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EXTRA!
VIENA

y

į Austrų valdžios kovą su 
hitlerininkais.

VIENA. — Ambras palo- 
ciuje valdžios kareiviai ap
supo šimtą nazių. Jeigu 
pastarieji nepasiduos, bus iš 
patrankų bombarduojami.

Liberalų savaitraštyj (New -, .— 
Republic) trockistas Max East- jyg
man puola žymųjį Amerikos i 
žurnalistą Lincoln Steffens del 1 
to, kad pastarasis pakritikavo į 
jo neišmintingą ir kontr-revo- 
liucinę knygą “Artists in Uni
forms’’. Šitoj savo knygoj 
Eastmanas bando įpasakoti pa- ! 
šauliui, kad Sovietų Sąjungos ; 
menininkai i

* I

International
ir rašytojai viską i žinių Agentūra sako, kad 

rašo ir kuria sulyg Stalino įsa- kitos šalys gali greit įsikišti [ 
kymu. Todėl, girdi, ir Steffens 
rašąs ir kritikuojąs jį sulyg 
Stalino įsakymu. Gi komunis
tai, staliniečiai, sugedę, netfikę.

KRISLAI
Steffens Eastmanui.
O Vistik Galima!
Naujos Raidės.
Sveiksta.
Negražu!

Rašo R. M.

Tik aišku, kad čia trockistų 
lyderis sapnuoja. Ir jam gerai 
•del to atšauna pats Steffens,pri
pažindamas, jog jis sekąs ame
rikinius komunistus ir suradęs 
juos nepaprastai daug dirban
čius, ištikimus savo klasei, drą
sius ir gerai suprantančius sa
vo siekimus. Toliau:

“Kaipo tikras politinis ap- 
žvalgytojas, pasakysiu Eastma- 
nui ir kitiems mano seniems 
prieteliams, kad čionais (Stef
fens gyvena Californijoj), eina
mųjų kovų pikietuotojų eilėse, 
randasi Komunistų Partijos va
du, kuriuos aš galiu pasekti. 
Negaliu jų vadovauti, Maxai, 
bet galiu juos sekti tokiu pasi
tenkinimu, kokio nesu turėjęs 
visoj mano profesijos karje
roj.”

Pereitą trečiadienį Brookly- 
ne mes turėjome svetainėje lie
tuviškas prakalbas. Klausyto
jais persipildė Piliečių Kliubo 
svetainė, i 
buvo baisus.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu $alių,

Vienykitės! Jūs Nieko 1
N e p r a la s mesjte, Tik (

Retežius, o Išlaimesite

Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Liepos (July) 30, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c z Metai XX’.V, Dierrascio XVI

Liepos 28 d. hitlerininkai 
padarė pasikėsinimą nužu
dyti naują ministerį pirmi
ninką kunigaikštį Starhem- 
bergą*ir užimti ministerijos 
rūmą, bet nepavyko.

Carinthijos p r o v i ncijoj 
2,000 valdžios kareivių ata
kuoja 3,000 hitlerininkų, įsi- 
drūtinusių Friesach mieste.

Austrijos prezidento Mik- 
laso sūnus eina išvien su 
hitleriečiais prieš savo tėvo i 
valdžią.

I 
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Hitlerininkai dar tebelai- 
nKepaLant7kad karštis ko užėmę Donowitz miestą 

Kas sakė, jog su 18,000 gyventojų ir Le- 
karščiuose negalima surengti . oben miestelį SU 12,000 gy-| 
svetainėse prakalbų?! ! 
reikia parinkti momentas. Bet 
dar svarbiau—rūpestingai, ge
rai išgarsinti!

žinoma, | ventoj ų. Jie dinamitu iš-
I sprogdino gelžkelių stotis, ir 
ituom sutrukdė valdžios ar- 
imijos atmaršavimą.
I

Pagerinimui mūsų laikraščio
techniškos pusės, tuoj pirksime . v
setą naujų antgalviams raidžių, i darni vieną bažnyčią, 
Drg. Valatka tuo dabar rūpi-Į ve katalikų kunigą, 
naši. |buvo jiems priešingas.

Beje, ar pastebėjote, draugai, ______
kad "Laisvė’’ pastaruoju laiku, VaWžia vig dar nepaj5gia 

pastangų visaip pagerinti laik- jlsmus^ hltlerieclUS is Cai in- 
raštį. Ithijos Alpų kalnų.

Mūsų draugas D. M. šoloms- 
kas jau bagia pagyti. ' 
turime žinių, kad ir Johnnie Or
man, sekretorius LDS Jaunimo 
Komiteto, sveiksta ir apie pra
džią rugpjūčio sugrįš iš Pitts
burgh©.

Grupė San Franciscoj areštuotų komunistų ir kitų kovingų darbininkų 
laike visuotino streiko. Per gengsterių ir policijos padarytas ablavas ta
me mieste buvo išdaužyta komunistų ir revoliucinių darbininkų centrai 

ir įkalinta virš 300 kovotojų.

MILICIJA “VIETOJ STREIKO PIK1ETŲ”
Laikraščiai Protestuoja prieš Karišką Žinią Cenzūrą; 

Milicija Blaško Pikietus, Praleidžia Streiklaužius
Minneapolis, Minn. — Gu

bernatorius Olson, įvedęs 
karo stovį prieš trokų veži
kų streiką, paliepė visiems 
darbininkų pikietininkams 
apleisti savo vietas. Jąsias 
užimti įsakyta milicinin
kams. Tiems gi “pikietinin- 
kų pavaduotojams” prisa
kyta praleisti skebiškuš tro- 
kus, vežančius ledą, gazoli
ną, anglis, valgius ir kt.

Kompanijos atsisako eiti į 
derybas su Roosevelto agen
tais kun. Haas’u ir Dunni-' 

Brusselis. — Belgijos vai- geriu. Jos pareiškia, kad

Keršys Dillingerį Išdavusiai 
Moteriai

I i INDIANAPOLIS. — Ne-
■(‘žinia kas padėjo raštelį ant

I piktadario J. Dillingerio ka
ipo: “Aš, Jonuk, apsidirbsiu

lauja mokėti darbininkams į C1. • T m •
9 9 J cvj o • XjL» lai y I. d

42 ir pusę iki 52 ir pusės | grūmojjmas nužudyt’“mOtė- 
cento už valandą. Ir kur gi j raudonuose rūbuose,” 
bosai neatsisakys, kuomet j išdavė Dillingerį poli-

Leoben. — Naziai užim- 
pašo- 
kuris

gubernatorius su savo mili
cija taip laužo streiką.

Gubernatorius įvedė ka- % 
" rišką miesto laikraščių cen-1 

zūrą, prieš kurią' purtosi 
net buržujiniai laikraštinin
kai. Kai kurie Olsoną va
dina jau pirmuoju Ameri
koj “naziu” arba Hitleriu.

ei j ai.

Taipgi i džia leido “didžiajam Aust- tįe ponai “perdaug” reika-
rijos kunigaikščiui” Otto-! 
nui išlėkti orlaiviu į Aust-' 
riją. .
Austrijos karalium - kaize
riu.

Jugoslavija Mobilizuojasi
Susikirtimui su Italija

Austrijos Pasienin Italija Sutraukė Jau i 
100,000 Kareivių, “Tankus” ir Patrankas i ? i j

..    . ——t.  ............ •

HM; .10
Jeigu tik Italai Pereitų per Austrijos Sieną, Jugoslavija 

Pasinešus Pradėti Karą Prieš Italiją
BAIGIA SUPLIEKT NAZIUS AUSTRIJOJ?

VIENA.— Jeigu Austri- vių ir milicijos, 
įjos kunigaikščio Starhem-j Susikirtimuose išviso I 1 1 1 V • • Ii

zų- 
bergo valdžiai nepavyktų jvo afde 3,000- Valdžios pra- 
sukriušinti hitlerininkų su- nešimais, bent 10 sykių kri- 
kilimą, talkon jam ateitų 't° daugiau hitlerininkų, ne
dalija. Į Austrijos ir Ju- gu valdžios'kareivių. 

|goslavijos pasienius Italija 
nusiuntė jau 100,000 savo 
kareivių, su karo “i

Įkalinti Reporteriai,
Kad Neina Liudyti

Danville, Ky. — Žmonių 
minia liepos 19 d. pakorė 

Komunistų Partija reika- i pavidalą valstijos seimo at- 
lauja tuoj pašalint iš mies- st°vo St. Towels. _Mat, jis 
to miliciją. Dauguma dar- balsavo, kad jvairūs pirki- 
bininkų karštai remia tą apdėti mokesčiais,
reikalavimą.

Šiandien prasidės karo 
teismas prieš 144 hitleri- 

tankais ” ninkus, kurie įsiveržė į mi- 
lėktuvais ir sunkiomis ka-; nisterių rūmą ir nužudė 
nuolėmis. Jugoslavija taip-1 kanclerį Dollfussą. »* 
gi mobilizuojasi. Jos politi-! Neoficialiai pranešama, 
kieriai išsitaria, kad jeigu , kad areštuotas buvęs Vienos 
tik Italija pradės siųst savo policijos galva Dr. Brandi 
armiją į Austrijos pusę, tai ;Pa^s nusižudė. Suimta bu- 
Jugoslavija stos prieš Itali-(v£s viršininkas Vienos de
ją. Tuofnet greitai įsimai
šytų ir kitos imperialistų 
šalys.

Austrijos ministeris pir- 
(mininkas kunigaikštis Star- 
hembergas per radio pra
nešė, kad greit būsią vi-: 

sukilė-! 
Hitlerio 
“bąrba-

tektyvų, Steinhausel ir ge
nerolas Gotzman, buvęs gal- 

|va smarkiausių sostinės po- 
• licijos būrių.

Sovietų valdžios organas 
(“Izviestija” rašo, kad da
bartinis hitlerininkų sukili- 

i mas išaiškinamas tąsynė- 
mis tarp Hitlerio ir Musso* 
lini. Vieno ir kito tikslas 
yra pasiglemžt sau Austri
ja.

jis turi vilties likt Stock Yard u Darbiniu- Priims Visus Streikavu-

Hitlerininkai liep. 28 d. 
dar Savo rankose tebelaikė

Jie tai pripažino, dauge]j Austrijos miestelių 
tuo, kad LDS £

LRKSA seime, Newarke, ly
deriai skaitė iš “Laisvės” savo 
delegatams apie gerą finansinį 
LDS stovį, 
motyvuodami
jauna organizacija... Vitaitis 
gi kadaise mums tą pripažino 
iš to, kad LDS “puola nariais...” 
Koks nesusitarimas! Mes tiems 
ponams galime pasakyti: LDS 
gerai stovi todėl, fatd ji atsto
vauja naujas idėjas ir auga na
riais!

Kohler, Wisconsine, poli- 
icrja nušovė streikierį Lee 
Wakefieldą ir sužeidė 20 ki
tų darbininkų.

ky Streikas Tęsiasi
- Chicago. — Rooseveltas 

yra paskyręs tarpininkus, 
(kurie taikytų 800 streikuo

jančių Union Stock Yards 
darbininkų, gyvulių prižiū
rėtojų. Jie streikierjams 
siūlo tokias prastas sąlygas, 
kad jas atmeta net Darbo 
Federacijos unijos vadukai.

■, Kompanija bando dirbti 
streiklaužiais.

sius Laivakrovius?

Valdžia suėmė du laikraščių 
reporterius; reikalauja, kad 
jie išduotų “korikų” var
dus. Reporteriai atsisako ir 
todėl yra laikomi kalėjime.

Kova už Drg. Rakosi
Maskva.—Drg. G. Dimit

rovas atsikreipia į viso pA-

SU

San Francisco, Cal.—Lai
vų kompanijos pasižada pa- 
vary streiklaužius ir priimt 
darban visus streikavusius! šaulio darbininkus kovot, 
unijistus, jeigu laivakroviai j kad būtų paliuosuotas iš fa

šistinio Vengrijos kalėjimo 
Matthias Rakosi. Jis įka
lintas 8 ir pusei metų kator- 
gon už revoliucinę darbuo
tę 15 metų atgal.

L
S

Aną dieną dvi detroitietės 
draugės atvyko į Brooklyną, no
rėdamos dalyvauti LDS ’ Il-ro 
Apskričio piknike, bet pavėlavo 
busą. Iš stoties šaukė telefo
nu vieną mūsų draugų,, ku
ris pasakė, kad jau pervėlu, gi 
pačiom nuvykti nebus galima— 
klaidu. Už 15-kos minučių tas 
pats draugas šmukšt ir važiuo
ja į pikniką, “pamiršdamas,” 
kad reikia paimti viešnias. Fe, 
kaip negražu ir nedraugiška!

11 Policistų-Globėjai
Prostitucijos Namų

Cincinnati, Ohio. — Tapo

grįš dirbt ir “perdaug” ne
reikalaus iš bosų. Vienas iš 
stambių reikalavimų,tai kad 
patys darbininkai kontro
liuotų svetaines, iš kurių 
laivakroviai samdomi dar
ban.. Iki šiol jąsias kontro
liavo kompanijos su savo 
gengsteriais.

siškai ištaškyti 
liai hitlerininkai.
nazius . j is vadina 
rais, kriminališkais pasiutė
liais;” prikergia jiems net 
“bolševizmą.” Bet kodėl jis 
savo brolius hitlerininkus 
krikštija “bolševikais?” To
dėl, kad nori sukelti darbi
ninkus ir valstiečius prieš 
komunistus. Kapitalistinė 
austrų spauda taipgi sklei
džia melagingus gandus, 
būk kai kur “komunistai 
prisidėję prie nazių” kovoj 
prieš Austrijos valdžią. Tik
rumoje gi revoliuciniai dar
bininkai, matyt, išnaujo 
pradedą atvirą kovą kaip 
prieš nazius, taip prieš ry
miškus Starhembergo fašis
tus.

Hitlerininkai šeštadienį 
dar laikėsi Carinthijos pro
vincijoj prieš valdžios spė
kas. Jų tarpe esą nemažai 
perbėgusių valdžios karei-

Kijevo Vienuolynuose 
$500,000,00(1 Aukso

Kijevas. — šio Sovietinės 
Ukrainos miesto vienuoly
nuose ir cerkvėse yra 500 
milionų dolerių vertės auk
so, sidabro, deimantų ir kitų 
brangumynų. Sovietų vkl? 
džia galėtų daugumą jų pa
imti ir iš to gauti milžiniš
ką sumą pinigų. O pinigai 
reikalingi dasipirkt iš užsie
nių įvairios mašinerijos. 
Tačiaus Sovietai to nedaro. 
Jie gerbia istoriškus ir dai
lės palaikus, nors tie daiktai
yra bažnytiški. Jeigu iš v . 
“šventnamių”, neturinčių is
toriškos nei dailiškos vertės, 
paima kokius brangumynus, 
už tas lėšas taiso ir prižiū
ri brangiąsias istoriškas 

Į bažnyčias ir vienuolynus,— 
kaip rašo New Yorko Times 
korespondentas Walter Du- 
ranty liepos 28 d.

*w v
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Amerikos Armija Prirengta Karui ir Kovai 
Prieš Būsimą Darbininkų Revoliuciją

11 us

San Francisco laivakro- 
viai atsisako grįžti darban, 
iki kompanijos išpildys pa
matinius .jų reikalavimus.

: Išardė Streike Barikadas
Kohleiy Wis., 75 specialiai 

policistai užklupo ir išardė’ 
streikierių būdeles, jų vado
vybės tenaitinį centrą ir 
darbininkų barikadas, iš už j 
kurių streikieriai kovojo |
prieš Kohler Manufacturing, įkalinti 11 policininkų ir bu- 
Kompanijos padaužas. Tos . r. _ . _v. • ,
kompanijos bosas yra buvęs vęs vletmes valdžios ]5roku- 
valstijos gubernatorius W. iroras J. W. Driskill. Liū- 
J. Kohler. Jo fabrikuose ^.- w _ i v., a i „ .. idijama, kad jie eme kysiusdirbama “plumbing” reik-; J r
menos. i ir už tai leido namų savinin-’

Chilej, Pietų Amerikoj, laikyti prostitucijos 
dideli lietūs sunaikino dau- urvus, 
gybę javų laukuose.

Be to, jie globojo 
kitus kriminalistus. ' (

Montreal, Can. — Gamti
ninkas W. O. Ormiston ir 
Harvardo Universiteto pro
fesorius E. W. Wilson, po 
tyrinėjimui daugelio auga
lų, padarė išvadą, kad šien
ligė (hay fever) yra ■ gau
nama nuo žolės, vadinamos 
“ragweed.” šienligė yra ne
pavojinga^ bet skaudi ir įky
ri liga.

Washington. — Veikiam | “Jeigu šiai šaliai gręstų 
tysis karo ministeris Harry karas, ekonominė suirutė 
H. Woodring liepos 12 d. iš- 'arba socialė (darbininkų) 
siuntinėjo “sekretnus” laiš- revoliucija, tai mūsų hrmija 
kus tūliems laikraščių re- yra priruošta—ji turi gana 
da^toriams; kviečia juos į išlavinimo, patyrimo ir tin-> 
“visai panašius į karą mą- karną organizaciją...” 
nėvrus,” kurie bus daromi Woodring reikalauja, kad 
New Jersey valstijoj rugs, iki 1936 m. būtų Jungtinėms 
2-8 d. [Valstijoms pastatyta dar

į Tuose laiškuose jis, be 2,320 smarkiausių karo lėk- 
1 kitko, sako: •, tuvų.

Atima Mėlyną Vanagą
Baltimore, Md. — 

nuima mėlynojo aro ženklus 
nuo l2 Greif drabužių siU- 
vyklos-'todel, kad bosai ne
sutiko mokėt nustatytą dar- 
bininkams algą. Bet jie ga
lės darbininkus smaugti ir 
be valdiško “vanago.” ‘

(Daugiau žinių 5-tam pusi)
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kiek galima daugiau šalininkų turėti 
Pabaltijoj. Iš to išeidamas, jis gali kai 
ką Lietuvai net pasiūlyti.

