida Kooperacijos Bendroj 
“Šviesos” Kaune. '

MAČIO-KeKšTO
Puikios liaudiškos e i 1S s r 
laikais kada Lietuva buvo ea

Rusijos vergijoje
100 puslapių, kaina 35

Laida Brolių Baltrušaiti.
PITTSBURGH, PA.

POVILAS JURKA į
Paraše Mikas Rasoda

Vaizdai iš prohibicijos-blaivy 
laikų Amerikoje. Piešia streik 
krizio laikus ir bankrotas, k 

nukenčia ir lietuviai

318 puslapių, kaina $1.00’
LAIDA ALDLD.

Arturas regratis 
ir jo rastai

Puikios eilės ir labai idomi 
autoriaus biografija.'- ..

176 puslapių, kaina 50c.

IŠDAVIKAS W
Puiki poema, kur p 

pokarinė epocha '
Paraše Jonas Kaškaitii

Puslapių 263, kaina

Reikalaudami knygų arba h( 
mi užsirašyti “Laisvę” krel] 

Šiuo antrašu:

“LAISVE”
427 LORIMER Sit

Brooklyn, N. Y. >
• J

s

re?



EXISV1)is Ketvirtas šeštadien., Spalio 16, 1937

nk Pitcairn Vertė D. M. šolomskas.

SPANIJA KOVOJE
(Tąsa)

devintos valandos vakaro kolona 
apšviesta mėnulio šviesos ir zigza- 

įčių žaibų virš kalnų šiaurių pu- 
ieko nesigirdėjo, apart žiogų gar- 
•iauškejimo.
• auštant visiems išdalino dešros ir 
J. Vos užtekėjo saulė ir mes iš tolo 
dome atūžiantį lėktuvą. Manėme, 
ai vienas iš mūsų lėktuvų grįžta iš 
/bos nuo Saragossos. Jis suko virš
Jis atrodė Ispanijos mėlyname 

ije, kaip kokis taškelis. Paskui pra- 
leistis žemyn.
s įsižiūrėjome — pažinome, kad tai 
nio lėktuvas, o vėliau sužinojome, 
;ai buvo Italijos bombininkas.
įmes stovėjome delnu pridengę akis 
karštos saulės, žiūrėdami į sukantį 
nūs lėktuvą, pasigirdo greitas ir 
iantis balsas, panašus į braškėjimą 
įmo šilko.
kelių sekundų trenkė baisus spro- 

s. Apie 400 metrų nuo mūsų kolonos 
kalVj į. viršų pakilo didelis stulpas 
nosjžemių ir juodų dūmų. Nesuspė- 
krfeti veidais į žemę, kaip dar keli 

rimai trenkė. Kaip kurie greitai 
3 į griovį šalimai kelio j ieškodami 
1ėpimo. Kiti bėgo į laukus ir ten

• tarpe kviečių pėdų. Žmonės, nie- 
pirmiau nematę užpuolimo iš oro, 
kad pati teisingiausia taktika —

• nebėgti. Jie stovėjo prie sunkve- 
ir autobusų mesdami žvilgsnius j 
- bejėgiai ir nusiminę.
andieriai bėgiojo išilgai koloną ir \| 
vo pasitraukti iš kelio—slėptis, 
kolonos stovėjo sunkvežimis, pri- 

•> amunicijos. Jeigu į jį būtų pa- 
bomba, tai visa kolona būt išlė- 
ą. Netolimai nuo manęs parkri- 

gaus. Iš jo galvos tryško kraujas, 
abejo ir dejavo. Pasekmėje to lėk- 
ižpuolimo du buvo užmušti, viena 

ir šeši žmonės sužeisti.
.ektuvas suko aukštai viršuj.

.. les išgirdome, kad jis prisiarti- 
ms iž už nugaros. Iki šios jo ant- 
akos kolona jau buvo pasisklai- 
)O lauką bent 300 pėdų atstoj nuo 
)Hilių. Su keista vilčia tame, kad 
bent kokis prisidengimas, aš bė- 

?ie dviejų kupetų šieno. Kol aš ri- 
Ausimą, į kurią kupetą lysti, gre-

?s darbininkas pasuko į dešinę. Aš 
iu jį. Už penkių sekundų pama- 
ip į kairią kupetą nukrito bomba, 
įkrito apie 300 pėdų atstoj. Dide- 
sys karčių dūmų uždengė kolo- 
; gulėjome ir girdėjome, kaip iš- 
są koloną kritb ir sprogo bom-

ina, nei vienas automobilius ne- 
.,0 nuo priešo atakos. Fašistų 

,s grįžo linkui Saragossos. Už 15 
tų iš ten atlėkė jau du lėktuvai su 
mis. Bet didžiuma mūsų kolonos 

avo suspėjus pasislėpti keli šimtai 
j atstoję nuo kelio. Mes vėl griuvo- 
idu į žemę. Virš mūs skrajojo prie- 
.tuvai mėtydami kas 600 pėdų bom- 
:et nei viena iš jų nepataikė.
votojų tarpe buvo didelis nustebi

mas ir nusiminimas. Matomai, kad jie 
manė, kad kelias į Saragossą bus lengvas 
ir tik ten priseis susiremti su priešais, 
išlaikyti mūšį, kurio jie nebijoj.

Matydamas šią koloną, priešo puolimą, 
aš aiškiai supratau, kokio pasišventimo 
reikia Ispanijos liaudžiai, kad atmušti 
fašistus. Žiūrėdamas į Argonų mėlyną 
dangų aiškiai jaučiau, kad ne Ispanijos 
generolų išstojime spėka, bet tarptauti- 

.niame fašizme, kuris tą generolų sukili
mą sukurstė.

Traukiniai išeidavo nustatytu laiku. 
Naktinis traukinys į Valenciją išvažiavo 
paskirtu laiku ir vieton pribuvo tik pen
kias minutes pavėlavęs. Traukinys į Ma
dridą išvažiavo tik keturiomis minutė
mis vėliau ir Madridą pasiekė tik dešimt 
minučių suvėlavęs, kaip sykis tuo laiku, 
kada saulė leidosi už Alcalos, už ilgos ei
lės sunkvežimių su reikmenimis karo 
frontui. x

Penktą valandą ryto didelė kolona 
sunkvežimių su karo reikmenimis išva
žiavo į frontą nuo namo, kuriame buvo 
unijų buveinė. Sunkvežimiai išvažiavo 
linkui Guadarrama kalnų.

Pirmame sunkvežimyj. sėdėjo keturi 
milicijos sargai, sekančiame automobi
liu j e Largo Caballero su dviem darbinin
kais iš Visuotino Darbininkų Susivieniji
mo unijos, o trečiame Alvarez del Vajo, 
vėliau buvęs užsienio ministeris; Eduar
das Maurer, korespondentas “Chicago 
Daily News” ir aš.

Tai buvo pirma savaitė rugpjūčio, 1936 
metais. Dienos buvo karštos, o naktys 
šaltos. Nuo Guadarrama kalnų vėjas pū
tė, kuris, kaip Ispanijos žmonės sako: 
“Negali užgesinti žvakės, bet gali atimti 
gyvastį.” Po valandos kelionės, prava
žiavus Guadarrama kaimą nuo Alto de 
Lon, pasigirdo kanuolių svaidinių sprogi
mai. Toli priešakyj kairėje ir dešinėje 
girdėjosi kulkasvaidžių tratėjimąs ir šau
tuvų pyškėjimas. Penktą valandą ryto 
turėjo prasidėti ataka fašistų pozicijų. 
Caballero ir Alvarez del Vajo pribuvo, 
kad sekti ataką. Prie to, jie norėjo pati
krinti apkaltinimus, kad tūli seni armi
jos oficieriai, pasilikę su liaudiečias, yra 
netikę arba tiksliai sabotažuoja. Buvo 
kalbų ir apie tai, kad netikusiai veikia 
armijos aprūpinimo skyriai.

