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Šiomis dienomis Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
pirmininkas išsiuntinėjo SLA, LRKSA ir APLA valdybų 
viršininkams sekančio turinio laiškus:

1 “Rugpjūčio mėn. 2 d., 1934.

pereitą šeštadienį pašovė du
Į Varšavą buvo nuskridę trys beginklius trokininkų strei-.

Kai Susivienijimui ir Augščiausiai Prieglaudai Liet. iAm.

dais. 38,030,000 egzempliorių
įvairių mokykloms knygų. Taip-

lių geografinių žemlapių. Taip,bet “suakmenėjusi.
rengiasi darbininkų
prie naujo lavinimosi sezono.

KRISLAI
Japonijos Reikalavimai.
38 Miliūnai Knygų. 
Lenkijos Vizitas.
10 Metų Sukako.

Rašo Valstiečio Sūnus

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu Šalių, 
i t ■

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

Japonijos imperialistai niau-i 
jasi su Anglija ir Jungtinėmis j 
Valstijomis karo laivynų reika- [ 
lu. Japonijos laikraštis “Niči- j 
Niči” rašo: “(1) Japonija turi j 
pasiliuosuoti nuo suvaržymo jū- Į 
rų laivyno reikale. (2) Japonija [ 
turi turėti lygybę su Anglija ir į 
Jungtinėmis Valstijomis apsi- ; 
ginklavimo reikale. (3) Japoni- ( 
ja privalo turėti teisę budavoti Į 
tiek karo laivų, kiek reikia jos ■ 
apsigynimui ir (4) Sudarant ’ 
sutartį su kitomis valstybėmis, | metų buvo Nacionaliam Mu
turi pasilikti dabartinis Japo- ; 
n i jos laivynas čielumoje, o kitos 
valstybes privalo sumažinti sa
vo laivynus iki Japonijos laivy
no.”

“Seniausias Kukurū 
zas' Yra Tik Molio 

Žaislas

| zėjuje rodoma “seniausia 
kukurūzo varpa.” Dabar ją 
ištyrė prof. Roland W. I 
Brown ir atrado, kad tai 

štai koki Japonijos reikalą- [ yra tik gabiai iŠ molio pada
vimai. Niekados su jais nesu- : rytas, panašus į “korna” 
tiks nei Anglija nei Jungtinių ’ barškutis vaikams žaistL 
Valstijų imperialistai. ' ... . T ... . ._____ : Smithsonian Instituto mok- 

Rusų Sovietų Federacinės So- [ slininkai 1914 m. tą daiktu- 
cialistinės Respublikos apšvietos ką pirko Peru respublikoj, 
komisariatai pagamino būsi-! Pietinėje Amerikoje, ir per 
mam mokyklų sezonui 85 var- pQra .rfesetkų metų tvirtino, 
. .-. , , . ° egzempliorių kek^ tūkstančių ne
įvairių mokykloms knygų. Taip- j _
gi pagamino 11,650 naujų dide-j^l senumo kukuiuzo varpa, 

šalyje •' -------------------- - !

Pašovė 2 Minneapolio i 
Streiko Pikietininkus i 
M i n n e a polis, Minn. —| s®si

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Rugpj. (Aug.) 7, 1934

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas Kvie 
čia Kitas Organizacijas į Bendrą Frontą
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i Laiškai Pasiųsti Susivienijimui Lietuvių Amerikoje, Liet R.H ■ 1 I
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Į Leningradą buvo atvykę; 
lenkų karo laivai, minininkai, į 
“Burza” ir “Wicher”. Jie abu ' 
išbudavoti Francijoje. Tai i 
greičiausi Lenkijos karo laivai, streiklaužis Leo Holscher | 
Tinkamai juos pasitiko Raudo
nojo Laivyno vadai.

Sovietų kariniai orlaiviai, visi ko pikietininkus E. Collinsą • 
po keturis motorus ir galį atlik- ir G. Schirtsą.
ti ilgą kelionę. Spalių mėnesį 
į Lenkijos prieplauką Gdynia 
vyks Raudonojo Laivyno keli I 
laivai. Tas daroma tikslu.

v I

G u b e r natoriaus Olsono' 
įvestas karo stovio teismas 
pasiuntė 30 iki 90 dienų į;

draugiškesnių ryšių palaikymo j sunkių darbų kalėjimą šešis :

vykią suvaryta 164 veiklūs HITLER BANDO PASUKTO KARIŠKUS ii** 
streikienai. n u z- c

KRUVINOJO HITLERIO ŽENKLAS

Liepos mėnesį sukako trylika 
metų nuo revoliucijos Mongoli
joje ir 10 metų nuo įsisteigimo 
Mongolijos Liaudies Respubli
kos, 
vo nuv; . .
delegacija su drg. Karachanu ■ kus atgal į darbą, turi būt • jos Pagrobimo; Dejuoja del Pavojaus iš Komunistą Pusės 
priešakyje. Mongolija yra tar-1 ]eista pirmiausiai paimt ske-1 ( ______
JUiž^a kYturkTmpių 'bus’ su kuriais sa.mdytojai J VOKIETIJA BUVUS “NEKALTA” 1914 M. KARE
mylių plotą. Tai labai didelis paužo Stieiką. 
kraštas, bet daug yra dykumų.-----------

Kompanijos neina į strei- • 
ko baigimo derybas su Roo-I SAVO IMPERIALISTŲ PLANUS’i i r

Laike sukaktuvių ten bu- sevelto atstovais be šitokios! e . e .
ykusi sovietų Sąjungos [sąlygos: samdant darbinin-1 Meluoja, Būk Nesirengia Karui; Neva Atsisako nuo Ausin-

Gerbiamieji:
i Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Antrasis Seimas, įvykęs 
į birželio mėn. 18-22 dd., 1934, Detroit, Mich., atsižiūrėdamas į vis 
j beartėjantį karo ir fašizmo pavojų, nutarė kviesti visas lietuvių 
nacionales, fraternales organizacijas į bendrą frontą kovai prieš 
karą ir fašizmą.

Savo priimtoj minėtu klausimu rezoliucijoj mūsų Seimas, be 
kitko, pareiškė: . Jj '

‘LDS per savo Seimą duoda sumanymą ir pasiūlymą, kad mū
sų Susivienijimas, podraug su SLA, LRKSA ir APLA, sudarytų 
prirengiamąjį komitetą, po du atstovus iš kiekvienos šitų orga
nizacijų, kovai prieš karą ir fašizmą, šitas bendras prirengia-1 j 
masis komitetas sušaukia visuotiną nacionalį visų lietuviškų or
ganizacijų kongresą kovai prieš karą ir fašizmą, kada nors 
rudeniop.’

Mes, todėl, kviečiame tamstas greit apsvarstyti šį mūsų pasiū
lymą ir išrinkti savo du atstovus. Mes manome, kad visų ke
turių paminėtų fraternalių lietuvių organizacijų susirinkę at
stovai galės išdirbti atatinkamas taisykles, kuriomis būtų gali
ma sušaukti didžiulis visos Amerikos lietuvių organizacijų^ i 
draugijų bei kliubų atstovų kongresas arba seimas, kuriame bū- i 
tų galima subendrinti darbas ir išdirbti programa kovai prieš 
karą ir fašizmą. . « ’

Nėra vietos ir reikalo čia aiškinti apie karo ir fašizmo pavo
jų. Įvykiai Europoje ir Amerikoje tai mums sako kiekvieną 

Į dieną. Tasai pavojus auga ir grūmoja vis rūsčiau kiekvienam 
—; darbininkų klasės žingsniui, kiekvienai darbininkų organizaeij 

ir, pagaliaus, visai žmonijai. Amerikos lietuvių visuotinas dide
lis seimas, pasisakydamas prieš tai ir vesdamas kovą, labai daug 
prisidėtų prie to pavojaus atstūmimo.

Pasitikime, kad tamstų organizacija šitą mūsų pakvietimą pri
ims ir prisidės prie paminėto didelio ir labai svarbaus darbo.

Su pagarba,
• . R. MIZARA, -

LDS Pirmininkas*
P.S. Atsakymą prašome duoti mūsų organizacijos naujuoju 

antrašu: 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.’’

Dabar liekasi nalaukti ir pamatyti, ką minėtų organi-
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New Orleans, La. — šia
me ; Louisiąnos valstijos 
mieste rugpjūčio 1 d. virš 
1,000 darbininkų demonstra
vo prieš karą ir fašizmą. Po 
to, vadovaujami Bedarbių 
Tarybos, demonstravo dide
lis pulkas bedarbių ir dir
bančiųjų, reikalaudami vi- j zaciiu viršininkai atsakys. Reikalas pradėti bendra kovą 
siems bedarbiams pašalpos1 
ir apdraudos įstatymo. Tai 
yra žymus dalykas, kad va
dinamoj atsilikusioj pietinėj 
valstijoj jau tiek išaugo kla
sinis bedarbių judėjimas.

lijos. Tą pritarimą jis pra
rado su savo politika Aust
rijoj.

Pasikalbėjime su Londo
no “Daily Mail” korespon
dentu rugpj. 6 d. Hitleris 
pakartojo, kad leis “patiems 
žmonėms” per visuotinus 
balsavimus užtvirtint jį ar
ba atmest, kaipo šalies pre
zidentą ir ministerį. pirmi
ninką., Bet visi supranta, 
jog smurtu ir prievarta bus 
piliečiai spiriami balsuot tik 
už Hitlerį. . Sulig Vokietijos 
konstitucijos, p r e z i dentui 
mirus; jo j vietą turi užimti 
pirmininkas; augščiausio ša-, 
lies teismo.. < Ją pasigrobė: 
Hitleris.

Sovietai Numato Karo 
t Pavojų iš Hitlerio Puses .

N. Y; Times koresponden
tas Duranty iš Maskvos 
'praneša, kadi Sovietai su
pranta, jog karo pavojus iš 
Vokietijos hitlerininkų pu
sės tikrai gręsia net grei
čiau, negu iš Japonijos pu
sės. Taigi deklamacijomis 
apie taikos troškimą. Hitle
ris nieko neprigauna.

UŽSIMUŠĖ LAKŪNĖ
Dayton, Ohio. — Visai iš 

neaugštai nukrito: su lėktu
vu Ji* iužsimušė Frances H. 
Marsalis^viena <iš (gabiausių 
Amerikos lakūnių. c

I ' Berlynas. — Vokietijos 
diktatorius Hitleris rugpjū- 

i čio 6 d. sušaukė fašistus ne- n v n • •. I va “seimo atstovus” ir pasa- Bevercius ropienusikę veidmainiškiausią pra-
WASHINGTON. — Roo-Į 

sevelto valdžia yra išmokė
jus $700,000,000 bankams, 
pirkdama iš jų Šerus ir ki
tokius vadinamus “užtikri-

Tai daugiausia yra

prieš karo ir fašizmo pavoju yra labai didelis ir skubus.
Šimtai Miliony užDrg. Karachan kalbėdamas j 

tarpe kitko pareiškė: “Galima 
atžymėti tris didelius atsieki- 
mus Mongolų Liaudies Respub
likos iki 10 metų sukaktuvių. 
Pirmas atsiekimas—tai vienin
gumas partijos, valdžios ir liau
dies, kaipo vieno ir bendro kū
no. Antras—tai kultūros sri
tyje, dailė, teatrai, mokyklos 
likvidacija beraštijos ir t. tinimus.” 1 
Trečias atsiekimas—tai sudary-Ibeverčiai popieriai; bet gy-. 
mas mongolų Raudonosios Ar- j ventojai turės už juos ap-
Mongolijos rubežius, bet yra di-i_ ____ -

lijos Raudonoji Armiją drąsiai nigUS j 
ir sugabiai perima naują tech- nius, aiškindama, 
n i ką karo srityje.

'kalbą, kuri buvo skleidžia
ma per radio. Pradėjo nuo 
velionio prezidento Hinden- 
burgo garbinimo; ’ teisino 
kaizerio valdžią, kad ji “bu
vo nekaltai užpulta” perei
tame karė. Hitleris prisimi
nė, kad 1847 metais gimė 
Hindenburgas, o 1848 mė

liais jau liepsnojo “komunis- 
■ tines • rėvoliucijos dvasia;” 

■f -^jos kurstymas ir

WM. GREEN BIJO REVOLIUCIJOS IR 
JĄJA GĄSDINĄ KAPITALISTUS?

mijos kuri ne tik apsaugoja.mRi didintais taksais..
Mongolijos rubežius, bet yra di- 'r \ . v ..
dels ir kultūrinė jėga. Mongo- Valdžia taip pila palies pi-|

> į bankininkų kįše- j/ 
---- kad. jie y £ sa °’ - - j- - ■ dabar dar pasilieka. » Tai;

prisipažinimas, kad Hitleris
!re-i

voliucinį judėjimą, -kuriam: 
vadovauja Komunistų Par-

galės daugiau paskolįnti pi
nigų fabrikantams/pramo
nės reikalams.
tinius metus 91-me syar-

sa eilė parengimų. Tarpe kitų blausiame šalies mieste yra 
kalbėjo Mongolijos Liaudies Re- fabrikams paskolinta $300,- tl^a’

__ l_ 1 • 1  J _ /~1 ____ ! zs • • 1 -r

Išleidimui Sovietų Sąjungos 
delegacijos Mongolijos sostinėje 
Ulan-Batore buvo surengta vi-; 
sa eilė parengimų ’

spublikos vadas Gendun.

čechoslovakijos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas pa
darė atsišaukimą į socialistus, 
kad sudarius bendrą frontą ko
vai prieš fašizmą ir karą. Bur
žuazijos spauda užpildyta šauk
smais, kad socialistai nesidėtų 
su komunistais.

Maskvoje mirė drg. J. Berzin 
—Anderson. Jis gimė 1875 me
tais. Nuo 12 metų amžiaus tu
rėjo pats užsidirbti pragyveni
mą. 1905 metais kovės Rygoje 
su caro armija. 1906 metais iš
vyko užsienin,, kur dirbo Berly-

Bet pasku- yra ^esP^is išnaikinti; !:

j 000,000 mažiau, negu vidu
tiniai buvo skolinama tam 
reikalui pirm Roosevelto 
padarytų geraSėjysčių ban- 
kieriams. Bankuose vieš
patauja nepasikėjimas, kad 
pramonės darbai pradės vėl 
kada eiti taip, kaip pirm 
krizio.

no fabrikuose. Veikliai daly
vavo proletarinėje revoliucijoje. 
Vėliau, Latvijoje dirbo slaptą 
darbą. 1927 metais Latvijos bur
žuazija jį įkalino ir išlaikė pus
antrų metų kalėjime.

Norįs tik “Ramybes ir 
Garbės”

Jis deklamavo, kad nazių 
valdžia nori tik taikos ir 
garbės, bet i ne karo; bažijo^ 
si, kad Vokietija niekuomet 
nepradėsianti karo. Del .hit
lerininkų sukilimo Austrijoj 
jis pasiaiškino, būk “patys 
austrai. norį; prisidėti prie 
Vokietijos,” bet gal dar lai
kas tam nepribrendęs." « f

Taip taikiai Hitleris nu
kalbėjo; kad atgriebt prita
rimą bent Anglijos iri Ita-<

h’ A •••

Sako, jei Samdytojai Neduos Bedarbiams Darby, tai Viską 
Darbininkai Galės Pasiimti ir Įvesti Savo Tvarką' '

KARIAUJA PRIEŠ
ATLANTIC CITY, N. J. 

—Amerikos Darbo Federa
cijos Pildančiosios Tarybos

Amerikos Lėktuvai prieš 
Chinijos Sovietus

• SHANGHAI. — Prane- 
šama, kad Amerikos kari
ninkų suorganizuoti lėktu
vų būriai atmušė Chinų So
vietų armijos pulkus. Šiaip 
nedaug ko trūko Sovietams

svarbią Chinijos posėdyje rugpjūčio 5 d., 
“ " , Bet Wiįi. Green; tos organizaci-

galimas daiktas, kad šis fa- jos prezidentas, donkicho- 
šistų laimėjimas yra 
pasigyrimas. .. •

Žuvo Sprogimų Žinovas
LONDON. — Bedarant 

bandymus su naujausiomis!daiktų; tai kodėl jūs nepla- 
sprogdinančiomis karo me-įtinate darbus, kad žmonės 
džiagomis, tapo užmuštas gautų užsiėmimo? Jeigu 
Hermann Glaubert, Angli- jūs toliaus taip šeimininkau- 
jos orlaivyno oficierius, di- site, tai “visuomenė bus pri- 

* ’ ’ versta paimt gamybos prie
mones į savo rankas.”

Visų pirma, Green tyčia 
numuša bedarbių skaičių 
nuo 15 iki 10 milionų. Ant
ra, pats Green prisideda

'užimti
prieplauką . Foochow.

tik tiška! pagąsdino kapitalist- 
tus. Sako, šalyje yraJLO mi- 
lionų bedarbių; jūs turite 
bankuose įvalias pinigų, 
žmonėms reikia visokių

džiausiąs žinovas sproginių 
ir bombardavimų iš oro.

Neareštuos Lynčiuotojy
S H REVEPORT, La. — 

Policija sako, kad nebus 
areštuojami baltieji nenau- prie bedarbės didinimo. Jis 
dėliai, kurie užmušė, nulyn- be atvangos laužo streikus, 
čiayo ‘ negrą >■: darbininką kur darbininkai reikalauja 
Graftoną Page. ’ sutrumpinti darbo valandas

KAIRIŲJŲ PAVOJŲ 
ir panaikinti paskubą, 
jeigu padėtų darbininkams 
šias sąlygas išsikovot, tai 
jau ir būtų daugiau darbų.'

Pardavikas Green žino, 
jog ir dabar sandėliai už
versti “perviršiais” tavorų,' 
kurių negali kapitalistai iš
parduot. TaČiaus jis ragina 
dar daugiau jų dirbt; tuom 
neva apgina bedarbių reika
lus. Bet prieš Darbininkų 
Bedarbių Apdrauįos Bilių 
išsišiepęs kovoja. Jis šneka 
apie gręsiančią revoliuciją; 
bet kaip tik jis pats su sėb
rais pikčiausiai kovoja prieš ’ 
revoliucinį darbininkų judė
jimą už gyvenimo teisę. Jis ' 
reikalauja iššluot iš Darbp 
Federacijos visus komunis
tus ir dargi išnaikint eilinių 
narių komitetus.

j,

O

(Daugiau žinių 5 pust)
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Angelo Herndon Išlaisvintas!
Dėka plačiajai darbininkų klasės para

mai ir dideliam Tarptautinio Darb. Apsi
gynimo darbui, $15,000.00 sumoje bėla ta- 

f po sukelta ir Angelo Herndon, veikėjas 
ir organizatorius darbininkų tapo išleis
tas iš Atlanta, Georgia, kalėjimo.