Ką del to mano Kauno “augštosios sfe
ros”, kol kas nėra žinių. Tiek aišku, 
kad jau senai žinoma, jog Smetona yra 
šalininkas susiartinimo su Varšavos po
nais.

IS LIETUVOS
Smarki Audra Nusiaubė (išmokamos iš 1928 m. nukente- 

jjusios šiaurės Lietuvos gyvento- 
fon- 
apie

Neleidžia be Mokesčio Ežere iželio 7 d. Tas “atleidimo (am-' 
I nęstijos) į įstatymas’/* 1 šitaip 
skamba>: j j > ; • ■ ' H 

“šis Įstatymas foymaįiai sure-

Maudytist
Vienintelė Utenoj tinkama

$5.50
$7.50
$7.50
$5.50
$3.00
$4.00
$4.00
$3.00

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

______  of March 3, 1879.

į Rugpjūčio Mėn. Pirmosios 
Demonstracijas!

iškilti bile dieną,

imperia

bile va-

padėtisEuropos dalykų 
rašant, nei kiek nepasitai 
tarpfašistinės kovos tebe

Rugpjūčio pirmoji—tarptautinė darbi
ninkų klasės diena kovai prieš 
listinio karo pavojų!

Karas gali 
landą!

Centralinės 
šiuos žodžius 
sė. Austrijoj
verda. Italija sutraukė milžiniškas gin
kluotas pajėgas į Austrijos pasienį.

Anglija, Francija ir kitos imperialisti
nės šalys Mussoliniui pritaria.

Dvidešimts metų atgal, kaip tik toj 
pačioj Austrijoj buvo užsiliepsnojęs pa
saulinis gaisras, išnaikinęs apie 20,000,- 
000 gyvybių!

Darbininkai! Draugai, broliai ir sese
rys! Į demonstracijas ir masinius mitin
gus rugpjūčio mėn. 1 dieną.

Partiškime savo solidarų ir galingą 
protestą prieš karo ir fašizmo, kuris di
džiausias karų gimdytojas, pavojų!

Šalin imperialistinis karas!
Šalin kruvinasis fašizmas!

Rekomendacija į Dangų Budeliui.
Vatikano papa (“šventasis tėvas”) pa

siuntė Dollfussienei užuojautos telegra- 
_mą, .kurioje, be kitko, pareiškia:
/ Rekomendavę jojo (Dollfusso) prakilnią 

sielą į dangų, mes prašome iš dangaus tik
rosios katalikiškai Austrijai taikos...

Vadinasi, papa jau pasiuntė rekomen
daciją dangun, kad Dollfussas ten būtų 
priimtas. Kas gi tas Dollfussas? Bude
lis, darbininkų mėsinėtojas; pereitą va
sario mėnesį sušaudęs šimtus geriausių 
Austrijos darbininkų tik todėl, kad jie 
kovojo prieš fašizmą! Na, ir “šventasis 

’ tėvas” tokius rekomenduoja į dangų! 
Jeigu tokis dangus ir būtų (kurio, žino
ma, nėra; tai'kunigų išmislas), tai argi 
doras katalikas darbininkas norėtų jin 
eit;, kuomet ten rekomenduojami toki 
darbininkų mėsinėtojai?!

Dar Delei “Bado”
Sovietų Sąjungoj ..

Vienos arei vyskupas Innitzer, kontr
revoliuciniais, žinoma, sumetimais, palei
do pasaulin savo agentus skelbti, kad So
vietų Sąjungoj “yra badas” ir todėl “ge
ros valios žmonės” turi aukoti jo agen
tams pinigus, idant sušelpus... “badau
jančius rusus.” į

Lietuvių klerikalų spauda pakartojo 
i tuos pačius Innitzerio. “šventus” melus.

Sov. Sąjungos ambasadorius Trojanov- 
skis gerai pastebėjo arei vyskupo geradė- 
jams, kad daug geriau būtų, jei jie pasi
rūpintų badaujančiais toje šalyje, iš kur 
jie atvyko—Austrijoj. Sovietų Sąjungoj, 
nurodė jis, nei dabar neigi sekančiais me
tais nebus jokio bado, kadangi šią vasa
rą derliaus laukiama nei kiek nemažes- 
nio už pernykštį (pernai Sovietų Sąjun
goj derlius buvo didžiausias minėtos ša
lies istorijoj).

Šiomis dienomis N. Y. “Times’o” ko
respondentas Mr. Denny lankosi po Uk
rainos kaimus ir kolchozus, iš kur kas- 
dieninuose savo pranešimuose jis pareiš
kia tą patį, būtent: derlius Sovietų Są
jungoj šiemet nebus mažesnis už per
nykštį. Mr. Duranty, katras nesenai su
grįžo į Sovietų Sąjungą, skelbia tą patį. 
Abu korespondentai yra buržujai ir rašo 
plutokratų dienraščiui, o ne komunistų.

Įdomu pastebėti tai, kad šiemet Sovie
tų Sąjungą paliete sausra nemažai; kai 
kuriuos distriktus labai smarkiai įkaiti
no, smarkiai pakenkdama javams, vienok 
dalykų padėtis gera. Kodėl? Todėl, 
kad gerai veikiant kolchozams, žemė bu
vo ' kur kas rūpestingiau įdirbta, javų 
daugiau užsėta; javai užsėta anksčiau ir 
nuimama pasekmingiau. Štai, iš kur ta 
pasisekimo paslaptis. Jei Sovietų Sąjun
gos žemės ūkis būtų pavieniais kiemais, 
individualiai dirbamas, tai, žinoma, prie 
šių metų sausros padėtis būtų smarkiai 
pasunkėjusi.

| šiaurės Lietuvą
i [jams nuo nederliaus šelpti

Liepos mėn. 1 d. šiaurės Lie- į d0) kuriame yra likę aukų 
tuvoj praūžė nepaprastai smar- ■ 300. tūkst. litų.
ki audra su ledų kruša. Per tą Į

1 audrą nepaprastai
Pandėlio apylinkė.
minučių buvo aptvindyta visa, I nukertėjusios nuo liūčių. 
•V V 1 • 1 1 • • • 1*1 T*^ 1 • _ J _ ____-.1

Pažymėtina, .kad liepos. . , . 1 d.
nukentėjo audra palietė kaip tik tas vietas, 
Per porą | kurios 1928 m. buvo daugiausiai 

Ten 
išnešti keliai ir kit. Po lietaus vietomis ūkininkai nebuvo pa- 
prasidėjo dar Ilgšio! negirdėta ję nė vienos saujos javų ir 
ledų kruša. Kiekvienas gabalas turėjo verstis iš visokiariopų 
svėrė 25-100 gr. Pandėlio mie-, paskolų, kurios sunkia našta iki 
stelyje daug langų išmušta, pat šios dienos gulė ant ūkinįn- 
daugelio namų stogai sulaužyti kų pečių. Nesuspėjus nuo hu- 
ir nunešti. Krušos ištiktieji garos numesti vienos sunkeny- 
gyvuliai1 aptino nuo smūgių,- so- t>gs, liepos 1 d. užkrito kita ir 
du vaisiai visiškai sunaikinti.
Negeriau atrodo taip pat laukų , 
javai, kurie vargiai ar pašilai- 
sys. r

Joniškio valsčiuje, 
Rimšeliu

ir nunešti. Krušos

, daug sunkesne nelaime, iš ku
rios ūkininkai savo jėgomis jau 
nebesitiki iškopti. <

i žmoųių aukų per audrą , ne- 
Jankūnų, pUVOt vjso šiaurės Lietuvoj 

ir Trumpaičių kaimų audrospadaryti nuostoliai sie- 
' laukuose visai sunaikinti pase- ^įa per pUSę miliono litų, ūki- 
hm 990 ha plote. Rugiai ii būklė tiesiog apverktina 

šaknų. 1 jje visiškai be duonos.
(Iš “Liet. Ūk.”)

Lenkai Išdirbo Taikos Išlygas?1
Pę to, kaip Kaune lankėsi Pilsudskio 

bičiulis Prystoras, sakoma, pačiose Len
kijoj “augštose sferose” eina platūs ta
rimaisi delei padarymo sutaries su Lie
tuvį Druskininkuose nesenai buvęs vie
nas atokių pasitarimų, kur dalyvavę visa 
eilė {Lietuvą pažįstančių lenkų politikų. 
Iš Varšavos dabar ateina žinių, tiesa, ne
oficialių, kurios sako, būk lenkai jau net 
išdirbę pasiūlymus Lietuvai deryboms 
pradėti.

Pasiūlymų pati esmė esanti sekama:
Grąžinti Lietuvai Seinus su lietuviškomis 

sritimis;- grąžinti Lietuvai Švenčionių ir 
Bvėslajaus apskritis, Vilnių po 20 metų leis
ti ’„plebiscitui, o ligtol padaryti jį Lenkijos 
piptektoriate esančia sritimi, kurią mažne 
lygiomis teisėmis naudotųsi ir Lietuva.' Ge
ležinkelis Vilnius-Daugpilis būtų laisvas 
Lępkijos tranzitui.

Pasirodo, kad Lenkijos ponai pasirįžo 
žūt &r būt pasiimti Lituvą savo “įtakon*”. 
Šiu<> tarpu Pilsudskįui būtų pravartu

/ liai 900 ha plote, 
'kviečiai nukirsti iki pat šaknų, 
j Trumpaičių kaime audra išver- į 
i te ūkininkų Vištartų, Lapeikos ' 
ir Stasiulio, o Jankūnų kaime į 
—Platelio daržines, ir išrovė vi-! 
sus sodu medžius. Joniškio 
valsčiuje padaryta nuostolių 150 
tūkst. litų sumai.

Papilės valsčiuje audra pa
lietė 20 kaimu ir nukentėjusių 

| ūkininkų Skaičius siekia 200. 
Audros sunaikinta 28 negyvena
mieji trobesiai 12.050 lt. vertės. 
Užmušta 28 naminiai paukščiai. 
Pasėlių sunaikinta 1,625 ha 

i plote 368 tūkst. 650 litų .sumai. 
■Iš viso Joniškio valsčiuje'.pada- 
į ryta nuostolių 380 tūkst. 750 li
tų sumai. Daržų vietoje liko 
tik juoda dirva. Sodai;iir la
puočiai miškeliai taip pat sunai
kinti. Liepos m. 3 d. dar buvo 
grioviuose ledų krūvos.

: • I 5 ’

Skaisgirio valsčiuje, Toliočių, 
Toliočėlių ir Obelynės kaimuose 

. audra siautė 50 minučių, o ki
tur ilgiau, čia^ nukentėjo 100 
ūkių. Sunaikinta pasėlių 193 
ha 6,400. lt. , vertės.' • ;

Kruopių ir Meškuičių valsčius 
: audra kiek mažiau palietė, bet 
ir čia yra padalyta nuostolių, 
kurie dar neapskaičiuoti.

Kaip pranešama iš skaudžiau-1 
šiai nukentėjusių,vietų, jau da- : 

I bar ūkininkai nebeturi kuo šerti j 
(gyvulius, nes ledai nupiokė pa
sėlius, su purvu sum Aisė pievas 
ir ganyklas. Iki ataugs nauja 

j žolė, ūkininkams reikalinga 
skubi pašarinė pagalba. Tūlą; 
laiką gyvuliai galėtų ganytis 
miškuose, bet kaip žinia, miškų 
ganiava yra uždrausta. x

žinias apie nukentėjusius ūki
ninkus renka žemės ūkio rūmų, 

i žemės ir Vid. r-lų ministerijų 
; įstaigos. Pašalpos pradžiai bus

. , v 1 bis Įstaiymas locmanai sure-vieta maudytis yra Vyzuoneho 1 , . v ,. • L* _ ,1. . j 7 , .v guhavo po birželio men. 7 d.ežeras, kuriame daugelis utems- 1 
kių maudydamiesi ir praleidžia j 
vasaros dienos liuoslaikį.

Rodos užpraėjusiais metais 
miesto savivaldybė koncesijos 
tvarka atidavė pil. Barisai 
įrengti maudykles ir leido imti 
maudymosi mokestį.

Minimo Barisos “maudyklių” 
įrengimas pasireiškė patalpos 
nusirengti įtaisymu ir nerūpes
tingu lentomis ir spygliuota vie
la aptvėrimu prie ežero priėji
mo, kad be mokesčio niekas ne
galėtų prie ežero prieiti.

Kitoje ežero pusėje — mote
rų maudymosi pusėje jokio mo- rininkai pažeminami į -eilinius ; 
kesčio nereikalaujama, nes ten įr paleidžiami, iš kariuomenės, . .. . 

patalpos nusirengti ir ■ ąq karįninkai paleidžiami atsar- 
| gon, o 32 karininkai, kurie bu
vo išėję į gatvę vykdydami tie
sioginių viršininkų* įsakymą ir - " 
nežinodami, kad jie yra piktam 
naudojami, nebaudžiami. Bu v. 
vyriausio štabo viršininkas, ėjęs 
aviacijos viršininko pareigas ir •

įvykių susidariusią padėtį, nes 
įvykių dalyviams karininkams 
buvo pažadėta, kad jeigu jie 
grąžins į kareivines išvestas į 
gatves dalis, tai nebus baudžia
mi teismo pagal karo statutus.

Kadangi karininkai tuojau 
ša sąlygą įvykdė, ta je r neati
duodami karo teisman, o amnes
tuojami. . ,

Kadangi tačiau kariuomenės 
dalys buvo išvestos į gatvę ap
gaulingu būdu ir tuo skaudžiai 
nusižengta kariškai drausmei, 
tai karo vadovybės sprendimu 
drausmės būdu nubausti: 22 ka-<

New Yorko “Time- 
šis

Kodėl Komunistai Laimi 
Darbininkus?

Vienas Washingtono miesto komisijo- 
nierių nesenai pasileido tūlam laikui ke
lionei po didmiesčius, .kad susipažinus su 
tuo, kaip šelpiama bedarbiai ir kodėl jie 
radikalė ja. Žinoma, jis apsimetė bedar
biu ir landžiojo po tas vietoves, kur “rū
pinamasi bedarbiais.” Mr. George E. 
Allen buvo Chicagoj, Milwaukej, Detroite 
ir kt. .Paduodamas
so” korespondentui savo įspūdžius, 
žmogus dabar sako, kad visur bedarbių 
agentūrose valdininkai ir tarnautojai yra 
nedraugiški, nepaisą to, kad patarnauti 
bedarbiams.

Vienur jis bandęs gauti bent kokį dar
bą, bet perniek. Kuomet paduodi minė
tų agentūrų vajdytojamš aplikaciją, kad 
gavus darbo, tai jie nuduoda darą tau 
didelę malonę, priimdami ją. ■■

“Net komunistai mane kai ko išmoki
no,” toliau aiškina šis ponas. “Aš paty
riau, kad tą galią, kurią komunistai tu
ri, jie gauną vyriausiai iš to, kad tariasi 
su visiškai nusigyvenusiais žmonėmis ir 
dirba ir kovoja už jų reikalus. Kaip tik 
panašiai turėtų šalpų davimo agentūrų 
žmonės elgtis, bet jie net nenori nei klau
syti apie tai.”

Gerai būtų, kad tokiems Allen’ams pri
sieitų' ištikrųjų gyventi bedarbiu ir be
duoniu. Tuomet jis dar kitoniškiau kal
bėtų !

i vinto augšto'iššoko pro lan- 
Igą James J. Probasco, Dili- 

ė

ingerio pagelbininkas. Ant
Chicago.—Detektyvų kvo-. vietos užsimušė. Mat, jo

čianias, prisitaikė ir nuo de- name buvo padaryta įvai-

Nusižudė Dillingerio
Talkininkas Probasco

*** ijliį

rios operacijos ant Dillinge-. 
rio veido, kad detektyvai 
negalėtų pažinti. Areštuo
tas'ir gydytojas, kuris ten 
padarė tas operacijas.

Parengiamoji Pabaltijo 
Valstybių Konferencija
KAUNAS. — Liepos mėn. 7 

d. Kaune įvyko pirmasis paren
giamosios Pabaltijo valstybių 
konferencijos posėdis. Latvijai 
parengiamojoj konferencijoj at
stovavo užsienių reikalų vice- 
ministeris Munters ir Siverts, 
Estijai—užs. reik, vice-mmiste
ris Laretei. Iš Lietuvos pusės 
posėdžiuos dalyvavo užs. reik, 
min. Lozoraitis, Lietuvos min. 
Rygoj Urbšys ir laik. ein. polit. 
dep. dir. Turauskas. Konferen
cijoj sekretoriavo užs. reik. min. 
sekret. Bačkis. 1

Konferencija apsvarstė, kokia į 
forma turėtų būti sudarytas tri
jų valstybių susitarimas.

Nušalo Vasarojus
PAAKMENę, Varėnos valse. 

Birželio mėn. 17 d. rytą buvo 
labai didelė šalna, kuri nušaldė 
visą vasarojų. Ypatingai nuša
lo bulvės, žirniai ir daržovės,

j kiek mažiau avižos, vasariniai 
i rugiai ir ^grikiai.

čia šiemet ir taip niekas ne
derėjo : rugiai labai prastai at
rodo, dobilų visai nėra, pievos 
neprižėlę, o užėjusi šalna viską 
pribaigė. Ūkininkų nuotaika 
labai prislėgta; kiti sako, šie
met' šelpėm mes badaujančius 
vilniečius, kitą metą reikės pra
šyti ir mums pašalpų. . .