Aš abejoju, kad kas nors iš tos grupės, 
atvykusios į karo frontą, žinojo, kaip 
greitai pasikeis dalykai fašistų naudai 
dėka pragaištingos Anglijos ir Franci jos 
valdžių politikos.

Jeigu kas nors tada būtų pasakęs, kad 
greitoj ateityj Londonas, veikdamas pa
gal Paryžiaus pasiūlymą, griežčiausiai 
uždraus Ispanijos legališkai valdžiai, tai' 
yra, demokratijai, pirktis bent kokių 
ginklų užsienyj, o tuo pat kartu fašis
tams paliks plačiausias duris per Portu
galiją, per kurią Vokietijos ir Italijos 
fašistai pristatys Ispanijos fašistams 
lėktuvų, kanuolių, tankų, amunicijos ir 
kareivių, tai aš manau, kad nei Largo 
Caballero, nei Alvarez del Vajo nebūtų 

tam tikėję.
z (Toliau bus)

NEWARK, N. J.
Newarlco Lietuvių Salė 31 Metų 

Amžiaus
Vienos didžiausių lietuvių ko

lonijų Amerikoje, centras, Lie
tuvių salė, 190 New York 
Ave., Newark, N. ' J., pa
čiam lietuvių centre, susilaukė 
gražaus amželio—31 metų.

Kiek per Juos metus lietuvių 
pramogų joje buvo, kiek svar
bių nutarimų, kiek pasilinksmi
nimų o taip pat kiek mūsų tau
tos, mūsų draugijų pramogų joje 
buvo—negali niekas suskaityti, 
tuo labiau įvertinti. Bent trum
pai to laikotarpio nuveiktus dar
bus, salei padedant, norima per
žvelgti ir prisiminti. Ir tik ta
da galima įvertinti, ką tai reiš
kia kolonijoj lietuvių veikimo 
centras. Dėl to salės savininkai 
Šv. Jurgio Draugija rengia 31 
metų sukakčiai paminėti milži
nišką programą; vakarienę,kuri 
prasidės nuo 6-tos valandos va
kare spalio 24 d., šiais metais ir 
šokius prasidedant nuo 9-tos 
valandos vakare. Vakarienėje 
dalyvaus visi veiklieji mūsų dar
bininkai ir šį kartą su džiaugs
mo ūpu, nes dalyvaus pramogoj, 
kokios gal nedaug kam teks ki
tos tokios sulaukti. Dėl to kiek
vienas lietuvis nuoširdžiausiai 
kviečiamas atvykti į taip svar
bias ir labai reikšmingas New- 
arko Lietuvių Salės sukaktuves.

Įžanga viskam vienas doleris, 
vien tik šokiams 35 centai,

Dr-jos Raštininkas, 
J. Ponelis, Jr.

Thomas, West. Va.
Mainierių Vargai

Nesenai čia užsidarė 23-čia 
anglies kasykla'.* Užsidarė neri
botam daikui ir išmetė iš darbo 
63 mainierius. Tuo pačiu kartu 
atsidarė 29 kasykla, priimdama 
21 darbininką, d 42 paliko “die
vo apveizdai.”

šioje * apielinkėje kasyklos 
dirba po 2 ir 3 dienas savaitei. 
Labai sunku gauti darbas, nors 
čia randasi ir kitokių išdirbys- 
čių. Prie gatvių taisymo samdo 
tiktai “šimtaprocentinius ameri
konus,” o mainieriams darbo 
neduoda.

Mes turime čia UMWU of 
America uniją, bet iš jos jo
kios naudos nėra (Mums atrodo, 
tokia d. Ch. S. nuomonė yra 
labai klaidinga. Iš unijos darbi
ninkai naudos turi turėti. Jei
gu, sakysim, unija kur nors ne
veikia, kaip turėtų veikti, tai 
narių pareiga per unijos loka
lus ydas pašalinti.—“L.” Red.). 
Kai kokį “šiftą” darbininkas iš
dirba, tai jau ir palieka unijai 
$1.50 centų mėnesiui, o kai jis i

MENO SKYRIAUS DALIS

Borutos Pratarmė
• « •

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
lūs ir jo buvojimą Sovietų Sąjungoj; mi- 
parašiusį 3 knygas apie Sov. Sąjungą, 

ap teigia, būk Istrati, bebuvodamas Sov.
pamatęs “prislėgtą kraštą bolšeyi- 

>biurokratijos, beteises darbininkų mi- 
melą skleidžiamą į visą pasaulį. Pama- 

jkad pirmas mėginimas socialiniai išlais- 
žmones baigėsi dar didesniu pavergimu”, 
a teigia neva Istrati mintimis, jog socia- 
s statybos Sov. Sąjungoj “nei su, žiburiu 

jog pavadinime “proletarų valstybė” 
piasi despotiškas komisarų rėžimas”, 
giant į šitokią pratarmę, ateina mintin 

ko siekia ir kam tarnauja Kazys 
inant, kad šimtai pasaulinių rašyto- 
ančiai bešališkų vizitorių labai nuo
sakoj a ir įrodinėja Sovietų Sąjun- 
^gyvėnimo milžinišką progresą, pa
minėją socialistinėj statybos stebi- 
uekimus,—savaime ateina išvada, 
graibsto purvus, idant drėbus jais

į Sov. Sąjungą tikslu juodinti ją. Tatai, daro 
daugelis rašytojų pėrsisamdžiusių kapitalisti
nei ir fašistinei spaudai, kaip pavyzdžiui: 
Amerikos Hearsto kontroliuojamai ir panašiai.

Skaitant Borutos pratarmę, reikia prisimin
ti ir Lietuvos žymius ir bešališkus vizitorius, 
stebėjusius Sov. Sąjungos progresą, ir po su- 
grįžiipui labai teigiamai atsiliepusius apie ap? 
lankytą šalį.

Ar senai Sov. Sąjungoj buvojo Istrati, Bo
rutos pratarmėj nesakoma. Istrati, be abejo
nės, pažymi tatai savo knygose, kurias mini 

^Boruta. Jei mes žinotume, kuriais metais jis 
ten buvojo, gal ir atspėtume, kodėl jis “labai 
skaudžiai nusivylė”. Gi dabay, neturint tokių 
žinių ir neturint jo parašytų knygų apie Sov. 
Sąjungą, prisieina pamanyti, kad Istrati ne
pajėgė įžiūrėti tikrovės reiškinių arba jis per- 
sisamde tam, kam neigiamų raportažų skleidi
mas Sovietų Sąjungos klausime yra taip svar
bus, kaip kad jo ir jo šalininkų gyvenimo tiks
las, kaip kad jų rytojaus diena.

St. Jas—nis.