Kaip žinoma, jis buvo nusmerktas 20 
metų kalėjimo tik už tai, kad organizavo 
juodveidžius ir baltveidžius bedarbius į 
bedarbių tarybas ir, bendrai, veikė nau
dai darbininkų klasės. *

Drg. Herndon, mat, yra juodvęidis ir 
to pakako Atlantos išnaudotojams, kad 
jį nubausti kur kas sunkiau, negu tokiam 
atsitikime jie būtų baudę baltą darbinin
kų veikėją. Įdūkusi reakcioniška Pietų 
buržuazija bando žiauriausių priemonių 
grobtis, kad neprileisti juodveidžiams 
darbininkams pradėti veikti! Kiekvie
nas juodveidžio pasijudinimas, kiekvie
nas jų žingsnis linkui organizuotumo, lin
kui susiartinimo su baltVeidžiais darbi
ninkais, drebina Pietų valdančiąją klasę, 
o taipgi ir valdančiąją klasę, apskritai.

Dabar d. Angelo Herndon dalykas bus 
perduodamas augštesniam teismui. Tuo 
reikalu rūpinsis Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas, kurį kiekvienas darbi
ninkas privalo paremti.

Šiuos žodžius rašant, d. Herndon yra 
atgabenamas į New Yorką, • kur jis, 
be abejojimo, ne kartą pasirodys masi
niuos darbininkų mitinguose.

Mes. sveikinam d. Herndon, kovotoją 
ir veikėją už darbininkų klasės reikalus, 
išėjusį iš Georgia katorgos!

Kas Jam Tikės?! > ■.
*.. . » •

Hitleris turėjo "pasikalbėjimą su Lon
dono “Mail” dienraščio korespondentu, 
kuriam nazių lyderis pareiškęs, kad Vo
kietija karo nepradėsianti, o tiktai gin
siantis, jei kas užpultų. Girdi, jis, Hit
leris, nepaaukotų nei vieno vokiečio už 
atgavimą senų Vokietijos kolonijų...

Šitokia savo kalba, aišku, “vadas” ma
no sudaryti apie s'ave geresnę nuomonę 
Vokietijoj ir pasaulyj. Bet kas jo kal
bom gali tikėti? Ką jis savo žadėtą iš
pildė? Nieko! Ką vieną dieną pažadė
jo, ant rytojaus atmainė!

Pasaulio akyse Hitleris pasirodė ne 
tiktai kaipo didžiausias darbininkų bu
delis, bet ir veidmainys, melagis. Antra 
vertus, Hitleris šiandien nėra dalykų pa
dėties ponas. Jis valdomas Thysseno, 
Kruppo ir armijos karininkų. Jis taip 
darys, kaip Vokietijos stambusis kapita
las jam diktuos. O stambusis kapitalas, 
negalėdamas išeiti iš krizio per fašizmą, 
bandys išeiti per karą.

Antradien., Rugp. 7, 1934

[mus, bet ir prieiti bijodavo 
prie tokių namų, o dabar 
štai jo sūnus net ilsisi juo
se.—“Nebetie, girdi, laikai 
kaip seniau, nebemato t jau 

kabina į jaunesnieji to vargingojo 
tam tikrą spintelę, eina po 
dušu nusiprausia, o nusi
prausęs jau eina į kitą kam
barį, kur taipgi kiekvienam 
atskiroj spintelėj yra jau 
sanatorijos drabužiai^ ir 
avalinė, .kuriais jis apsiren
gęs patenką į pačią sanato
riją. čia jam lieka laiko 
iki: vakarienei apie valandą, 
kurią ilsintysis išnaudoja 
laikraščių, . knygų skaity
mui, pasikalbėjimams, arba 
kitoms kultūringoms pra-

PAVYZDYNGAS KOLCHOZAS PIRMAS 
SOVIETU BALTARUSIJOJ

savo drabužius,
neina į susirinki- 
verti didelio pa-Netoli apie 20 kilometrų 

nuo Minsko palei Astraševs- 
ko miestelį randasi drg. 
Stalino vardo kolchozas. 
Kolchozas nemažas, suside
da iš 86 kiemų, turi 1,000 ha. 
bendros žemės į 630 h dirba
mos žemės. Turi raguočių 
farmą su 107 karvėmis, 
32 kiaulės ir 46 avis. Be 
to visi kolchozuinkai tu
ri po nuosavą karvę. Daug 
yra l plačioj Sovietų šaly
je tokių kolchozų, daug 
jų yra ir Sovietų Bal
tarusijoj. Bet šiš, Stalino 
vardu kolchozas, skiriasi 
nuo visu Sovietu Baltarusi- it v

.jos kolchozų. Jau pirmas 
I žvilgsnis, jau pirmas susipa
žinimas su kolchozu rodo tą 
’ išsiskyrimą—javai laukuose 
į gražūs, gfe. ’ 
įnautos, 'va
■ statymas atliktas pirm laiko j
,'ir su perviršijimu. Bet ne
įtik tuo šis kolchozas skiria- 
įsi nuo kitų kolchozų, kad 
jis turi didžiojo proletaria- 

įto vado drg. Stalino vardą, 
;kad j&me geriau išdirbti 
liaukai, kad jis pirm laiko iš- 
I pildo valstybines prievoles 
Įir kad tvirtai vykdo drg. 
Stalino bbalsį—padaryti vi
sus kolchozus bolševikiškais bą. . . , . . . .. . . - . •

■ ir kolchozninkus pasituriu*, kie pat, kaip ir vakarienė, jma Ji laikyti. Kadangi artina- 
i čiai, bet tuo, kad jis visa tai: Pietums duoda su savim.S1 kuopos piknikas, tai 31 die- 
J darydamas: pasikėlė į naują | 
laugštesnį laipsnį ir sugebė
jo padaryti tai, ko dar nė 
vienas Sovietų Baltarusijos 

i kolchozas nepadarė. Jis pir- 
,mas Sovietų Baltarusijoj

gyvenimo prie ponų, kuria
me mes gyvenom.” Kitas gi 
kolchozininkas Mašikas sa
ko, kad seniau mes alkani 
buvome priversti dirbti po
nui už duonos plutą ir gy
venti sykiu su galvijais, o 
balti švarūs namai, buvo tik 
mūsų prakaito siurbėlėms— 
ponams. Dabar gi prie so
vietų valdžios laikai pasi
keitė—ponus išnaikinom ir 
mums atidarytas platus ke
lias į pasiturintį, kultūrin- 

P i gą gyvenimą, kuriuo mes 
T0?°oS-oL'air1Pa^ 'tvirtai ir žengiame. Sana- 
Ap>e 8-8:30 vai. , vak., va- torijog atH u, ten. 
kariene Maistas gana ge- kintas tik ti j ir d Ri. 
ras. Vakarienei duodama 
tai mėsa, tai katlietai, ir žu
vis su bulvių ar kitokia ko
še, blynai su uogomis, arba- 

;ta. Duonos duodama juo- 
'dos ir baltos. Be to duoda- 
!ma prie vakarienės: ger|i 
minaralinis vanduo ' 
žom”. _ _ _______
si valanda praleidžiama į 
taip, kaip ir prieš vakarie- į 
nę. 9:30 vai. vakaro duo-1 
dama pienas su bulkute, ir i 
10 valandą eina gulti.

Ryte keliasi 6 vai. Frau- i 
siasi, pusryčiauja ir į dar-' pOs ;

Pusryčiai maž daug to-: 4 nariai ir todėl nebuvo ghli-

susirinkime išda-

ną liepos -buvo šauktas spe- 
cialis kuopos susirinkimas,1 bet 
ir į šį atsilankė tik 7 nariai.

Kuopa turi nemažai narių, 
bet draugai 
mus, už ką 
peikimo.

Delegatas
ve raportą iš 12-to apskričio 
konferencijos. Raportas pri
imtas ir užgirta, kad apskričio 
sekretorius buvo kritikuoja
mas už nepagarsinimą vietos 
ir laiko, kur konferencija atsi
bus, nes daugelis eilinių na
rių negalėjo dalyvaut.

Susirinkime nariai diskusa- 
vo, kaip palaikyti senus narius 
organizacijoje ir kaip gauti 
naujų. Nutarta sekantį kuo
pos susirinkimą garsinti per 
“Laisvę” ir., kviesti į susirinki
mą ne tik narius, bet visus 
“Laisvės” skaitytojus ir mūsų 
simpatikus. Susirinkime bu^ 
diskusuojama — kaip kovoti 
prieš besiartinantį naują ka-neto j as Poznekas.

laip Stalino vardo kol-|ra jr kiti svarbūs reikalai, 
chozo .kolchozininkai pir- 7 , ATTSTT^... e, . , t, ... Sekantis ALDLD. 97 kuoposmieji Sovietų Baltarusijoj isusil.inkimas įvyks antrą utar. 
vykdydami drg. Stalino llinką> 14 d. rugpjQci0, 7 vak 
obalsį, ' dirbdami udarnai, vakare, draugo A. Stravinsko 

“hor" PadarČ nauj^ Žingsnį į1 kul- svetainėje, 42 Ferry St. Pra- 
■ ..... . §orna visį “Laisvės” skaityto

jai įsitėmyti ir atsilankyti.
Išrinkta ■ komisija ir darbi

ninkai kuopos piknikui, kuris 
atsibus sekmadienį, 12 d. rug
pjūčio . Pikniko pradžia 10 
valandą ryto. Jis įvyks vi
siems gerai ’ žinomoje vietoje 
prie Susquehanna upės. Bus 
gera muzika, tinkamo maisto 
ir gėrimų. Visi ir visos drau
gai yra kviečiami į pikniką.

Kp. Korespondentė.

18-ka Metą!
Liepos mėn. 27 dieną sukako lygiai 

18-ka metų, kaip buvo įkalintas Tamas 
Mooney. Per tą visą laiką jis tebesėdi 
kalėjime nekaltai, už valdančiosios kla
sės padarytas provokacijas.

Šiandien kiekvienas žmogus, jei tik jis 
kiek tiek protauja, puikiai žino, kad Ta
rnas Mooney sėdi nekaltai, kadangi faktų- 
faktais buvo įrodyta, kad visas dalykas 
laike jo bylos buvo suklastuotas. Džū- 
rymanai, teisusieji Mooney, kurie dar gy
vi, šiandien skelbia, kad Mooney nekal
tas; teisėjas, pasmerkęs Mooney mirti, 
šiandien skelbia, kad Mooney nekaltas. 
Didžiuma liudininkų, išstatytų prieš jį 
laike teismo, skelbia, kad jie buvo papirk
ti meluoti; kad juos papirko Californijos 
kapitalistai.

Nepaisant to, betgi, Tamas Mooney ir 
Billings tebesėdi kalėjime jau 19-ti me
tai!

Tokia ta kapitalistinė teisybė!. Tokis 
kapitalistinis teisėtumas! .

Valdančioji klasė, per klastas pasiun
tusi kovingą darbininką į kalėjimą, šian
dien dirba visom keturiom, kad jį ten pa
laikius. Aišku, jei visi organizuoti dar
bininkai reikalautų Tarnui laisvės, tai jis 
būtų išlaisvintas. Deja, Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkai bando visais bū
dais neprileisti savo eilinių narių kovoti 
už Mooney laisvę. Jie, tie viršininkai, ei
na bendrai su Californijos fabrikantais, 
kad palaikius Mooney kalėjime!

Šiuo tarpu žymusis Californijos advo
katas (atstovaująs) Tarptautinį Darb. 
Apsigynimą), Gallagher, veikia, kad iš
reikalavus Mooney laisvę. Jo kova le- 
gališkoj plotmėj teturės didesnio pasise
kimo tik tuomet, kai masės darbininkų 
atsistos už jo pečių ir masiniu veikimu 
reikalaut Mooney ir Billings laisvės.

Beje, šiuo tarpu Californijos kalėjimuo
se tebesėdi daugybė darbininkų vadų, su
imtų laike generalinio streiko. Vieni iš 

, jų jau nusmerkti, o kiti dar laukia teis
mų.

Todėl, kovodami už Mooney laisvę,- mes 
kovosime podraug ir už visų politinių 
darbininkų kalinių laisvę. Arba: kovo
dami už suimtųjų laike streiko vadų lais
vę, mes kovosime ir už Mooney laisvę!

pievos nušie- 
djei šieno pri- i

Po vakarienės liku- turin^ Pasit«rintĮ gyveni- 
m a. V • ■ Z •

Kazys Ąžuolaitis.

I

krioki. Ei-

viršugalvį,

3. Imkite du ar tris šauks-

f

Vaistai 
į pilvo 

tenai 
jungia-

V

ų čielų sėklų, nemaltų— 
Įmaišykite Į stiklų šilto van- 

Tegul pastovi keletą, 
minučių, ir ’tada visą stiklą

susierzina. Gyvasties knarki-

nuo šito ? Nuo ko tas ‘ krioki- kvėpuotumėt nosim, o ne bur- 
labai na> Tai labai Jums svarbu.

į šį pikniką suvažiuos įvai
rių tautų ir skirtingų rasių 
darbininkai, smulkūs biznie
riai ir profesionalai. Tad ne- 
pasilikime ir mes, lietuviai.

Plymouth, Pa.
reguliarį ALDLD. 97 kuo- 
susirinkimą atsilankė -tik

! dirbęs, apie 6-7 vai. vakaro į kolchozininko Skaromno se-
I tiesiog iš darbo eina į sana-jnukas tėvas sako, kad jis-1 
įtoriją. Čia jis* atėjęs įeina į senais laikais netik kad ne
per vienas duris, nusivelka [svajojo patekti į tokius,na-

D. W.” yra 
darbininkų 

klasės ginklas kovose prieš iš
naudotojų klasę.

Kaip visiems darbininkų lai-

Dalyvaukime masiniai.
Organizuoti lietuviai darbi-'sniegas s^avo baltumu ir šva- 

ninkai turime gerai pasidar- rumu. 
buoti ir organizuoti neorga-

| Naujos Anglijos Lietuvius Darbininkus
Draugai ir draugės, išgirski-kam dienraščiui, 

me kalbant draugą Earl | nepavaduojamas 
Browder, Amerikos Komunis- 
Kfh 7 
tų Partijos sekretorių, opiau- 
giais Šų dienų klausimais. Jis kraščiarrts yra sunku finansi

niai verstis, taip “Daily Wor- 
____  . Dabartiniu laiku,

į savim si kuopos piknikas, tai 31 die- 
neštis į darbą duoną su: 
sviestu ir sūriu—su kiauši
niais. Reikia pažymėti kaip 

i vieną iš trūkumų, tai' nebu
vimą rytinės fizkultūros. 

! Dabar nuo birželio 16 d. sa- 
ųeužsiimdamas gigantomhL, natorijoj ilsisi pirmoji iš 10 
nija gegužės mėnesį atidarė Įkolchozįninkų partija--6 vy- 
kolehoze kuklią, bet gerajai B’ 4 moterys. Visą sa- 
naktinę sanatoriją, kas turi: natorijos tvarką prižiūri sa- į 
didžiausios svarbos kolcho- natorijos vedėja drg. Ko- 
zų vystymesi. «.

tenai 
audiniai, nebus tokie suglebę, 
ištižę. Kai einate gult, tai 
bandykite negulėt aukštielnin
kas: kokią juostelę apsiriškite 
su mazgu ant nugaros, kad 
neleistų gulėt ant nugaros, nes 
tada dažniausia ir

—................... .................. . ............................................. 1

*

DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

darni gult, taipgi pasiriškite 
sau smakrą per 
kad burna neatsivėptų ir kad

KRIOKIMAS. PATRŪKIMAS, stamantesni pasidarys 
SĖMENYS

Gal ir man patarsite, per 
laišką arba per “Laisvę”, ku
rią aš labai myliu skaityti.

1. Aš kriokiu naktimis. Ar 
kenkia ką knarkimas? Ar 
trumpina gyvastį ar gal nuro
do, kad nebeilgai turiu gy-i 
venti? Ar yra kokių gyduolių

Fašistai Organizuojasi
“Vilnies” korespondentas iš Los Ange

les, Cal., rašo:
Kruvinas gubernatorius Merriam užbai

gė darbą su durtuvais, nuodingomis dujo
mis ar šautuvais puolant San Francisco dar
bininkus. Dabar nori pasirodyti bedarbių 
draugu. Jis pradėjo leisti bedarbiams laik
raštį—“The Unemployed Vigilante”.*

Sp šio laikraščio pagelba, jis stengiasi su
organizuoti bedarbius į fašistines grupes. 
Laikraštis dalinamas dykai ir yra apmoka
mas-. turtuolių, kurių interesus atstovauja 
Merriam ir jo šaika.

Taigi ir šitoj srity j Californijos reakci
ninkai mano fašistiniu būdu pakenkti 
darbihinkų kovoms už pašalpas ir socia- 
lę ap’draudą. Tą pavyzdį reakcininkai 
bandys, matomai, pasekti ir kituos mies
tuos ir valstijose.

To(Jel prisieina visur budėti ir aiškinti 
darbitfinkams piktas išnaudotojų užma- 
Ktes. • *

ren.
I Sanatorijoj be jokio mo- 

Kas gi tai per sanatorija? kesčio ilsisi tik šio kolchozo 
Ištolo privažiuodamas ne- kolchozininkai. Jie siunčia- 

labai ją tepastebėsi, čia ne- ‘mi čia poilsin vienam mene- i 
pamatysi baltų rūmų, kaip'siui. Po jų eis kita partija. I 
priprasta matyti sanatori- Pirmoj eilėj siunčiami ge-! 
jas. Be priėjus arčiau ir resnieji udarninkai.
atėjus ir ją tuoj pamatai tą ' šitos sanatorijos kolcho- 

i skirtumą. Tai šalyj kaimo į ze organizavimo mintį iš- 
ant mažomis pušaitėmis ap-1 kėlė profesorius Maršakas, 
augusio kalnelio stovi kai- 3 Minsko Zdravode tas įvyk- 
miškas didokas namas. Ap-,i dė tą mintį gyveniman. Da
link jį pavyzdinga tvarka bar pirmus 6 mėnesius sa- 
ir švara—nugrįsta, nušluo- ‘natoriją išlaiko Narkomz- 
ta, aplink visur išbarstyta' dravas, o po 6 mėnesių nuo 
smėliu. Jau tas išorinis vai- .lapkričio mėnesio ją pradės 
zdas kalba apie tai, kad tai išlaikyti pats kolchozas sa
ne paprastas valstiečio na- [ Vo lėšomis. Organizuoti sa-1 
fnas. Įnatoriją daug padėjo sana-

Viduj sanatorijos taipgi į torijos šefas- Belgostrojus, 
pavyzdinga tvarka ir šva- bet ją pastatęs kaž kodėl; 
ra; grindys išmaliavotos ir dabar savo šefavimo darbą 
kylimais išklotos, sienos iš-1 pamiršo.