Dėl blogo derliaus ūkininkai 
į turgų neveža javų. Rugių kai
na pakilo, ir dabar už cent, mo
kama nuo 10-13 lit.

Dzūkai nusiminę laukia ru
dens. ?

Sudegė Biržų Elektros 
Stotis

Birželio mėn. 29 d. 12 v. die
nos metu sudegė Biržų, Palšio 
Tunkūno ir Ko. elektros stotis. 
Gaisras sunaikino beveik visus 
įrengimus.

dideli.

nėra
spygliuotos vielos tvoros.

Ir Utenoj, kaip ir visoj Lie
tuvoj, turi teisę imti mokestį už 
naudojimąsi nusirengti patalpa, 
o ne už maudymosi ežere, kuris 
pirktas už pačių uteniškių pini- 
gus* * i-- .Įstatymai vandenis traktuoja, jeJ§s gusarų vado paieigas pei-, 
kaip viešo naudojimosi reikalą, 1 duodami teisman yž neveiklu- 
0 Utenos savivaldybė leidžia už-im4 su bloga valia.’ 
tverti prie ežero priėjimą.

Tokie reiškiniai, dar senu 
teisingumo įpročiu, girdėti 
vienoj Utenoje.

i

ne
tik Gerų ir Blogų Smegenys

Chicago, Ill.—Specialistai • 
tyrinėjo nušauto piktadario 
Dillingerio smegenis ir liau- 

jkas. Nieko tokio nesurado, 
i Sako, kol kas negalima įžiū- 
• rėt skirtumo tarp gabiausio 

karininkų, dalyvavusių Volde- bei / gei’iausįo žmogaus ir 
maro mėgintame sukilime „hir- piktadario smegeninės.

| Voldemaro žygio Atbalsiai
“Lietuvos Aidas” skelbia bau-1 

smės dovanojimą, per kurį j 
Smetonos valdžia susimylėjo ant 
karininkų, dalyvavusių ’ __

DR. J. J. KAšKIAUCIUS
371 Lake Stų Newark, N. J.
i < Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

RŪPESČIŲ SUĖSTA

Drauge gydytojau, jus duo
date nuo visokių ligų patari
mus, mažu ir man galėtumėt 
kiek pagelbėti. Aš labai esu 
susirūpinus* ir slabna, nieko 
negaliu valgyti, per naktis ma
žai miegu. 7 
gydytoją. Sakė, aš turiu didė

Buvau pas vietinį. d-

r I'111 11 ’ ',r -lig—

daug nereiškia, vis dėlto, bent 
pradžiai, gyduolės jums pa
dės ramiau orijentuotis Jūsų 
gyvenimo; painiavoje.

Gaukite “Triple bromides, 
gr. 15, tablets No. 100.” Im
kite kokią savaitę po vieną 
tabletę po valgio, tai po 3 kas

Nerykite, bet vande- ... 
tarpinkite. Į stiklą van-....

I

i

ny.l
liūs nervus, davė vaistų, bet dens įmaišykite po vieną tab-
man nieko nepagelbėjo, 
dažnai verkiu, *)abai 
skauda po krūtine,.nuolat 
skauda galvą ir akis 
verksmo. Aš esu 51 metų se-'kas (jįeua 
numo moteris. Pirmiau svė-| 7ndenj‘su sode, 
riau 150 sv., dabar kas savaitė.' 
nupuola man po 3 svarus. Kita,1 
priežastis—mano skilvis ne
mala. Mano vyras nesenai tu-,

. 'U L4OV< 11XJ1 V Jl£^VIli3U<X JdUVl

įėjo opėiaciją ant skilvio, tai duos jums progos geriau pa- 
aš labai išsigandau ir susirūpi- si|sėti alsigaWi.

man
man;
nuo!

ir po pusę šaukštuko so- 
m iltukų. Antrą savaitę

nau. Malonėkite man paaiš
kinti per mūsų “Laisvę”, ko-j 
kias gyduoles man vartoti. Vi-1 

Nuostoliai padaryti sa mano bėda, aš nieko nega- 
į liu valgyti.

letę 
dės 
jau maželiai:: po vieną po pie
tų ir po vakarienei, tai po>dvi

Vis taipo pat į ••• 
. Trečią, ket- . ! 

virtą savaitę ir toliau—imki
te tik po vieną po vakarienei, 
ilgoką laiką. Tai sumažins 
Jūsų nervų liguistą jautrumą,

į>

Apetitui ir kraujui sutvir- 
|tinti, o tuo patim, žinoma, ir. 
• nervams, vartokite mėnesių, 
mėnesiais geležies toniką. Pus- 
kvortėj virinto vandens ištar- ’’ 

; pinkite pirma “Iron-,4. AmmoV - 
jnium citrate % 1b.”, o paskuį 

Drauge, Jūs kaip nors turite : ir “Copper sulphate < 1 gr.’L, . 
kitaip nusiteikti, ir vaiskesnę Imkite po šaukštuką,, su piepu ■ 
gaut nuotaiką, protinį nusista-j arba limonadu ar vandeniu, 
tymą. Turite, taip j sakyt, pa-/po valgio.
keisti savo filozofiją, įsikalbėti' Neapleiskite iodo—>po lašą 
sau, įsitikinti, > kad rūpesčiu ’’.dukart kas savaitė. Eikite bū- 
nieko, o nieko nepagelbėsi, o' 
tik save suėsi, sugrauši be rei
kalo. Taip, galima šitaip nu- 
sispręsti. Kad Jūsų vyrui darė

ATSAKYMASDege Malūnas
' ERŽVILKAS. Birželio mėn.
I

i 25 d. 5 .vai. ryto Vinco Kliknos
: ir Domo Kailiūno Dirvonų ina-" 
: lūne kilo didelis gaisras. Nuo- 
1 stolių padaryta apie 3,000 lt.

Dėka to malūno melniko p.
I Jakaičio gaisras tapo likviduo
tas be didesnių nuostolių. Ma-

’ lūno vertė; su visu įrengimu sie
kia per 100 tūkst. lt.

1 Turtas apdraustas Valstybės j operaciją, kam Jums taip jau. 
Draudimo Įstaigoje. be saiko verkti, raudoti, džiū-

<0 
B

jimu kiek pasivaikščiot? kas, , 
'idieną, ant gryno oro, ant sau
lės pabūkite. Su draugais pa- . 
sišnekėkite, paviešėkite. Kny
gą kokią įdomią įsiskaitykite: 
tatai gražiai pakeičiax nuotai
ką ir duoda kitokių minčių. 
Mūsų ALDLD yra išleidusi vi
sokių knygų, žurnalų: neduo-

4

apskr. verkšlenimo ir dejavimo, sun. kite jiems pelėti kur ant len-

be saiko verkti, raudoti, džiū
ti? Juk tuo nei vyrui nepadė
site pasveikti nei sau. Atbu
lai,. ir vyrui, nuo to nuolatinio

atatin- 
nori ar 

prisivers!

kiau bus pasitaisyti ir Jums tynos.
pačiai sveikai išsilaikyti. Pa-^ Maisto pasirinkite 
keiskite savo nuotaiką būtinai. ’ kamo. Išpradžių, ar 
Juk pati žinote, kad rūpestis ’ nenori, turi save 
yra stačiai, liga: ėste žmogų daugiau valgyt, o paskui jau
ėda, lyg ta rūdis geležį. Tai išsidirbs ir apetitas. Valgykite 
nesiduokite savęs taip ėsti, i viso ko: netik paprastų gamti- 
džiovinti. ■ nių valgių, bet ir saldymų

Jūs klausiate ypač gyduo-[ daugiau—Jums ęnergijai pa 
lių. Tiesa, gyduolės Čia taip i kelti.

I •

San Francisco polic- 
manas apsimaskavęs ir 
pasirengęs atakuoti 
streikierius; arklį taip
gi apsaugo!

Menkai Įžėlusios Pievos 
j UŽPALIAI, Utenos ; ’ 
: Daugelis ūkininkų jau baigia 
j nusišienauti pievas. Tik visi 
! skundžiasi, kad pievos menkai 
j tepažėlusios. Spėliojama, kad 
l dėl to šienas šiemet turės būti 
brangesnis. (Praėjusiais metais 
šieno birkavui—10 pūdų buvo 
mokama 5-3 litai). Dobilai, 
ypatingai antramečiai, taip pat 
davė labai mažą derlių. 1 ■
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/KUR EILINIŲ SKLOKOS NARIŲ IŠEITIS?
Taip vadinama Lietuvių (tote, mūsų ir sklokos keliai 

Darbininkų Draugija (sklo- visai skirtingi ir lietuvių ir 
ka) prisidėjo prie “tarptau- tarptautinėj darbininku ju- 
tinės opozicijos”. Taip nu- dėjimo politikoje.
tarė jos suvažiavimas. Ten | Mes, komunistai, organi- 
skloką nutempė Prūseika ir • zuojame darbininkų bendrą 
Butkus. Tas klausimas dar; frontą prieš fašistus, prieš 
neva diskustiojamas kuopo- kruviną reakciją, ūž gynimą 
se, bet patsai darbas jau už- Komunistų Partijos ir viso 
baigtas. Matomai, vadai1 darbininkų judėjimo nuo 
slėpė nuo sklokos eilinių na- fašizmo pavietrės’ (Califor- 
rių savo padarytus žygius nijos pavyzdys). Sklokos gi 
įstojime į tarptautinę opo- vadai organįzuoja bendrą 
ziciją. Klausykite, sklokos 
nariai dar tebediskusuoja

i prisidėjimą, o Prūseika jau ’ (pavyzdžiui, Brooklyno lie- 
gavo nuo tarptautinės opo- tuvių kriaučių įpkalo rinki- 

> zicijos sekretoriaus pono'mai).
Brandlerio pranešimą, kad > Koksai 
LDD jau priimta. į opozicijos

alsuojamas 
itsai darbas

sklokos '(Opozicijos) eili
niams nariams svarbu žino
ti jos (Opozicijos) tikslus. 
Pravartu jiems žinoti, ko
kiems tikslams juos šian-

pe partijos iš vienos pusės’dien panaudoja Pruseika, 
ir darbininkų klases ir jos i Lovestonas ir Brandleris. 
veikimo, iš kitos pusės. To-Panaudoja ne tam, kad nu- 
kiose sąlygose Jungtinių .versti buržuazijos viešpata- 
Valstijų Komunistų Partija vimą, kad laimėti ką nors 
(Opozicija) taps tada /Ko- '.darbininkų klasei, bet tam, 
munistų Partija. Jeigu ‘ui- kad sunaikinti Komunistų 
tra-kairi’ ‘sektantinė’ takti- Partiją ir Komunistų Inter- 
ka privestų oficialę Komu-' nacionalą, tai yra, kad padė- 
nistų Partiją prie tolimesnio ti buržuazijai kovoti prieš 
susilpninimo ir atskyrimo ir j komunistinį judėjimą.
jeigu Komunistų Partijai Ką eiliniai sklokos nariai 
(Opozicija) pasidarytų pa- turėtų dabar daryti, kuo- 
kankamai tvirta, tuomet met sklokos, kaipo organi- 
Komunistų Partija (Opozi- zacijos, kaipo judėjimo, tik-( 
cija) taptų Komunistų Par- rieji tikslai pilnai paaiškėjo, 
tija pilna to žodžio pras- išėjo pilnon dienos švieson? 
iii o i. . . . ii šita klausimą mes atsa-

Vadinasi,,ar vienaip, arba', ‘k.lm..:. nrano-ni iii-' 
<i aip opozicija nega i os i pareiga grįžti po Komu- i 
komunistines partijos roles,' p.u.tijos if Komunistu 
kol gyvuoja Komunistų Par- Internacionalo vgliava. Jūsi 
tija. O ji siejasi tapti :esate. darbininkai. Jūs nie 
“komunistine partija. negai;te laimSti iš kovos

Taigi, ant opozicijos vė-'prieš Komunistų Partiją ir 
i užrašyta, “<

i tarinės diktatūros ? Nieko ; griaukime Komunistų Par-j Pruseika, Lovestonas 
i panašaus. č\
i K o m u nistų Internacionalo j 
!ir Amerikos

sumanymas, kad užkviesti gru
pę šokikių iš konservatorijos. 

' Sumanyta, padaryta. Atsiųsta 
■ grupė jaunų merginų, kurios 
jau keli metai, kaip ėmė šokių 
pamokas toj įstaigoj. Tačiaus, 
kaip reikėjo pasirodyti ant es
trados, tai vos pusė jų tedrįso 
dalyvauti, ir tos, kurios šoko, 
taį stebėtinai silpnai.
na neišlaikė, kaip reikia muzi 
kos tempo.

Nei vie

frontą prieš komunistus, 
prieš Komunistų Partiją

gi yra amerikinės 
(Lovestono ir 

Brandleris yra pagarsėjęs kompanijos) tikslas? Ar ji- 
tarptautinis oportunistas. naį siekiatarptautinis oportunistas. nai siekia savo “teisingu 
Dar Lovestonui tebeveikiant keliu” priruošti darbininkus

Amerikos Komunistų proletarinei revoliucijai, nu- 
Partija, Brandleris pradėjo vertimui kapitalistų viešpa- 
kovą prieš Komunistų Inter
nacionalą. Jis tapo išgrūs
tas laukan iš Vokietijos Ko
munistų Partijos, kaipo ne
pataisomas darbininkų kla
sės vienybės ardytojas. Tai
gi, skloka virto agentūra 
tarptautinio prieškomunisti- 'galėtų ta»)ti 
nio judėjimo. n ”

Matote, kur klasių kovos 
logika nuvedė Prūseika įr| . ,. TZ . . , T, ,. rButkų. Iš sy,kio kai kam at-' ^U",eStUI k^,ime Komunistų Barti-

Skirtumas tik pasiteisini
me: Buržuazija terorizuoja 
komunistus, šaukdama, kad 
jinai nori “ramybės,” Loves
tono Opozicija teisinasi, kad 
ji pati nori tapti komunisti
ne partija.

Žinoma, Opozicija nieka
dos nesulauks Komunistų 
Partijos žlugimo. Tuščia 
jos viltis. Bet lietuviškos 

vestono, Brandlerio ir Pru- , 
seikos keliai, troškimai ir i 
tikslai, kaip jau matėme, I 
yra tie patys.

Kitas gal pasakys, jog čia j

tavimo ir įsteigimui prple-; navos jau i i._ • __ o i

Vaizdelis iš Amsterdamo, Holandijoj, laike be
darbių demonstracijos už pašalpą.

- Namas Netikęs, Istorinis, 
Kambariai Ankšti

Nelabai senai turėjau progą

Vadinasi, čia ne
galima kaltinti tų jaunų mergi
nų, bet kaltinti reikia tas po-’ 
niutes, paneles, kurios ima ant 
savęs tą atsakomybę mokinime 
ir neatlieka savo pareigų. p

Tai šitaip stovi didžiausia 
muzikos įstaiga Detroite, kuri 
randasi ponų vadovybėj. Pasi- .- 5 
rodo, kad čiavyra betvarkė. Kad 
čia yra išnaudojami, kaip patys * J-rl 
mokiniai, studentai, taip lygiai 
ir mokytojai. <
Ar Yra Klasiniai Susipra- 

tusių Tarpe Mokytojų? ‘‘
Yra dalis mokytojų, kurie no- ' 

rūtų kovoti prieš tokį ponų el- 
i gėsį bei išnaudojimą, šitie n1o- 
' kytojai yra, galima sakyti, kla- 
j siniai susipratę žmonės. Bet 
yra dar daug ir tokių mokytojų, ,, 
kurie yra lygiai skriaudžiami 

i tų ponų, kaip ir kiti, tačiaus
klasės j jie to gal dar nepajėgė supras- 

", Nekurie *
I jų remia visomis savo spėkomis > 
i šia ištaiga ir leidžia save ir 1
! * tc €

i kitus išnaudoti iki gyvam kau-\’ ., -
i lui ir nieko iš to nedaVo. Na, 
'■ tai reikia pasakyti, kad niekas 
I negalėtų elgtis žiopliau. žino- 
| ma, yra žmonių, kurie remia iš-
i naudotojus, bet tik su ta išlyga, r 
j kad jis ar ji turi iš to sau bent/.* 
!kokią naudą. Na, o čia, antį.,, jį

(Tąsa 4-tam pusi.) ; ■

: ta. čia daugiaušia stovi moky- 
i tojų vietose pasipūtę, kaip pa
pūgos, ponios, panelės, kurioms 
daugiaus rūpi augštos 
kabaretų bankietai, bei arklių i ti, ar nenori suprasti, 
lenktynės ir kiti galai, o ne mo- ! 
kinimas, lavinimas darbininkų ■ 
tėvų dukteris klasiškų šokių. | 

i žinoma, per ilgus metus moki-!
j.nimo, šiek tiek pramokina ir šo- i 
kių. Bet tai toli gražu nuo tik-; 
rojo mokinimo. Del pavyzdžio 
čia paduosiu vieną įvykį, kuris ■ 
teko patirti šitokiu būdu. Keli i 
mėtai atgal Aido Choras, Det
roito, rengė savo koncertą. Kilo j

su-, Komunistų I n ternacionalą.1 apsilankyti toj įstaigoj ir susi- 
----------- --------.giičiuKuuv 1VUII1UIUS.LU i <xi-| i-.rustnAči, Lovestonas ir. pažinti nors paviršutiniai su tos 
Opozicija laukia tada mes tapsime ko- Brandleris turi savo politinę ■garsiosios mokšlainės viso moki- 
n irUnvncininnoln munįstįne partija!” ’ į kamerą ginti ir jd rūpintis.! nimo sistema ir metodomis. Vi- 

O koksai gi tikslas Ame-! Jie atvirai pasisako, kad'su pirma reikia pasakyti, kad 
’ Koksai jiems Komunistų Partija ir patsai namas, pati vieta labai 

, o jau ypa
tingai tokiai pagarsėjusiai vie
tai. Patsai namas yra tris sy- 

' kius permažas. Tai del stokos 
i vietos tie vadinami kambarėliai 

jūsų klasiniai reikalai suriš-; taip susiaurinti; taip sumažin
ti ne su silpninimu ir grio-'ti, kad nekuriuosna įėjus stai- 
vimu komunistų judėjimo, o 18-a darosi trošku. Na, o dar 
su jo stiprinimu, būdavo j i- i 
mu. Jums Komunistų Par-; 
tija nestovi ant kelio. Prie-!
šingai, jinai gjjia jūsų, kaip' girdėti, ' 
ir visos darbininkų klasės i liuose darosi, 
interesus. Atsisveikinkite 
su tais “vadais,” kurie pas
kelbė karą iki mirties Ko
munistų Partijai ir Komu
nistu Internacionalui.