J

darbo neturi, unija nesirūpina.
Jau antras mėnuo mainieriai 

nusiminę vaikščioja ir bėdavo- 
ja, iš ko reiks pragyventi, kad 
jau doleriukai baigiasi, o pragy
venimo reikmenys labai pabran
go,—sunku įpirkti. Ateina žie
ma, reikės ir anglies apsišildy- 
mui pirktis, reikės ir šiltesnių 
drabužių, o pinigų nėra. Tai tik
rai vargas nepakenčiamas.

mainose pinigų, išvažiavo į ko
legiją. Edvardas Bartkus gerai 
atsižymėjęs mokslę, o Charles 
Strauss—sporte, foot-ball, bas- 
ket-ball ir baseball lošime. Lin- 
kėtiha abiem jaunuoliam geriau
sio pasisekimo!

C h. S—ss.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

į 50 Court Street
I T*2. Triangle 5-3621
5 Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Mūsų miestelyj du lietuviai 
jaunuoliai vaikinai, Ch. Strauss 
ir Edvardas Bartkus, pabaigė 
vidurinę mokyklą ir, užsidirbę

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės 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 pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. /kaštus, kada jis atneša BA- 
RŲVACOL. 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. (Laisvė).

BROOKLYN LABOR LYCEUM /
DARBININKŲ ĮSTAIGA

' Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
'kietų, Vestuvių,-Susirinkimų-dr v 
tt. Puikus steiČius su ■ naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847 /

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 ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KĘPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų, iftūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome | visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St, 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte
" i

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui, su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Z ■ " ..............-- " ............ ...................................... ...

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

z Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
/ t

Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta'duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama rpliai ir bandukės. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, 

• Apple Gake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas^ per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas.

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

Odos-Kraujo-Nervy Chroniškų
»

Ligy Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSI1PIMAS, SKIL- 

____ VYS, hemorroidai ar kitos MEšLAŽARNĖS
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu tunte kokį * 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS I^EGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union Sq-ir Irving P1- New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M?Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8791 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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NOTICE is hereby given that License No

naudosimės

----------- - —

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

NOTICE 
RL 2545

NOTICE 
RL 2435

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

SALAYKA 
’ Brooklyn

B LI VEN 
Brooklyn

NOTICE 
RL 1264

LINEN, N. J

Alcoholic Beverage Con- 
Bergen St.. Borough

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 295 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A

tuviai, tiek Vilniuj, tiek “lais

dvasios. Ir įsismaginęs ranką

SCRANTON, PA

423—3rd

toks didelis Smetonos šulas

darni ir sveikindami kleboną

audras, uraganus susuko, kad

liava gerai atliko, tai demons

Brook- 
on the

NOTICE 
RL 5021 VERRUTO ąnd 

SORRENTINO 
Restaurant) 

Brooklyn,

žiauresnė ir didesnė. Iš antros

buvo Vytauto Kliube parengi

civilizuotas žmogus

užsibaigus kiti atėjo
maža suma. Bet tenka stebėtis

v PATRICK SOLAN ■
(d-b-a Ocean Tavern) 

1506 Neck R<1.. Brooklyn

>mipo sapną ir staugiantį vilką

Tilžę
Spalių meh. 10 d. klebonas

MARGARET MARGIA
3901—2nd Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6149 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under

on the premises. . ,
' SIDNEY KARRIS

391 Saratoga Avq., Brooklyn,' N. Y.

-NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4912 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A -of the Alcoholic Beveragq Con
trol Law at 1168 Liberty Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed

kurios vaisiais visi

Alcoholic Beverage Con-
Avenue J, Borough 

of Kings, to be consumed

JOHN PERROTTA 
d-b-a Greenwood Grove 

Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 358 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 212 Court St. & 256 Warren St 
of Brooklyn, County of Kings, t 
sumed on the premises.

su kiekvienu kartu vis darosi

NOTICE is hereby given that License Nd. 
EB 8661 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 631 
Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises. 

MICHAEL DOHERTY 
(Park View Tavern)

631 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

GROTE
Brooklyn, N

ROCCO 
, d-b-a Alps

5416—16th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1256 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 234 Flushing Avenue, and 
7 Hall Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
JOSEPH & SALVATORE MORRONGIELLO 
234 Flushing venue 7 Hall Street,

Brooklyn, N. Y.

’sos, velniai ir kitokios piktosios

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6085, 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 180 Irving Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTON KROPF and CARLO GANASSA 

d-b-a New Ridgewood Casino
180 Irving Avenue, Brooklyn, N. Y.

HARRY BROWN
4406—5th Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6513 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undet 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5501—2nd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD R. CASEY 
d-b-a Casey’s Tavern

5501—2nd AvenUe, Brooklyn, N. Y.

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

rį jis sapnavo. Dar porą

NOTICE
RL 2581 ___ ___  _____ „ __  __________
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 966 McDonald Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MURPHY 
d-b-a Murphy’s Tavern /

966 McDonald Avenue, Brooklyn, N. Y.

TAX
Brooklyn

Alcoholic Beverage Con- 
Mill Avenue, Borough 

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4934 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 ?55 Kingston Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ’

JERRY ZABB 
(Hampton Bar & Grill)

255 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

Alcoholic BeVerage Con- 
Berry Street. Borough 
of Kings, to be consumed

trol Law 
rpugh of 
consumed

Avenue H, Borough of 
Kings, to be consumed

O’CONNOR
Brooklyn 
Broklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4886 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section J32A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3424 Quentin Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK JOSEPH DE LEO 
3424 Quention Road, Brooklyn, N.

LUDWIG LA ROCHE
2081 Coney Island Ave.. Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2110 Cortelyou Road,

4IW*W**

& JOSEPH MINGOIA 
Brooklyn, N. Y.

Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291 Wythe Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY PAVILANSKY
291 Wythe Avę., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4360 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquot* at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1069 Fulton' Street,/ Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOUGLAS JAMES 
(d-b-a Royal Lunch Room)

1069 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7320 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 146-148 Engert St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE NURKEWITZ
(Flatiron Bar & Grill)

146-148 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2335 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 304 Court Street, BoVoUgM 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
' JOHN W. MANNIX

304 Court St., ’ Brooklyn, N. Y.

on the premises.
CHARLES V. WILLIAMS

1168 Liberty Ave., Brooklyn MARIA GENTILE
483 Park Ave., Brooklyn, N

REST. CORP.
Brooklyn, N

Alcoholic Beverage Con- 
Union Avds Bprough 

of Kings, to be consumed

SCALI
Bar & Grill 

Brooklyn

šai. Civilizuotas, progresyvus

of Brooklyn, County of 
the premises. 

THOMAS J.
McDougal St., 
McDougal St..

NOTICE is hereby given that License No. 
L 9 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4911 — 12th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ARTHUR SPAGNA
4911 — 12th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 624 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 201 Wyckoff Ave,, 
County of Kings, to 
premises.

Somers St. &
Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4948 has been issued to the Undersigned 
to sell beer wine and • liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 1083 
of Brooklyn, County 
on the premises.

KELLMEE 
1083 Bergen St.,

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2519 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 907 Livonia Avenue, Borough 

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

ORAZIO GUTTILLA 
d-b-a New Ix>ts Bar and Grill and 

Pizz.aria Napolitano & Spaghetti House 
907 Livonia Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2499 has been issued to the undersigned 
to sell beer,' wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I^ew at 4118-20 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ALFRED 
4118-4120 Avenue H.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2622 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 2926 Avenue S, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
On the premises.