įklijuotos gražiais sieniniais Toks kultūringas, poilsis 
į popieriais, langai uždangs- gerai atsiliepė į darbo našu-' 
įtyti baltais uždangalais, o mą. Taip, pavyzdžiui, Akul- 
| stalas ir lovos blizga lig čius, kuris sanatorijoj ilsisi, 

nežiūrint į tai, kad jis į dar
bą iš sanatorijos eina ne 
nuo 5 vai. ryto, kaip visi 
kolchozininkai, bet nuo 7 j 
vai., visai jis gerai pasilsė-;

yra vadas Amerikos darbo
. Jy r . T * k*

klasės. Bostono apielinkėje. keriui”.
jisai retenybė gauti kalbėti.! kuomet eina smarkūs streikai 
Bet sykį kalbės “Daily i darbininkų prieš išnaudotojus, 
.Work£rio” piknike, rugpjūčio I “Daily Worker” sulosią nepa- 
12 d.,(' “Nitgedaiget” kempėje, j vaduojamą rolę.

< Frankhn, Mass.
Šis piknikas yra rengiamas 

svarbiausiam tikslui, tai yra 
“Dail^ Workeriui”. vienatiniui 
Amerikos darbininkų angliš-

Šios sanatorijos ypatin- 
nizuotus draugus į šitą pikui- gumas yra tame, kad joj 

i ką. . Labai svarbu bus išgirsti kolchozininkai ilsisi ir gy- 
draugo Browderio prakalba, dosi neatsitraukdami nuo 
Apart jo prakalbos, bus šiaip kasdieninio darbo. Čia kol- 
gera dailės, sporto ir muzikos chozinin-kas per dieną dirba 
programa, plaukimai ežere ii* kartu SU visais kolchozinin- 

; kais kolchoze ir vakare. po 
Parodykime savo klasinį so-'dar})0 ejna į sanatoriją. Ir 

lidarumą. Rugpjūčio 12 d., is - §yara tvarka
toli ir iš arti, visi važiuokite,.. . . . , .. . .,
į “Daily Workerio” pikniką, ^0 labiau metasi į akis, i atsiliepia su dideliu pasiten- 
Camp Nitgedaiget, Franklin/ Kolchozininkas per dieną kinimu ir džiaugsmu. Taip 
Mass.

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Pirmo Distrikto 

Biuras.

Tai labai Jums svarbu.
2. Ar Jums, Drauge, patrū- 

! kimas "bei kila galima būtų 
, tatai 

priklauso nuo pačios kilos. Jei 
kila nėra perdaug išsiplėtusi 

’i ir nuslinkus! žemyn, gydyto
jas Jums galėtų įleisti sutrau
kiamųjų vaistų į kilos sritį, 
per keletą kartų, ir pasėkoje 
tokių įčirškimų kįla Jums ga
lėtų išnykti. Tai yra “injec
tion treatment of hernia.” To
kių “pilių”, kurių užvalgius, 
“sugytų” kila, nėra, 
reikia, leisti su adata 
apačios audinius, kad 
pasidarytų standžių 
mųjų audinių, lyg kokių tink
lų, kurie tieste užtiesę laiko 
patrūkimo vietą ir nebelei
džia žarhai išsiveržti.

Jei kila didelė ir senai'įsi- 
j stovėjusi, tai reikia operacijos. 
I Operacija kilai prašalinti ne- 

rą burną gerkle išdžiūsta ir sjskaito pavojinga.
Gyvasties knarki- <- - - -• - ....

jęs laike šienapjūtės vietoj imas netrumpina ir nereiškia; tus 'paprastų sėmenų, grūde- 
dienos normos 0,30 ha., nu- ■ kad . ’aa 4tau neilJai teks gy- - > 

venti. Ot kitiems aplinkui tai i .* 
. j: miegą trukdo, gero- įens 
kai juos supykdo, sunervuoja.
Gyduolių nuo kriokimo nėra. Į gražįaį su visaip. mėmenimmis, 
Kriokimas paeina dėl palai- Į nurykite, nugerkite, nekram

tydami. Galima taip pakarto
ti ir porą-trejetą kartų per 

i dieną. Kai viduriai išsijudi- 
į no, mažiau ir rečiau galima ir 
sėmenų imti, o paskui ir visai 

Į be jų apsieiti. Tik maisto 
i žiūrėti. Sėmenys — angliškai

mas gaunasi ? Aš taip
kriokiu, kad kitus išbudinu. j

2. Aš turiu patrūkimą ir ne-i “““...... A . . , .-I pagydo be operacijos,
nn div^n Mnvin no ei nrvd trri • 1 v 7šioju diržą. Noriu pasigydyti 

be operacijos. Kokios gyduo
lės galėtų sutraukti? žinau, 
vienam daktaras davė pilių, ir 
jam sugijo. Bet tas daktaras 
kur tai išvažiavo. Neturiu pi
nigų ant operacijos ii* bijau, 
nes mano pažįstamą numarino 
per operaciją.

3. Kaip tos sėmenys varto
ti, viduriams taisyti: ar šutin
ti ir išsunkti ar viską valgyti 
sykiu ir kiek jų vartoti ant 
dozės. Sakyta, kad sėmenys 
sutaiso vidurius, bet nepasa
kyta, kaip naudoti.

ATSAKYMAS
1. Pačiam kfiokėjui krioki

mas beveik nieko nekenkia, j 
Nebent tik tiek, kad pro atda-j

pjaudavo - 0,40—0,45 ha., i kįnkia. miega trukdo,
daugiau uz kitus.

Kolchozininkai, kaip, tie, 
kurie ilsisi, taip ir tie, kurie 
dar nesiilsi, apie sanatoriją daus gomurio ir liaunamo lie

žuvėlio — mom.elio audinių. 
Rūkymas, svaigalų gėrimas ir 
netikęs maistas yra pamatinė 
priežastis.

Vadinas, jei rūkote, tai mes
kite tą piktą paprotį, tai grei-, 

jčiau pereis gerklės sloga, ir[ “flax seed.



J. J Bakšys

Painters and Carpenters

T

Maspeth & Betts Avės.
Maspeth, L. I., N. Y.

( Moving)
Už labai prieinamą kainą 
perkrausto namų rakandus. 
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:

PETER BANES
449 Grand Street

Skersai Republic Teatro
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3152

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

Trečias Poslapis

IŠ LIETUVOS Chicagos Žinios
Tolinus paėjus žiūrėk,

jis iš kalėjimo paleistas.

ge-

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.r r i esiasistiniame . piKniKe, 
būtų atito-; lietuviu beveik daugiausia bu-l ,as i 

. .........„ „ -i padary

Lietuvos Krikščionių Demo-
tiek

302

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

ir

Clevelando Žinios

Eilė dirb-

K

Pare.

Tas 
dir- 
pa

jų liežuviai, bekalant me- 
apie darbininkų tėvynę.

tai- 
jei-

LITERATŪROS 
DRAUGI I0S 

CENTRO
1

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
a Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
į ant visokių kapinių; parsamdo au- 
I tomobilius ir karietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimam?

fren- 
šiaip sau gali darbo 

ištisus metus, bet ne- 
Kuomet. rytais darb- 

pavaro susirinkusius

NEW YORK, N. Y.

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

vedamajam paneigia Lietuvos bet ar 2* klerikalai paiso. Jie 
spaudoj paduotas žinias, kad Per amžius buvo carų ir visų 
Druskininkuose tartasi lietuvių- tyronų čebatlaižiai.

nors tas darbinin- 
ir nuo šmotų, kur 
išnaudojimui visai 

New Deal”

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon JX136 

Keystone—Main 1417

Vargšai tie Kauno kunigai 
Bijo jie ko

munizmo, išsigandę, susikrim- 
i tę. Sudna diena ateina neba-

Pranešu per dienraštį “Lais-Į 
kad nuo šio pikniko liko'

Del Vilniaus Krašto 
Lietuvių

Vilniaus “Kurjer Wilenski

/ lintas.”
. “Ryto” redaktorius užmir-

< sų ruožo) ir Braudienės Basės 
’ (Šiaulių-Tauragės ruožo). Jei

gu kiti savininkai nepildys plen
tų valdybos leidimų nuostatų, 
tai leidimai bus atimti ir iš jų.

Man gerai pažįstamas dar
bininkas, dirbęs virš 20 m. 
kriaučių dirbtuvėje, žinoma, 
gerokai nusilpo ir tokį grei
čiausia pasigavo liga. Jis bu-

i darbininką iš darbo ir kitą jo 
vietoj pastatyti, žinoma, kur|me 
darbininkai turi uniją, ten 
darbdaviui biskį sunkiau dar-

1 bininl$us išmesti iš darbo.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ftmiaa ir chroniikaa vyri] b- 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau iityrinius kraujo ir iiapume

DR. MEER
156 W. 44th St. Room

New York. N. Y.
Valandos PrlSmimot 

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

Rugpjūč. 18 August
, «NeW i — —-v.6ijos draugams iri 

j draugėms, kurie pasišventu-l

Lenkų šnipai Lengviau patekimą lenkams ir neveiklu- 
Baudžiami Negu 4 metams kalėti s. d. kalėji-

Komunistai i me- Demidovas dabar yra Lat-
! Vijos pilietis. Nuteistasis Demi- 

KAUNAS. — Kariuomenės dovas buvo padavęs malonės 
teismas nagrinėjo komunistiniu' prašymą. Einant tuo prašymu 
veikimu kaltinamo Z. J. Macha-. resp. prezidentas jam likusią
ro bylą. Macharas neprisipaži-; bausmę dovanojo ir liepos 18 d. 
no kaltu. Kar. teismas jį nu-|jįs kalėjimo paleistas.
baudė 8 metais sunkiųjų dar-,Į ______
bų kalėjimo. 1 . . v..

Tą pat dieną nubaustas tūlas! Apipylė Sieros Rūgštim 
Karalius už šnipinėjimą lenkų į KAUNAS.—Ties gaisrininkų 
naudai 9 metais kalėjimo, bet rūmais viena moteris bandė iš- 
kaipo nepilnamečiui jam trečda- plikinti buv. savo meilužiui akis 
lis bausmės numušta. sieros rūgštimi, bet pataikė vi-

--------  , sai nekaltam žmogui, 'šoferiui, 
Milionai Litu Religiniams ikuris tuojau nugabentas ligoni- 

*į-i nen, o moterj žmonės pagavo ir
Tikslams | perdavė policijai.

v džete yra numatyta šiemet išleis- Valdininkai Dalyvavę Vol- 
Lti kunigų seminarijoms 387,324; demaro “Revoliucijoj”

lt., tikybinių organizacijų reika-' TZATTXTAC( _i -i 14 zo i ! KAUNAS. — Pasirodo, joglams— 1,698,210 lt. Rymoka-1 . ...
talikams-1,402,280 lt., žydams "e vlen ?e"!r°la' lr P^>n>nkai 
-116,510 lt., evangelikams re. i b^o prisidėję pne Voldemaro 
formatams-64,000 lt., evangeli-; suk'l,m0 Pr’es Smetoną, bet n- 
kams liuteronams-64,000 lt.Jclv'l,p valdinmkų dalis, kaip 
stačiatikiams—46,000 lt., senti
kiams—32,960 lt., mahometo- ■ 
nams—2,400 lt. ir karaimams— 
—300 lt. Tos sumos eina dva
sininkų atlyginimams) ; maldų 
namams šelpti—120,000 lt.; iš 
viso išlaidos tikybiniams reika
lams sudaro 2,205,534 lt.

Kultūros organizacijoms te-i jr jų kolegos! 
numatyta 76,317 lt., meno orga-13 
nizacijoms—tik 5,500 lt. ir | , 
sporto organizacijoms—45,000 ' ' 
lt. Vai. teatro 'biudžetas numa- j #ams« '
tytas 2,035,842 lt., numatyta; jįe mano, kad visos jų be
gauti 400,000 lt. pajamų. To-1 c]os pareina iš Sovietų Sąjun- 
kiu būdu viso kultūros ir meno g0S< Darbininkų tėvynė ne

leisti duoda jiems užmigti.

matome iš šios pranešimo “Lie-1 
tuvos žiniose”:- f ,

KAUNAS. — Ryšyje su bir
želio 7 d. Įvykiais atleisti iš tar
nybų Seinų apskr. inžinierius 
Abromavičius ir akcyzo revizo
rius Lazdijuose p. Petronis. Be 
to, inž. Abromavičius yra Aly- 
taus-Seinų karo komendanto nu
baustas už gandų skleidimą 75 
lt., arba 5 paromis arešto. Ųž- 
tą patį nubaustas ir minėtas 
Petronis 150 lt., arba 15 parų 
arešto.

Patriotiška žmogžudyste
KAUNAS. — Pernai Alfre

das Kiauka pašovė klaipėdiš
kius Francą Jonkę ir jo žmoną. 
Paskui nuo žaizdų Jonkė mirė ? 
ligoninėje.

Suimtasis Kiauka tvirtino, | 
kad Jonkiai įžeidė Hitlerį ir ra-: 
gi/io boikotuot Vokietiją. Todėl, | 
scjko, aš kaip/ Tilžės hitleriš-■ 
kių smogikų organizacijos veik-Į 
us narys, neiškenčiau.

Kiauka buvo nuteistas kalė- 
jiman iki gyvos galvos. Dabar 
padavė apeliaciją; bet antrasis 
teismas patvirtino pirmojo tei
smo sprendimą.

Kaip Jiems Sunku Pūsti Prieš Veją, Kaip 
Jie Trokšta Mums Mirties

reikalams tenumatyta 
1,762,654 lt.

Fašistinei Smetonos valdžiai
svarbiau yra kunigai ir bažny- j krahi; fT"“
čios negu žmonių kultūra. Už-, ^as ’ 
tat dvasiškija apdirbinėja liau-1 
dies “dvasią”, kad darbo žmo
nės laikytų nulenkę savo spran- 

,„dą po fašistų jungu. t

Iš Priešfašistinio Pikniko
Sekmadienį, liepos 29 d.,

Liepos Darže priešfašistinis 
.komitetas turėjo surengęs pik
niką. žmonių, kaip del to
kio pikniko, buvo permažai.

Dėl nepasisekimo to pikni- 
Iko, puola nuodėmė, daugiausiai 
ant visų tautų vadovaujančių; 
draugų.

Kaip teko girdėti, kad kitos 
tautos beveik visai negarsino 
to pikniko. Tai :kaip galima 
norėti, kad pasekmingas bū- 

j tų piknikas, kuomet draugai 
'nesirūpina, kad išgarsinus ge- 
i rai tokius tarptautiškus svar- 
j bius parengimus ir sutraukus 
daug žmonių ?

Reikia pasakyti, kad tarp-1
tautiški piknikai tik tada bū-l 'R'1"?
na pasekmingi, kuomet visos 

?! tautos gerai garsina ir rūpes-
i tingai rengiasi prie jų.
| Kuomet 8 distrikto Komu
nistų Partijos piknikas buvo, 
tai kiekvienam malonu buvo 
žiūrėti į tokį pikniką. Sviete
lio buvo aibės, dėlto, kad 
rai buvo rengtasi.

Draugai, mes turėtume 
syti tas blogas savo ydas,

j Tariu padėkos žodį Scranto- 
no visuomenei, kuri atsilankė 

vėl į pikniką liepos 22 d. ant J. 
jaunuoliai ii sujaugę darbinin- Runo farmos. Kaip jau buvo
kai sustoję būriais ties dirb- J garsinta, šio pikniko pelnas j 
tuvės vartais, laukia ir bevil--eis apmokėjimui mano palie-| 
čiai* Žvalgosi, ar darbdavys gūsio sūnaus gydymo lėšų.! 
nepašauks į darbą.

Bet atėjus darbo valandai, vę,
netik kad naujų neima, bet j $44.90 pelno, 

’daugelį dar ir dirbusiu išvaro! x- v ! : * , . , . ,. , . Širdingai dekavoju Literanamo, Mat, jvedus į dirbtuves -n iu-n 1 . ,,,T i turos Draugijos draugams ir“Roosevelto varna” ir “New i, - /
ta i i t j • i-, , draugėms, Ji Deal, darbdaviai nelaiko dar-l . . . .• , >.... i j i - _ 'šiai dirbo, ir tiems draugams,I bimnkų be darbo ne puses va-(1 . .L . I _ .U kurie atsilankė ir aukavo.! landos dirbtuvėse, bet varoj' ' j praIeikienė

j namo. “New Deal” išnaudo- Į 
i tojai pasirašė, del didesnio) 
■darbininkų, išnaudojimo.’ Jei-i 
' gu kuris darbininkas negali 
j padaryti tiek darbo, kiek 
I “New Deal” yra nustačius, tai

i-1 vo jravęs paralyžių ir po metų 
gu jau mes visų tautų susi-* sir^inio, kiek pasitaisęs, sugrį- 
nrūin dūrhininlroi nntrnlimn na Žinoma, jlS jau ne

darbo, 
Rodosi, 

certų į metus, tai jau nuode-'kas čia tokio, darbininkai 
mė savo vadinti darbininku' dirba nuo šmotų, kiek katras, 
reikalų gynėjais ir kovotojais.,I uždirba, tiek ir gauna.

P r i ešfašistiniame , piknike!

sistemą arba visai liautųsi pratę darbininkai negalime pa_1 žo dirbti.
eg^stavusi, — Rusijos link | daryt dviejų tarptautiškų sek-'galėjo tiek padaryti 
pradėtų plaukti maisto pro- piknikų, ir dviejų kon-pkięk l|iti darbininkai, 
dūktai, žemės ūkio produk
tų kainos nusileistų liki pa
saulinės rinkos, kainų lygio, 
ir krizis tuojau 1 
lintas, o gal ir visai praša-įvo. Muzikalę programą pil

dė LKM h oras po vadovyste j 
d. Kvedaro. Choras labai ge-!

P rai pasirodė tarptautiškame
, y~ šo du dalykėliu. Vienas, kad i piknike.

taip pat Rusijos link pradėtų ; dainas.
’ įplaukti gaujos vienuolių, kaip leist chorą.

Pirmu kartu savo gyvavi
mo laike ALDLD turės 
pikniką. ŠĮ pikniką ren
gia pats ALDLD Centro 
Komitetas. Piknikas Įvyks 

su bato j e

Penki asmenys sugauti dir-j 
. bime netikrų pinigų, kuomet, 
tapo padarytos' ablavos ant, 
trijų dirbtuvių New Yorke ir 
artimuose New Jersey mieste
liuose. Jie kaltinami padirbi- 

virš $250,000 netikrų! 
banknotų. Penkinės padirbtos' 
taip gerai, kad tik geras eks
pertas gali atskirti. Įrankiai 
pinigų dirbimui rasti Acme Re- į 
producing Co., 239 West 39th į 

St.; Empire Engraving Co., 1; 
Beekman St., New Yorke; ir| 
Modern Crafts, Co., 28 Argyle!! 
Pl., Arlington, N. J.