_ _____ Komunistų, nunočii gi Lii\ft
Partijas pražūties, mirties, Irikos buržuazijos?
idant, e^, paskui Opozicija |gĮ tikslas dabartinio šauks- Komunistų; Internacionalas neatsako mokyklai, 

i “Komunistų |mo Californijos reakcionįe-! stovi ant kelio ir jie deda vi-
- . . Tu<?. hud11 Pnai|rių, generolo Johnsono tir sas pasangas K. P. įr K. I. 

darbuojasi sušilus, kad pa-1 visos valdančios klasės? Tas! nušluoti nuo to kelio. Bet, 
dėt buržuazijai sudaužyti, lpaįs:

I------------------------ d.,,.4; ! /.* “Sugriaukime, ištaš-

ją. Mat, toks jos tikslas, 
toks Lovestono ir Wolf troš-' 
kimas. Jie mano, kad kol 
gyvupja Komunistų Partija, 
jie negali būti komunistais, 
negali tapti “komunistų par
tija.” Štai iš ko išplaukia 
visi kontr-revoliuciniai Lo
vestono Opozicijos žygiai.

Gi lietuviška skloka yra 
renegatu! dalinu tos amerikinės ir 

tą tarptautinės opozicijos. Lo- 
aikštėn, paskui patys prisi
pažino. Tada atvirai išėjo 
prieš Komunistų Partiją, 
bet bažijosi, kad nekels ran
kos prieš Komunistų Inter-, 
nacionalą.
kad pradėjus važiuoti į ja netrokšta komunistų iš- į ^os ištaigą čionai pas mus, Det- 
kontr-revoliucinę balą, galo nykimo, Komunistų Parti-' roite> kuri ypatingai svarbią ro- 
nėra. Komunistinis judėji- jos mirties. Lai tas pasi- i Jošia muzikos srityj. Ir tuo 
mas yra vienas, tarptauti
nis, pasaulinis. Kas išėjo
pries jį nuo apačios, turės pareiškimo. Lovestonas sa-, pagaliauS) pačių mokytojų, ku- 
dasikasti iki pat viršaus. 1 - 1.................
Negalėjo Prūseika kovoti
prieš lietuvius komunistus,
nekovojęs prieš Amerikos ti tiktai viena kom.
Komunistų Partiją. Nega- ja.”

rodė, kad visas dalykas vi
sai mažas, kad jokiu būdu 
Prūseika toliau neis, kaip 
tik lietuvių tarpe pašumys 
ir nutils. Iš sykio jis tvir
tino savo pasekėjams, kad 
jokiu būdu neis už “lietuviš- 
kos respublikos” rubežiaus. 
Tuo tarpu ^slaptai darbavo
si su amerikine opozicija, iš' 
vieno veikė su : 
Eovestonu. Iškėlėme

Jau Kad Išnaudojimas, Tai Visur
DETROIT, Mich.—šiuo sykiu

Mes nurodėme, mano perdėta, gal opozici-; tenka pakalbėti apie vieną muzi-

Lai tas pasi- i lošia muzikos srityj. 
klauso oficialio amerikinės ipačiu k?ir kas. svarbes" 
opozicijos prisipažinimo bei j s*dent(J> k(11 ,ie ją lanko> it.

ko: “Komunistinė opozicija j rie toj mokykloj eina mokytojų 
aiškiai supranta tą faktą,' pareigas. Tai “Detroit Conser- 
kad vienoj šalyj gali gyvuo- i vatory of Music.”

parti- j Per eilę metų Detroito žmo- 
Vadinasi, kol gyvuoja nės darbininkai yra daug gir- 

lėjoi kovoti prieš Amerikoj Komunistu Partiia tol ne- apie vietQ- Tai vieta, Komunistu Partiją, nekovok gali opozicija tajd komu- -dinama abejnos.muzikos, 
---- A i dainų ir klasiškų šokių, čia yra

i. nuo pradinio 
i

OS. Tuo; laipsnio, kur baigia muzikan- 
prašalinimas Komu-, tai taip sakant, abelną muzikos 

Jie čia gauna diplo- 
---- arba prirodymus-liūdiji- 
mus, kad jie gali būti muzikos 

; mokytojais. Kiti vėl gauna dip- 
j lomus, kad yra geri muzikantai, 
kad gerai susipažinę su muzi
kos dėsniais, jos disciplina 

■jos teorija.
-• Agentai ir Buržuazinė 

Spauda Dirba Tam 
Išsijuosę

Reikia pasakyti, kad 
įstaiga yra privatiškosė rankose, i paaugs.
Spaudai šitie žmpįiės ‘f“1*1 
džia didžiausias sūihas pinigų 
savo biznio garsinimui, su viso
kiais obalsiais, gražiais priža
dais ir gudriomis
Vienu žodžiu, labai yra plačiai 
garsinama visokiausiais būdais 
ir įmonėm, kad būk tai vienas Jei išgirdo kartais

lejot nuvuu pi ICO nnici i\on
Komunistų Partiją, nekovo- gali
jęs prieš Komunistų Inter- nistine partija bei eiti jos I Zdlmi “i,'

„ > Tai pareiškimas ' mokinio-studento, ir eina iki to 
prieš Komunistų Interna-; amerikinėš\Opozicij 
malą, nekovojęs prieš So- būdu prasalinimas

.-vietų Sąjungą, kurios Ko- nistų Partijos iš kelio tam-įrrtoks1^

nacionalą. Negali jis kovo- pareigas, 
ti ] 
cionalą, nekovojęs prieš S

munistų (Partija lošia vado
vaujamą rolę Komunistų 
Internacionale.

Dabar visos kortos ant 
stalo. Ką mes sakėme apie 

t sklokos kelius, viskas, išsipil
dė. Mūsų visas revoliucinis 
judėjimas su Amerikos Ko- 

• munistų Partija, su Komu
nistų Internacionalu, už So
vietų Sąjungą. Prūseikos- 
Butkaus skloka (LDD) 
prieš Komunistų Partiją, 
prieš Komunistų Internaci
onalą, prieš Sovietų Sąjun
gą. Evoliucijos procesas 
užbaigtas. Tegul sklokos 
eiliniai nariai nebeapgaudi- 
nėja savęs, kad čia tebėra 
klausimas “sukilimo prieš 
lietuvių Centro Biurą.” Ma-

pa vyriausiu opozicijos 
(sklokos) tikslu ir troški
mu. Jie susivienys, taip sa
kant, ir su pačiu velniu, 
idant tą tikslą atsiekus.

Bet gal Opozicija visai ne
galvoja apie tapimą Komu
nistų Partija, tai yra, apie 
užėmimą vietos Amerikos 
Komunistų Partijos? Taip, 
ne tik galvoja, bet ir atvirai 
prisipažįsta to siekianti. 
Tam pačiam Lovestono Opo
zicijos pareiškime šitaip iš
dėstomi tie tikslai:

“Jeigu Komunistų Parti
jos klaidinga taktika nuola
tiniai tęsis, tai jinai paga- 
liaus prives prie atsižadėji-

'kur kas prasčiau jie suskirstyti7 
■ —atidalinti vienas nuo kito. 
; Pavyzdžiui, bile kuriame kam- 
j barelyje būdamas gali aiškiai 

, kas kituose kambarė- 
O reikia žinoti, 

kad tas labai kenkia praktikose. 
Tačiaus kas gi ponam apie tai 
galvoj? Bile'jie sau kraujasi 
turtus, o jūs studentai-muzikan- 
tai ir mokytojai kankinkitės.

i Tai jau priprastas išnaudotojų 
nusistatymas ir jų tikslas.
Išnaudojami Abieji: Stu

dentai ir Mokytojai
j Kaip abelnai šioj kapitalisti- 
Į nėj šaly viskas sutvarkyta, su

yra tos nuomonės, kad gal ir i budavota del darbo žmonių iš- . i

geriausia yra šita vieta, tai yra i naudojimo, taip ir šioj įstaigoj 
muzikos studijavimui. tas ryškiai atsispindi. Išsikal

bėjus su vienu tos vietos moky- 
Kaip Nekurie Tėvai Išsireiš- toju. pasirodo, kad ų 

kia Apie Šią Įstaigą? i įvesta “speed-up” siste
čionai 

a. Mo- 
Yra girdėta labai daug žmo- i kytojai gauna mokėti labai ma

nelių kalbant, ypatingai neku-, nuošimtį nuo kiekvieno stu- 
. .. . i dento. Vadinasi, jei mokytojasne musų lietuviai vaiku tėvai! . . , .TZ . nenori badauti, tai jis privers-1

kalba sekamai: Kaip tik pa- tas stengtis turėti kuo daugiau-1 
augs mano sūnus, tai leisiu j; sja studentų po savim, kad tuo I 
Detroito Konservatoriją moky- i būdu jis galėtų nors vergiškai ! 
tis muzikos.” ,Na, ir kodėl tė- Į mažą atlyginimą gauti, kad su, 
vas ar motina Šitaip išsireiškia? i tuom galėtų maitinti 'savo šei-į 
Ar todėl, kad -šita įstaiga iš-1 myną ir patsai savo gyvybę pa- 
tikrųjų jau būtų geriausia tam i laikyti. Mokiniai čia moka už 
vieta? Ne, visiškai netodel! Mo- pamokas nuo $1,50 už pusę va- 
tina ar tėvas, šitaip išsireiš- landos ir net iki $7. Tas prik- j 
kia tik del to, kaip augščiau lauso kokiam laipsnyj mokinys J 
skaitėme,' kadangi šita, įstaiga I ima pamokas. Kadangi moky- 
darbihinkų pinigais pajėgė save-tojai gauna suvis mažą nuošim- 
plačiai išgarsinti-išbubnyti per Į tį nuo studento, tai, natūraliai, 
įvairius pasamdytus jų agentus'jie žiūri ir stengiasi, kad kuo 
ir kapitalistinę spaudą. Dar gir- daugiausia tų studentų jis ar ji 
dėjau ir šitaip pasikalbant du galėtų perleisti laike jo ar jos 
kaimynu: “žiūrėk tu, kūmai, mokinimo.
Juozų Petrukas, kaip puikiai | daugybė.

ir griežia snpuika.” Kitas kaimy- ,ti laikotarpiai, valandos, kurio- 
nas: “Taigi, taigi. Girdėjau, mis jie mokina. Daugiausia 
kad lanko konservatoriją, ale, mokytojas turi porą valandų 
sako, daug reikia mokėti už pa- ’ paskirtų į dieną mokinimo. O 
mokas. Bet, sako, gerus muzi- (kadangi ši. įstaiga atsidaro nuo 
kantus ten padaro. Reikės ir 8 vai. ryto ir užsidaro kaįp 10

kia Apie šią Įstaigą?

Mokytojų čia yra 
Jiems yra paskirsty-

šita ‘ man savo Julytę ten leist, kaip ■ vai. vakare, tai turi būti aišku, 
Tai šitaip girdėjau; kad labai daug turi būti ir mo- 

išlei-, nekurie vaikų tėvai pasikalba ky to jų užpildyti šitą laiką. Ko- 
į šiuo klausimu. Ir va,-natūra-' del taip trumįas valandas duo

bai, šitoks tėvų pasikalbėjimas i da mokytojui čia mokyti? To- 
nieko daugiaus neparodo, kaip del, kadangi pačioj valdyboj 

vilionėmis, jų visišką nežinojimą apie šios šioje vietoje, kaip nupasakoja 
i įstaigos gerumą ar blogumą, j šitas mokytojas, yra didelis iš- 

Ot, jiems užtenka, kad ir to: ’naudojimas mokytojų.
‘ i griežiant x** VIVA v U Vi lO^LJLUV IY CV 1. V CV * v | • • -J-Ą • •

iš geriausių muzikos institutų. • kiek jau-prasilavinusi muzikam-i SOKjų n Damų bkynuose
. . . . , Pagal didelį visokių agentų lan- tą, tai esą, “kodėl jam negriešt ^al * įastesne Istorija

mo komunistinių principų, džiojimą ir spaudoj garsinimą- taip gražiai, juk, girdėjau, lan-
prie sunaikinimo ryšių tar-;agitavimą, daugelis žmonelių ir ,kė konservatoriją.”

Reikia pažymėti — ypatingai
1 šokių skyriai apgailėtinai apleis-

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos x klasės anglis 
rūšies ir pilnas svoris- 
tonas, tai legališkas svoris,
tome greit į jūsų namus, 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

geriausios 
-2000 svarų 

Prist a- 
Prašome

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
^Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St Brooklyn, N

>>> ' < į'''™'

TRU-EMBER COAL COMPANY
. (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

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

arti Grand Street ,
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo I 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo- 10 iki 12 vai. iš ryto

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist •

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

■I



Puslapis

ST. JASILIONIS mobilių pristatyta, tarytum kokiai iškil
mei, įlgos eilės. Tai ir čia ekonominio 
krizio požymis. Nuomuoti garažą rei-

Bedarbių Reikalai ir Kovos Scrantono Apielinkėj

(Šeiminių Įspūdžių Nuotrupos)
Birželio mėnesį įvykę Detroite Jietuvių ' 

darbininkų organizacijų seimai turėjo at
stovybę nuo Atlantiko iki Pacifikui, nuo 
New Yorko iki Los Angeles. Visi keliai 
vedė Detroitas Važiuojant ir automobi
liu, ir busu, ir traukiniu, ir laivu—vis 
pasiekta Detroitas.

Kai kas jau parašė įgautus kelionės 
įspūdžius. Kai kas gal dar parašys. Tai 
vis margumynų žiupsniai, traukią skai
tyti. J

Mes—Binghamtono atstovybė—pasie
kėme Detroit ištisa kelione automobiliu 
į 16 valandų. Ir kai brooklyniškiai pasi
sakė išbuvę, išvargę kelionėje du syk tiek 
valandų, mes stebėjomės. Bet jie pasi
aiškino, kad .'tarpais ir jie ir jų busas 
staptelėjo prisnūsti. Gi mes jeigu ir snū- 
dome, tai snūdome tik patys, o automobi
lis—ne. *v * * *

Žmoniška teisė tokia: jei pats vargsti, 
gali ir kitą varginti; pats nedamiegi — 
trukdyk ir kitam mieįą. Taip padarė
me ir mes. Nelaukti svečiai sutrukdėme 
saldų miegą ir gal išsklaidėme žavinčius 
sapnus geriems žmonėmąpanušauskam^ 
(ant 24-tos gatvės) Detroite, apie 5-tą 
valandą sekmadienio rytmetį. Drąsus Ja
nušauskų giminaitis, Walter Klimas, at
vykęs su mumis, pribudino juos.

Pas Janušauskus turėjome progos ke
lias valandas primigtų nes Meno Sąjun
gos posėdis buvo šaukiamas tik sekma
dienio popietį.

Janušauskai—žmonės, sakosi, neturį 
' draugijinių ryšių su lietuviais. Į organi

zacijas nepriklausą. Jie mums ne tik ge-
rus pietus paruošė, bet ir nakvynę pasiū-l 
le visai savaitei.

Nakvynės pasiūlymo nepriėmėm. Rei
kia, manėme, atsiduoti organizacinių 
žmonių patvarkymui. Juk jie rūpinosi 
atvykstančių delegatų nakvynėmis, jie 
sutalpins ir mus. Ir sutalpino. Rūpes
tingasis draugas Alvinas, sužinojęs, kad 

'mes važiuojame automobiliuku, paskyrė 
mums nakvynę pas draugus Urbonus ant 

. Lemey gatvės, net už apie devynių mylių 
atstumos nuo svetainės. Biskį pertoli, 
bet...

Kaip su Janušauskais, taip ir su Urbo
nais kalbėjomės apie darbus, apie darbi
ninkų padėtį. Abeji giliai supranta uni
jų svarbą, darbininkų kovas, ir samdy- 

'u klastas.
* * *

.r,? X J

Pirmas nesuprantamas reiškinys pasi
rodė Detroite—tai automobilių taip vadi
namos “laisnės”. Beveik didžiuma auto- 
tobilių “tebedevi” 1933 metų^laisnes”. 
įįpdel taip? Paaiškėjo, kad tai ilgos be- 

‘ (Jarbes požymis. Žmonės neišgalį užsi
mokėti už “laisnes” pilnos mokesties, už
sišoka už pusmetį ir gauna tam tikrą 
paliudijimą, o naujų iškabų-blekių ne
gauna: važinėja su senomis. Kai jie užsi
mokės mokesnį už antrą pusmeti, tik 
tuomet gaus naujas iškabas.

* * *

Mumis stebino ir tas, kad Detroite au- 
tpmobiliai yra “nakvydinami” (laikomi 
per naktis) gatvėse. Prie didelių apart- 
mentų-namų tokių nakvydinimosi auto-

kia pinigų, o laikyti automobilį gatvėj— 
gali dykai.

*

Detroitas, lietuvių darbininkų organi
zuotumu stovi nežemai. Bet organizavi
mo darbui dirvos dar yra.