HENRY WILTON 
d-b-a Nostrand Grill

2926 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1242 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholie Beverage Con
trol Law at 2294 Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

EDWARD LOEFFLER
2294 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1102 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 1012 Myrtle Ave., BoroUgh 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY KRAHAM
1012 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
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 388 Palmetto St,. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PALMETTO BAR & GRILL. INC.
388 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2661 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 3901—2nd Avenue, BorOUgh 
of Brooklyn, County' of Kings, to be consume^

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5682 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 _131 McDougal Street,'Borough 

Kings, to be consumed

MAX HECKEL 
d-b-a Narrows Inn 

9216—-4th Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2423 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 575 Lorimer Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
CHARLES PETRUCOELLO 
d-b-a Charlie’s Restaurant 

Bar & Grill
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2024 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be’cOnSumed 
on the premises,.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 357 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
182A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 9216—4 th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6211 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 4406—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4985 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 1513-15—69th St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED. GUGLIELMELLI 
(Homewood Bar & Grill) 

1513-15—69th St., Brooklyn, N. Y.

LOUIS WISCH u ,
107 Tompkins Ave., a»k*a 907 Myrtle Ave 

Brooklyn* N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 621 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of the Alcoholic 
at 2343 Bath Ave., 
County of Kings, to 
premises.
DOMENICA ROMAN 
2343 Bath Ave.,

if the Alcoholic Beverage Control Law 
Park Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 459—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILIAM J. SIMMONS
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5025 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 99—5th Ave., Borough of 
lyn, County of Kings, to be consumed 
premises.

PATRICK J/. MURPHY 
(Murph's Bar & Grill 

99—5th Ave., Brooklyn,

EDI RUSSO
2191 Bergen St.. Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 991 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Lqw at 286 Patchen Ave., Borough 
on the premises.

GEORGE H. KRETH
286 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2466 has been issued to the undersigned 
to sell beer , wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2803 East 23rd St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM B. O’TOOLE 
(Bay Cafe)

2803 East 23rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL-361 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 2011a Surf Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATALIE SIMON 
(Ocean Grove Rest.)

2011a Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
-RL 2558 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 76-78 Hamilton Aye., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to.be consumed 
on the premises.

CONSTANZO DEMAIRO 
76-78 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 261 has been issued 'to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3044 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ■

WARREN S. SOMMERS - 
3044 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is' hereby given that License No. 
RL 1118 has been issued to the undersigned 
tb sell beer wihe and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1506 Neek Road, Borough 
of Brooklyn, Ohunty of Kings, tb be consumed 
on the pfehiisos.'

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6798 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 216—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FELICE MĄNCARUSO
Ave., Brooklyn, N. Y.

COST CURTIS, INC. , 
1380-4 Broadway, Brooklyn

PEDRO PEREZ ALVAREZ 
, d-b-a Court, Restaurant 

212 Ck>urt St. & 256 Warren 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RW 360 ___ ___  _____ „ .... ______ _
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
15 Carroll St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DOMINICK MINNO
15 Carroll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5601 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail Under 
Section 132A of the Alcoholic Beverggd Con
trol Law at 443 Evergreen Ave., a-k-a Vi 
Palmetto St., Borough of Brooklyn, Counts 
of Kings, to be consumed on the premises.

ORMAND T. BOUCHER
443 Evergreen Ave., , Brooklyn, N. Y. 
a-k-a 97 Palmetto St.

at 1593 East Now York. Ave., Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

ANTHONY A. DE VITO 
(Tony’s Bar & Grill)

1593 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6710 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 802 Caton Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT ANDERSON 
d-b-a Caton Grill

Caton Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5111 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 2101 
of Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN M. GABRIEL 
d-b-a Mill Basin Hofbrau

2101 Mill Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3507 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage ' Control Law at 7409 
Avenue U, Borough of Bvooklyh, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

PASQUALE OREFICE
7409 Avenue U Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6497 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 324 Lincoln Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. . 1

ANTHONY FUCCIO
324 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2367 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail undei1 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 28 Reeves Place, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

tho premises.
CHARLES WILLIAM SCOTT 

(d-b-a Ch. Scott Tavern)
Reeves Place, Brooklyn,’ N. Y.

FRAN DUMCHES 
1425 Rockaway Parkway, Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1281 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 2 Wyckoff St. & 205 Court|£t., 
Borough of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.
ARTHUR KELLY & DAVID J. RUDDLĖ 

2 Wyckoff St. and 205 Court St., 
Brooklyn, N. Y. ’

NOTICE
RL 3800 ________ ____ .... _____ _
to sell beer wine and liquor at retail under
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1266-68-70 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings to be 
consumed on the premises. 1

SARAFIANOS and PSYCHOYOS, INC.. 
1266-68-70 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6690 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 114 Henry Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CANDLELIGHT RESTAURANT. INC. 
114 Henry St., Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 305 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of theXAlcoholic 
at 5416—*16th Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL-91 has been issued to the undersigned 
to sell beerj wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3148-3150 Ocean Ave..
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed’ 
on the premises.

G. WILLY VOIGT 
d-b-a Koppy’s Restaurant 

3148-3150 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

LOUIS
(Wyckoff Center Bar & Grill)

201 Wyckoff Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3694 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 557 Glen- 
more Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ANNA CHESSIE
557 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2339 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

at 1425 Rockaway Parkway, Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1107 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law «t 1596 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MACON BAR & GRILL, INC.
1596 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1338 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 405 Livonia Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
leo s. Starr & bęnjamin goldstein 
405 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
RL 2582 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 Blake AVenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY FELLNER
790 Blake Ave., - Brooklyn, N. Y.

naivesnis samprotavimas? 
kūdikis gali suprasti, kad

NOTICE is hereby given that .License No. 
RL 1323 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 52 Meserolc St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
ARTHUR KELLER

(d-b-a Twentieth Century Tavern) 
Meserole St., . Brooklyn, N. Y.

Spalių 16 d. 2-rą vai, po pietų 
įVyks Liet. Kom. Frake, susirinkimas, 
Scranton Kom. Partijos Sekcijos Or
ganizatoriaus kambariuose. Visų lie
tuvių Komunistų pareiga dalyvauti 
minėtam susirinkime, nes bus apta
riama svarbūs reikalai, kaip “Lais
vės” vajus, j Kom. Partiją rekrūta- 
vimas narių ir visa eilė kitų svarbių 
klausimų.

Spalių 17 d. 2-rą vai. po pietų, 
Italų Piliečių Kliube, 1252 Providence 
Rd. įvyks diskusijos temoje: Komu
nistų Partija ir bendras frontas. Visi 
Scrantono lietuviai yra kviečiami 
skaitlingai dalyvauti minėtose disku
sijose. Abejuose susirinkimuose da-* 
lyvaus drg. J. Bondžinskaitė.

Kviečiame visus dalyvauti. Kom.
(243-244)

NOTICE is hereby given that License .No. 
RL 6150 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 384—5th Avenue,/ Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ROSE D’AMBROSIO
Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 1353' has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
thol Law at 595 
of Brooklyn, County 

the premises.
ANTHONY 

SANTOLO 
(Miami 

Union Ave.,'

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2596 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 388 Court Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

WILIAM O’BRIEN
388 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4983 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 252 — 3rd Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELA BORTONO 
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
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 546 Stagg Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET O’CONNOR CERULLI 
(Margie’s Tavern)

546 Stagg St., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8822 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 315 Flatbush Ave, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(d-b-a Moriarty & Reilly Tavern)
315 Flatbpsh Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6170 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 3005 
of Brooklyn, County 
on the premises.