KLAŠČIAUS CLINTON 
PARKE

Drūtuolis iš Worcester, Mass.,”j 
kuris sveria 172 svarus. Pasi
žymėjęs ristikas. Bakšio dar,, 
joks vyras, lygus jo svoriui, 
nėra jo paguldęs ant pečių. 
Jis risis su Jonu Bagočium iš. 
Philadelphijos augščiau pažy- . 
metame piknike. ’

Apart geros sporto progra
mos bus dailės programa: 
dainuos Brooklyn® Aido Cho-',’ 

ras ir Newarko Sietyno :
Choras

darbininkas . negalėjo ■ 
padaryti tiek darbo, kiek; 
“New Deal” yra nustatyta. 

! Prižiūrėtojai, darfc/dąvių rei
kalų gynėjai, surado, kad tas 
darbininkas nepadaro trtl.Sudainavo kelias . , , . , . , , ,

Publika nenorėjo pa. da\bo’ « J™ nustatyta 
Drg. Kvedarui kiekvienam darbimnku. pada-j 

prisiėjo susigrąžinti dailės Žr- kąd„daJ4avip ,„nenus'! 
miją ir dainuoti, nes publika1 k7a"dl!s’. D"a' A pn-| 

.žiūrėtojai ūzkląuse darbdavio, ' ■ ■ I I
i kodėl tas darbininkas nepa
daro jam nustatyto darbo? ži
noma, darbdavys turėjo atsa
kyti, kad tas darbininkas ne
pilnai sveikas, dėlto ir nepa
daro tięk darbo. Tada tie! 
“New Deal” prižiūrėtojai, ma
tyt, netikėdami tam, pašaukė 
tą darbininką į tam tikrą įstai
gą, kur daktarai išegzaminavo 
ir nieko nesakę paleido, 
darbininkas dar ir dabar 
ba, bet nežino ką su juo 
darys.

Matote, 
kas dirba 
darbdavių 
nepakenkia, bet 
saigai stropiai prižiūri darb
davių reikalus, o darbininkų 

■ jie visai nemato, jeigu dabi- 
i ninkai ir yra išnaudojami iki 
paskutinei energijos uncijai. 

! Dabar daugeliui darbininkų 
i pasirodo aišku , kam “New 
; Deal” tarnauja. Ir kad tokiu 
i būdu bedarbė netik kad nesu- 
| mažės, bet dar padidės. ži- 

bosas darbininką ■ noma, kuomet Roosevelto ad- 
nebuvimo ministracija rengės sumažinti 

Aš turėdamas laiko dolerio vertę, daugelis dirbtu- 
patraukiau į. stakjardų dis- vių skubinos su užsakymais 
triktą pasižvalgyti, ar gauna žalios medžiagos, nes žinojo, 

darbo. Neapmatomos kad doleriui susitraukus, me- 
minios kas rytas [ džiaga pabrangs.
stakjardų distrik-, tuvių pirkosi geležį savo iš- 

darbo, i djrbyštei ir tokiu būdu liejyk
lose ir kai kuriose kįtose in
dustrijose darbai buVo kiek 
pagerėję. Bet dabar, kuomet 
“stako” priversta pilnos dirb
tuvės, o užsakymų nėra, tai 
ir darbai pradeda sustoti ir 
kaip atrodo, tai “prosperity” 
jau nebus prie kapitalistinės 
tvarkos. 1

Vaikštinėjant, teko matyti 
nekurias geležies dirbtuves.1 
Jose prikrauta geležies kalnai, 
tik laukia užsakymų, kurių 
nėra.

Bedarbiam lieka tik viena 
išeitis—organizuotis į Bedar
bių Tarybas ir kitas darbinin
kiškas organizacijas ir kovoti 
už bedarbių socialės apdrau- 
dos bilių.

Skurdžiaus Sūnus.

__ •>" liepos 20 d. laidoje įkai-
I tęs pučia prieš vėją. Kalba j 
pats dienraščio redaktorius.;
Pranašauja mirtį darbininkų i1 dabar jie užplūdo visu® ne

laimingos Lietuvos kampus, i11 uauiuu.1'1’. uco . . , . . , . v. griausmingai plojo.An + vno Iznd vieno cnHATOG ° ' • J •

, Fašizmo klausimu Raibėjo d. 
i Beker, po jo kalbos buvo ren- 
i karnos aukos. Kiek surinko 
aukų — neteko patirti. Prieš 
karinės demonstracijos klausi
mu kalbėjo jaunuolis. Be
darbių klausimu kalbėjo vie
na draugė negrė, jos pavar
dės nenugirdau.

Piknikas buvo smagus, visi 
draugiškai linksminosi iki(Ve- 
lyvo vakaro. Vakarop pik
nike buvo girdėti tai vienu, tai 
kitur revoliucinių dainų aidai.

Amerikos legionieriai ture- ■ 
jo savo pikniką tuoj už tvoros, 
kai kurie buvo atėję į mūsų 
pikniką, bet nieko blogo ne
įvyko. Piknikas neduos pa
geidaujamų pasekmių, nors 
liks kiek pelno.

“L.” Reporteris.

tėvynei. Savo straipsnį už- 
vardijo “Katastrofiškoji SSSR 
Būklė.”

Atsimenate, pernai Kauno 
spauda sušilus tvirtino, kad 
Sovietų Sąjungoje “mirė de-

* Darbininką Spaudimas į 
Valdžią Duoda Vaisių 
KAUNAS. — Kol šoferių Są

junga tylėjo, samdytojai su jais šimt milionų žmonių iš bado.”
darė, ką tik norėdami. Bet kai Nei mažiau, nei daugiau— 
darbininkai susidrūtino ir spu- dešimt milionų! Tuo tarpu 
stelėjo į valdžią, tad jinai liko ne tik niekas badu nemirė, 
priversta skaitytis ’ su šoferių bet dar Sovietų Sąjungos gy- 
teisėmis, ką atžymi ir “Lietu-, ventojų skaičius berods ko
vos žinios”: j kiais keturiais milionais paau-

Liet. šof. ir Auto Tarnautojų go.
Sąjungos pastangomis pagaliau I 
Plentų valdyba pradėjo imti ■ 
griežtesnes priemones prieš už
miesčio autobusų savininkus, ■ 
neduodančius tarnautojams lai-j 
svų dienų ir atostogų. Kai jau! 
buvo minėta “Liet, žiniose”, kad ) 
šiomis dienomis bus atimti iš: 
kelių savininkų leidimai, tai tas! _ ... TV . .

s.,..-
gos centro valdyba gavo is plen
tų valdybos pranešimą, kad yra 
atimti leidimai iš šių savinin
kų: Urbono (Kauno-Alytaus' 
ruožo), Koperio Leibos (Kauno- 
Marijampolės-Alytaus ruožo), j 
Nenorto Viktoro (Kauno-Zara-1

Dabar vėl ten žmonės mirš
ta—“iš bado,” žinoma. Jau 

i iki gegužės šių metų, šaukia 
■ “Rytas,” “bus mirę 5 milionai 
! žmonių.” O kur galas? Nėra. 
Jeigu per pirmus keturius mė
nesius “mirė 5 milionai,” tai 

! iki pabaigos metų susidarys 
ne- 
ke- 
ne- 
ba-! 

ir'

Antras, kad visas svietas ži-j 
no, kad Sovietų Sąjungoje kri-' 
zio nėra. Krizis purto tik ka-1 
pitalistines šalis.

Ant tos didelės žemės, ku
ria dabar valdo darbininkai ir 
valstiečiai, tuoj aus rojus gim
tų, jeigu “sovietų valdžia liau
tųsi egzistavusi.” Rojus, ži
noma, parazitams — kapita
listams, generolams, carams, 
kunigams, vienuoliams.

, Bet Sovietų valdžia nežada 
liautis egzistavus. “Ryto” 
žmonės vargiai sulauks tos 
skaisčios dienos. Bent jau 
dar daug sykių jiems turės su- 
tint 
lūs

Taipgi bus pora gerų 
kumštininkų

WM. NORRIS 
j Grįpš Šukiams lietuviškus 
į amerikoniškus Pavalkus, 

visi smagiai pasišaksite
i

I Piknikas prasidės 2-rą vai 
po piety ir tęsis iki 2-rai 

valandai nakčia
ĮŽANGA Tik 40c. YPATAI

laimingą “Rytą,” kad už 
lių metų Sovietų žemėje 
beliks jokio žmogaus—visi 
du išmirs! Tada išnyks 
bolševizmas. Atrodo, “Ry- bai smarkiai ir keistai 
tas” ir visi katalikų bažnyčios gresuoti. __ • 1 • _ • X • v i j v • J • I ,

Čia tūli žmonės pradėjo la- 
pro-

. Jie eina nuo bonku- 
pilioriai turėtų iš to džiaugtis,' tės prie bačkutės, nuo vienos 
bet .yerkia. Keista, ar ne ?

O už savo pūvančių dantų 
Kauno klerikalai laiko be ga
lo “kilnius” troškimus. Taip 
jie baisiai norėtų, kad Sovietų 
valdžia būtų nuversta ir kad 
sugrįžtų senoji “matuška” su 
savo kruvinais carais. Nors 
tada ir Lietuva prasmegtų 
caristinės valdžios naršuose,

lenkų susitaikymo reikalu, ir 
pažymi, kad Druskininkų kon
ferencijos tema lietė “lietuvių 
gyventojų klausimą Lenkijoj”. 
Esą ir išrinktoji komisija svars
tys klausimą, kurs yra grynai 
vidaus pobūdžio.

Demidovas Gavo Laisvę
Balandžio mėn. kariuomenės 

teismo buvo nuteista savo, laiku 
1919 m. Gardino miesto ir ap
skrities .komendantas baltgudis 
Demidovas už Gardino įgulos

stubos prie kitos, nuo pares 
prie pares. “Darbuojasi,” tar
tum būtų kokis aukų rinki
mas. O labiausiai pasižymi 
pirmiau buvę “ekstra kairie
ji,” o dabar virtę sklokinin- 
kais. Draugai, nejaugi jūs 
nematote, kas apie jus darosi? 
Prasiblaivykite, atsimeskite 
nuo tų bonkučių ir bačkučių, 
alkoholio nuodų, o pamaty
site, kad mūsų klasinių bro
lių krauju gatves plauja. šim
tus geriausių darbininkų ir 
darbininkių sugrūdo į kalėji
mus ir pūdo tik už tai, kad 
jie kovojo už visų darbininkų 
reikalus. Ar gi laikas tokiu 
metu prie bačkučių leisti lai
ką? Draugai, sklokininkai ir 
“kairieji,” katalikai ir visi 
darbininkai; meskime netiku
sius papročius, imkimės už 
naudingo darbo, stokime Į 
darbininkų kovingas reorgani
zacijas ir visi bendrai (ko voki-

Be Vilties Darbininkų Gyve
nimas Kapitalistiniame 
Suurėdyme

Tankiai 
pavaro namo, del 
darbo.

žiūrėki
te, kiek jie dabar poterių pri- 
pumpūos už “dūšią” Austrijos 
Dollfusso, kuris trys mėnesiai 
atgal Vienos mieste paskerdė 
porą tūkstančių revoliucinių 
darbininkų.

Bet palikime anuos ir grįž
kime prie “Ryto” redakto
riaus. Tasai papos pateptas 
sutvėrimas šaukia:

“Nemažiau aišku, kad 
jeigu rinka Rusijoje pasida
rytų laisva, t. y., jeigu so- me už visų mūsų reikalus, 
vietų, valdžia pakeistų savo

kas 
bedarbių 
slankioja 
to gatvėmis. Bet 
kaip nėra, taip nėra. Stak- 
jarduose darbininkų ėmimo 
vietos apgultos desėtkais tūks
tančių bedarbių, kad sunku ir 
prisiartint.

Jeigu kai kur ir paima kokį 
darbininką, tai boso, ar fur- 
mano rekomenduotus — savo 
gimines, pažįstamus ir 
tus. C 
jieškoti 
rasi jo. 
d aviai 
darbo jieškot nuo dirbtuvių 
vartų, tai užsikemša visos 
stakjardų distrikto gatvės. 
Jauni vaikinai, merginos ir su
augę darbininkai stoviniuoja 
gatvėse, nusiminę, be vilties, 
nežino kur eiti, kur jieškoti 
darbo.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New
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PASKUTINE NAKTIS
BELAUKIANT MIRTIES

(Vaizdelis iš 1905 Metų Karo)
Caristinė Rusija laukė nuo mūs ste

buklo, pasiuntus antrą Ramiojo didjūrio 
karo laivyną į Tolimus Rytus. Mes turė
jome sumušti Japonijos laivyną ir už
valdyti Japoniškas jūras. Mūsų laivy
nas atliko kelionės ilgį apie 18,000 mylių, 
neužeidamas į prieplaukas, anglimis pa
sipildydamas atviroje jūroje, kartais prie 
labai blogo oro. Tai buvo viskas, ką mes 
galėjome padaryti. Taip ar kitaip, bet 
mes jau artinomės prie Japonijos pakraš
čių ir įplaukėme į Korėjos perlają. Pa
gal visus apskaitliavimus, generalis mū
šis turėjo įvykti rytoj, 14 dieną gegulės, 
dienoje apkarūnavojimo Nikalojaus— ‘jo 
imperatoriškos didybės.”
"Naktis buvo debesuota, tamsi, kur-ne- 

kur matėsi žvaigždės. Ant jūros buvo 
įnikai. Pūtė nedidžiausias vėjas.

Mūsų laivynas įplaukė į jūras, kur jau 
buvo galima susitikti su priešo žvalgybi
niais laivais, todėl mūsų laivynas turėjo 
tik nekurtas šviesas. Visai be jų nebu
vo galima apsieiti, nes prie tokio susi
grūdimo laivų galėjo įvykti savųjų laivų 
susimušimas. Bet buvo padaryta viskas 
tam, kad neatidengti savo buvimą prie
šui. Tuo tikslu buvo susilpnintos ant 
bokštų šviesos, o šoninės šviesos buvo pa
liktos tik į vidų mūsų laivų eilių. Ant 
pat viršaus bokštų šviesos buvo visai už
gesintos. Griežtai uždrausta naudotis 
bevieliniu telegrafu. Iš tos pusės atrodė, 
kad viskas padaryta protingai ir gerai. 
Bet štai ant augščiausių bokštų šarvuo
čio “Kiaz Suvorov”, ant kurio važiavo 
laivyno komandierius, perduodant kokias 
tai žinias, sužaibavo ugnys. Tokios ki
birkštys pradėjo žaibuoti ir ant kitų karo 
laivų bokštų—priimant komandieriaus 
įsakymus. Gavosi įspūdis, kad tartum 
ant visų karo laivų bokštų yra nemator 
mi sutvėrimai, kurie greitai, greitai kal
basi liepsnos liežuviais. Ir tas buvo su 
mažomis pertraukomis veik visą naktį. 
Ir niekas iš štabo nepagalvojo, kad toki 
signalai greičiau ir toliau yra maįomi, 
negu bile kitokios šviesos, ir kad tas la
bai lengvai gali atidengti priešui mūsų 
laivyno buvimo vietą. Apart to, paskui 
karo laivyną, už kelių mylių plaukė Rau
donojo Kryžiaus laivai “Oriol” ir “Kos
troma”, ant kurių šviesos degė labai 
skaisčiai. Ir todėl visos atsargos prie- 

~/monės, priimtos ant karo laivų, buvo vi
sai nereikalingos. Ir ant mūsų šarvuočio 
susirinkę jūreiviai kalbėjosi tuo klau
simu :

—Mūsų komandierius visiškai neteko 
proto.

—Tas pats yra ir su jo štabu,—kūdi
kiai.

—Tikrai taip. Taip žaidžia tiktai tre
jų metų vaikai. Kuris nors paslepia gal
vą po motinos priekaištu ir šaukia: “Su- * 
raskite mane.” Tas pats yra ir su mūsų 
laivais.

Greta šio būrelio jūreivių iš tanu os iš
lindo vienas laivo valdytojų. Jis buvo 

- 'mažas žmogus, be ūsų, šviesiaplaukis, 
' greitas ir skubinančiai kalbantis. Jūrei- 
; viai už tai jį buvo praminę “Žvirblelis”,

A

I

£

—jis suriko: ‘ ‘ ' v '
—O už ką jūs kritikuojate laivyno ko- 

mandieriaus veikimą?
—Nei negalvojome apie tai, jūsų “bla- 

gorodije.”
—Girdėjau, patsai savo ausimis gir

dėjau !
—Tai tik jums taip pasirodė, jūsų 

“blagorodije”. Mes kalbėjome — gerai 
būtų pirm mūšio pamaldas atlaikyti.

—O ką jūs lyginote su vaikais?
Vienas iš jūreivių gana drąsiai toliaus 

teisinosi:
—Tai aš, jūsų “blagorodije”, pasako

jau jiems apie savo sūnelį. Jau penkti 
metai jam eina. Juokingas berniukas. 
Kada buvau parvažiavęs namo, jis vis 
klausinėjo: “Tėvai, o kaip sužino, kada 
užgema, kas jis yra—berniukas ar mer
gaitė? Ar pagal kelnytes, ar ką?” Juo
kingas berniukas.

“Žvirblelis” piktai suriko:
—Laimė yra jūsų, kad laikas netokis! 

Aš su jumis kitaip apsidirbčiau už tokius 
baisius žodžius!—ir dingo jis nakties 
tamsumoje. $

Apėjau visą laivo denį, buvau ant šar
vuotų bokštų ir prie kanuolių, už storų 
šarvų šienų. Laukdami priešo atakos, 
oficieriai ir kanuolininkai visą laiką bu
vo pasiruošę prie kanuolių, atydžiai 
įsižiūrėdami j nakties tamsą, ar nepasi
rodys kur nors ’ priešininko minininkai. 
Visur buvo pasiruošę mūšiui žmonės. Pu
sė jūreivių buvo gatavi bile laiku stoti į 
mūšį. Likusieji galėjo miegoti nenusi
rengę. Bet miegoti niekam nesinorėjo ir 
todėl tamsumoje, ant laivo denio, visur 
matėsi krūvelės jūreivių, kurie pakuždo
mis kalbėjosi savo tarpe. Čionai galėjai 
girdėti jų kalbose apie viską, 
žiausiai apie karą.

Vienoje grupelėje kalbėjosi 
te ris:

—Po velnių, kokių pasitaiko
Kita tave taip apsuks, kad rodos negali 
su ja gauti. Ir vyras prie tokios žmonos, 
kaip lėliukas prie karvės.