19 d. birž., Meno Sąjungos posėdžio 
laike, pasitaikė išgirsti štai koks kurijo- 
zas: Nepažįstama moteriškė, detroitietė, 
klausia manęs, ar mes šiandien galėsim 
prirašyti jos mergaites į LDS?

Kodėl ji manęs, nepažįstamo, klausia 
apie savo mergaičių prirašymą?—pama
niau. Juk čia yra darbštūs vietos orga
nizatoriai.

Sušnekome. Žmona (J-nė) pasisakė, 
jog laike LDS organizavimosi ji irgi yra 
atėjusi iš SLA į LDS. Bet, ve, ji susir
gusi. “Kai kas” iš vietinių LDS narių 
“nusprendė”, jog jos liga nebus pagy- 

a doma. Jai besergant, ji mananti, taja 
“sprendimo” žinia vadųojanties, kuopos 
komitetas neatėjo paprašyti duoklių, ir, 
tuo būdu, ji tapusi suspenduota ir iš
brauktą iš LDS. Pašalpos nėgaVusi. 
Esanti nuskriausta. Bet pasveikusi. Or
ganizacijai vistiek atjaučianti, ir gatava 
šiandien įrašyti savo mergaites į LDS.

Pažadėjau jos mergaičių prirašymu 
pasirūpinti ir atsiskyriau. Vėliau pri
miniau apie t.ai Jočioniui, Alvinui ir Pa-, 
levičienei, kad jie tatai padarytų. Seimo 
pabaigoj girdėjau, kad mergaičių aplika
cijos jau yrą įteiktos.

Moteris,
Ją mačiau pardavinėjant literatūrą šei
miniame parengime, mačiau piknike. Ko
dėl ji kreipėsi į nepažįstamą asmenį dė
lei jos mergaičių prirašymo į LDS, pasi
lieka man tik vienas manymas: Detroito 
kuopų organizatoriai iki šiol “nesuspėjo” 
pakalbinti jos.

*•»

Šeiminės pramogos buvo neblogos. Bet 
Detroito/publika neperpildė svetainės nė 
vienu vakaru. Reiškia, plačioji lietuvių 
darbininkų masė Detroite neganėtinai

-nė, nėra užpečkio moteris.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
užsispyrę kankina jaunuolį ir 
pabaigta.

visų jos 
noriu čia

taryba ?
Aš čia neminėsiu 

nuveiktų darbų. Tik 
jums priminti paskutinį mar-
šavimą. Ką mes laimėjom ? 
Štai kokį didelį darbą atliko
me. Išsikovojome tą teisę,

jo-! Paskui reikia žiūrėti patį,kiek žinia, šitie mokytojai
kios naudos sau neturi, ir dar kaip sakiau, mokytoją, jis turi 
daugiau, jie čia yra nuožmiai ir gerai mokyti, jei studentas no- 
skaudžiai išnaudojami, o’ betgi 1 ri mokytis.
tuo pačiu sykiu jie, kaipo moky-! J. J. Butkus.
tojai, nekovoja prieš tai. Juk i--------------------- L
tie žmonės yra šiek tiek prasi-!

kad mūsų komitetas galės Po-kavinę ir reikėtų nonų apgavys- PftljllOSHVO 4 DldUffUS 
sėdziauti sykiu su visa tęs juo greičiau pamatyti ir su- . ' •

tyti laikraščiuose,/po visą pla
čią Ameriką siaučia didelė be
darbė. Tas pats ir pas mus. 
Praeitą žiemą dar ir anglių 
kasyklos dirbo geriau—ir prie 
viešųjų darbų daugiau dirbda
vo. O jau kaip užėjo vasara,, 
tai ir darbai sustojo, kaip vie
ši, taip kasyklos. Kasyklos 
viena po kitos užsidarinėjo. 
Tai dabar turime geras “vaka- 
cijas.” { Kaip aš pastebėjau, 

i kad draugas Julius DaubaV&s 
turi net ,3 mėnesių vakacijas. 
Sovietų Sąjungoje ir jam yra
apmokama1 alga laike vakaci- dabar prisiima 
jų. O čia pas mus tai visai'ki- guoti. 
taip. Atleido nuo darbo ir eik j 
po šimts pypkių į bušius pasi
karti. Jau vieną radb bučiuo
se negyvą liepos 19 d. /žmo
gelis beuogaudamas parpuolė 
ir iš bado mirė. Kapitalistų, 
laikraščiai rašo, būk saulę už
dususį tą žmogų.

1 " ..
Taipgi čia gyvuoja bedarbių 

taryba Scrantone ir apielinkė- 
je. Susidaro ne't iš 14« lokalų 
ir visi lokalai gerai darbuoja
si. Bet dar yra daug tokių, 
kurie sako, kam man prisira- 
syt- prię jūsų, ką jus gero nu-'. .’ . , .. ■ m , v A _ ; taip gerai turime. :įveikiate. Todėl as čia nore- . . , , . c . , Qv. , . , . . . v,. , j , . sako, kas dedasi Sovietų Sa-ciau biskį pabriezti bedarbių! 
tarybos nuveiktus darbus.'» 

1

torių taryba ir tartis su direk
toriais, kaip pagerinti ir ge
riau sušelpti bedarbius. Tai 
ar dabar aišku, kiek jau lai-! 
mėta? Jeigu poia metų atgal rje pan(jo organizavimosį klau-• 
siuntė mus į durnių namus, tai, 

kartu mitin-

Bayonne, N. J. — Už Jau-siorganizuoti bendrai visiems 
mokytojams ir kovoti prieš vi- nųjų Komunistų surengtų 
šokį esamą išnaudojimą, žino-! mitinga prieš Maiden Form- 
ma atsiranda vienas, kitas, ku-igap£u.buvo areštuota keturi
simą plėsti tarpe klasiniai mie
gančių, tačiaus pradžia yra ga
na sunkus darbas, j
reiškiasi geresnėj, platesnėj ir 
šviesesnėj plotmėj. Kaip visur, 
taip ir šioj įstaigoj yra išdavi
kų, kurie nugirdę ką nors prieš

jaunuoliai. Tuojaus pada
ryta demonstracija prieš po- 

Bet jis vis licijos stotį, ir policija buvo 
priversta paleist areštuotus.O tai vis garbė draugui

Dougherui ir Alenai Vęrbic- 
kiutei, kurie nenuilstančiai ko
voja. *

Kada išrinktas komitetas iš pOnus praneša Jiems, tuomi pa
sigerindami.
kurie mokytojai yra netekę vie- 
‘ j šioj išnaudojimo įstaigoj. Į 
Tačiaus tas nesulaiko judėji-|gia parengimą, kuriam bus rodomi 
mo, nes su tuo gi nepasigerina

, _ . ... Ir tuo
žodis į būdu mokytojai, juo jie yra per-

i sekiojami,. juo jie yra labiau iš- 
----- 'naudojami, nors ir pamaži.

15 narių nuėjo t pas Relief 
Boardo direktorių, tai su ' ko
mitetu buvo nuėjęs ir bedar- 
bių tarybų Pennsulvanijos vai-1 
stijos organizatorius. Kuomet 
įėjome į pono ofisą, tuojaus j bloga padėtis čionai, 
paliepė visiems sėstis, j*--3-- 
po žodžio priėjo net prie So-! 
vietų Sąjungos. Ponas Baure-į

a įiems, tuomi 
/Pasekmėj to, ne-

PRANEŠIMAI K KITUR

LlCll J JI11111 i\lį lllelOC VcLlUlLL 11 v t^ClllV UlllCll į 
įkainavo šeiminių pramogų svarbą. Kad’ 
ne svečiai 
skystutės.

iš kitur, pramogos butų buvę

BAYONNE, N. J.
Daf'b. Partijos vietinė sekcija reij^ 

! prieš-kariniai kalbanti judžiai (mo- 
Į vies). Įvyks 1 dieną rugpjūčio 
1 (August). Capitol Hall, 10 West 
j 22nd St. 8 vai. vakare.
I Taipgi bus rodomi judžiai ir apie 
Į sovietus. Abu labai žingeidūs ju- 
i džiai, kiekvienas privalo juos pama- 

Įžanga labai žema.
(177-178)

Į sovietus.

is, sako, kad mes čia dar ir | jje§ko iš to kokios bent išeities. Į tyti. 
žiūrėkite, jr įas ro(jo> kad ateina laikas, |

- kuriame mokytojai imsis griež-i----
jungoje, virš 5,000,000 žmonių įos rovos> stos j darbininkų va- j 

i išmirė iš bado ir krinta, kaip Jovaujamas nacionales unijas ir l 
Ar jau jū’s taip greitai pa- musės, ir dabar. Draugas J. j;artu su kitais darbininkais pa-1 

| miršote, Ką bedarbių * taryba. Nelsonas ir užklausė, gal po-. rejkaiaus iš ponų geresnių del ! 
savęs s/ilygų ir atlyginimo už 

į jų einamas muzikos mokytojų 
pareigas.

Studentų Tėvams 
Patarimas

Ypatingai jaunų studentų pa
tys tėvai turėtų daugiau žiūrė
ti, kaip jų vaikas ar mergaitė 
.ylra mokinami šitokiose įstaigo
se. Daug yra tokių tėvų, ku- j 
rie į tai nekreipia jokios do-: 
mes. Užtenka , to, kad leidžia 
vaiką ar mergaitę mokytis mu
zikos, tai ir užbaigta. Tačiaus,' 
kaip jo vaikas mokosi ir kaip j 
jį gerai mokina, daugumai tė-į 
vų tas neapeina. O tas 'labai i 
negerai. Tėvų bhtina užduotis į 
prižiūrėti abudu, ant kiek lei-' 
džia jų galimybės ir suprati
mas. Reikia gerai prižiūrėti sa- ; 
vo studentą, kad jis širdingai . 
mokytųsi ir taipgi nemažiau tė- 
myti, kad gerai mokytojas jį 
mokytų. O jeigu patėmyta, kad 
ar vienas .ar kitas nepaiso sa
vo užsiėmimo, tai reikia tą 
greitai pataisyti. O jeigu ne- j 
būtų galimybės ar vieną ar kitą 
pataisyti, tai jau geriau sustab- i 
dyti tą visą bandymą, nes vis-j 
tiek iš to naudos nebus, tik eik-; 
vojimas paskutinių savo centų, 
tai ir viskas. Nes daug yra ir 

j

Draugas J. kartu su kitais darbininkais pa- j

i per tą laiką nuveikė? Kada,nas Baureris buvote ten nu- 
pavieniai bedarbiai pradėjo 1 važiavę. O jis atsakė, kad ne,’ 

..eiti pas pašalpos bkffus, tai' ale tik matęs per laikraščius. 
| ką jie jums, atsakydavo? Sa- Tada d. Nelsonas jam atsako, 
kydavo, ar jūs durni esate, ar kad tai yra didelis melas. Sa
ką, kad valdžia jus šers, kaip i ko, aš išbuvau Sovietų Sąjun-

I kiaules. Arba su drabužiais, | goję du metu ir pervažiavau 
■ar ne taip buvo ? O bedarbių i visą šalį skersai ir išilgai ir. 
taryba prispyrė ponus duoti i niekur tokio atsitikimo nema- 
nors mažą pašalpą. Na, imčiau, kaip kad ponas sakai.

| pradėjo po fbiskelį duoti tik ; Tai mūsų ponas tilo ir nutilo, 
iženotiem. 6 kas buvo su pa-įtartum būtų karštą bulvę į sa- 
I vieniais? Ką jiems sakydavo? įvo gerklę įsidėjęs. Tik po va- 
Grumodąvo atidayimu į k. na-. landžiukės paklausė, kaip jū- 
mus. Bet visai p kitaip pasida-įsų pavardė, ir užsirašė d. Nel- 
rė. Dabar gauną ir pavieniai į šono pavardę.
—nors ir rpąžąi, bet gauna. O I Bedarbis.

Atsiųsime Medų 
Jums į Namus

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

Prisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1-25
'10 Svarų už $2.25

’ :|s *
apie šeimines pramogas, pa

ktui koncerte beveik išimtinai 
isos senos dainos, girdėtos per 

dešimtmetį ir dvidešimtį metų. Apie šį 
dalyką nė mūsų reporteriai, nė įspūdžių 
rašytojai neprišiniinė.' Kaip tai?
> —Kelkim proletarinį meną,. leiskim 
naujas revoliucines dainas,—šaukiama, o 
čia pasirodė, kad naujesnėmis dainomis, ' 
kurių visa eilė yra Meno Sąjungos iš
leista, dainininkai nesinaudoja. Klimiū- 
tės švelniu ir skambiu balseliu “miegok, 
miegok” aidėjant, rodėsi, kad ir užmigs 
publika. Ūpą pakėlė tik delegatai-jau
nuoliai subėgę ant estrados ir energingai 
sudainavę angliškai porą šio laiko dainų.

Kalbant

Teko dalyvaut Meno Sąjungos suva
žiavime Clevelande ir Detroite. Abiejuo
se jautėsi koks tai trūkumas, stoka ce- 
mentavimosi. Tarimai beveik tie patys 
abiejuose suvažiavimuose. Vienetų nuo-' 
skundos tos pačios: . daugiau lengvesnių

(Bus daugiau)

Nors jie dėjo daug pastangų 
mums pakenkti, vienok mes bu- 
są suorganizavom su 50 pasa- 
žierių ir nudūmėme- į “Laisvės” 
pikniką 1 d. liepos, Ulmer Park.

Pasiekėm 9:30 iš ryto. Mū
sų busas veik pirmas buvo. Mū
sų sankeleiviai, kai kurie, nu
siminė, jie sakė:-“ką jūs čia 
mus atvežėt į tuščią parką.”

Bet apie 2 vai? po pietų pub
lika ūžia, \ kaip^ bitės avilyje. 
Jaunuoliai svetainėje šoka. Se
nesni susėdę draugiškai šneku
čiuoja, kiti lauke būriais susto
ję, kalbasi—diskusuoja, net ma
lonu ir tėmyt.

5:30 po pietų.

Easton, Pa.
Pruseikos kelių pasekėjų pa

stangos pakenkti mums suorga
nizuoti busą į “Laisvės” pikni
ką 1 d. liepos neišdegė. Kai 
kurie iš jų lakstė net po sta
bas ir atkalbinėjo, sakydami: 
“Nevažiuokite į bimbinių-pikni
ką, A. Bimbai ‘šiušių’ nupirk
ti. Geriau važiuokite į mūsų, 
męs per pus pigiau nuvežime.”
Bet katalikai darbininkai jiems i 
tinkamai atšaudavo: “kuom ge- i 
resnis jūsų Pruseika! Bimba 
nors darbininkų reikalus gina, 
o ką jūsų Pruseiką?”

Teisingas atsakymas tiems; 5:30 po pietų. Publika pra- 
žmonėmis. Sveiko proto žmo-įdėjo būriais eiti į svetainę, žiū
rus nedrįstų lakstyti po j riu drg. D. M. šolomskas užsi- 
stubas atkalbinėti žmones, o lipo ant estrados, ‘pąstovėjęs 
kurie nesiduoda, tuos kolioti. | kėlės minutes, ėmė kalbėti, bet

Hartford, Conn Westfield, Mass.
i - n fotografas 

y JONAS STOKES 
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Šis miestukas savo išvaizda 
i va------ —------ opr”’ FIT'7 ” «/ a- ~_ <-> ■ 

saros ląrkik Kožna gatvė su 
didokais /medžiais. Tačiaus, 
iš antros pusės žiūrint, darbi
ninkų būklę’ nė kiek negeres-

Rugpjūčio 1 d. ir Rugpjūčio 
‘ labai gr^zpįs, o ypatingai

p n 1A.X.V; 
didokais faiedži

5 diena

Visiems lietuviams 
ninkams gerai yra 
kas tai yra rugpjūčio 1 d. Mes 
gerai žinome, kad prabėgo į kaip .ir,J<ituose miestuose, 
dvidešimts metų nuo pradėji-, Dar$aį sunkoki ir\ jų nedaug 
mo baisios pasaulio žmonių1- U h . r— . . . 
skerdynės. O dabar jau iš
naudotojai rengiasi ppe dides
nės kraujo pirties.

Taigi mūsų darbininkų Ko
munistų Partija šaukia į kovą 
prįeš tą karą ir fašizmą. Vie
na tų protesto jlemoiistracijų - ne^ucjaro jokio kitokio veiki-

I mo, pšskyruč katalikišką. Yra
1 svejjąiiję ir balnyčįa. Tas abi 

kampo Main ir' jstą,(ga^ vgajima sakyti, valdo
i pats;'kunįgals; Apsiėjimas pas
! juo$i sujyg-(nupasakojimo žmo- 

Choras ir kitos organizacijos j nių,- dar vis senovinis. Paūžti, i 
nutarė oficialiai dalyvauti su . išsiger,ti,, ^kaimiškai pasikalbėti i 
savo iškabomis arba plakatais | p^e progos, Ipsimušti. I 

Mes protestuojame prieš ka- Laikraščių 'irgi mažai kas skai- i 
ra ir fašizmą.” > • - - -

darbi- 
žinoma,

- teąirdnda J Bedarbių yra. Va
saros .(jaiku' daugelis išvyksta 
prię .'tabakų dirbtįL Kiti mie- 

l ste. gyvęndaįni pFįS tabako dir- 
■ bą, nes'hiepertbliaūsia nuo čia 
I jiąVauginama.
; Lietuvių yra būrelis, bet jie

.įvyks Hartforde. Prasidės 
'6:15 vai. vakare ant South;
Green Park; I 
Park Sts. Visi lietuviai dar-i 
bininkai dalyvaukite. Laisvės

SKAITYKIT IR PLATIN ;
KIT “LAISTĘ”

gmpių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y. .