MICHAEL O’HALLORAN 
d-b-a Midwood Tavern

3005 Avenue J, ■ Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6807 hats been issued to tho Undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail 'under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 659 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. i

ASHLAND' TAVERN. INC.
659 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7364 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 2141 East 28th St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BLISS LOG CABIN, INC. 
2141 East 28th St.,. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby* given that License No. 
RL 1142 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2258 Pitkin AVenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO BUG LIONE 
d-b-a Dand’s Spaghetti House Bar and Grill 
2258 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No 
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 513 Central Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELE BOZZA 
d-b-a Central Garden Rest. Bar and Grill 
513 Central Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1091 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 4122 Avenue D, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
(Dan’s Tavern)

4122 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4978 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 235 Sands St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK V. ROMANELLI
235 Sands St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4963 has been . issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4425—5th'' Ave., Borough of 
Brooklyn, COunty of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARUS DRESSLER
(Green Tavern Bar & Grill) 

4425—5th Avp., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1089 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 107 Tompkins Avenue, ą-<k-a 
907 Myrtle Ąvenue, ĘoroUgh of • Brooklyn, 
jQOunty of Kings, (o be consumed , ori the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1094 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 2423 Avenue U, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

PETROS COCKOROS 
d-b-a Pete Strand’s Tavern

2423 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 986 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 20 Somers St. and 2041 Fulton 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2494 has been issued to theundersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of tlw Alcoholic Beverage Con
trol Law 
rough of 
consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5026 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 617—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELMANN NIELSEN
617—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO.
Cleveland© Draugijų ■ Komitetas 

svarstė Laisves Palaipinės Draugijos 
pasiūlymą" surengti balių politinių 
kalinių naudai: Tom Mooney ir 
Scottsboro Boys. Išrinkta komisija, 
kuri rūpinsis suruošti virš * minėtą 
bailų gruodžio-Dec. 11 d. Draugijos 
ir pavieniai nariai paremkite šį ko
miteto pradėtą darbą. J. A. V.

(24'3-244)

NOTICE is hereby given that License No. 
'RL 5799 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 4419 Ave. N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES F. HUBBARD 
4419 Ave. N, Brooklyn, N. Y.

nvixvu io ficicuj Kiveil tliHU JullXinx: nv, 
RL 4888 has been issued to the undersigned 

'tb sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2671 Pitkin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANNA CORDES
2671 Pitkin Ave.,- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C.T.R. 21 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 15-25 Arion Place, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARION TEMPLE, INC.
15-25 Arion Place, Brooklyn, N. Y.

Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1178 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 1380-4 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consu
med on the premises.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 2546 has been issued to the undersigned 
to sell beet wine and liquor.at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2332 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 440—17th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL LANAHAN 
•140-—>-17th St.,* - Brooklyn, N. . Y.

NOTICE is hereby, given that License No 
RL 3768 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 407 Bridge Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

SILSBE, INC.
407 Bridge St., ■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2552 has been issued to the undersigned 
to sell bear, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2.T Columbia Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ’
B. & W. RESTAURANT BAR & GRILL. INC 
23 Columbia Street, Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 976 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at tetail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2191 Bergen St., Borough of Brooklyn. 
Cbunty of Kings, to be consumed on the 
premises.

Vilniui vaduoti. Kreipėsi į kiek
vieną atskirai prašydami aukos. 
Surinko 17 dol. 25 et. Tai labai

NOTICE is hereby gitven that License No 
RL 3770 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 731 Metropolitan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be'consumed 
on tho premises.

THOMAS J. PECORA
731 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2569 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 2188-2190 Flatbush Ave., Bo- 
rbugh of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
(d-b-a Tony’s Bar & Rost.) 

2188-2190 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 701)0 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 341 Ocean Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MANNIX’S RESTAURANT. INC. 
341 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ’is hereby given that License N<t 
RL’2426 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 2318 Atlantic Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE RA1NONE 
(Atlantic Bar & Grill)

Atlantic Ave.. Brooklyn N. Y.

Beverage Control Imw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1306 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 96 
of Brooklyn, County 

tho premises.
STEPHEN 

Berry St.,

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6514 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 183 Richard Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consume'1 
on the premises.

FRANCIS X DUNN 
d-b-a Buster Dunn's Bar & Grill

183 Richard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that- License No. 
RL 1305 has been issued to the undersįgned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 453—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER WILK 
d-b-a Walter’s Bar and Grill

453—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

ALDLD 6-to Apskričio • Narių 
Atydai

ALDLD 6-to Apskričio konferenci
ja įvyks 21 d. November,,,339 E. 4th 
St., Chester, Pa. Lietuvių Kliubo 
Svetainėje, 10 vai. ryto.

Sekretorė Smith.
(243-244)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4940 has been issued to the undersigned 
to sell beer, -.vine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 59 Meserole. Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the •frremises.
RAYMOND

Meserole Street,

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

HENRY ..STERN
d-b-a Henry’s Restaurant & Tavern 

2110 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 426 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS DEUTSCH
426 Ralph ,Ave., Brooklyn, N. /Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 626 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Lw 
at 739—6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4958 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 722—4 th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOSEPH KNIAZ & STANLEY KILINSKI 

722—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1358 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 858 Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be .consumed 
on tho premises.

GIOVANNI NAPALITANO 
d-b-a Blue Eagle Tavern

858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

LDS 135 kp. rengia didelę vaka
rienę, kuri įvyks spalių 16 d. ĮJnden 
Hali, kampas 16th St, ir Wood Ave. 
Pradžia 8 vai. vak. A. Gorskio mu
zika grieš šokiams laike vakarienės 
ir po vakarienei. Vakarienės tikie- 
tai: suaugusiems $1.00; vaikams 50c., 
vien tik šokiams 25c. Vakarienė bus 
labai skani, todėl gerbiamieji malo
nėkite kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
ir paminėti šias sukaktuves. Tai yra, 
5 metai, kaip gyvuoja Linden’o LDS 
135 kp.

anekdotų pasakė. O jau lenkams 
tai teko, iš tikrųjų. Jis tokias

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1138 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 321—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(d-b-a Moriarty & Reilly Tavern)
Ave., Brooklyn, N. Y.

taip labai skystas politiniai vi 
sai supuvęs žmogus. Jis džiaug-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1082 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 423—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
(Bona Vita Tavern)

Ave., Brooklyn, N. Y

kad jau trenkė į juos, tai trenkė, 
net jį prakaitas išpylė. Ir pasa
kė, kad lietuviai atims Vilnių ir 
Tilžę. O ta laimingoji diena bū
siant tada, kada vokiečiai su So
vietų Sąjunga kariaus. O kad iš

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2576 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retell undei 
Section 132A of the Alcoholic B6vera«e Con. 
trol Law at 8510—18th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County 6f Kings, to be consumed 
on the premises.

•JOHN CIACCIO 
d-b-a Knock-Knock Inn

8510—18th Avepue, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2366 has been issued to the undersigned 
to sell beer, vine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1111 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRENE 
till Manhattan Ave.,

damasis laukia karo, tos didžiau
sios nekaltų žmonių skerdynės 
ir agituoja už jį. Tokią propa
gandą šiandien veda tik didžiau
si žmonijos išsigimėliai ir niek-

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 313-has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3011 Ave. N, Borough of Brooklyn, 
County of * Kings, to be consumed on the 
premises.