—Tokių atsitikimų būna. Štai, man 
teko skaityti apie Anglijos admirolą Nel
soną. Tai sugabiausis admirolas buvo, 
drąsa jam lygaus kito nėra. Pat
sai Napoleonas bijojosi jo, o prieš 
savo žmoną Nelsonas drebėdavo, kaip 
kralikas prieš vilką. Ir nors jau ji bū
tų buvusi, sakysime, karalienė, arba 
princesa, bet nieko panašaus. Paprasta 
prostitutė iš Neapolio miesto, Italijos.

—Taip, žmoną suvaldyti yra sunkiau,, 
kaip ištisą karalystę. Štai, kad ir mūsų 
carai: jie valdo šalį, jie nuo šešiolikos 
metų jau tampa valdytojais, o apsiveda 
ne jaunėsni, kaip aštuoniolikos metų.

Bile minutę karo laivas gali būti su
daužytas mina, priešo pastatyta jūroj, 
arba iš minininko paleista torpeda. Lauk
ti mirties kiekvieną minutę bėgyje visos 
nakties nebuvo galima. Ir jūreiviai kal
bėjosi. Nustodavo vieni, pradėdavo kiti. 
Priešakyje, prie šarvų, dengiančių ka- 
nuolę, girdėjosi baritonas minų skyriaus 
mašinisto:

—Atsitiko mūsų miestelyje tas kaip tik 
per pačią Trejybę. Kaip žinoma, pas 
mus tai didelė šventė. Pilna bažnyčia 
svieto ir ji visa išpuošta žalumu: prie 
langų pastatyti berželiai, ant grindų iš
barstyta žolelė. Gražumas! O pas mus, 
bažnyčioje, yra tokia mada, moterys ir

(Daugiau bus)

rengsime pikniką, kuris mus 
džiugins ir mūsų visi atsilan
kiusieji svečiai mūsų- darbą 
geriau įvertins ir patys pasi
tenkins dideliam būryj drau
gų, pažįstamų, bei giminių. I

Ruoškimės dabar prie dide
lio pikniko. Maynardo pikni
kas, liepos 4 š. m., mums daug 
pasako, kad galima turėti ste
bėtinai milžinišką pikniką. 
Tik

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

VALDYBA VIENYBĖS DRAUG. 1934 M.

APLA

NAUJI

bet ma-

apie mo-

z m o n u.

Pirmas Pranešimas iš Low- • bei solidariškai mus parems, 

ell, Lawrence, Haverhill ir
Nashua Apielinkės!

Šiame kampe praeityje mes 
esam turėję įvairių piknikų, 
išvažiavimų ir kitokios rūšies 
parengimų,, bet visoj istorijoj 
dar nebuvo 
parengimas kolektyvėm spė-

rengiama jokis

kom mūsų apielinkėje. že- 
p miau pažymėti miestai išban

dys tą žingsnį. Ir nėra jokios 
> abėjonės, kad pasekmės bus 
O* puikios, jeigu tik gerai pasi

darbuosime; jeigu tolimesnių 
miestų draugai darbininkai ir
gi įvertins šį mūsų darbą—su- 

r ; pras mūsų žygį. Ir broliškai,

skaitlingai dalyvaudami.
Lawrence, Lowell, Haver

hill, Mass., ir Nashua, N. H., 
ALDLD. kuopos bendrai ren
gia nepaprastai gerą pikniką, 
kuris įvyks rugsėjo 9 d., Ma
ple Parke, Methuen, Mass. 
Pradžia 10 vai. iš ryto ir 
trauksis iki vėlumai.

Šiuomi kartu 
apie pikniko programą ir ki
tokius publiką patenkinančius 
įvairumus. Suprantama, to 
netruks. Dar galima pridurti, 
kad bus tokių dalykų/ ko pub
lika negavo kituose piknikuo
se ir tuomi bus geriausia pasi
tenkinus.

Bet štai ką dabar reikia pri
minti : Keturi miestai lygiai

CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

APLA KUOPŲ FINANSŲ 
SEKRETORIAI

Sekretorius ir antrašas 
Yankauskas, 3317 W, 

Corliss Sta., Pittsburgh, 
3—J. Gataveckas, 109 Cress

4—St. Kuzmicką*, 197 Ohio 
, doah. Pa,
i 5 kp.—K. Dumčius, 123 E. 

McAdoo, Pa.
j 6— K. Romand, 
į Cleveland, Ohio.
I 7—J. D. Sliekas, 8121 
j wood. Pa. 
t 8—JJ. Urbonas, 

Pittsburgh, Pa.
9—J. Yasadaviče, 

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis, 1.. 

Height*. Ill.
11— J. Barškietis, P i

| 12—John Kinderi*, 
Ambridge, Pa.

13— S. Orban, R. F. 
Pa.

14— Geo. Urbonas, 815 Middle Street, 
ir. r . ■1

15— P. Kave'Nuskas, 300 Todd St., 
Pa.

i 16—J. Šileika, 144 Pine St., Nan
J 17—J. Senulis, P. O. Box 136,/ 

. ., t • i •' Pittsburgh, Pa.Taipgi. Amerikos Lietuvių; 19—j. Dzikas, p. o. box 21 

Darbininkų Literatūros Drau-'

Kuopos
2—A. st.,

reikia darbo.
J. M. Karsonas.

Wyoming, Pa.
Rugpjūčio 1 d. laikytam 

Komunistų Partijos susirinki
me buvo plačiai diskusuota 
klausimas prieš karą ir fašiz-Į 
mą. Visi draugai sutiko, i 
kad būtų šaukiamas lietuvių t 
kongresas šį rudenį, kurį su-i 
manė Lietuvių Darbininkų Su-I 
si vienijimas.

Carson 
Pa. 
St.
Carnogje, 

Avė,

Monroe St.,

690 E. 92nd St .

Ėlroy Ave., Brent.

1401 Page St.,

538—3rd Ave., New

1100 Union Ave., Chicago

Box 341, 
Courney, Pa.

Maplewood Ave.,

42, Rice* Landing,

Pa.
Shenan-

Pittsburgh, Pa

O.

439

D.

N. Braddock, Pa. 
Aliquippa, 

(coke, 
East

Pa.

Va

Pa.

Pirm. K. Ustupas,” 27 Cleveland, Ave.
Pirm, pagelb. A. Sauka, 256 Ames Street. 

, Nutar. rašt. T. Bartkus, 20 Cleveland, Ave.
Turto rašt. K. Venslauskas, 12 Andover Str. 
Ligonių rašt. M. Tazukevičius, 153 Ames St. 
Ižd. M. Miškinis, 9 Burton St.
Ižd. globėjai: A. Butkienė, 16 Holbrook Ave.;

J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Stripinis, 148 Sawtoll, Ave. 

Maršalka J. Tocius, 17 Snow Street 
Visi iš Montello, Mass. Draugijos su- 1 

sirinkimai atsibūna kas mėnesį, kiekvieną 
paskutinį panedėlj, Lietuvių Tautiškam name.

Rašt., T. Bartkus.

D.L.K. 'Gedemino draugijos valdybos ant
rašai del 1934 metų:

Pirmininką*;

Vice-Pirm.:
Park

MONTELLO. MASS.
ROKO PAŠALPINĖS

DRAUGIJOS
j Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonis, 23 Banka St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rast., K. Venslauskas,

12 Andover 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Are. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.

i Iždo Globėjai:
S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtoll Ave.
Visi iš Montello. Draugijos BUsirinkiiMai 

atsibūna kas mėnesį, kiekvieną pirmą sere- 
da, Lietuvių Tautiškame name. 

ROCHESTER, N. Y.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpinės Draugijos 

Valdybbo antrašai 1934 m.
Pirmininkas: A. Mazūras,

St.

B. Černiauskas, ,
103 Moiling Dr.

J. Miller,
8 Ludwig

Fin. Raštininkas: J. Grigas,
202 Carter 

Prot. Raštininkas: M. Jokubonis, 
72 Dayton 

Iždininkas: K. Galinaitis,
29 Pulaski 

Maršalka: A. Bartašius,
243 Berlin 

Iždo Globėjai: P. Andriunas,
290 WilkinsStreet 

Prūsas, 18 Dudley Street 
Budelevičia, 3D Dayton Street 
Ivanaitis, 640 Ridgeway Ave. 
minėti iš Rochester, N. Y.

j. 
j. 
j.

Visi virš

Street

Street

Street

Street

TEISYBfiS MYLĖTOJŲ VYRŲ (R 
MOTEKŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
'Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. YuSka, 825—4th Avė., Mo
line, III. ,,

Pirm, pagelb. A. MatuseviČia, 1003— 
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. k 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. ^Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, III.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, III.

Maržalka J. Kairis, 2435—83rd SU 
« Moline, III

st.t 310 Price
Pirm. Pagelbininkas: F. Bortuzcvich,

| 1131 Wood Ave.
• Protokolų Raštininkas: R. Trutulis, 

1411
i Finansų Rašt.: G. Lenarth, 
I 110 W.
Iždininkas: J. Uskurėnas,

150 S.
Trustistai: J. Vertelis, 

. 203 W. 16th 
L. Bartkienė, 19 E, 19th St. 
Maršalka: F. Marozas,

Minden, W.

Atlasburg,

Brooklyn, N. Y. 
Pearl St Yogstown,

Eckert St., Buffa-

E. Mahanoy Ave.,

20—Wm. Yonikas, P. O, Box 11,

gijos 12-to Apskričio konfe-j 22—P. Cibulskis. 286 So. 2nd St.,

24— P. Sodeikis, .125 So. 
Ohio.

25— J. Dielininkaitis, 41 
lo. N. Y.

26— A. Dambauskas, 224 
Girardville, Pa.

27— E. Narakienė, Box 241, Wilsonville, ^111.
29—Antanas Kubilskia, Box 236, Coal 

ter, Pa.
80—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 

ton, Ill.
32— l. th z: :* “■
33— P. Samulionis, 

Grand Rapids,
34— J. Audiejaitis, 

ton, Ill.
35— M. Krikštanas, 

mokin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas. 

Harrisburg. III.
37— J. Siniauskas, Box 182, Coverdale, Pa.
38— F. Šaučulis, 304 E.' 6th Street, West 

Frankfort, Ill.
39— Tony .Zedolek, 514 Autumn Ave., Col

linsville. III.
40— j. Kirtiklis, 1388 Andrus St., Akron, O.
41— Wm. Michalites, P. O. Box 387, Benld, 

III.
42— P. Yonaitis, Box 76, & Buckner,
43— M. Lingevičienč, " 

Saginaw, Mich.
44— Mary Barnes, 602

45— M. Savukaitienė, P. O. 
Pa.

46— D. Simutis, P. O. Box 27. Blanford 
Ind.

47— J. K. Alvina*, 2322 Scotten Ave., De
troit. Mich.

48— J. Sabaliauskas, 
ersville. Pa.

49— A. Matulevičius, 1

50— Mary Orman, 37

51— P. Mnslaveckas, 
Wilke«-Barre, Pa.

52— P. Deveikis, 1011 
Chicago, 111.

53— J. 
Pa.

64—Geo Brakni*, 222 Crystal Lake 
Pontiac. Mich-

55—P. Alsko, 980 Bruce St., R. D. 1, 
Washington,

6«— V. Glaubičiu*, 316 George Ave., N. End, 
'VlikeH-Barre. Pa.

67—John Norkui, 351 Ferdinand St., Scran
ton, Pn.

I 58—S. Rainard. 28 Clarkson Street, 
i Dorchester, Mass.
; 'Edwardsville; Pa., Tel.
■ Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose 

Wilkes Barre, Pa., Tel.
! Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch 

Wilkes Barre, Pa., Tel.
I Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St , 

Wilkes Barre, Pa. Tel. 32511
! Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 

21 Ferry St., Plymouth, Pa.

rencija, laikyta liepos 29 d., 
nutarė remti šitą sumanymą. 
Taigi mums tik lieka laukti, 
kada bus paskirta kongreso 
šaukimo diena.

Draugai, griebkimės už dar
bo, kad sušaukus visų organi
zacijų, progresyvių, katalikų ir 
tautininkų pasitarimą bei kon
ferenciją, kurios tikslas būtų 
pasiųsti skaitlingą delegaciją į 
būsimą kongresą.

Draugai, nelaukime ilgai, 
bet imkimės už darbo tuo- 
jaus, ba karo .ir fašizmo šmė
kla stovi prieš mus.

A. Navikauckas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Armijos viršininkai išdavė 

kontraktą pervežimui 20,000 
vaikinų į CCC, Camp Dix, N. 
J., Rialto busų kompanijai, tai 
pačiai, kurios sugedęs busas 
buvo priežastimi mirties
žmonių prie Ossining, N. Y 
Išdavė kontraktą todėl, 
pigiausia apsiėmė vežti, 
vybei pavojus pasididina 
ir tuomi, kad kėravotojai 
ba ilgas valandas ir būna
vargę, apsnūdę. Snaudulys 
buvo priežastimi nelaimes 3 d. 
liepos, 
išliko 
mo.

19

kad 
Gy- 
dar 
dir- 
pa-

kuomet 47 vaikinai vos 
nuo mirties ar sužeidi-

MIŠKO DARBININ-1 
KŲ STREIKAS 

CHARLESTOWN, W.
Va.—4,200 miško darbinin- į 

i kų nusitarė išeiti į streiką Į 
pereitą pirmadienį, jeigu' 
k o m p a nijos nepripažins | 
unijos ir nepakels algų.

Clinton St.

nth st. LOWELL, MASS

4,200

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Cen-

Ben-

Pa.Tilvik, 38 N. 7th St., Easton,
1117 Quarry Ave., 

Mich.
P. O. Boy 113 Royal-

1512 Mohauk St., Sha-

1009 So. Hobson St.,

424

So.

" ’ , Ill.
Fordney Ave.,

Tine St., 
Zeigler, Til.

Box 262, Cuddy,

Box 27.

s.

La

Gūdišauskai), 437 Elm 

Braknia,

Min-416 Coal St.

147 Fulton Ave.
Jersey City, 

' Norwich Avenue, 
West View, 

Empire

Salle St.,

St., Tamaqua,

Crystal

69

N.

N. J.

Pa. 
St.,

Dr.,

Pa.

74073 
Avė., 
34625 
Lane 
20061

LIETUVOS SŪNŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933

Pirm. A. Grubinskas, 132 Washington St.
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus, 158 Waterford St._ 
Kasos glob. J, Lekečinskas, 135_ Logan

ir J, Jokubenas, 228
Maršalka, V. Genis, 16

Visi Gardner. Mass.
Ligonių Globėjai J.

Broadway Ave. N. W.
, M. VAZNIENE, 1326 McReynolds
; N. W. ___
i Džcnitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway 
I Ave. N. W.
I Trustistai:
I T. RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU- 
ŽINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLOSEVIČIA.

Pino St. 
Wright St.

ANDRUSKA,

st.

1351

Ave.

ziiii onnū, jY/kivoi .
I Revizijos Komisija:

A. SENKUS, K. JAKIMAVI
I K,S’ 'I Draugijos susirinkimai ĮvyRsta
; mėnesio antrą utarninką, savam name, 1057-

I a t TAT TY na I - • • . 63 Ham’lton Avė. N. W.ALDLD 72 kuopos mėnesinis susi- | 
sinkimas įvyks antradienį, 6 d. rugp- I 
jūčio (August), 7:30 vai. vakare, pas1 ausros Draugijos Elizabeth, 

į draugus Skridulius, 10 Red Brook : Valdybos Antrašai:
Terrace. Visi nariai būkite laiku ir Pirm. P. Poškus, 12S Clark Pi.

GREAT NECK, N. Y.

:IA, M. ŽIU- 
iė 

kiekvieno

N. J

atsiveskite nauju nariu prirašimui i «* 1GiyK.oti8' Jth etc l Nutarimu Pnuf It UiirknituLau 9RK Pinoj kuopą.
PLYMOUTH,~PA.

ĄLDLD 97 kp. rengia
( kuris įvyks nedėlioj 12 rugpjūčio, 
: Lynwoode palei Susqueana upę, 
' visiems gerai žinoma vieta. Bus pro
grama, gera muzika Šokiams ir ge- į antru ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu- 

rų 
ir

I ir

- -i -r, . Nutarimų Rašt. B Burknuskas, 255 Pine St.
Org. r. r>. L. I Finansų Rašt. A. P.. Grygotis, 2122 Ingalls 

j Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark PI. 
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St. 

pikniką globėjai: Paulina Kalnlcticnč, 144 South
- ’ Park St., J. Krakauskas, 300 First St.

“Laisvės” organo raštininkas D. Krūtis, 
211 First St.

i Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second St. 
I "Aušros” ~

gėrimų. Visi apielinkės draugai • EiizahothTN. 
draugės yra kviečiami dalyvauti 1 
praleisti linksmai laiką.

Komisija.
■(185-186)

BAYČNNE, N. J.

A. Kaupn»,

Draugijoj susirinkimai Įvyksta 

svetainėj, 269-73 Second St., 
J. 

1807 Davis Avenue

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai:

J. Urbonai, T. Raaika*,J. Ružinskas. 
I Korsikas, J. Ruseckas,

. . . . i Revizijos Komisijai
LDS 26 kuopos mėnesinis susmn- M> žuri8> A. Senku,(;K. Jakimavičius, 

kimas įvyks seredos vakare, 8 d. i „„
TllgpjŪČio (August), 7:30 Vai. vaka- mėnesio ■ antrą 
re, po numeriu 26 E. 21st Street. 1057-68 Hamilton «tve.

rūpinasi surengti kuo geriausį 
pikniką; lygiai organizuoja 
mases, kad kuo daugiausia1 
publikos atvežti į pikniką, nes Y1'a ^aug svarbių reikalų aptarti, 
* fr * w’ I 4-r*4- ITICU TAOV1O1 /InltTTTnn Iril-A 1 vv nTr«V

tai rokuojasi vis tiek, kaip sa
vo miesto rengiamas piknikas; 
be to, juk daug lietuvių suva
žiuos ir iš tolimesnių koloni
jų. Tad galima įsivaizduoti,' 7 d. rugpjūčio (August), Linden'Hall . Na«on 8įįnink’i 
kokis bendras demonstratyvis (skiepe) kampas Wood Aye. ir 16th 

nekalbėsime lis kelių miestų lietuvių darbi- laiku> ne vgliau> kaip 7:30 val., nes
ninku suvažiavimas įvyks ! , turime daug svarbių dalykų aptarti, Į 
Daug nekalbėsime apie toli
mas kolonijas, bet tikimasi tu
rėti svečių net iš New Yorko.