Tel: Glenmore 5-6191

512

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

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

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

Tel.; Foxcroft 9-6901

to, nes skaitymu nelabai už-Į 
interesuotu. ( Jaunimo randas1 
daug ir. suaugusio. Jaunimas! 
neorgahįzįioFįs ir jį išnaudoja1 
kas tik k’aįį)’;moka. Vasaros; 
laikais prie’ ežerų randasi gė-į 
rimo, šokių-ir/kitikių vietų. Į i 
jas susirenka ^eik1 vien jauni-į 
mas ir jie tain sau laiką pra-: 
leidžia. ' 'j '

. . ’. > ’ . ;
Šiaip, kaip; sakiau, nors mio-

. . .... .. . I

vien myli išvažiuoti į tolimes7!

O rugpjūčio 5 d. pripuola 
j nedėldienis, kuriame bus di- 

1 ” ’    p0
iš-

! kilmės įvyks Waterbury, 
! Conn., Lakewood parke. Mūsų 
I visų darbininkų pareiga daly
vauti, nes mūsų chorai visur , . i

jam patarnauja mums ir palinks- šiaip, kaip sakiau, nors mie-! 
griausmingais mjna wus su sav0 puikiomis stukas grabus, bet daugelis vis

■ dainomis. Tame parengime' vien myli išvažiuoti į tolimes; Į 
dalyvaus keturi chorai išpil-j nes vietas.’- Jie žada atvykti į 
dyme programęs. Conn, valstijos chorų Dainų

, / , t Dieną su ; keliom mašinomis.
Hartforde yra pasamdyti du j^a(j užtikrinji atvykimą, kai 

bu^ai yažiayjmui į Dainų Die- ^urįe įsigiję įžangos tikietus. 
nos parengimą. va“. Salaveičikai ir Kazlauskai ir
žiuosite, pasipirkite tikietusj keletas \tikrai žadėjo va 
pas choro narius, arba ant 57: h \ '
Park St. Tikieto ' kaina visai j " * Praeivis Koresp. I
žema—tik 75 centai į abi pusi, j________ '>_______ ________ ]
Busas išeis nuo 57 
valandą po pietų.

nieko negirdėt, ką jis sako. Vė
liau atsistojo drg. A. Bimba | delis chorų išvažiavimas 
ant jo vietos, irgi ėmė ką kai- i vardu Dainų Diena. Tos 
bet, bet nieko nesigirdi. Pri- j kilmės įvyks 
siskverbiau arčiau, kalba apie j 
hitleriečių tarpsavinę revoliuci-Į 
ją Vokietijoj. Užbaigus 
kalbėti, publika ;
aplOjdismentais sveikino jo pra
kalbą.

DnUgelis publikos negalėjo 
girdėti* prakalbos, nors jie ir 
stengės, ^nes toliau — ūžė. Ant 
tokių didelių piknikų, kaip 
“Laisvės”, turėtų būti įrengti 
įrengti garsiakalbiai. Į tokius 
piknikus privažiuoja .nemažai 
darbininkų, kurie dar nėra gir
dėję komunistų prakalbų.

Piknike Buvęs.

Y ■

Conn, valstijos chorų Dainų 
Dieną su : keliom mašinomis.

Park St. U “

B. M.
SKAITYfK LAISVE 

IR KITIEMS UŽRAŠYK

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęf? sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417



Penktas Puslapi

Wilkes Barre, PaElizabethiečiams Svarbi

1335 Medley St

Clinton, Ind. (8 vai. sirinkime, laikytam treęiadie

WORCESTER, MASS

kad

CLEMENT VOKETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST

Notary Public
Laisvėsnariu

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Turtle Creek
LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. YAreštavo Streiko Vadą

Poli

Komitetas

pra- 
kad

dienomis 
vakarais

tus, nors jie viešai mobili- 
zuojasi paimti Anglijos val
džia.

APLA. Centro sekretorius

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

A. MISEVIČIUS 
CAIRO, N. Y.

Ala. Audėjų Streikas tai 
Vadams "liga”

APLA Vajaus Prakalbą 
Maršrutas

LDS Nacionalis Jaunuol 
Komitetas, pasitardamas : 
virš minėtų kuopų nariais, s

ALDLD Nariams,
LDS 33 k p. nariams,
LDS 137 kp. (Jaunuolių 

k p.) nariams,
Bangos Choro nariams,
Lietuvių Progresyviu Kliu- 

bo nariams.

unr 
dar 
kito 
pra

nėse valstijose neprisidėtų 
prie streiko.—Ką tad darbi
ninkai galtų laimėti, jeigu 
vis tokių vadų klausytų?

Jisai kaltinamas netvarkos kė
lime ir j|ileistas po $500 kau
cija. Teis trečiadienį.

Minėta dirbtuvė atsikraustė 
čia iš New Yorko ir tikėjosi 
ramiai sau išnaudoti darbinin
kus prie atdaros dirbtuvės są
lygų. Uni/įa pikietu nori pri
versti savininkus laikytis pa
darytos su darbininkais sutar
ties.

unijoje prospektai yra mus laikai labai prasti 
ketu-i dieną auga darbininkų atleidi

JERSEY CITY—Či; 
siaučia policijos teroras 
cija užpuolė pikieto liniją prie 
Globe Shoe dirbtuvės ir sua
reštavo Max Abelman, Suvie
nytos Batų ir Odos Darbinin

kų Unijos “biznio” agentą.

Washington. — žemdir
bystės ministeris Wallace 
išsireiškė, kad dabartinė 
sausra Jungtinėse Valstijo
se primena jam bibėliškąją 
sausrą Aigipte. Supraski
te, kad tai “dievo korone” 
ir valdžia nelabai ką gali 
padaryti. Žada 
7,000,000 išbadėjusių karvių 
iš farmerių ir paverst jas į 
mėsą bedarbiams 
nesiskubina su pagėlba mi- 
lionams badaujančių farme
rių ta Roosęvelto valdžia, 
kuri trustams veltui sukišo 
bilionus dolerių šalies pini-

važiuoja su prakalbų maršru
u. Prakalbos įvyksta sekamo

X

se dienose ir vietose:
Rugs. 1—Chicago
Rugs. 2—Chicago Heights G

vai. po pietų)

dien sutinki darbininkus vaikš
tinėjant be darbo. Kompani
ja turi įvedus sistemą pašaukti 
į darbą, jeigu kiek . jo at
siranda.

; Clevelando, Akrono, Youngs- 
towno ir Kitu Šios Apielinkės 
Miestą, o Sykiu ir Farmą 
Lietuviams Darbininkams

Annison, Ala. — Valstijoj 
streikuoja 22,000 audėjų. 
Alabamosi Darbo Federaci
jos stkretprius O. Hare, kal
bėdamas streikieriams lie
pos 25 d., užreiškė, kad 
“streikas tai liga” ir patarė 
laikytis darbe, kol tik gali
ma. .Kiek pirmiau prezi
dentas federacinės audėjų 
unijos Th. W. McMahon pa
darė atsišaukimą, kad au-

AUGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Draugai:—
Jau visiems žinoma, kad 

19 d. rugpjūčio Chicago j Lie
tuviai darbininkai rengia savo, 
podraug ir mūsų 
“Vilnies” iškilmes-pikniką. 
Ten susirinks kokie penki ar 
daugiau tūkstančiai lietuvių 
darbininkų. Kožnas vienas iš 
mūsų norėtume ten dalyvauti; 
bet didelėj daugumoj šių apie- 
linkių, delei delei bedarbės iriterim 
abelnai rooseveltinės “gero
vės” laikų, negalėsime Chica- 
gos pasiekti. Užtai tą dieną 
clevelandiečiai rengiam mūsų 
spaudos pikniką arti Clevelan- 
do. Vieta iš visur lengvai pa
siekiama; prie Green Road, 
^as draugus Miciutus. Progra
mą mes duosime gerą. Pasiža
dėjo dalyvauti revoliucinis 
kompozitorius Ray Auville, 
kuris duos keletą revoliucinių 
ir įvairių išautų liaudies muzi
kos ir dainų. Yra užkviesti 
Corleto Ateities Žiedo Choras I
vadovystėj draugės T. Raulu- 

i saičiutės, LDS 44 kp. Vaikų 
! Choras, kurį tvarko d. J. žeb- 
i rauskas, iš Labor Sports Union 
beisbolės tymai ir tt.

Bus viefias geras kalbėtojas. 
į Jei negąusim vieno iš geresnių 
lietuvių kalboj, tai turėsime 

i vieną anglų kalboj gerą kal
bėtoją. Bus įvairūs žaislai, 
j kaip vaikams, taip ir suaugu- 
! stems su dovanomis., 
! Draugai, mes nesitikime 5 
. ar 6 tųkstančių, bet mes tiki-. 
. mes sutraukti nors tūkstantį 
! ant šio pikniko. Ir jeigu visi 
(stosime darban, tai mes leng- 
, vai tą galėsime atsiekti. Todėl 
pradėkime organizuotis, tro-

I kais, automobiliais, ar kaip iš- 
! manome į šią įpūsų iškilmę .-į 
vieną didelį? Ohio valstijos lie
tuvių darbininkų pikniką.

Reikalaukit j tikietų ir in- 
; formacijų pas d. K. Roman- 
dienę, 764 E. 92 St. Cleveland, 

i Ohio.
Clev. Lieti Koipunistų

, f Frakcija.

Jaunuolių Reikalu
Jau kartą buvo rašytą 

ALDLD 6-tas Apskr. steigia 
jaunuolių mokyklą, kuri pra
sidės rugpjūčio 12 d. ir tęsis 
iki 26. Ši mokykla dar pirmu 
kartu yra steigiama Phila., 
tad prisirengimas yra , dar 
daugiau reikalingas, kad pa
darius mokyklą pasekmingą. 
Kad padarius mokyklą sėk
mingą, tai visos kolonijos, tu
rėtų įsimesti į darbą per. šias 
kelias savaites.

1. Kiekviena kol(>$ija, kaip 
tai, Baltimore, Rea'diiig,' Eas-

O kadangi tie darbininkai 
neturėjo kovingų tradicijų, 

‘ tai iš karto buvo be galo sun- 
; ku prieiti prie jų ir pertikrinti 
puoš, kad reikia organizuotis 
ir kovoti už pagerinimą būk
lės. Amerikos Darbo Federa- 
cija niekados nedėjo

■ pastangų suorganizuoti čionai 
1 plieno ir dratų darbininkus, 
į Federacijos vadai visuomet 
! pasitenkino su labai augštaj 
i lavintais darbininkais mašin- 
Į šapėse ir paliko plieno ir dra
tų eilinius darbininkus “ramy
bėje.” „Mat, suorganizavimas 

' metalo darbininkų asės reik- 
I štų kovą su Metal Trades Aso- 
j ciacija. O to Federacijos va- 
, dai nenorėjo ir nenori. Jiems 
rūpi ne darbininkų būklės pa-

1 gerinimas, bet pagelbėjimas 
bosams subudavoti Worceste- 
riui reputaciją,' kaipo vyriau
sio “open shop” miesto.

Neveizint tų visų sunkumų, 
Plieno .ir Metalo Darbininkų 
Industrinė Unija jau spėjo su
leisti šaknis tarpe plieno ir

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

| Tokių kovotojų pilni kalėjimai. 
Ir Amerikoj fašistinės gaujos 
organizuojasi. San Francisco 
kalėjimuose jau nebėra vietos.

Rugpjūčio 1 yra labai svar-jTen fašizmas viešpatauja. Mi- 
bi diena.’ Visame pasauly tą 'j nneapolis veik tokia pat padė- 
dieną rengiama demonstraci
jos prieš karą ir fašizmą. Ame
rikoj taipgi tokios demonstra
cijos įvyksta.

šiais metais suėjo 20 metų 
nuo paskelbimo pasaulinio ka
ro, kuriame delei kapitalistų 
reikalui milionai darbininkų 
gyvasčių krito. O dabar dau
giausia vėl kalbama apie skel
bimą naujo karo. Todėl labai 
svarbu šioj rugp. 1 mobilizuo
ti visas spėkas prieš karą ir 
fašizmą.

Augščiausia Prieglauda Lie
tuvių Amerikoj, kaipo darbo 
žmonių pašei pine draugija, 
pilnai užgiria kovą prieš karą 
ir fašizmą ir kviečia visus sa
vo narius dalyvauti demon
stracijose, remti Amerikos Ly
gą prieš Karą fr Fašizmą, rem
ti Komunistui Partiją, kuri ge
riausia 
reikalus ir turi teisingiausią 
programą kovai prieš karą ir 
fašizmą.

Vokietijoj ir kitose šalyse fa
šistiniai gaivalai išžudė šim
tus tūkstančių geriausių darbo 
žmonių, kurie pasiryžusiai ko
vojo prieš karą ir fašizmą.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

dykai
MILLERTONE
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir Ii- 
gfų inkstų.

Viena didelė dėžutė už $1, gali 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Ine, Dep. L.
62 Beacon St., Newark, N. J.

darbininkų ldratų darbininkų. Darbininkai 
lokalas, kuris 'ko.ntro-! vis dahgiau ir daugiau persi- 

svarbiausi: tikrina teisingumu sios revo
liucinės unijos programos ir 
taktikos. O po nacionalės 
konvencijos, įdedant daugiau 
energijos į vajų suorganizuoti 
metalo darbininkus Worceste- 
ryje, progresas bus dar smar
kesnis ir pasekmės bus dar di-; 
desnės. Greitp laiku industri-j 
nė unija taps galingu fakto- • 
ritimi Worcesterio darbininkųI 
gyvenime ir kovoje už augs-; 
tesnes algas, geresnes sąlygas, j ton, Bethlehem, Chester 
prieš atleidinėjimus 
prieš “Black list” sistemą 
už unijos pripažinimą.

A. Tomkin

žinotina draugam aidiečiam, 
kad Aido Choras pertraukė pa
mokas iki rugpjūčio 30 dienos. 
Priežastis tame, kad jaunimas 
del vasaros karščių nesilanko į 
pamokas. Visi myli išvažiuoti. 
O gal ir bedarbė paliečia.

Bet mes manome ateityje 
chorą sustiprinti, todėl, kad 
rengiamės prie operetės persta
tymo ateinantį sezoną.

Choras turės išvažiavimą 
rugpjūčio 15 d. ant Valinčiaus 
farmos. Visi .choristai privalo 
atsilankyti ant pamokų rugpjū
čio 10 d., ba turėsime išpildyti 
programą mūsų išvažiavime.

Reguliarės choro praktikos 
prasidės rugpjūčio 31 d. Kvie
čiame visus ir visas, visus se
nus ir naujus narius, atsilanky
ti. Pamokos bus toj pačioj vie
toj, 325 E. Market St.

Murphy.

Plieno ir Metalo Darbinin
kų Industrinės Unijos (S. M. 
W. I. U.) Lokalas 125 siunčia 
du delegatu į nacionalę unijos 
konvenciją, kuri įvyks Pitts
burgh e, Pa., rugpjūčio 3-5 die
nomis. Delegatai tapo išrink- 

V specialiam susirinkime lie- 
> pos 22 d., kuriame buvo atsto

vai net nuo šešių didžiausių 
šio miesto dirbtuvių. Dalyva
vo apie 30 delegatų. Vienas 
delegatas į nacionalę konven
ciją pareina iš vienos didžiau
sių dirbtuvių šiame mieste.

S.M.W.I. Unija daro Wor- 
cesteryj progresą nuo to lai
ko, kuomet įvyko sėkmingas 
streikas Johnson Steel and 
Wire Mill dirbtuvėje. Streikas 
buvo pradžioje gegužės mė
nesio ir pasibaigė darbininkų 
laimėjimu — algos pakeltos, 
abelnai sąlygos pagerintos 
darbininkams, taip pat pripa- 

f žintas unijos šapos ^komitetas, 
šiandien toje šapoje gyvuoja 

\ plieno ir metalo i 
\ unijos

liuoja dirbtuvėje 
deparlmentą. U

Sėkmėje to pasisekusio strei 
ko Johnsono ' dirbtuvėje, 
jos įtaka ir pasitikėjimas 
bininkuose gerai paaugo 
se šapose. Darbininkai

* dėjo dideliais būriais stoti į 
uniją, ypatingai iš Worcester 

*Wire dirbtuvės ir ten pradėtas 
organizuoti unijos lokalas. 
Taip pat darbininkai iš Ame
rican, Sheet and Wire kom
panijos dirbtuvės dedas prie 
unijos, ši kompanija įvairio
se šapose Worcesteryj samdo 
apie 4,500- darbininkų. Suor
ganizavimas šių darbininkų 
yra labai svarbus punktas vi
soj W are esterio situacijoje.

Tuojautiniai metalo darbi- Į 
ninku 
suorganizavimas kokių 
rių veiklių lokalų bėgyje atei
nančių poros savaičių. Tai pa
sekmės kelių mėnesių darbo, 
kuris reikalavo labai daug 
kasdieninių pastangų, kad nu
galėjus darbininkų nedrąsą ir 
baimę. Per 30 metų darbda- 
viai įbaugino darbininkus pa- 
gelba “open shop” ir “black 
list” sistemos.

darbo, Heir ir Camden, būtinai tur 
tumėt sušaukti visų mūsų c 
ganizacijų
ir “Vilnies”'skaitytųjų susirin
kimą ir jame apkalbėti, kurie 
jaunuoliai, turėtų būti pasiųsti 
į mokyklą, ir kad sukėlus tam 
reikalijigas išlaidas.