MARTHA ENGLER 
(Bill’s Bar & Grill)

3011 Ave. N, Brooklyh, N. Y.

Vokiečių naziai puls Sov. Sąjun
gą, tai Lietuvai neteks galvoti

Man pirmą sykį teko tą pasi
pūtusį, lyg gaidį, poną matyti ir 
girdėti. Niekados nemaniau, kad

MINERSVILLE, PA.
Balius—Card Party

Rengia APLA 48-ta kp. įvyks 16 
d. spalių, 7-tą vai. vak. Darb. Svet. 
Kviečiame Minersvillės ir apylinkės 
gyventojus dalyvauti mūsų rengiama
me baliuje ir Card Party. Užtikri
name, kad visi linksmai laiką pra
leis ir pasišoks smagiai prie geros 
orkestras. Kom.

(242-244)

apie, atsiėmifrią Vilniaus. Tada 
ir pačios Lietuvos gyvybei bus

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1017 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 561-563—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kinge, to be consumed 
on the premises.

ROBERT ROCCO SAVINO 
d-b-a Alp Tavern

561-563—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Liaudies Namo Komitetas kreipia

si prie visų Progresyviškų Organizaci
jų, kad 7 d. November-Lapkričio ne
rengtumėte jokių parengimų, nes 
Liaudies Namo Komitetas dėl palai
kymo Namo ir sykiu parųinėjimui 
Rusijos Revoliucijos rengia labai, pui
kų Bankietą su Koncertu. Koncertas 
bus labai turtingas, nes bus sutrauk
ta geriausios Lietuviškos ir Rusiškos 
spėkos. Dalyvaus ir garsus rusas, 
komiškas dainininkas ir garsi šokikė 
iš New Yorko. Todėl mes užprašomi 
visų, kad dalyvautumėte _ šiame ban- 
kiete ir taipgi tikietus prašome įsi
gyti iŠ anksto, kad žinotume kiek 
paukštukų importuoti vakarienei, 
įvyks Liaudies Name 735 Fairmount 
Ave.

Chinijos. Tokiu būdu, mes turė
jome keturius agresyvius užpuo-' 
limus bėgyje penkių metų. Mes 
matome, kad kada agresija nė
ra sulaikyta, tai ji persimeta, 
kaip liepsna, į kitus kraštus ir

__ —•________ ------------ -............. *—__________ NOTICE is hereby given that License No 
__________ ------ ......_____ _.j. RL 1237 has been issued to the undersigned

RL 1229 has been - issued to the undersigned - to Bell beer wine and liquor at retail under 
to sell beer wine and liquor at retail under Section 182A of the Alcoholic Beverage Con- 

~ thbl Law at 338-5-Park AVeriue, Borough 
of Brookljpi, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JOSEPH GIORDANO \ 
333-5 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
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 143 McKibben Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX WEINRICH 
d-b-a—Maxie’s Bar & Grill 

143 McKibben St., Brooklyn, N. Y.

Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, šaukdamas Ame
rikiečius boįkotuot visus iš 
Japonijos įvežamus dirbi
nius. Ypač atsišaukia j šei
mininkes vengt bet kokių 
japoniškų pirkinių.

džiaugsmingai jiems tartume 
“Įeikite!” Mes
apie jų pasaulėžvalgą, kokis re
žimas viešpatauja jų šalyse, nes 
Tautų Lyga pripažįsta taikų su
gyvenimą įvairių režimų, ir ta
da būtų įvykintas visų pagei
daujamas universal iškurnąs 
Tautų Lygos, gyvuojančios, kai
po taikos instrumento. Bet tokio 
idealo mes nepasieksime siunti
nėdami anketas (užklausimus), 
o pasieksime tik kolektyviu atrė
mimu agresijų, kolektyviu apgy
nimu taikos, kuri mums visiems

Bobiną, kurio būk tai esąs gim 
tadienis.

pasaulis, visiems tautiniams gin
čams spręsti turi teisingiausį ir 
kultūrinį kelią
tijos įsteigimą. Lietuviai Vilnių 
atgaus, kai Lietuvoj ir Lenkijoj 
bus demokratija. Ir kiekvienas 
doras ir 
darbuojasi 
įsteigimą.

Po to buvo aukų rinkimas

prieš lenkus, visai nutylėdami, 
kad Vilnijoj lenkai darbininkai 
tokį pat jungą velka, kaip ir lie-

DARBO FEDERACIJA 
ŠAUKIA BOĮKOTUOT 

JAPONIJĄ

Berlyno vieną gražią dieną 
trenks į Maskvą, o iš Maskvos į 
Berlyną, tai nėra abejonės. O 
tada tai, lietuviai pasiims kas

Programa buvo silpna ir ta 
pati šovinistinė, kaip ir visų kal
bėtojų kalbos. Darbininkų pa
dėties nei vienas neprisiminė, o 
tik kėlė neapykantą

kaip ir šios korespondencijos ra 
šėjas, žingeidumo vedami. Pa 

V žįstančiam montrealiečius, ta 
buvo galima labai lengvai patir

NOTICE is heręby given that License No. 
RL 971 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 246 Flushing Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL ROTH
246 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

keliais “grynojo kraujo“ savo 
pasekėjais, pasivadinusiais “Vil
niaus Vadavimo Sąjunga“, ruo
šė po bažnyčia Vilniaus dieną. 
Svarbiausiuoju punktu buvo 
iTysliava—“Vienybės“ redakto-

truodamas savo “išmintį“, ir li
guistą pasipūtimą. Daugiausia 
kalbėjo apie kunigaikščio Gedi-

pusės, aš tyirtai įsitikinęs, kad 
Tautų .Lygos drąsus veikimas 
viename atsitikime prieš agre
sorių mus išgelbėtų iš bėdų vi
sais kitais atsitikimais. Ir tada, 
ir tik tada, visos valstybės įsiti
kintų, kad agresijos yra sulaiko
mos, kad nuo agresijų reikia su
silaikyti. Tik tokiame atsitikime 
į Tautų Lygos duris pastuksėtų 
buvę Lygos nariai

Publikos susirinko vidutiniai, 
apie 150 asmenų, bet pusę suda
rė pažangioji visuomenė, kuri 
buvo atėjusi pasižiūrėti, kaip at
rodo pobažnytinis parengimas. 
Tą dieną, tuo pačiu klausimu

kad dar atsiranda darbininkų 
kurie aukoja palaikymui fašiz
mo.

NOTICE i» herėby given thit License No. 
RL 1124 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con- 
tvol Law at 233 Moore Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRY CAVE, INC.
283 Moore St., Brooklyn. N. Y.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Kas Valdys Šį Miestą?

KAS TA DARBO UNIJŲ 
PARTIJA?

S. W. Gerson, kalbėdamas per 
radio pereitą trečiadienį, pareiš
kė, kad taip vadinamoji Darbo 
Unijų Partija nėra niekas dau
giau, kaip tik apgaulė, sudaryta 
tikslu apdumti žmones, būk dar
bininkai remią Tammanės kan
didatą Mahoney. Gerson sako:

“Amerikos Darbo Partijos va
dovybę, kurią sudaro skaičius 
galingų CIO ir AF of L unijų, 
seka beveik kiekviena didesnė 
AF of L organizacija ir kiek
vienas atsakomingas AF of L 
vadas. Nei viena AF of L unijų 
sąjunga šiandien neremia Maho
ney.’ ’
• Tai pareiškęs jis vardais su
minėjo daugybę unijų, kurios at
metė Mahoney atsišaukimą, o 
nutarė remt LaGuardią.