Kolonijos, rengiančios šį pik
niką, turi nieko nelaukdamos! 
organizuoti busus ir kitokiais I (August), Manchutos Darže, "r"1“ 
būdais organizuotis vykti į ta Gr,e?n. R<L pradžia 6-tą vai. vakare.
nepaprastą iškilmę. Su 
riausiu pasiryžimu mes

J.

• /jUIIO, Jit iDVllJxlI*, Iii U UnlIIllt V1LJUB.

Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno 
t utarninką, savam name,

Lietuvos Sūnų Ir Dukterų Pašalpinės 
gystės Valdyba 1934 metams:

-....... . ... Palubinskas,
Fe1’ Grove, Box 108 Dracut,

! Pirm. pag. u.ininkas J. Daugirda,
29 Whipple St., Lowell,

i Fin. raštininkas, A. Rutkauskas, ,
1 Vine St., Lowell,

Prot. raštininkas, V. Mikalopas,
973 Central St., Ix>well, 

Iždininkas, St. Paulenka,
13 Walnut St., Lowell,

131 Joseph Avenue , Iždo globėjai: J. M. Karsonas,
• ' 10 Tyler St., Lowell,
52 Dayton Street I'* A- R»«>deliunas

I 75 Union St., Lowell,
30 Kelly St. Maršalka, M. Uždavinis,

L. D. P. Kliubas laiko susirinkimus kiek- ] _ •I9 .Pleasant St., Lowell,
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare ; pradžia 7 :80 valandą.

Wood Ave. 
gystės V 

St. i Pirmininkas A.

Drau-

Mass.

Korespondentas; O

Visi iš Linden, 
Draugija laiko

Daukas, Geo.,

St.1413 Clinton 
Vcrtclicnė,

203 W. 16th 
N. J.

susirinkimus kas pirmą
640 Ridgeway Avenue

Iždininkas Druacikis J.,

Maršalka Valečka A.,

PLYMOUTH, PA.

Mass.

St. Mass.-

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.
Draugystė laiko mėnesinius susirinkimus 

antrą nedėldienj kiekvieno mėnesio, kaip 2 
I vai. po pietų, 338 Central St., Lowell, Mass. 

__  i nesj, o metinis gruodžio men.
Pusmetinis susirinkimas Įvyksta birželio mč- 

i Organo prižiūrėtojas,
J. M. Karsonas.

var-

TORONTO. ONT., CANADA
Pa

Pa.

Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybos 
<lai ir adresai: 

Pirm. J, Bagdriunas, 228 Duffy Aley, 
Plymouth, 

Vice pirm, J, Kulponas, 27 Corler St. 
Telf,: 32511 Wilkes Barre, 

Kasierius K. Randarčikas, 613 Main St. 
Tel, 74037 Edwardsville.

Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lanc 
Wilkes Barre, Pa, 

Prot. rašt. J, Sankevičius, 10 Melrose Av, 
Tol,: 34625 Wilkes Barre, Pa. 

Duobkasis J, Kulponas Tel. 32511 Centro 
tol, 91840, pas Aug, Stravinską, 

40 Ferry St,, Plymouth, Pa,

Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 
i Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetas 

pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, Toronto 
Vice-pirm. J. Linartas, 376 Crowford Str., 

Toronto
I Sekr. J. Barčas, 137 Manning St., Toronto 

Pin. sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St., 
Toronto

Ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto 
Centro sekretorius,

i J. Barčas.

Moterų 
Pašelpine Draugyste Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAT: 

Pirm. E. Beniulienė. 16 Bunker Ave. 
Vicc-pirm. O. Turakfenė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zlzen. 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. čereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St. 

Kasos Globėjos: 
9 Broad St.Baroniene,v. _________ .

M. Duobienė, 221 Ames St.
V. Bartkienė,_
Ligonių Ra$t. M. Potsus, 184 Ames St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vint St.

Visos gyven* Montello. Mat*, 
kare.

29 Intervale St.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:

PITTSBURGH© IR APIELINKfiS 
PRIESFASIST1N1S K-TAS. 1S31:

Pirm. S. Ivanauskas, 854 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

' Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway. Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. SliekienS, 8121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

- Ižd., J. Gataveckas, 109 Cress 
j Carnegie, Pa.
Į Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 

Way S S Pittsburgh. Pa.

414

El-
St.,

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS/UŽRAŠYK

i Pirmininkas Buguliškls P., 
1120 North Street

I Pirmininko pagelbininkas. Žirgulis, P.,
62 Dale Street,

Protokolų raštininkar Gendrenas, S., 
67 Cutler Street '

8 Ludwig Pk. '
I Finansų rašt. Miller, J.

! Prie finansų pagclbininkai: 
Evans J.,

LIETUVIŲ SŪNŲ IR DUKTERIŲ DRAU- j 
GYSTfiS VALDYBA 1934 m.

lizlauskas,

321

481

Pirmininkas, M. Selokus, 31 Amity St. 
Pirm. Pagelbininkas, Q. Giraitienė,

j Summit St. r
Prot. Raštininkas, J.

! Hudson St.
I Fin. Raštininkas, J. Vasiliauskas, 70 Ward 
PL

Iždininkas, A. Klimas, 36 Russel St.
i Maršalka, P. Giraitis, 321 Summit St.

Organo prižiūrėtojas, A. Klimas, 36 Rus
sell St.’

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta
dienį kiekvieną mėnesį

; Laisvės Choro svetainėj, 57 Park St. Hart- 
Į ford, Conn. Visi narei valdybos yra iš Hart- 
! ford, Conn.

Fin. Rašt. J. Vasiliauskas.

7:80 vai. vakare,

DETROIT MICH.

I D.L.K. KEISTUČIO DRAUGIJOS VALDY
BA. DETROIT. MICH., 1934 METAMS 
Pirm. P. Gyvis, 7148 Mackenzie Ave. 
Vice-Pirm. 1’. Jakštienė, 1462 Junction 
Nutar. Rašt. J. Ovcraitis, 4689 Brandon 
Fin. Sekr. A. Jakštys, 1462 Junction 
Iždininkė J. Vėgėlienė, 7715 Dayton 
Iždo Globėjai, J. Račiūnas, 8621 Dayton

M. Naruševičius, 2844 Vinewood

GARDNER, MASS

A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba 
Organizatorius, M. Šleiva, 

80 Lennan St. 
Iždininkas B. Bartulis,

MONTREAL CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS ( 

Kalba Lictuvifikai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Avė. 
Avė. 
Avė. 
Avė. 
Avė. 
Avė.

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

(Crawford
B'inamų raštininkas, A. Siekis,

P. O. Box 
Protokolų raštininkas, S. Rasimavičiu*.

140 Mechanic

St.

St.

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

Šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N« Y.

i tat visi nariai dalyvaukite ir atsi-: ' ■ ‘
veskite nauju nariu. I lietuvių scnų ir dukterių draįj-

1 - A T ' GIJOS VALDYBA . 1934 m.Sekr. A. Laukaitis. ( rapidS, mich

linden7n7j. ! Prcsidentas, Charles i T. Jakens, 1564 Turn-
t rxc .or i • • i • . . I or Ave.. Phono 72073.LDS 135 kuopos susirinkimas Įvyks , Vice-Presidcntas, Anthony Kareckas. 730_

_Raštininkas, Karol Rasikas, R. R. 
Box 117 North Park. ‘

Finansų Sekretore, ^Tillio Gūsis, 1307 Da
vis Ave. N. W. .

Iždininkas, Wm. Kalvelis, 20 Dale St. N.E. 
Ligonių Lankytojai, Anthony Garbanaus_ 

i kas, 1108 Ellizabeth Avo.
I Mary Rasikas, 1537 Broadway Ave. 

Revizijos Komitetas, 
, kas, 1108 Elizabeth Ave., 
i 515 Eleventh St. N.
Ill Mt. Vernon Ave.

! Iždo Prižiūrėtojai, įlaminik Gelgotas, 19
I Dale St., Alfonsas va -nas, 1326 McRaynold 
I St.
I Iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 1320 Eli- 
i zabeth Avo., Alex Jasaitis, 1126 Elizabeth 
! Ave., Anthony Apecenkas, 724 Richmond St., 

Tom Klosovičius, 780 Nason St., Jim Rose,

Policiantai, J. Stnleskis, J. Stoskis. 
Virš ‘ •

Rapids.

bei apkalbėti.
.’ , Sekr. C. Andriunas.
! • ' f (184-185)

collinwoodTohio
TDA kuopa rengia naktinį pikniką, 

subatos vakare, 11 d. rugpjūčio 
, prie

N. W.
Anthony Garbanaus- 

Frank Zegunas, 
W., Anthony Senkus,

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS RĘPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą ka$«į sutaiso automobi 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying, 
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

' šokiai prie geros orkestros iki vė- 1256 „Scribner St.
%e~ lyvoą nakties.
SU- | ir gėrimų.

Bus skanių valgių 
įžanga visiems dykai. minėta vftldyli 

Michigan.
a pareina iš Grand

3
222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y

Near Manhattan Avenue »



Penktas Puslapi!

w PRIEŠ rugių duonosIF uUSinnKHnaS brangumą streikas

New Britain, Conn. — Da- Komitetas prašo, kad visi 
lėlė draugų jau padirbėjo del tie, kurie mato svarbą mūs 
prirengimo to milžininško iš- darbininkiškos spaudos šiame 
važiavimo 
abelnai 
šiame m 
kaitė (h, 
Miknevičia ir Bakevičia dik-| 
čiai padirbėjo reikale skelbi-1 
mų į programą. Dabar liko 
kitas svarbus darbas, tai geras ’ 
to išvažiavimo išgarsinimas ir! 
jame nuoširdus padirbėjimas. ' 

Trokštame, kad mūsų dar-i 
bas atneštų vaisius. Nenorė
tume padaryti daug klaidų 
ruošianties prie tokio parengi
mo pirmu kartu. Todėl Spau
dos Naudai Išvažiavimo Komi
tetas šaukia nepaprastą susi
rinkimą visų darbininkiškų or
ganizacijų narių, “Laisvės” 
skaitytojų ir simpatikų tre
čiadienį, 8 d. rugpjūčio, Darb. 
Svetainėj, 53 Church St., 7 :30 
vai. vakare.

Laisvės” naudai ir i puvančiame 
darbininkų spaudai lote būtinai 

įeste. Draugai Vii-1 susirinkime 
ąrtfordietė), Valaitis,' suplanavimo 

kurie reikės 
žiavimą ir laike jo

surėdyme, priva- 
dalyvauti šiame 
ir prisidėti prie 
visų tų darbų, 
atlikti prieš išva-

• Programa, jau žinoma, iš
važiavime bus didelė ir graži. 
Tik pamislykite! Iš taip toli, Į 
kaip Wilkes-Barre, Pa., atvyks' 

’ mainierių kvartetas. Drg. A. | 
Bimba iš Brooklyno kalbės. 
Prieg tam, visi Conn, valstijos 
chorai dainuos. O kur visi ki
ti dalykai, kuriuos čia negali
me suminėti? Viską sudėjus( 
daiktan, bus didele programa,; 
kurios niekas čia tokios nėra' 
matęs, nė girdėjęs. Todėl 
prašome visų pradėti garsinti, 
“Laisvės” naudai išvažiavima.

Korespondentas

Industrinės Metalistų Unijos Konvencija
PITTSBURGH Pa

Industrinės Plieno ir Meta-
Industrinė Unija' Nėra Ko

munistų Partijos Dalis 
Atsakydamas į .Darbo

Federacijos vadų primeti-
Io Darbininkų Unijos ant- I 
rame dvimetiniam suvazia- i .

! i • i i ~ Imus, būk Industrinė Pheno vime dalyvauja 12o delega-1 . . . TT ..0 T in vki Un I Innn wo and-

tai nuo 102 lokalų. Nutar
ta kovoti už tokius reikala-
vimus

Reikalavimai

Darbininkų Unija yra susi
jungus su Komunistų Par
tija, Egan pabrėžė, jog nie
ko tokio, nėrą; §ako, kiek
vienas darbininkas, nežiū
rint politinių skirtumų, ga
li dėtis į šią uniją ir tapti 
jos vadu.

Rezoliucijos
Suvažiavimas priėmė ei-

Tuojaus pridėt 35 nuo-1 
šimčius algos; įvesti penkių į 
dienų darbo savaitę po 6 va-: 
landas per dieną, nenumu- į 
šant del to algų; pietinėse;
valstijose mokėti darbinin- lę rezoliucijų: už Darbinin
kams lygiai, kaip ir šiauri- kų Bedarbių Apdraudos Bi- 
nėse; visame kame sulyginti i lių, už negrų Scottsboro 
negrų darb. teises darbuo-i jaunuolių, Herndono ir ki
še ysu baltaisiais; panai
kinti visokią paskubą; pri
pažinti Plieno ir Metalo 
Darbi ninku Industrinę 
Uniją; samdytojai turi mo
kėti du nuošimčius į savo 
bedarbių apdraudos fondą 
♦sulig daugio pinigų, ku
riuos algomis išmoka dar
bininkams. Fondą turi 
kontroliuot patys darbinin
kai.

Industrinės Unijos vado
vybėj plieno darbininkai bus 
greitoj ateityj telkiami į 
masinius streikus už tų rei
kalavimų laimėjimą.

kitų politinių kalinių pa- 
liuosavimą; pritarimo rezo
liuciją antram Jungtinių 
Valstijų kongresui prieš 
karį ir fašizmą, ir tt.

Pardavinėja Beverčius 
Užsieninius Bonus

Cleveland, Ohio
prasidėjo streikas prieš pa
branginimą rugines duonos
Per pastarųjų porą mėnesių 
ruginė duona čia pabrango 
nuo 6 iki 11c už svarą. 
Streikuojanti reikalauja, 
kad duona būtų pardavinė
jama po 8c sv. Streikas la
biausia prasiplatinęs žydų 
biednuomenės apgyventose 
vietose, t. y. E. 105th St. ir 
apie Kinsman Rd.

Prašoma visų, kurie var
toja ruginę pusbaltę (rye) 
ir juodą (pumpernickle), 
kad laike streiko stengtųsi 
kaip nors apsieiti nevarto
jus tos duonos, arba kepti 
ją namie. Streiką suorga
nizavo Žydų Moterų Tary
ba.

1 d. rugpjūčio, pradžioj 
streiko, mitinge ant kampo 
Columbia Ave. ir 105th St. 
sudėjo apie 20 dol. vedimui 
streiko. Visi entuziastiškai 

pritaria. Apie streiko 
bus pranešama spau-

tam
eigą 
doj.

Streiko Komitetas

Kariškiausi Amerikos
Manevrai Rugs. 2-8 d

Industrinė Unija Laimi 
Kovas

Washington. — Senatinė 
j komisija paskelbė raportą, 
kad didžiausi Amerikos 
bankai išparduoda žmonėms 

įvairių bonų iš užsie- 
suimdami už juos desėt- 
ir šimtus milionų dole- 

Bankams nerūpi, kad

niu,V Z 
kus

į dos Piknikui, Kuris įvyko 
i Maynarde, Liepos 4 d.

WORCESTER, Mass. — Gy- 
[vuojant Lietuvių Darbininkių 
■Susivienijimui Amerikoje Wor- j 
įcesteryje buvo antra kuopa, kai- 
i po didžiausia ir veikli kuopa, 
i Laike vienybės su Amerikos 
j Lietuvių Darbininkų Literatū- 
• ros Draugija antra kuopa nu- 
i balsavo pasilikti Literatūros 
I Draugijos moterų kuopa ir va- 
jryti darbą tarpe vietos moterų 
; drabininkių. Po vienybės įvy- 
Į kiniui Centras davė mūsų kuo- 
ipai 155-tą numerį.

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
A-6855 has been Issued to the undersigned i 
to sell beer at retail, under Section 75 of ! 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
I'Tilton St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

ANNIE MIRER 
757 Fulton St., Brooklyn, N.

757 ' 
Of !

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5998 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 9204. 
4th Ave.,

I Kings, to

i Prieš įvyksiant didžiajam 
'spaudos piknikui, moterų kuo
pa išdiskusavo darbininkiškos 
spaudos nepavaduojamą rolę 
klasių kovoje ir nutarė sureng-

, ti valgių stalą piknike. Tari- 
j mas buvo šimtu procentu įvy
kintas gyvenimam Draugės su- 
aukavo įvairių valgių ir padarė i 
$100 (šimtą dolerių) gryno pel- i 
no, kuris ant vietos buvo pri— i 
duota pikniko rengimo komisi
joj. Taipgi su aukomis prisi
dėjo šie draugai bei draugės, 
ne kuopos nariai-rės: A. Gri
nevičienė iŠ Leicester, Mass., 
paaukojo sūrį; Jekaitienė iš 
Shrewsbury, aukojo gaidį; J. 
Deksnys, worcesterietis, — 3 
tuzinus rankų darbo šaukštų; 
M. Budnickas, worcesterietis,— 
cielą “hamę.”

Washington. —Ame-j 
rikos armija turės kariš- j 
kiaušius iš visų manevrus i 
šiaurinėje New Jersey vals
tijos dalyje rugsėjo 2-8 d. 
Per juos bus duodama pra
ktikos, kaip ištikrųjų turės 
būt vedamas ateinantis ka-

Ypač bus duota pasi-i
Todėl 

dalyvaus 
armijos,. 
rezervo

Taipgi pikniko komisija, ku
ri susidėjo iš hudsoniečių, turi 
keletą draugių vardų, kurios 
pridavė aukų. Manau, kad drau
gai praneš spaudoje.

Varde ALDLD 155 kuopos ta
riu širdingą ačiū visiems ir vi
soms, kurie prisidėjo su auka.

Komisijos Narė.

9204—4 th

NOTICE

NOTICE 
RL-9085 
to sell 
Section 
Control
Brooklyn, County 
off the premises.

NICK 
229 Smith St.,

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, under 
132-A of 
Law at

the Alcoholic
229 Smith St., 

of Kings, to be

Beverage 
City of 

consumed

TORTORELLO
Brooklyn, N.

City of Brooklyn, County 
be consumed off the premises. 
ESTELLE GOLDSTEIN
Ave., Brooklyn, N.

of

is hereby given that License No. 
A 3947 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 417 
Prospect Pl., City of Brooklyn, County S>f 
Kings, to be consumqd off the premises.

IDA LIST
417 Prospect Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6860 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4114 

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

HENRY DETLEFS
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License No. I 
A-6139 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail, under Section 75 of ; 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Reid 
Kings, to

5th Ave., 
Kings, to

4414—5th

NOTICE

299 Reid

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

PHILLIP FEHR
Ave.. Brooklyn, N.

299 i
of i

Y.