Pas 2. Jfel randasi jaunuoliai 
Kas- nors ne mūsų organizacijų na

riai t>ei spaudos skaitytojai, 
mas iš darbo. Plieno dirbtu- bet jįė/turi norą ir pasiryžimą 
vės Tedirba vieną ar dvi die-' mokintis, irgi turi būti siun- 
nas į sąvaitę. Darbininkai čiami į mokyklą. > 
kasdieną eina į darbą, bet Mokykloj bus mokinama, 
kaip greitai bosas pamato, kaip įo^ganizuoti jaunuomenę, 
taip greitai pasako, kad dar* kodėl ji? turi būti organizuoja- 
bo nėra ir siunčia darbininkus ma į į.darbininkiškas organi- 
namo. Atrodo labai prastai. ' zacijajM taipgi apie meną ir, 

Westinghouse dirbtuvėje ir- t. t. >'• 
gi labai silpnai dirba. Kas

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviukai

Socialisto Policininkai 
Užpuolė Kepėjų Streiką

Milwaukee, Wis.—Sociali
te) majoro Hoano policija 
žiauriai užpuolė Continen
tal kępyklos streikierius, 
kuomet jie užkirto kelią 
vieno boso automobiliui į 
kepyklą. 200 streikierių iš
tisą valandą ganėsi nuo po
licijos. Trys liko areštuoti; 
daugelis sužeistų. Streikas 
eina dar prieš Jaeger ir 
Carpenter kepyklas. Tos 
trys kepyklos pagamindavo 
70 nuošimčių visos miestui 
duonos.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli 
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin 

tas ir už prieinamą kainą.

APLA. pasiuntė protesto re
zoliuciją prieš Vokietijos fa
šizmą, taipgi San ^Francisco 
majorui, Minneapolis majorui, 
Darbo Sekretorei panelei Per
kins. Visos APLA. kuopos 
taipgi kviečiamos priimti pro
testo rezoliucijas ir pasiųsti 
tierųs ponams, kurie pasiryžę 
fašistinėmis priemonėmis slo
pinti darbininkų kovas už di
desnį duonos kąsnį, demorali
zuoti darbininkų streikus.

Washington© valdžia ben
drai dirba su Californijos val
džia grasindama visus atei
vius, kurie tiktai kovoja už 
savo darbininkiškus reikalus, 
deportuoti. APLA. kuopos tu
rėtų išnešti protesto rezoliuci
ją prieš tokius deportacijos 
žygius. Turime remti Tarp- 

kovoja už darbininkų tautinį Darbininkų Apsigyni
mą, kuris išgelbėjo nuo depor
tavimo Frank Borich, Vincent 
Kamenovich' ir daugelį kitų.

Anglai Kolioja Hitlerį
I

London. — “Pats Hitlerio ' 
vardas smirda pasaulio no-1 
šiai,” rašo Anglų imperia-; 
listu dienraštis “London i 
Times.” Jo padarytas sa-! 
vo buvusių sėbrų žudynes! 
Vokietijoj ir Austrijos pre-1 
mjero Dollfusso nužudymą! 
tas laikraštis vadina “geng-1 
sterių darbais politikoje” ir' 
ragina apvalyt Europą nuo ' 
hitlerininkų “plėgos.” Bet i 
nieko nesako prieš angliš-.i 
kus Oswaldo Mosley fašis- i

Rugs. 2
vakare)

Rugs. 3-4—Grand Rapids, 
Mich.

Rugs. 5—Saginaw,' Mich.
Rugs. 6—Pontiac, Mich.
Rugs. 7—Detroit, Mich.
Rugs. 8—Cleveland, Ohio
Rugs. 9—Akrojn, Ohio (2 val. 

po pietų
Rugs. 9—Youngstown, Ohio

(8 vai. yakare)
APLA, kuopos, gyvuojan

čios virš pažymėtuose miestuos 
se, tuojaus turėtų imtis už dar
bo, kad geriau prie prakalbų 
prisirengus, kad daug publi
kos sutraukus ir taipgi gavus 
naujųi narių į APLA.

APLA. keturių mėnesių va
jus prasideda rugsėjo 1. Rei
kia jau dabąr prie jo rengtis. 
Rugpjūčio mėnesy galima 
gauti naujų narių ir atsivesti 
į rugsėjo mjėnesio susirinki
mus, kad teri priėmus. Kiek
viena kuopa iy 'kiekvienas na
rys turi darbuotis gavimui 
naujų narių.
J. Gasiunas. APLA. C. Sekr.

Dillingėrio “Draugės” 
Nebūsią Teisiamos

I

į Chicago. — Buvo areštuo
tos Anna Sageienė ir Polly 
i Keele’ienė, kaipo krimina- 
’ listo John Dillingėrio sėb- 

dienraščio I rėš. Tai su jomis jis per
eitą sekmadienį nuėjo į te- 
atruką ir išeinant buvo po-s 
linijos sušaudytas. Viena iš 
jųdviejų yra . vadinama 
“raudonai pasirėdžiusia mo- 

Sakoma, kad tai ji 
gauna tūkstančius dolerių 
už Dillingėrio įdavimą poli
cijai. Ant jos ir Dillingeris 
išleidęs daug pinigų.

’ Dabar prariešama, kad 
tos dvi moteriškės nebus 
teisman statomos.

1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarines literatūros kėlimu, 
SSRS socialistines statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ’ ir re
voliucines darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse, revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, .kaip ligšiol, 
kreips domės j SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” eis’4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals-^ 
tybėse metams tiktai 1 doleris/ 
pusei metų — 50 cėncų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”! 

redakcijos adresu: i
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo; 
Inostronich rabočlch v SSRS, red. j

“PRIEKALAS” *
Galima taip pat išsirašyti per; 

“Laisvę” ;

Yonkers Hotel
Ant 23 kelio puiki vaka- 

cijom vieta su visais 
parankamais

Restauracija ir Saliūnas
Priimame iūristus trumpam ir 
ilgesniam laikui; kainos gana 

žemos

nio vakarą, liepos 25 d., nuta
rė sušaukti platų bendrą su
sirinkimą visų Eliaį'betho or
ganizacijų antradiehį, liepos 
31 d. 8 vai. vakare, L. P. Kliu- 
bo svetainėj, 408 Court St., 
Elizabeth, šiame susirinkime 
bus diskusuojama jaunuolių 
mokykla.

LDS Jaun. Kom. kreipiasi į 
Elizabetho kuopas, kad su jų 
pagelba būt galima laikyti 
šios vasaros jaunuolių mokyk
la L. P. Kliubo Svetainėje, 
Elizabethe. Jeigu draugai nu
tars padėt jaunuoliams laikyt 
mokyklą Elizabethe, tai bus 
did-elis laimėjimas šio apskri
čio jaunuolių judėjimui, o 
ypač Elizabetho jaunuolių ju
dėjimui. Nepamirškite, drau
gai, kad jūsų užduotis tobulint 
jaunuolių judėjimą ir didint jų 
spėkas. Atminkite savo pri
žadus jiems. Tai va, ir jūsų 
proga parodyt ne žodžiais, bet 
darbais, ant kiek svarbus jau
nuolių organizavimas ir lavi
nimas.

Todėl, draugai elizabethie- 
čiai, susirinkite skaitlingai lie- 
pos 31 d., antradienį, L. P. 
Kliubo svetainėj, 408 Court 
St., 8 vai. vakare. LDS Nacio
nalis Jaunuolių Komitetas at
siųs draugę, kuri dalyvaus ta
me susirinkime.

Aš nežinau, kaip mes gy
vensime. Aš turiu dukterį 21 
metų amžiaus, kuri yra pa
bėgėlė. Ji apsigimę tokia. 
Aš jau 60 metų amžiaus esu, 

rimtų mano duktė Edith 13 metų ir 
sūnus Raymond 9 metų, 
da tik nueiname pašalpos 
šyti, gauname atsakymą, 
perdaug reikalaujame.

Nesenai skaičiau “Daily 
Workeryje,” kad valdžia iš
leis du bilionu dolerių prisi
rengimui prie karo. Tuo tar
pu darbininkai badauja. Ban
dysiu įkalbėt; kitiems skaityti 
“Daily Workerj.” j

“D. W.” Korespondentas.

Nepasivčluok užsimokėti 1934 n) 
literatūros, politikos ir visuome 

nės mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”

l'ęlephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union /Avenue

BROOKLYN. N. Y.

.‘•’m/-
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Lietuvys Kraustyto jas 
(Moving)

Už labai prieinamą kainą 
perkrausto namų rakandus. 
Tudjau kreipkitės šiuo antrašu:

PETER BANES
449 Grand Street
Skersai Republic Teatro

Brooklyn, N. Y.
Tel. STagg 2-3152



Šeštas Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKES INIOS
to sell “beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 148 
Grattan St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.
JOHN JANAUSKAS and JOHN JUREVICH 
148 Grattan St... Brooklyn, N. Y.

to sol) beer nt retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
Grahanl Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

DINABURGS, INC.
64 Graham Ave. Brooklyn, N.

Notice is hereby given that License No. 
A 1198 has been issued to the undersigned NOTICE is hereby Riven that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 603 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 471 
Vanderbilt Ave. City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS GOLDBERG
471 Vanderbilt Ave. , Brooklyn, N. Y.

Visi į Gatves Rugpjūčio Pirmą Prieš Karą ir Fašizmą!
* # —L----  ■, Japonija tęsia savo kruvinas]

Darbininkai! Studentai! Prote- provokacijas prieš Sovietų Są-!

sionalai! Čiagimiai, Ateiviai!
Jaunuoliai Ir Suaugę!

Iš visu New Yorko miesto 
kampu ir priemiesčių ateina j
V. . . .žinios apie urmu rengimąsi; 
galingai demonstracijai prieš- 
žvėrišką fašizmą ir aštrėjantį 
imperialistinio karo pavojų. ’ 
Tą demonstraciją šaukia Ko-; 
munistų Partija. Ji įvyks pir-j 
mą rugpjūčio, istoriškame.
Union Square, 4:30 vai. po1 
pietų. :

jungą. Fašistinė Vokietija, 
lyg žiurkė prispirta Įtampė sa
vo augančio finansinio, indus
trinio ir pelitinio 
trina savo į&antis 
lizmo šalį. f.

krizio, aš- 
prieš socia

išvykęs su

Susivienykim Vienoj Galingoj 
Demonstracijoj, Užpildytom 

Union Square Trečiadienį!

Roosevelta-s yra 
kariško tyrinėjimo misija į ko
lonijas. Nusiginklavimo kon
ferencija subyrėjo į šipuliuš. 
Ginklavimasis eina galvatrūk
čiais.

Skubus augimas fašistinio 
teroro eina ranka rankon su 
aštrėjimu imperialistinės žmo-' 
nių skerdynės pavojaus. Var-' 
šutines tarp fašistų Italijos ir 
fašistų Vokietijos už Austriją 
neapsakomai paaštrino vėliau
sias nazių pučas. Italija susi- 
mobilizavus, Čekoslovakija,' 
Francijos vergė, taipgi prisi
rengus. Karas grūmoja.

Tuo pat laiku imperialistinė

ninku duos savo atsakymą 
Rugpjūčio Pirmą į beprotiš
ką naujos dalybos rengimąsi 
karui. Tą dieną New Yorko 
darbininkai atsakys į. Roose- 
velto valdžios rengimąsi fa
šizmui. šią Rugpjūčio Pirmą 
darbininkai iškels galingus 
reikalavimus: “Ištraukite Ar-

Jungtinių Valstijų laivynas miją, Policiją ir Ginkluotus 
Mušeikas iš Visų Streiko Sri
čių! Šalin Fašizmo ir Policijos 
Teroras! Už Teisę Organizuo
tis, Streikuoti ir Pikietuoti! 
Prieš 'NRA Verstiną Sprendi
mą, Streikų Laužymą, žudy
mo Terorą Prieš Darbininkus 
ir Įvedimą Fašizmo! Už pa- 
liuosavimą Thaelmanno ir visų 
Priešfašistinių Kalinių! Kovo
kite Prieš Naujos Dalybos 
Rengimąsi Karui! Visus Karo 
Fondus šelpimui Bedarbių ir 
Biednų ūkininkų 1

niekam neužsileis. Anglijos 
imperialistai rengia nuožmų 
bombardavimo oriai vyną. Vi
sas kapitalistinis pasaulis ta
po parako sandėliu. Dvide- 
šimtmetinėse pereito pasauli
nio karo sukaktuvėse karas 
yra daug arčiau, negu kada 
nors buvo minėtu laikotarpiu. 
Tarptautinei darbininkų tėvy
nei, Sovietų Sąungai, graso 
pavojus ūmios imperialistų in
tervencijos.

Desėtkai tūkstančių darbi-

Pirmadienį Streikuos 
Malioriai

Maliorių (painters) Brolijosj 
New Yorko Distrikto 9 Tary-1 
ba galutinai rengiasi streikui, 
kurį mano pradėti pirmadie
nio rytą, su masiniu mitingu, 
Irving Plaza, Irving Pl. ir 15th 
St.,- New Yorke. Lokalų na
riai rengiasi rinkimui streiko 
komitetų.

Phillip Zausneris, kuris ne-i 
legališkai užsirioglino į unijos j 
viršininkus, sakė, būk malio-^ 
riai kovosią už palaikysią da-j 
bar turimų sąlygų. Bet eiliniai 
nariai darbininkai reikalauja,] 
kad kova būtų vedama už $9 
į dieną ir už 6 dienų savaitę.

Eilinių Narių Apsaugos Su
sivienijimas/5 šaukia visus na
rius šiandien padėti įrankius 
ir ateiti į pikieto liniją.

to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Law at 260 Prospect 
Park West, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

REINHOLD UTHGENANNT
260 Prospect Park West., Brooklyn, N.

Notice is hereby given that License No. 
RL 5468 has been issued to the undersing- 
ned to sell beer, wine and linuor at retai], 
under" Section 132 A of the Aicohalic Be
verage Control Law at 154 Smith St., 
of 'Brooklyn, Countv of Kings, to be i 
sinned on the premises.

DANIEL CRONIN 
154 Smith St., Brooklyn,N.

City 
con-

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5982 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1099 
Broadway, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

ABRAHAM RAPAPORT
1090 Broadway i Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5752 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 9423 
Foster Ave., City of Brooklyn. County of 
Kings, to bo consumed off the premises.„

FOSTER AVE. MARKET. INC.
9423 Foster Ave. Brooklyn, N. Y.

to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7108 
New Utrecht Ave., City of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GUS AUSTIN
7108 New Utrecht Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1140 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 141 
Central Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

NICHOLAS KARANGIS AND 
MARCIA KARANGIS

111 Central Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby 'given that Licepse No. 
A 5861 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 277 
Sumpter Ave. City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

JACOB SOFER
277 Sumpter Ave. Brooklyn, N. Y. •

of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5925 has been issued to. the updersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Rockaway Av. City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH RAKOFF
84 Rockaway Ave. Brooklyn, N.

84 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
B 876 has been issued to tbe undersigned | 
to, sell beer at retail, under Section 76 of ■ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4928 1 
New Utrecht Ave., City of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PHILIP H. TAVLES
4928 New Utrecht Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
A 6857 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 67 
Reid Ave. City of Brooklyn, County of 
Kings, to b« consumed off the premises.

VINCENT PRINZIVALLI
67 Reid Ave. ' * Brooklyn, N, Y.

Visoms Organizacijoms, Unijoms ir Kliubams ! Nuo šio mitingo pasiųstas 
! pasveikinimas d. Ernst Thael- 

Mer- i mannui ir protesto rezoliuci- 
protestuojant prieš fa-j jos prieš žudymą, terorizavi- 

deportavimą 
Frapcisco dar-Apsi- 

prieš 
orga- 
kiek-

•Paskutinių dienų įvykiai va-jfornijos gubernatoriui 
kariniame pajūryje yra stebė
tinas įrodymas teisingumo 
Tarptautinio Darbininkų 
gynimo, Amerikos Lygos 
Karą ir Fašizmą ir kitų 
nizacijų pareiškimų, kad
vienas asmuo ir kiekviena or
ganizacija, kurie yra nusista
tę kovoti prieš karą ir fašiz
mą čia, jungtinėse Valstijose, 
privalo sustiprinti kovą prieš 
tąjį kruviną baisūną.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas šąukia visus sim- 
patikus ir visas organizacijas 
panąudoti visas spėkas seka
mam darbui:
~1) Tuojau priimti rezoliu

cijas ir pasiųsti žemiau nuro
dytiems viršininkams.

2) Greičiausia siųsti tele
gramas prezidentui Roosevel- 
tui, Frances Perkins ir Kali

mą,/ kalinimą ir 
kovojančių San 
bininkų.

Aukų gelbėti Vokietijos fa-

riam, 
šistinės .policijos terorą, už- j 
puolusį vakarinio^ pajūrio dar-; 
bininkus ir jų organizacijas, i 
Telegramose taipgi reikalauti,
kad tuojaus areštuotų gengs- šizmo aukas ir parėmimui ko- 
terius ir apmokamus mušei-j vojančios Vokietijos Komunis- 
kas, kurie dalyvavo darbinin
kų nuosavybės ir raštinių su
naikinime.

Jeigu ūmai nesiimsime šitų 
žygių, pamatysime, kad vaka
rinio pajūrio teroras greit pa
sikartos ir kitose šalies daly
se. Taip pat yra .pageidauja
ma, kad organizacijos praneš
tų TDA apie . pasiuntimą ar 
nutarimus pasiųsti tokias rezo
liucijas bei telegramas. Ge
riausia pasiųsti rezoliucijos ar 
telegramos kopiją. Praneši
mus pasiųskite TDA Apskričio 
raštinėn, 870 Broadway, New 
York City.

lų Partijos surinkta apie 9 
šimtai doleriu.