PAREIKALAVO MAHONEY 
PASIAIšKINT

Komunistų kandidatas į 
“councilmanus” nuo Bronx Aps
kričio L Begun pareiškė, jog 
Tammanės kandidato Mahoney 
pasisakymas, kad jis remsiąs fe
deralę butų (namų) programą 
neatatinka faktams.

“Tammanės blokas Albany 
seimelyje,” sako Begun, “sumu
šė Neustein Bilių, kuris reikala
vo valstijos paskirt du milionu 
dolerių rėmimui steigimo namų, 
kurių rendos nebūtų daugiau $6 
už kambarį į mėnesį.

“Kaip ponas Mahoney gali su-

Mahoney Nepadės 
Darbininkams

Komunistų kandidatas Į 
“councilmanus” Kings Apskri- 

-tyje, Peter V. Cacchione, apie 
Mahoney, Tammanės kandidatą 
į majorus, pasakė sekamai:

“Mahoney 22-jų punktų plat
forma, nežiūrint labai plonai 
apvilktų - demagogiškų • pažadų, 
rodo vienon pusėn—į atdarą ša
pą ir reakciją.

“Unijų daužytojas Brooklyno 
Vaizbos Butas, be abejo, apsi
džiaugs Mahoney pažadu jam 
padėti ‘apsaugojimu mūsų pui
kios policijos jai einant parei
gas,’ kurių svarbiausiomis jis 
laiko laužymą streikų.”

Radio Draugijos Vakaras
Lietuvių Radio Draugijos, 

vadovaujamos Radio Valandos 
vedėjo p. Ginkaus, perstatymas 
mūzikališkos komedijos “Nesu
sipratimas” ir koncertas įvyks 
sekmadienį, 17 spalių, Grand 
Paradise Ballroom. “Nesusipra
timą” perstatys grupė vaidilų 
iš Amsterdam, N. Y., kur daly
vauja kanklininkas Olšauskas ir 
solistė E. Sopranavičiūtė.

Vaidinimą žadama pradėt 
4:15 po piet. Po vaidinimo šo
kiai. Bilietai—$1, 75c. ir 50c.

Rep.

Ai

derint tą darbą su savo žodžiais, 
būk Tammany yra pasiryžus 
remt federalę butų progra
mą?” Begun nurodo ir daugiau 
pavyzdžių, kaip Tammanės vei
kimas butų klausimu buvo per
dėm reakcinis.

CACCHIONE APIE KAINAS 
ANT REIKMENŲ

P r a g y v e n imo brangumas 
šiandieną smaugia ne vieną, 
ypatingai bedarbius, mažai dir
bančius ir uždirbančius mažas 
algas. Komunistai, kaip žinia, 
visuomet stojo už pragyvenimo 
kainų palaikymą prieinamomis 
didžiumai gyventojų, kuriais yra 
darbininkai.

Savo rinkimų programos 6-me 
punkte Komunistų Partijos kan
didatas į “councilmanus” Pe
ter V. Cacchione aiškiai pasisa
ko kovosiąs už pigesnes maisto, 
gaso ir elektros kainas, taipgi 
už įsteigimą miestavos elektros 
varymo stoties. O kad jis tą da
rys — niekas neabejoja, nes ir 
nebūdamas valdžioje jis yra pa
sižymėjęs tokiu veikimu.

ĮSISTEIGĖ ADP KLIUBAS
Trylikto Assembly Distrikto 

ribose įsisteigė Am. Darbo Par
tijos Kliubas ir atidarė savo pa
talpą 142 Manhattan Avė. At
dara kas vakarą. Kliubas yra 
nusistatęs remt LaGuardią į 
majorus, ir Louis Hollander, A. 
R. Armstrong ir J. Gėlo į 
“councilmanus.”

Vaikučiai Atvažiavo 1,000 
Mylių Jieškot Motinos

Konferencija Lincolno 
Brigadai Remti

Darbo unijos ir masinės orga
nizacijos šiandieną dalyvaus 
Lincolno Brigadai remt konfe
rencijoj. Taipgi kviečiama 
nieko nęatstovaują Brigados 
rove suinteresuoti žmonės.

Įvyks šeštadienį, 16 spalių, 2 
vai. po pietų, Mecca Temple, 130 
W. 56th St., N. Y.

Konferencija šaukiama apta
rimui, kaip geriausia atsteigti 
sužeistus unijistus irxkitus liuos- 
norius, kurie kariavo už demo
kratiją Ispanijoj ir jau sugrįžo 
į Jungtines Valstijas. Daugelis 
jų yra reikalingi tuo jautimo gy
dymo ir atsilsio nuo karo baise
nybių.

Dabar Lincolno Brigados 
Draugų pareigos padidėjo, nes 
jau yra daug sugrįžusių iš karo 
fronto ir dar daug sugrįžš. Taip
gi žiemos metu reikia daugiau 
pasiųsti reikmenų ir tebeesan- 
tiem Ispanijoj.

Ryt Vakarą LDS 1 Kp 
Vakarėlis

ir 
ge-

Jau daugelis ruošiasi dalyvaut 
LDS 1 kp. vakarėlyje, nes žino, 
kad šiame vakarėlyje galės link
smai praleisti laiką. Komisijos 
gaspadinės ir gaspadoriai pla
nuoja ką nors gero ir įvairaus 
nupirkti, kad pavaišinti susirin
kusius svečius.

Todėl ir jūs, gerbiamieji na
riai, laikykite sau už pareigą da
lyvauti kartu su svečiais, kartu 
pasišokti ir pasivaišinti.

Vakarėlio pradžia 5 vai. va
karo, “Laisvės” Svet., 419 Lori
mer St. Įžanga labai prieinamaTrys negrai vaikučiai, Car

rie, Tommy ir Mae, 6, 4 ir 2|—tiktai 25c. šokiams grieš Jur- 
metų, trečiadienio rytą, Penn-<gį0 — - - - -
sylvania stotyje išlipo iš Ha- įra Pasimatysime vakarėlyje.

Kazakevičiaus šauni orkes-

Reikalaus Daugiau 
Pašalpos

PARENGIMAI
pROOKLYN, N. Y.

Šiuomi pranešame, kad šv. Jurgio 
Draugystės metinis balius įvyks šeš
tadienį, lapkr. (Nov.) 27, Grand Pa
radise Ballroom, 318 Grand St., pra
džia 6:30 ,val. vakare. Įžanga 40c. 
Prašome kitų Draugijų tą dieną nieko 
nerengt ir kviečiame dalyvauti mūsų 
baliuje. _ Kom.

PA.ĮIEŠKO JIMAI

|crį

RESTAURACIJA
417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

vana Special traukinio, kuris 
atėjo 1,000 mylių iš Jackson
ville, Florida. Vaikučiai bied- 
nai ir menkai aprengti. Jie sa
kė, kad jų tėvas miręs, o jie 
atvažiavę jieškoti mamos, ku
ri senai išvažiavus. 
White pasodinus juos 
traukinio. Vaikai nežino, 
atsimena motinos vardo, 
dėti vąikų prieglaudom f * •

Pavojingiausias Mėnuo

Sesuo 
ant 
ne- 
Pa-

Lietuvių Kriaučių Balius
Lietuvių Amalgameitų 54-tas 

Skyrius kviečia visą Brooklyn© 
lietuvių, darbininkišką visuome
nę pasilinksminti' kriaučių an
trame metiniame baliuje. Jis 
įvyks šį vakarą, šeštadienį, Į6 
spalių,'Grand Paradise Ball
room, 318 Grand St., Brooklyne. 
šokiams grieš šauni Geo. Kaza- 
kevičiaus o rkestra. Įžanga 
kriaučiams ir ne kriaučiams 25c.