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

of 
80, 
of

NOTICE i
A-3956 has been __  „ __  ______ „
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7th Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN SCHIERENBECK
80—7th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 1 
A-3963 has been issued to the undersigned i 
to sell bee»> at retail, under Section 75 of ! 
the Alcoholic Beverage Control Law at 215 | 
Knickerbocker Avenue, City of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

GEORGE 1MMOR
Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
A-6316 lias been issued to the undersigned 
to sell beer ai retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 118 
Bedford Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

VERONICA HARAGSIN
118 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8027 has been issued to the undersigned 
to sell beer at Retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4106 
Avenue D, City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM F. ARNOLD
4106 Avenue I)., Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Lewis Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

JACK BASKIN -JACK'S DAIRY 
AND GROCERY

446 Lewis Ave., Brooklyn, N.

446 
of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8755 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Hoyt St., 
Kings, to

232 Hoyt

City of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.

HERMAN ROGGE
St.. Brooklyn, N.

282 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3950 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 295 
Union Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ORAZIO SPARACINO
295 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8861 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 369 
Nostrand Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

EDDIE SCHERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby jjiven that License No. 
B-4007 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 280 

St., City of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

PHILIP J. GILLESPIE
5tb St., Brooklyn, N. Y.

S. 5th 
Kings,

280 'S.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2438 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 417 
Bedford Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

TERRENCE CONROY
417 Bedford Ave., Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2420 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Sumner Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

HARRY CUTLER
60 Sumner Ave., Brooklyn, N.

of
60 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6202 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Blake Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises. 

(/ FRANK MARKIEWICZ
705 Blake Ave.tf Brooklyn, N.

. u#----------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
B-113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1198 
Carroll St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

SAM SPATZ 
1198 Carroll St.. Brooklyn, N. Y.

705 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
B-822 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 350 
Utica Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ROSELL DELICATESSEN. Inc.
350 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 308 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 637-A 
Vanderbilt Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

JOHN H. PIRATE
637-A Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
A 8781 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Nevins St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS GREEN
67 Nevins St., Brooklyn, N.

is hereby given that License No.

of
67 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3880v has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 532 
Atlantic Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MAX MULSTEIN
532 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 185 
Throop Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JAMES CLEMENZA
185 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7528 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 402 
Nostrand Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ISADORE SORBIL
402 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3787 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 383 
Broadway, City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

C and H DELICATESSEN. Inc.
383 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3713 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1001 
60th St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

NICHOLAS GROTTOLA 
1001—60th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8248 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 400 
4th Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

FILOMENA ROSSOMANDO
400— 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8246 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4120 
10th Ave.. City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

PHILIP BRINEN
4210 —-10th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4424 
Ft. Hamilton Parkway, City of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

4424 Ft.
HYMAN EPSTEIN

Hamilton 7’kway, Brooklyn, N. Y.

.. u.

NUO RED.: Worcester!© 
draugės moterys ištikrųjų gra
žiai pasidarbavo del šio spau
dos pikniko. Tai pavyzdys ki
tų kolonijų draugėms. Jos gali 
labai daug prisidėti prie “Lais
vės” piknikų, pasekdamos wor- 
cesteriečių pavyzdį.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
Rockaway Ave\ City of 
Kings, to be consumed 

SOLOMON
658 Rockaway' Ave.,

Control Law at 658 
Brooklyn, County of 
on the premises. 
LEVINE

Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 2128 
Caton Ave., Citv. of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

KINGS 3100 CLUB. Inc.
2128 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE
A-5918 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 <jf 
the Alcoholic Beverage Control Law at ^820

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

HYMAN PANCER
Ave., Brooklyn, N. Y.

4th Ave., 
Kings, to

9820 -4th

manevru

ras 
lavinti oficieriams 
kariškam “lošyje” 
ne tik reguliarės 
bet ir milicijos ir 
karininkai.

Po kiekvienu
būna skelbiama, kad trūks
ta šiokių bei tokių jėgų “ap
siginti nuo priešo.” Kiek
vieni manevrai tarnauja 
kaipo agitacija už didesnę 
armiją, galingesnį laivyną 
bei orlaivyną. \

Raymond, Wash
Liepos 31 d. visi laivakroviai 

sugrįžo dirbti. Nors gal čia ir 
maža kolonija, bet parodė darb
daviams, ką gali organizuoti 
darbininkai padaryti.

Nieko Nežiūrint, Reikią 
Didini Anglu Laivyną

NOTICE is hereby given that License No. 
15-2542 lias Ijeen issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3410- 
12 Tilden St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumer! on the premises.

TILDEN INN
3410-12 Tilden SI., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
15-2074 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic f Beverage Control Law at 576 
92nd St.. 
Kings, to

576—92nd

yity of Brooklyn, County of 
be! consumed on the premises. ;

JOHN A. MALLON
St., Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is, hereby given that License No. i 
B-2203 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 129 ' 
Jewell St., City of Brooklyn, County of . 
Kings, to be consumed on the premises. I 

FRANK SZYMANSKI
129 Jewel St., Brooklyn, N. Y. |

NOTICE is hereby given that License No. 
C-313 has been issued to the undersigned 
to sell beer wholesale, of the Alcoholic Bev- 

Street, 
to

erage Control Law at 631 Hicks 
City of Brooklyn, County of Kings, 
consumed off the premises.

FRANK GENTILE
631 Hicks St., Brooklyn. N.

be

NOTICE is hereby given that License No. I 
A-5503 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2923 [ 
Avenue N, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

CORNELIUS ROELOFFS 
2923 Avenue N, Brooklyn, N.

of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3881 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 651 
Manhattan Aver?, City of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

NATHAN TEICHMAN
651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
B-3784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 'retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 380 
Hamilton Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

SODUS GULLOTTO
380 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NQTICE is hereby given that License No. 
Į1 0-787 has been' issued to the undersigned 

to sell been wholesale of the Alcoholic Bev
erage Control Law at 22 Carroll St., City 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off tlje premises.

JOHN DeMAIRO
22 Carroll St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

NOTICE. is hereby given that License No. 
B-3714 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1772 
67th St.. City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS GUGLIELMELLI
177įį—67th St., Brooklyn, N. Y.

IŠ sekretoriaus-iždininko 
James Egano raporto pasi
rodė, kad 80 nuošimčių buvo 
laimėta tie streikai, kuriems 
vadovavo Industrinė Unija. 
O kur pralaimėta, tai dau
giausia todėl, kad nebuvo 
sudaryta gana platūs eilinių 
narių komitetai visuose dar- 

skyriuose.
Organizubt Negrus, Jau

nuolius, Moteris

rių
žmonės negalės nieko gauti 
už tuos bonus. Pav., vi
siems žinoma, kad Vokieti
ja jau sustabdė tokius atsi- 
mokėjimus.

London. — Anglijos admi
rolas Earl Beaty, laivyno 
šventėje kalbėdamas, ragi- 

ino nepaisyt jokių sutarčių, 
! bet didint karišką Anglijos 
laivyną. Jis nurodė, kad iš
naujo gal teks kariaut su 
Vokietija. ~

Penkiolika tūkstančių laiva- 
! krovių buvo suparalyžavę viso 
, Pacifico pakraščio visas medžio 
(industrijas per 60 dienų. Vi
sos lentų pjovyklos buvo užda- 

irytos per 
I paleista iš 
i ninku.

2 mėnesius. Buvo 
darbo 50,000 darbi-

darbdaviai su val-

Kova su Velniažuvim

Sovietai Statys Didelį 
Taipraiteny Fabriką;

Maskva. — Iki šiol rašo- i 
mosios mašinos Sovietuose I 
buvo dirbamos pagal vokiš- 

• kus modelius. Dabar Sovie
tai daro sutartį su viena 
amerikoniška tapraiterių

Nutarta veikliau organi- kompanija. Jie iš kompani- 
zuot negrus darbininkus, jos ant trumpo bargo pirk- 
jaunuolius ir moterįs plie- šią 10,000 taipraiterių. Už- 
no ir kitokio metalo pramo- tat kompanija duos Sovie- 
nėje. Iš vjsų raportų ir j tams techniškos pagalbos 
prakalbų paaiškėjo, kaip' pasistatyt didžiulį taipraite- 
plačiai darbininkai linksta* rių fabriką, kur bus daug-| 
prie kovingos Industrinės meniškai dirbama ameriko-! 
Unijos taktikos prieš Ame- niško modelio rašomosios! 
rikos Darbo Federacijos va- mašinos.
dų-pardavikų Greeno, Tig- 
he’o ir kitų politiką. Darbi
ninkams aišku, kaip tie va
dai pardavė visuotiną plie-Į 
no streiką, kaip jie išvien! 

valdžia sulaužė Detroi- 
automobilių streikus ir

Juneau, Alaska. — C. W. 
Hawkins, nusileidęs 365 pė
dų gelmėn, tyrinėjo, ar nėra 
aukso nuskendusiame laive 
24 metai atgal. Jį užpuolė 
16 pėdų ilgio-pločio velnia- 
žuvė (oktopas); i 
durklu perdūrė, bet jinai 
dar išnaujo jį užpuolė. Tik 
su dideliu vargu jis, paga- i 
liaus, paspruko į viršų ir iš
sigelbėjo.

žinoma I 
| džios ir armijos pagelba perva- 
jrė arbitraciją. Iš penkiolikos 
'tūkstančių laivakrovių, balsavo 
.tik septyni tūkstančiai. Visi! 
|geriausi kovotojai buvo sukišta' 
■į kalėjimus, tai ir negalėjo da-'1 
lyvauti balsavime. Raymondas 
buvo tik vienas uostas, kuris 
atmetė arbitraciją — 61 baisa- ( 
vo prieš priėmimą, o tik 37 už.:

žinoma, Raymonde šitas strei
kas praėjo labai ramiai. Aš mis- 
linu, ir Aberdeene gal nebuvo 
areštuotas nė vienas streikieris. 
Todėl čionai ir balsavimas pa-,

NOTICE is hereby "Ivon that License No. ! 
B-2663 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of , 
the Alcoholic Beverage Control Law at 105 > 
Alabama Ave., City of Brooklyn, County of ; 
Kings, to be consumed on the premises. Į 

MRS IDA ROSENBERG I
105 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. I 
B-3261 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer at, retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1109 i 
Rutland Road, City of Brooklyn, County of j 
Kings, to be consumed on the premises.

RUTLAND CAFETERIA !
1109 Rutland Road, Brooklyn, N. Y. j 

NOTICE is hereby given that License No. I 
B 2638 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 76 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 96 I 
Boerum Place, City of Brooklyn, County of < 
Kings,, to be consumed on the premises. j 

CAROLINE OECHSNER I
96 Boerum Place, Brooklyn, N. Y.

Of 1

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1790 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6212 
18th Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MAX MOSKOWITZ
6212—18th Ave., i Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1190 has been issued ; to the .undersigned 
to sell beer at retail. Under Section 7(5 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1520 
Myrtle Ave.,- City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

AUGUST PLOGER
1520 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby give i that License No. 
B-3440 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, indei* Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Court St., City of Brooklyn, Coi 
Kings, to be consumed on the premises.

STEPHEN j’ERNA
388 Court St., I Brooklyn, N. Y.

' at 388
County of

nors jis ją Į rode kitokias pasekmes NOTICE is hereby givep that License No. 
B-3268 has been issued ‘ ’ ..
to sell beer at \retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2972 

of Brooklyn, County of

to the undersigned

KUMPIU VERŽIMAS

Fulton St., Cį. .
Kings, to be consumed

SALL SAI|ASKY
2972 Fulton St.,

on the premises.
"Brooklyn, N. Y. !

NOTICE is hereby given thnt License No. ■ 
A-8203 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6219 
Ft. Hamilton Parkway, City of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PENNY PROFIT FOOD STORE 
6219 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

X --------------------------------- —
NOTICE is hereby given that License No. 
A-8759 has been issued to the undersigned ( 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 90 
S. 4th St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

PETER FIBELKORN
90 S. 4th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3889 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 142 
Conover St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

FRANK U. LANGTON
142 Conover St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3747 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 352 
Hamilton Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL DURKIN
352 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

V.
NOTICE is hereby given that License No. 
A-8753 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1050 
Nostrand Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

WILFRED BEHRENS
1050 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3767 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7707 
New Utrecht Ave., City of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTONIO S. LARAIA,
7707 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7477 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under- Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3854 
Flatlands Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

FRED PAPENKRAU3EN I
3854 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. | 
B-2680 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 76 of 1 
the Alcoholic Beverage Control Law af 2844 1 
Church Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

H and M. CAFETERIA
2844 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given tiXt License No. j 

A-8850 has been issued to the undersigned • 
to sell beer at retail, under Section 75 of ; 
the Alcoholic Beverage Control Law at 738 ■ 
Franklin Ave., City of Brooklyn, - County 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY N. RIESCH
738 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

, . . ■—-— ___ —j 
NOTICE is hereby given that License No. ' 
A-8860 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 639 
Franklin Ave., City of .Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

FRANK WYETZNER
639 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y. '

of

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3854 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2035 

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

SOPHIE BECKER 
St., Brooklyn, N. Y.

86th St..
Kings, to

2035—86th

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6140 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7702 
3rd Ave., 
Kings, to

7702—3rd

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

ZEIT and DAUT
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
C-76 has .... ___________
to sell beer wholesale of the Alcoholic Bev
erage Control Law at 118 Cook St., City 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

LINDENBAUM DISTRIBUTING CORP. 
118 Cook St.. Brooklyn, N. Y.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gmpių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau bu 
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., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

NOTICE - is hereby givep that License No. 
to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 1 
A-7244 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of! 
the Alcoholic Beverage Control Law at 415 
Tompkins Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS ROZENZWEIG
415 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

15-1781 has been issued .. „
to sell beer' at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 511 
Ralph Ave,. City of Bi 
Kings, to be consumed I 

■*' LOUIS .......
511 Ralph Ave..

PARYŽIUS.—Molyneux 
moteriškų drabužių paro
doje yra peršama tokia 

kad nelegalis maliorių unijos [ nauja mada, kad moteriš- 
finansų sekretorius, Zausneris, I kės figūra turi būt lygi, 
nori parduoti streiką, pats vie- ”
nas tardamasis su atskirais 
samdytojais, be atsiklausimo 
narių. Lokalai $48 ir 499 lai- 

d. ir

Trečiadienį tapo sužinota,

Sudegė Darbininkas
.MERIDEN, Conn.—Per 

Lyon and Billiard medžio 
ir anglies sandėlių gaisrą 
pereitą penktadienį sudegė.ks susirinkima liepos 31 
vienas darbininkas ir pasi- vienbalsiai pasmerkė jo 
darė nuostolių $250,000 gi US

kaip dūda — “streamline 
Jeigu ši mada bus plačiai 
priimta, vėl prasidės “kum
pių veržimas;” bus naujo 
biznio korsetų fabrikan
tams.

rooklyn, County of 
(on the premises. |

FEISTMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giveii that License No. 
B-327G lias been issued ; to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1811 , 
Flatbush Ave., City of Brooklyn, County of i 
Kings, to be consumed on the premises. :

GEORGE KĮYLAFES
1811 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y. .

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7541 has been issued to the undersigned ; 
to ..sell beer at retail, under Section 7J> of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Suydam St., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

, SAM TREBER
432 Suydam St., Brooklyn, N.

432 
of

NOTICE is hereby give i that License No. 
B-3939 has been issued 1
to sell beer at retail, t nder Section 76 of' 
the Alcoholic Beverage Control Law at 484 
Broadway, City of Brooklyn, 
Kings, to be consumed 

MICHAEL CAP
484 Broadway,

to the undersigned

jum/ui County of. 
on the premises.
ETONOKIS !

Brooklyn, N, Y.1

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7631 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2331 
Smith St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises. I

IRVING KRAMER
233 Smith St., Brooklyn, N. Y. 1

512

11 im



leštas Puslapis
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Į NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS

Prieškarinėje Demonstracijoje Dalyvavo 
50,000 Darbininkų

! Suareštavo Du Užpuolikusi
j Metropolitan Tobacco Co. 
i trokas, kurį valdė M. Zukoff 
Į buvo užpultas dviejų plėšikų 

,'Jie privertė Zukoffą važiuoti' 
Prieš Į “Budavokite mokyklas, vieton ten, kur jie norėjo. Policijai' 

buvo duota žinia ir jį pradėjo i 
vytis. Paleido į troką 15 šū-. 
vių ir suėmė juos. Vežėjas 
Zukoff gavo -kulką. Peršautas j 
Ricci vienas iš užpuolikų ir ki- 

pareiškė: “Dvidešimts metų! tas vardu Ameco areštuotas, 
sukanka nuo pradžios pereito ■ Troke buvo apie $2,000 vertės 
pasaulinio imperialistų karo, i cigaretų, cigarų ir kitos me- 
kada Jungtinės Valstijos, An- Į džiagos. Plėšimai ir vagyš- 
glija, Japonija, Francija ir tės kapitalistinės < tvarkos iš-

/

šeštadienį, 4 d. rugpjūčio, [ ba į darbininkus kulkomis! 
Amerikos Lyga Kovai 
Karą ir Fašizmą 
monstracijas. Jos buvo 
giamos ryšyje su 20 metų su- dison Sq. Parke įvyko prakal- 
kaktuvių pradžios pereito im-jbos, tarpe kitų kalbėtojų kal- 
perialistinio karo. Dalyvavo! bėjo drg, N. Tailentire, kuris [ 
77 organizacijos, i Net “New 'v’ “
York American” rašo, kad 
maršavime dalyvavo 15,000 
darbininkų, kurie eilėmis mar
gavo' nuo Columbus Circle į
Madison Square Parką. Bet'Italija daug daugiau pinigų iš-1 davas 
maršayo apie 20,000, o parke! leidžia 
minia ^viršijo 50,000.

Darbininkai buvo kovinga
me ūpe, maršuodami dainavo 
revoliucines dainas, nešė rau- „.... ...... .....
donas vėliavas ir tūkstančius ther Divine 
plakatų su užrašais: “Vieton ka organizacija, 
karo laivų, mes reikalaujame 3,000 
pieno del vaikų!”, “NRA kai- tuodami prieš karą.

karo prisirengimui, 
kaip tai buvo prieš pereitą 
karą.” i

Iš organizacijų skaitlin-! 
giausiai dalyvavo negrų “Fa- 

>” Harlemo mistiš- 
kurios virš 

narių maršavo protes-

Nori Kyšių

New Yorke, gavo pranešimus, 
kad šį trečiad. taps paleisti, 
šis netinkamų namų ir laužy
mų prašalinimo planas samdė

PASITIKIME DRAUGĄ 
HERNDON!

Antradienį, 7 d. rugp., 6:35 
! vai. vakare, j Pennsylvania 
' stotį atvyks drg. Herndon, ku- 
i rį tik išėmė iš Atlanta, Ga., ka
lėjimo Tarptautinis 1 Darbinin
kų Apsigynimas. Visi eikite 
pasitikti tą kovingą draugą!