Iš Thaebnanno-Muenzenbergo Bankieto
mus, kad Vokietijos darbiniu-! 
kai pamatė Hitlerio budelišku-! 
mą visame nuogume, kad ten 
aplinkybės pasidarė darbinin
kams nepergyvenamos ir dar
bininkai rengiasi sprendžia- 
majin mūšin už galią. Taip ly-

Thaelmanno gelbėjimui ir( 
Muenzenbergo išleistuvėms su-1 
ruoštas bankietas puikiai pa-! 
vyko. Jį rengė Priešfašistinė j 
Federacija su parama kitų; 
vietos darbininkų organizaci- į

Susirinko apie 10 tūkstan-J giai unisonu sveikino ir val$a- 
čių minia svieto patogion are- 
non, atvirame ore. Dalis' jų 
dalyvavo bankietė, o kiti tik 
masiniame mitinge. Mitingo! 
svarba ir interesingumas pa-1 
jėgė išlaikyti publiką iki po' 
vienos valandos ryto. Prie to, 
be abejo, prisidėjo ir buvimas 
atvirame ore, kitaip, tokiuose apsivylė, manydama masiniais 
karščiuose, vargiai 
galima ištesėti.

Dainavo masinis 
choras, susidedąs 
darbininkų < 
Negrų darbininkų choras-gru- 
pė iš Coney Island dainavo at
skirai užbaigiant susirinkimą. 
Vaidinimas nebegalėjo įvykti] 
del vėlaus laiko.

Kalbėjo Jack Stachel, Earl; 
Browder ir Willi Muenzen-1 
berg, 
kiškai,, jo kalbą vertė Maj 
Bedacht. Taip pat sveikint 
susirinkimą ir senelis Kurt Ro
senfeld. Nuo Moterų, Kongre
so delegacijos kalbėjo Motina 
Bloor ir pietinių valstijų dele
gatė, kampininkė (sharecrop
per). Kitoms delegatėms ne
teko kalbėti del stokos laiko. 
B;uvo. sveikinimai nuo-^alige- 
liO kitų organizacijų. ‘

* Minia entuziastiškai sveiki
no ‘kalbėtojus ir jų praneši-

rų pajūrio darbininkų didvy
rišką kovą ir pareiškimus, kad 
darbininkai pasiryžę atmušti 
smarkiai kylantį fašizmą čia 
Jungtinėse Valstijose.

Diužiausį susidomėjimą ir 
ovacijas sukėlė d- Browderio 
pranešimas, kad buržuazija

būtų buvę areštais suareštuoti Komunistų 
Partiją ir darbininkų kovą 
prieš išnaudotojus ir karą bei 
fašizmą. Kada gengsteriai ir'

darbininkų 
iš įvairių t ___ „_____

chorų bendrai, j smogininkai išdaužė komunis-

Moterys Delegates Iš
važiavo į Prieškarinį

Kongresą
Vadovaujamos1 Motinos Ella 

Reeve Bloor, 73 metų amžiaus 
darbininku vadovės, pirma da
lis trisdešimties A. Jungtinių 
Valstijų delegačių išvažiavo į 
Tarptautinį Moterų Prieškari- 
nį-Priešfasistinį Kongresą. Jas 
išrinko darbininkų organizaci
jos apielinkių konferencijose.

Delegacija yra visapusiai 
atstovinga. Jon įeina mainie- 
rių žmonos, kampininkė, sker
dyklų darbininkė, laivakrovių 
žmonos, ūkio darbininkės ir 
ūkininkės, automobilių, adatos 
amatų, darbo klasės šeiminin
kių atstovės, mokytojos, profe
sorių žmonos, 
namų tarnaitės 
darbininkės.

’ Amžiumi nuo 
tų; nemažas skaičius jaunuo
lių. Tautybės atžvilgiu di
džiuma yra čiagimės, paeinan- 

] čios iš italų, bulgarų, lietuvių, 
lenkų, žydų’, i ’ ’ ; ' '

! tokių tautų 
yra negrės.
išvyko pereitą šeštadienį lai- 

1 vu He de France. Kelios jau 
(buvo išvažiavę pirmiau, kitos 
i išvyks už dienos, kitos.

profesionalės,
ir kitokios

18 iki 73 me-
9

airių, finų ir ki- 
Keturios iš jų 

Dvidešimt su virš

Lietuviams Darbininkams
Visi lietuviai darbininkai, 

kurie tik galėsite dalyvauti 
prieškarinėse demonstracijose, 
teiksitės susirinkti į “Laisvės” 
patalpą 3:30 vai. po pietų, tai 
bus sekantis trečiadienis, o iš 
čionai čiela grupė vyksim į 
vietą. Demonstracija turi pra
sidėti 4 :30 
bus Circle.

Eidami 
draugus ir
giau bus darbininkų, tuo skait- 
lingesnė demonstracija ir reik
šmingesnė. Kurie tik galite,d 
kviečiam visus dalyvauti de
monstracijoje ir pareikšti pro
testą prieš karo rengėjus.

Draugijų Sąryšio Valdyba.

po pietų iš Colum-

* atsiveskite savo 
drauges, kuo dau-

prie Bronx 
šapos darbų, pikiėtavo 
viršininko namą ir pri- 
sugrąžinti visus malio- 

kaip kad dirbo pirmiau

Laimėjo Prie Šalpos Darbu
Penkios dešimts New Yor- 

ko maliorių, kuriuos buvo at
leidę, kaipo amątįlįįnkus ir no
rėjo pasamdyti, kaipo papras
tus darbininkus 
Mills 
Porto 
vertė 
riais,
ir išreikalavo mokesties už su
gaišuotą laiką. Jei būtų .. suti
kę dirbti neamatininkų darbą, 
būt tegavę tiek mokesties už 
1.5 dienų į mėnesį, kiek dabar 
gauna už penkias ir pusę die
nų.

ALDLD 1 Kp. Komisijai
Visi nariai ALDLD 1 kuo

pos komisijos, del surengimo 
išvažiavimo į Forest Park, 
yra kviečiami, kad pirmadie
nį, 30 d.- liepos, 7 :30 vai. va
kare, susirinktų į “Laisvės” 
svetainę. Visi ir visos būkite 
laiku!

Org.

tų ir kitų revoliucinių darbi
ninkų raštines ir sunaikino, 
“Western Worker” leidyklą Į 
San Franciscoj, tai vieton vie
no, tą pačią dieną išėjo desėt
kai mažyčių “Western Worke-

- - ------ ------------ ^ių” kiekvienoje
Pastarasis kalbėjo vo- je. Juos išleido 

Partijos vienetai.
Tuo r/it laiku 

kiojąjni susirinkimai, bet nei 
vieno komunisto nebuVOj kuris 
nebūtų buvęs tą savaitę susi
rinkime. Priešingai, jie turėjo 
susirinkimus kas dieną, kad 
atidirbti už areštuotus drau
gus. Komunistinis darbas ne
sustojo nėi nįinutpi.. “Mes pa
simokinome iŠ kovingos Vokie-

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Helen Bayley, Jurgio Baliu- 

no moteris, 34 m. amž., 11 
Stagg St. Mirė liepos 27 d. 
Bus palaidota liepos 31 d.^ iš 
Marijos bažnyčios Jono kapi
nėse. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi Graborius Matthew 
Ballaš (Bieliauskas).

ir Odos

miesto daly-
Komunistų

New Yorke Batsiuviai 
Streikuoja

Suvienytos Batų
Darbininkų Unijos nariai pi-
kietuoja Arlington batų’ siu
vyklą, 30 Ę. lOth St. Bosas no
rėjo išvengti unijos, sakyda
mas darbininkam, kad jis už-

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

No.

buvo perse-; tysiąs.
| darysiąs dirbtuvę ir išsikraus-
I tysiąs. %. ■

Perianti batsiuvyklos darbi
ninkai, 116 V/. 27th St., su
streikavo penktadienį už pri
pažinimą unijos ir algų pakė
limą.

Brass' Brothers dirbtuvės 
darbininkai nusitarė dųdti vie-

NOTICE is hereby given that License 
A 5871 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 or 
the Alcoholic Beverage r .. . — 
Kings, to be consumed 

2421 Bath Ave.

Contijol Law at 2421 
Bath Ave., City ęf Brooklyn, County 

_ . 1 off the premises.
JOSEPH MARLIS 

2121 __ 11. Brooklyn, N.

of

Y.

NOTICE is hereby jdven that License No. 
B 2187 has been issued to the undersigned 

under Section 76 of ! 
Control Law at 5509 , 
Brooklyn^ County of 
on the premises. 
MELLAS 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1594 has been issued to the undersigned 
to šell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 637 | 
Knickerbocker Ave., City of Brooklyn, Coun- ’ 
ty of Kings, to he consumed on the premises. I 

CHAS. W. HEISSER I
637 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y. \ *

i PARSIDUODA farma, kuri yra apie 
i 12 mylių nuo Seaside Oregon, že
mė yra labai derlinga; yra apie 160 
akrų, 20 akrų dirbamos žemės, o kit^ 
galima naudot kaipo ganyklą. Tvar-

I tas naujai pabudavotas; maža stu- 
belė, su malkine, yra geras plotas 

į miško, kuriame randasi didelių, sto
rų medžių; taipgi mažas upelis bėga 
per laukus. Viską sutraukus, tai 
farma stovi apie 12 mylių nuo Sea- 

. side Oregon, farma tuyi 160 akrų, 
i 20 akrų ariamos žemės, apie 20 ak
rų arba daugiau gero miško, ir kitas 
kas, tai yra geros ir prastesnės že
mės, bet labai gera del ganyklos, 
nes ten yra upelis. Aš esu jau se
nas žmogus ir negaliu užlaikyti to
kios didelės farmos, todėl noriu par
duoti greit ir už žemą kainą. Par
duosiu visus laukus, stubą, už $2,000. 
Kreipkitės sekamu antrašu:

KAZYS WASILIAUSKAS 
(arba JOHN SMITH) 

Seaside, Oregon.

to sell heel- at retail, 
the Alcoholic Beverage 
13th Avenue, City of 
Kings, to be consumed 

GEORGE 
5509—13th Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5677 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1437 
Coney Island Ave., City of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed off tbe premises.

FALK'S DAIRIES. INC.
1437 Coney Is. Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby .given that License No. I NOJJpJ'. >s hereby 
A 5885 has been issued to tbe undersigncxl | 
Io sell beer at retail under section 75 'of , 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7701 | 
13 Ave., City of Brooklyn, County of. 
Kings, to be consumed off the premises.

. PASQUALE GUARNERI .I 
7701—13 Ave. Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5771 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section T5- of 
the Alcoholic Beverage Control nt 1004 
Flushing Ave., City of Brooklyn,,’County 
Kings, to be consumed off the premises.

RUEBEN MARCUS į . .
1004 Flushing Ave. Brooklyn, N. Y. ’

___ __ ____________ : I

of

NOTICE is hereby given that License No. Į 
A 7049 has 1----- ;------ ’ ’
to sell beer

been issued to the undersigned 
at retail under section 75 of . 

the Alcoholic Beverage Control Law at 542 1 
8th Ave., City o‘f Brooklyn, County .of 
Kings, to be consumed off the premises. ’ i 

KNOUR AND ROSENBERG
5424—8th Ave. Brooklyn, N. Y. •

NOTICE is hereby given that License No. | 
A 7056 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5410 
8th Ave., 
Kings, to 

5410—8th

Ave.,

KNOUR AND ROSENBERG

City of. Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

FRED JENSEN
Ave. Brooklyn, N.

°f,

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

retail under section 75 of

Notice is heregy given that License No. 
B 565 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcohalio Beverage Control Law at 262 Wil
son Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to lx? consumed on the premises.

JOHN ROCKOWER
262 Wilson Ave./ ........ Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI <1

NOTICE
A 6197 has been 
to sell beer at 
the Alcoholic Beverage Control Law at 144 ! 
Pntchen Street, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

FRED DREWES
144 Patchen St. Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5999 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 130 
Stuyvesant St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.
ROSE GROSSBERG and LEE LIEBERMAN 
130 Stuyvesant St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5982 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6322 
11th Avenue, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

SAM ROSENBLUTH
6322— 11th Ave. Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5717 ’has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 916 
Cortelyou Road, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

RUDY GIRlONt
916 Cortelyou Rd. Brooklyn, N,

of

given that License No..] 

B 1326 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 5002 
Ft. Hamilton Parkway, City of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on ^the 
premises. \ * .

BELLA STEINBERG ■ ; ’ 
5002 Ft. Hamilton Parkway Brooklyn, N.‘ Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 531 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Graham Ave., City of 
Kings, to be consumed 

CHARLES 
55 Graham Ave.

Brooklyn, County 
on the premises.

COHEN
Brooklyn, N.

of
55 
of

NOTICE is hereby given that License No., 
B 1389 has been issued to the undersigned 

under Section 76 of 
Control Law at 237 > 
Brooklyn, County 
on the premises. 
KOMACK 

Brooklyn, N.

to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Sumner Ave., City of 
Kings, to be consumed

PAULINE
237 Sumner Ave.

of ’

NOTICE is hereby given that License No. i 
B 5559 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
East 92 St., City of 
Kings, to be consumed 

BEN ■■ 
1595 E. 92 St.

under Section 76 of 
Control Law at 1595 
Brooklyn, County 
on the premises.

KUNOFSKY
Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2197 has been issued to the undersigned 
to seM beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1170 1 
39th St., City of Brooklyn, County of I

| Kings, to be consumed on the premises. 
FRANK WOYCIECHOWSKIE

1 170—39 St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. i 
A 1880 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail under section 75 of • 

. the Alcoholic Beverage Control Law at 429
DeKalb Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises. .

JOHN MEHRTENS
429 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y. 5
NOTIČŽ is hereby given that License No. | 

A 631.?, lias been issued. to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Calyer St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

ANDREW ..SCHELLE
169 Calyer St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 1978\has been issued to the undersigned 
to sell *beer at retail under section 75 of 

' the Alcoholic Beverage Control Law at 
Hancock St., City of Brooklyn, County 
Kings,' to be consumed off the premises.

IRVJN WEINSTEIN
872 Hancock St. Brooklyn, N.

of
169 

of*

872 
of

Y. i

NOTICE is hereby given ‘that License No. ' 
A 589? has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 238 
Reid Ave., City of Brooklyn; County 
Kings, to be consumed off the premises.

NATHAN BLUM '
238 Reid Ave. Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A' 6231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 64Q2 
11th Avenue, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

LEO NIEDERHOFFER
6402—11th Ave. Brooklyn, N.

of .

y. ,
________ _____________ , 
hereby given that License No. 1 

A 5872 has been issued to the undersigned 
under section 75 of 
Control Law at 121 | 
Brooklyn, County 
off the premises. 
BOEHLING 

Brooklyn, N.

NOTICE is

to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
Howard Ave., City, of 
Kings, to be consumed 

HENRY C.
121 Howard Ave.

of

y. :
NOTICE is hereby given that License No. I 
A 5859 has been issued to the undersigned i 
to sell beer at retail under section 75 of , 
the Alcoholic Beverage Control Law at 195 ' 
Howard Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

ANNA SCHULZ
195 Howard Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. ' 
A 3894 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 419 ’ 
Throop Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

ISSIE MILLER
419 Throop Ave. Brooklyn, N.

of •

NOTICE is hereby given that License No. 
B 322 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6123 
Ft. Hamilton Parkway, City of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO PORCO
6123 Ft, Hamilton Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
the Alcoholic 
Hudson Ave., 
Kings, to be

•
85 Hudson Ave.

at retail 
Beverage 
City of 

consumed 
ANNA GERVE

under section 76 
Control Law at 

Brooklyn, County 
on the premises.

Brooklyn, N.

of
85
of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 3962 has been issued to the undersigned < 
to sell beer, at retail under section 75 of 
tiie Alcoholic leverage Control Law at 865 
Fulton St. City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

RUDOLF MEYER
865 Fulton St. Brooklyn, N. Y. i

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

.; j

Senai dirbąs graboryątes profesi
joje ir Brobklyno apfelinkėj pla
čia,! žinoma?. Tik dabar atidarė 
savo ofisą it patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaūkite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

Notice is hereby given that License No. | 
A 2845 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Aicohalic Control Law at 491 ’ Rambridgo 
St., City of Brooklyn, County of Ęings, to 
bo consumed off the premises

MORRIS NORDHEIM
491 Bainbridge St., Brooklyn, N.Y.

Notice Is hereby given that License No. 
B 1707 has been isstied to the, undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of” r w mvv,: <1 v JLVICMm UUUUl kJCVUUll IU OI ,

nna dipnnci alo-n i etrorVn fnn I Alcoholic Bevorhge Control - Law at 52 | nos aienos algą J StieiKO ion-| Meserole Ave.,’ City of Brooklyn, County I
dą. Jie irgi streikuosią, jei.

tijos Komunistų partijos ir jos_bosas atsisakytų pasirašyti su- 
darbo nelegališkose sąlygose,’’Jtartį su linija.

i of Kings, (o be consumed on the premises.
. " CHESTER BONETSKI

52 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.
yi*..'”" 11 '■;1i "i > '

Notice is hereby given that License No.
B 1577 has been issued to' the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5557 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1205 
Liberty Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to-be consumed off the premises.
OTTO D. BUCK and HENRY G. WULBERN 
1205 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

' ■ ........................................................t" -

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1343 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 242-4 
Broadway, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

HARRY GROSS
242-4 Broadway Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby givėh that License No. 
V 2134 has been issued to the undersigned

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fiaaiaa Ir chroniikaa vyrq ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau {Styrimus kraujo ir ilapums

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos PrMmlmoi

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4
iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdallion 3*1328

156

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y

Tel.: Evergreen 7_1516

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenia ir palaidoj u tin

kamai ir ui prieinamų kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Ligos Gydomos

P. BL ’

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam?

231 Bedford Avenue ,

BROOKLYN, N, Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žames Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Cronii- 
k i Nesveikavi-

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
nimų ir čiepų Jšmirkštimai.

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

dr. zins
110 East 16 ST. N. Y

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Ave. ir Irving PL

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