Spalių mėnuo tūri titulą “pa
vojingiausio” važiuotės srityj. 
Statistikos rodo, kad bėgiu spa
lių būna važiuotės nelaimių 
daugiau, negu bile kurį kitą mė
nesį per metus. 'Į’ai esama da
linai dėl ankstybos sutemos, ku
ri užeina pačiu skubos laiku, 
taipgi nuo slidumo dėl nukritu
sių lapų ir tankaus Įietaus. Pa
slydimas būna priežastimi dau
gelio nelaimių. Dėlto mašinų 
vairuotojai privalo būti atsar
gesni per šį sezoną.’

Trafiko Stotis “K.”

Lietuviams Komunistams
šį pirmadienį, 18 spalio, 8 

vai. vakaro, “Laisvės” Svetai
nėj, 419 Lorimer St., įvyks Lie
tuvių Kom. Frakcijos susirinki-, 
mas. Labai svarbu, kad mes visi 
dalyvautume, nes yra daug nau
jų problemų apsvarstyt. Taipgi 
neužmirškite, draugai, naujų 
narių gavimo vajaus, atsiveski
te savo draugus, kuriuos galima 
būtų prirašyt į partiją. Jei turit 
išpildę aplikacijas, tai atsineš- 
kit į šį susirinkimą.

Dar vienas dalykas: Jeigu ži- 
v not lietuvį simpatiką ir lūs pa

ką valgę per savaitę. Pas juos neišdrįstat jį kalbinti stot į^ 
...........................partiją, atsineškit jo vardą ir 

antrašą, o frakcija turėdama šį 
antrašą pasiųs atatinkamus, 
draugus įrašyt jį į partiją.

' P. Taras,
Liet. Kom. Frak. Sekr.

VAIKAI BADAUJA
J West tOOth St., New Yorke, 

policijos stotį atėjo 27 metų L. 
Roebuck, 4 vaikų tėvas, kuris su 
ašaromis apsiskundė, kad jie il
giau nebegali badaut. Jis ir jo 
Žmona visai nieko nevalgę per 
dvi dienas, o maži, vaikai mažai

badas prasidėjo, kada jį atleido 
iš WPA, o pašalpos negalėjo 
gaut, kol investigatoriai nus
pręs, ar reikalinga.

Teisėjas Eilperin apgailesta
vo, kad teisme nesą plakimui 
stulpo, prie kurio baust jis bū
tų pasiuntęs 28 metų Al 
stewartą už mušimą žmonos, 
6 valinį motinos.

Henri Solliez, kuris rugsėjo 8 
norėjęs atnešt nuo laivo Paris 6 
svarus heroino, vertės $20,000, 
nuteistas 6.metam kalėjimo.

Workers Alliance vadovybėje, 
šį rytą bedarbiai maršuos prie 
City Hali, reikalaut padidinimo 
pašalpos. Bedarbių maršavimą 
remia eilė vartotojų ir broliškų 
organizacijų. Pranešama, \kad 
mažiausia 75 organizacijos daly
vaus reikalavime padidint pa
šalpą ir sykiu protestuos prieš 
pragyvenimo brangumą.

Demonstraciją remia Komu
nistų Partija ir Komūnistų Par
tijos kandidatai į “councilma- 
nus-”: Peter V. Cacchione, Paul 
Crosbie, I. Amter ir T. Begun. 
Virš 20 Am. Darbo Partijos ir 
kitų partijų kandidatų užgyrė 
bedarbių programą.

Bedarbiai reikalauja pakelt 
pašalpą 40 nuošimčių; oficialio 
pripažinimo Workers Alliance; 
atsteigimą WPA darbų, 
reguliariai duoti pinigų 
mui drabužių.

taipgi 
įsigiji-

škarla-“Tu pavojingas, kaip 
tina,” pasakė teisėjas O’Dwyer 
trijų vaikų tėvui William King, 
164 Hope St., kada teisėjui pa
liudijo, kaip King girtas parėjęs 
keikiąs vaikus. Jis pažadėjo 
King įkalint, kad apsaugot vai
kus.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

SUSIRINKIMAI
TDA SUSIRINKIMAS

Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo Lietuvių 17-tos kuopos susirin
kimas įvyks trečiadienį, spalių 20, 
7:30 vai. vakaro “Laisvės” Svetainė
je.

Draugai ir draugės, skaitlingai da
lyvaukite šiame susirinkime. Turime 
padaryti daug naujų ir naudingų mū
sų organizacijai tarimų. Dabar eina 
vajus už paliuosavimą 5 Scottsboro 
jaunuolių, tad yra mūsų užduotis pri
sidėti prie to svarbaus darbo.

TDA Valdyba.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P, Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų ’ pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prie! Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

“Laisvės” Koncertas
Šiemet'mūsų dienraščio Koncertas bus įvairesnis 

negu bent kada buvo.

Bus Naujų Lietuviškų Talenty
Norime supažindinti Brooklyno visuomenę su visais 
Amerikos Lietuvių Artistais bei talentais. Tad kas 
metai duodame naujų dainininkų iš tolimesnių miestų.

Šiemet Jų Turėsime Daugiau Negu Bent 
Kada Esame, Turėję

“Laisves” Koncerto bilietai jau gatavi; sėdynės re
zervuotos,' įžanga 50c, 75c ir $1.00. Nesivelinkite 

įsigyti bilietus.

Bus Sekmadienį, 14 Lapkričio-Nov.
Po Koncertui Bus Šokiai, Griežiant Gerai Orkestrai

Vien tik šokiam įžanga 50c

BUS LABOR LfCEUM SALĖJE
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

> _r__------------ — •-*
Koncertas prasidės 3 vai. dieną, šokiai 7-tą vai. vak.

Am.
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Stanislovas Balcbunas
Aukščiau yra atvaizdas Sta

nislovo Balchuno, kuris pirmiau 
gyveno Ashland, Pa. Kas žinote, 
kur jis dabar randasi malonė
kite pranešti žemiau paduotu 
antrašu arba tegul pats atsi
šaukia. Jo brolis Charles Bal-' 
durnas mirė ir jam paliko tur
to. Todėl yra prašomas atsi
šaukti laike 60 dienų.

(Advokatas)
CHARLES S. CHELEDEN 
1316 N. American Bldg., 

Philadelphia, Pa.
(243-245)

Pajieškau kambario,/garu šildomo, 
geroj apylinkėj ir pas švarią šeimy
ną. Malonėkite rašyti sekamu ant
rašu: J. C. 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. , (243-245)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris dirbti prie abel- 

no namų darbo. Alga $10 į savai
tę. kreipkitės pas: S. Rosenblum, 
207 Hooper St., Brooklyn, N. Y. 3 
vai. po pietų, basement. (242-247)

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

TeL Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—8 dieną ir nuo T--8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4381

o

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

S

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

PHONE PULASKI 5-1090

<3

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

OPEN DAY AND NIGHT

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop,

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

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

\ ,
PER WEEK

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

Sun. all day and night.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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CHARLES’
UP TO-DATE \

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-0770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktoriub
I

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit J jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
->arba užeikite pasikalbėti i ofisą 

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

TRU-EMBER CO Al COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonas t EVergreen 7-1 Ml
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