Ar Jau Rengiatės Prie 18 
Dienos Rugpjūčio?

šeštadienį 18 d. rugpjūčio, 
Clinton Parke, (Klaščiaūs)

i Maspeth, N. Y., bus vienas iš 
I didžių piknikų. Jį rengia Ame- 
i rikos Lietuvių Darbininkų Lite- 

o itv iv ratūros Draugijos centras nau-
Gavo UZ Isgelbejl- dai žurnalo “šviesos”. Tai bus

ma Turčiaus Gyvasties !ne taip tlk Piknikas> bet labal
I didelė iškilmė. Dainuos iš 

J. Elwood, 36 metų vyras,jNewarko “Sietyno” Choras, 
31 W. 88th'Št., netikėtai ga-j|)US pimiyn Choras iš Great 
vo $45,000. Dalykas tame: jis l Necko, N. Y., ir su naujomis 

didysis

Šalpos Darby Formanas Prašalins Nuo Šalpos 
Darby

Tapo iškeltas aikštėn bjau-į Visi darbininkai dirbanti
rus elgesys su žydais darbinin- prie šalpos darbų plano 33, 
kais prie St. Mary’s Park šal
pos darbų, Bronxe. Darbų 
prižiūrėtojas, Tom McGrath, 
pereitą savaitę pravarė 14 žy
dų darbininkų, sakydamas. ’ 1,350 darbininkų, daugiausia 
būk jie esą “tinginiai valka- prie apskaitliavimo, braižybos 
tos.” Astuoniems kitiems da- ir kitų darbų, įeinančių į taip 
vė korčiukes, kad jie gali pa- vadinamų baltakalnierių sritį, 
baigti savaitę. McGrath sa- Suvienytas raštininkų, ar- 
kęs tiems darbininkams, kad chitektų, inžinierių, chemistų 
jis gali korčiukes sudraskyti ir technikų komitetas išleido 
ir juos palikti darbe, jei jie lapelius visiems to projekto 
užsimokės jam po $5. j darbininkams, raginant iš-

Trys iš tų darbininkų rapor-' rinkti komitetus pridavimui 
tavo šį įvykį Šalpos Darbinin-' šalpos Departmento ' Darbų 
kų Lygai, kuri pradėjo žygius Divizijos viršininkams reika- 

__ išreikalauti McGrath prašai?- Iavimą tęsti darbus. Laikomi!
nimo. I [ gatvėse mitingai ir rengiamasi į

Kaip prie šalpos darbų, taip' pikietuoti Port Authority na-| dįstrikto "sekretorim

per 17 metų tarnavo ant laivų dainomis -•'pasirodys 
jūrifiinku. Apie du metai at- Brooklyno Aido Choras. Taip- 
gal netoli Cristobal jis plaukė gį jkį pergalės risis du galin- 
laivu “President Polk”, ir staibiai Jonas Bagočius iš Philadel- 

[ pamatė, kaip nusirito nuo lai- phijos ir J. J. Bakšys iš Wor- 
vo žmogus. Jis puolė į van- cesterio.
nį ir jį išvilko. Skęstantis bu- Nepraleiskite šį pikniką nei vie- 
vo Frank Williams, vienas iš Inas, nes kitas tokis negreitai 
turčių Californijos plantato-, fous.
rių. Jūreivis už ištraukimą 
vėliaus gavo nuo kompanijos 
blėkutę—medalį. Bet tas tur-Į

I čius mirdamas jam paliko tą 
sumą. Dabar Elwood jau ne
tarnavo ant laivu. Jis sako, 
kad tai buvo vienatinis jo iš-• way atrasta negyva savo kie- 
gelbėjimas per visą plaukioji-' 
mą, i jama, kad kokiu tai būdu iš-

---------------- ' kritus per langą.

Bus ir kitokio sporto.

žinąs.

Nelaimingi Atsitikimai
B. Adler, 33 metų moteris, 

gyvenus 456 Eastern Park-

me. Ji gyveno viršuje ir spė-

Sunkios Darbininkų Kovos į
Streikuojanti dažytojai dar-J 

bininkai laikė demonstracijas' 
ir po to susirinkime vienbal- 

i šiai nutarė pavaryti nuo sek* 
! !*retoriaus vietos Phillip Zaus-

i nerį Penterių ir Dažytojų 9 j

Automobiliaus valdytojas M. 
Tandler, 20 metų amžiaus, va
žiuodamas 4th St., Jersey , Ci
ty, drožė į stulpą. Stulpas ant j 
vietos nulūžo ir krisdamas už-1 
mušė merginą Josephine Gai
lio,'kuri ėjo gatve.

organizacijos. Lietuvių orga
nizacijos taipgi privalo paskir
ti atstovus. Įvyks trečiadienį, 
rugpjūčio (Aug.) 8 d., 7:30 
vai. vakare, St. Paul’s Church, 
249 W. 132nd St., New Yorke.

Visi Ateikite j T.D.A. 17-tos 
Kuopos Susirinkimą

Tarptautinio Darbininku Ap- 
i sigynimo 17 kuonos susirinki
mas įvyks trečiadienį. 8 d. 
rugpj., “Laisvės” svetainėje. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Draugai ir draugės! Visi 
dalyvaukite susirinkime, nes 
bus labai svarbių reikalų. Da
bar eina kov^t už paliuosavi- 
mą Scottsboro negrų jaunuo
lių. Nuo 18 iki 22 d. rugpjū
čio bus renkamos aukos į dė
žutes. nes reikia daug pinigų- 
del šios bylos, 
kitų didelių 
d o no ir tt. 
rinkti vieną 
centų kovai 
manną. šį darbą privalo dirbti 
ne vien TDA nariai, bet visų 
darbininkų organizacijų na
riai. Ateikite visi ir visos! 
Kviečiami ir kitų organizacijų 
nariai, kurie tik gali ateiti ir 

svarbios or-

Yra daug ir 
bylų, kaip Hern- 
Taipgi turime su- 
milioną parašų ir 
už drg. Thael-

prisidėti prie 
ganizacijos.

TDA 17

taip

Kp. Ovg., 
Saulėnas.

Ketvirtadienį, Bus ALDLD 1 
Kuopos Susirinkimas

Ketvirtadienį, 9 d. rugpjū
čio, “Laisvės” svetainėje įvyk
sta ALDLD 1 kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Pradžia 7 :3t) 
vai. vakare. Visi nariai ir 
narės yra kviečiami dalyvauti. 
Daugelis dar neatsiėmė “Švie
sos” No. 2. Taipgi daug mū
sų narių yra nesumokėjusių 

j duokles už šiuos metus, o tas 
‘(reikia būtinai atlikti, nes cen

tre reikalingi pinigai. Šiame 
susirinkime turėsime visą eilę 

j svarbių klausimų. Ateikite visi 
, ir laiku.

Org.

prie davimo šalpos biurų ran- mą. Darbininkai mitingauja 
dasi galybė sukčių, kurie par- 'ir tariasi, planuoja, kaip iš- 
davinėja darbus ir šalpas savo 
sėbrams ir pataikūnams, o 
persekioja badaujančius ko
vingus darbininkus, kurie rei
kalauja to, kas jiems teisėtai 
priklauso.

reikalauti pratęsimą darbų.

■Carl Pocono, 3 metų ber
niukas, Jathaica miesto daly-

Eiliniai darbininkai priešą^- 
kyje su L. Weinstock sako, 
kad Zausnev yra nelegaliai, iš- je, užmuštas, kada jo diedu- . , , . , . . ,!>»!. , ! i _ i i _ _ - i. „

MIRT YS—LA IDOTU VĖS

Paskerdė del 50 Centu
J. Denis, 26 metų amžiaus, 

248 W. 20th St., pervertas 
peiliu mirė. Dalykas buvo 
taip: jo žmona buvo paskoli
nus savo broliui James Gra
ham 50 centų. Pareikalavus

Ūkio Savininkas Gavęs 
Pašalpą

Šalpos biure, 1 Albemarle 
Road, Brooklyne, tapo suareš
tuotas tūlas Paquale Muccio- 
lio, kuris gavęs $1,359 šalpo
mis, kaipo bedarbis. Sakoma, 
kad dabar ištirta, būk jis turi 
farma Woodsville, N. J., sam- *• ' * 
do darbininkus ir veda gerą 
biznį ir būk turįs 7 lenktynių'

Julė Vitkuvienė, 42 metų, 133
, , . _ ! Ainslie St., rugp. 4 d. Palaido-

rinktas į tą vietą ir jis neat- kas atgal stūmė troką iš ga- ^us rUgp_ y šv. Jono ka
isto vau j a eilinius narius, taip-į Padžiaus. įpinėse.
! /vi olnnfni /-lov’n r>O v’fl o uilrielzo e t • 1 i • _ • • -Laidotuvių apeigomis rūpina-

si graborius J. Garšva.
I gi slaptai darė pardavikiškas 
sutartis su bosais. Pavarytas , 
unijos biurokratas ketina 
pasiduoti ir eilinius unijos 
rius apšaukė komunistais.

ne-
na-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

r

Antradien., Rugp. 7,

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

rytu

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

FLATBUSH OFI$£S 
2220 AvcrpjZjI

Kampas E. 23rd St.

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brookl
________ Telefonas: EVergreen 7-1661

Dr. HERMAN MENDLOfflTZ
t t ( ' į i į, į •

• 5 * • • • s » . b ♦
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.

PRANEŠIMAISalvation Army skyrius gi- 
lipmę Nekain VvWa iriasi’ kad.vien ,ieP°s mėnesį, JluIHo liundip V ynbld j pernakvodino savo užeigose 

Padrąsinti Amerikos lakūnai 3,677 moterų ir merginų ir su- 
pasisekimais Sovietų Sąjungo- teikė benamėms 20,100 pietų, 
je sklandžiotojų ir oro trau- arba tiek kartų davė pavalgy- 
kinių ir jie daugiau manev-^i. štai kuom gali pasigirti 

. Amerikos lakūnai ren-, bagočiausia pasaulyje šalis.
Senis sakosi, būk farma esanti. giasi organizuoti tokį pat oro i 
jo sūnaus, tačiaus tapo sulai-. traukinį , . klĮr vienas motori-, 
kytas iki išklausinėjimo. orlaivis vilks tris sklandžio-

Nieko stebėtino, jei pašitu- tojus į Philadelphiją, Balti-: 175 turistai.

Jiems Nekaip Vyksta |pe”’akvaodi

U011> vu vvuvų. i viivcna v uo i H UUK IUEĮS I lenALVimi

atiduoti, susibarė su savo bro-l arklius, kūne esą užregistruo-i 
liu. Tuom kartu parėjo jos ti New Ydrko Jockey Kliube.! r\I0Ja-
vyras ir prasidėjo jų tarpe 
mušty/iės. Graham pasigrie
bė duonai pjauti peilį ir suva
rė savo . švogeriui į krūtinę, 
kuris ant vietos ir mirė. J.

BROOKLYN. N. Yi
Kam yra reikalinga, arba turi 

kalą su karpenteriais (dailydėmis), 
tad kreipkitės pas Tony Markus ir 
Charles Alex. Mes atidarėm naują 
medžio išdirbimui šapą ir atliekam 
įvairius darbus: kaip tai budavoja- 
me, pataisome senus namus ir pada
rome ant užsakymo įvairius dalykus. 
Dirbam barus, “showcases” ir at-

iš Euro- liekam cementinius darbus. Kreipki
tės sekamu antrašu:

ALEX & MARKUS

rei-

telephone: Evergreen 7-UU72

DR. /. COH/V
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

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

Juozas Levanda 
(Lev,andauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Uniop Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Laivu “Konigstein 
pos atplaukė į New Yorką

Du trečdaliai 579 Bushwick Ave. . Brooklyn, N.Y.
Jie atvyko va- ?

dienomb 
vakarai* 
iki 1

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

. -U V V

šalpos. mor? ir Washingtoną. . | yra vokiečiai.
__ i-l šeštadienį, bebandant A.]<acįjorns į Ameriką, nes dole-! 

Dawydoff skląndžioti, užlėkė rį0 kursas yra nupuolęs ir jie 
biedniokai.! ant tul° nnmo stogo ir užsika- mano pigiai vakacijas turėti.1 REIKALAVIMAI

Į TURIU 3 kambarius, reikalingas 
. partnerys, kuris mokėtų tik pusę 
randos. Kambariai šviesūs ir vėsūs, 
o randa maža. Atsišaukite vakarais 
nuo 6 valandos arba nerišliomis ry
tais. Johnas, Room 16, 136 McKibben 
St., kampas Graham Ave., Brooklyn, 
N. Y. , ' . , (183-185)

rįs ūkininkas gautų
Graham yra 21 metų amžiaus Sakoma, toks su tokiu susi- 
ir po muštynių pabėgo. • taria, o šalpos biurų viršinin-'

-------- ! kai juk irgi ne L...________ , . _ _ . .
52-ras §ąipa bus teikiama reikalin- ^’no- dūrė gana smarkiai,52-ras

PIKNIKAS
Rengia

DRAUGYSTE ŠV. JURGIO
Nedėlioję

August-12-Rugpjūčio
.Klaščiaus Clinton Parke

Maspeth ir Betts Avės., 
Maspeth, N. Y.

GRIEŠ DVI ORKESTROS 
Retikevičiaus ir Levandausko
Pradžia 2:30 valandų dieną
Gerbiama Brooklyn© ir apielinkės

Lietuvių Visuomenė! ,
Šv. Jurgio draugystė visuomet su

rengia linksmus ir skaitlingus pikni
kus. Gi šiemet bus dar įdomesnis 
piknikas, nes alutis skanesnis ir bus 
kitokių stiprių gėrimų.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti, 
pasimatyti su senais pažįstamais, 
pasišokti ir pasivaišinti.

Kviečia pikniko komisija:
Pirm. S. Jackus ir Sek. S. Zubavičius

ĮŽANGA 40 CENTŲ

-a.

Tek: PUlaski 5-0727.
(185-187)

! giems jos tik tada, kada bus ka(^ viduje esanti žmonės ma- -__ • _ ____
nė, kad perkūnas trenkė. Da- ]<aj skelbia,, kadįvesta tikroji šalpa, kurią ža-

da HR 7598 bilius ir kur yra’wydoff Vra sužeistas, 
reikalaujama, kad patys dar
bininkai tvarkytų šalpos išda
vimą.

New Yorko ponai valdinin- 
I dabartiniu 

, laiku mieste dirba 1,555,527 
darbininkai, žinoma, jie . ne
pasako, kiek iš tų darbininkų 
dirba tik po kelias dienas į

• I I - z . _ _ -J

perleidžiama per
Tuom 

vakiečiai 
Madison Square

kartu 
fašistai

600 Policijos Apsaugojimui 
Vokiečių Fašistų Mitingo

• Laidojant Vokietijoje Hin- 
denburgą, Berlyne turėjo kal
bėti fašistų galva Hitleris. Jo 
kalba buvo 
radio stotis. 
New Yorko 
ir patriotai
Gardene . ruošė masinį mitin
gą. New Yorko policijos vir
šininkas paskyrė 600 policis- 
tų, kad apsaugotų Vokietijos 
fašistų ir monarchistų pritarė
jus. Paprastai, New Yorko po
licija visada labai atsidavusiai 
tarnauja fašistams, juos ap
saugoja ir bent mažiausiam 
darbininkų pasipriešinime fa
šistams, policija tupjaus atei
na hitlerininkams į pagelbą.

Mirė Turtingas Senis ,
G. Detchemeney, 74 mėty mgnesį ]ai]<0 jr labai vargsta. 

amžiaus sems, gyvenęs 23 Kib- 
chenor St., Newarke, ' krito į 

(prie policijos stoties durų ir 
[mirė. Jo drabužiuose atrasta dė^negalįs spkeltr .$50)000,0p0 
$3,800, o vėliaus namuose pa
darius kratą dar surado $40,- 
000 pinigais ir nemažai viso-Į 
kių bonų.- Jis buvo veteranas 
Amerikos-Ispanijos . 1__
nuolatos gaudavo pensiją. 
Mat, toki elementai tai gau-

New Y6rko miestas pasiro-
IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 ir 7 kambariai 

už labai žemą kainą.
203 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

(184-186)
atsarginio fondo, iš kurio būtų 
išmokamos bankams miesto

, užtrauktos skolos del
,'šio budžeto nedatekliaus. Dar-

V t? LUL ėtllčlč) i f v*

karo ir ^ar ve<^amos derybos numaži
nimui to fondo per pusę, ikii 
$25,000,000. Sakoma, kad SU duosiu labai pigiai.

buvu-
PARDAVIMAI

Parsiduoda trokas, Fordas, 1930
K’1 [ modelis, if tono, gerame stovyje, par- 
.n ,i„ i_k_: Atsišaukite se-

no iv T.on0iiQa AnvEinin pasiūlymu bankieriai sutinka. antrašu, i Varpo kepyklą,na n pensijas, bet darbimn- vi«„o;»v,rio 42 sta8’g street Brooklyn, N.
kai, kurie badauja, tai tik per 
kovą gaupa pašalpą.

, Sutarties pakeitimo klausimas 
perduotas valstijos seimeliui.

Brooklyn, N. Y. 
(185-186)

Iš ALDLD 1 Kp. Išvažiavimo j Svarbi Konferencija
Sekmadienį, i Forest Parke I Rugpjūčio 8 d. ,TDA ir 

buvo surengtas ALDLD 1 kuo- LSNR šaukia nepaprastą Hern- 
pos išvažįavimasį. žmonių, įdon-Scottsbora konferenciją ir 

50 organiza- 
Konferencijoj

Rugpjūčio 8 d. ,TDA ir

PARSIDUODA- Grocemė ir Delica
tessen krautuvė ’ labai pigiai. Del 

daugiau informacijų kreipkitės prie ■
J. SAKAL,

108 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 
(184-186)

kaipo išvažiavime, buvo pusė- jau gavo si? v 
tinai. Diepą pasitaikė graži cijų užgyrimą 
ir vėsi. Rengėjams liks pelno, dalyvaus nacionalės ir vietos

e^*^«wMaNM*ą*v^**^<*w**<*'

PARSIDUODA restaurant, bar ir!
Grill pigiai. Priežastis pardavimo ' 

—senatvė. Atsišaukite, 351 Kent! 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(183-188)j

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
. LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) ;
Vedu iermęnis ir» palaidoja tin

kamai ir už prieinam* kalną 
Parsamdau automobilius vesta- 

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

vėm, 
kiem
402

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI žp-ha 

MILLERTONE 
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebūklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

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

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydojna Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervu Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės 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* Sc> 
rūmų ir čiepų IšmirkštimaL

Prieinamos Kainos < 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PL

New York ’ »|
Valandos—> A. NL iki S P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M<




