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Sovietų ledlaužiai “Maly
gin” ir “Jermak” veda grupes 
laivų per Kara jūras į Sibiro No. 196 
uostus. Pirmasis dirba Nova- _______
ja Zemlia srityje, o antrasis 
arčiau Sibiro. Stebėtina, kaip j 
jie gražiai dirba: “Malygin”! 
perveda laivus per tam tikrai 
plotą, perduoda “Jermakui“ 
ir grįžta pasitikti kitą grupę 
užsienio laivų.

Nors suvažiavimas davė

jos. O jiems gerai žinoma,

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

^Spėjama, kad šiemet 
kuose bus daug grybų, 
.daug kur matyti dzūkų vadi-' jį Sykiu gyvuoti tose pat dh*-. 
namas žemės žydėjimas, t. y.:byklose ir kompaninės uni-

Telephone STagg 2-3878

«

lyžiu sirgusius bei pažeijudėjimas, kaip kyia darbininkuose supratimas nepavaduojamos

IŠ LIETUVOS
Statomi Du Tiltai

grybų šaknelių užuoinazgos.

Naminiai Audiniai

“Daily Worker” yra neapsieinamai reikalingas visai 
klasei. Reikalingas pagerintas ir padidintas “Daily

munistų Partijos organas, pradės nuo spalių (October) mėnesio j 
1 d. eiti trimis laidomis kasdieną. Dvi laidos bus skiriamos New i 
York ir apielinkės skaitytojams; trečia bus nacionalė, visai šaliai 
laida.

Abidvi Didžiojo New Yorko laidos turės po 8 puslapius, o na-

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Rugpjūčio (Aug.) 20, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c.

karėj, antra iš ryto.
Kai kam atrodys stebėtina, kad tokio krizio metu, o vis dėlto liepus, kuriais galima būtą 

revoliucinė darbininkų spauda ne tik pasilaiko, bet dar ir auga, j pagydyti jau kūdikiu para-

Darbininkai VUj SMių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesne, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Metai XXlV, Dienraščio XVI

Drutinkime “Daily Workeri
Ledlaužis “Litke” iš Vladi

vostoko iki Lenos upės prie
plaukos Tiski padarė virš 
4,000 mylių. Jis jau atliko 
sunkiausią per ledus kelionę 
ir padarė daugiau kaip du 
trečdaliu kelio. Greitai bus 
Archangelske. Tai dar vie
nas didelis Sovietų Sąjungos 
laimėjimas kovoje su gamta 
už atidarymą Didelio Šiauri
nio Vandens Kelio.

SĖKMINGI KŪDIKIU 
PARALYŽiO ČIEPAINUO SPALIU 1 U. “DAILY WORKER

IŠEIS TRIMIS LAIDOMIS KASDIENA
---------- jDr. Kolmer Juos Pagamino

Komunisty Partijos Centro Komiteto Atsišaukimas i Beždžioniųjsiugarkauiio
Eiti į Vajy už $60,000 Sukėlimą Tam Svarbiausiam Revo
liuciniam Darbininky Dienraščiui Jungtinėse Valstijose

NEW YORK.—Tai yra didelė žinia kiekvienam dalyvaujan-

Sulčių
Philadelphia, Pa.—Temple 

Universiteto medicinos pro
fesorius Dr. John A. Kol-

• V T • 1 _ 1 •Sovietų Ukrainoje, Charko-Į čiam darbininkų judėjime, jog “Daily Worker”, Amerikos Ko- j mer išrado Čiepus nuo kūdi- 
vo mieste, buvo orlaivininkų ...... 
išradėjų naujų modelių para
das. Visa eilė buvo pristaty-1 
ta naujų modelių. Kočanovo I 
modelis taip padarytas, kad! 
orlaivis skrisdamas sėkmingai cionalė laida bus 6 puslapių. Viena newyorkine laida išeis pava- sumažinta, 
nuleidžia žemyn krovinius.

i kių paralyžiaus. Jais kūdi
kį išanksto įčiepijus, jis bus 
apsaugotas nuo tos ligos ar
ba josios daroma žala labai 

Dabar Dr. Kol
mer darbuojasi pagamini

Sovietų Sąjunga, atsakyda
ma į Francijos ir Italijos or- Bet pasižiūrėkime, kaip auga gilyn’ir platyn kovingas darbininkų i 
laivių vizitą, pasiuntė dvi or-
laivininkų grupes į Paryžių ir musų laikraščių svarbos kasdieninėse kovose už gyvenimą, kaip tus.. 
Romą. Pirmoji vadovystėje 
drg. Unšlichto ir Ingaunio 
skrido į Paryžių, o antroji va
dovystėje drg. Eidemano į 
Romą.

Abi grupi turėjo po tris 
“ANT-6” karinius keturių 
motorų orlaivius, kurie turi 
po 3,000 arklių pajėgų ir be 
apsistojimo gali padaryti 1,- 
500 kilometrų.

Kanadoje Veikiantis ALDL 
D Komitetas paskelbė “Darbi
ninkų žodyje“ mūsų laidos 
knygų išpardavimą. Kanadoje 
mūsų knygos veik dykai ati
duodamos. Imama domėn tas, 
kad ten yra labai daug naujai 
atvykusių darbininkų iš Lietu
vos, kurie neturi nei 
nei darbo. Taigi
proga kiekvienam pigiai ir la
bai geras knygas įsigyti. Ka
nadoje darbininkai, norinti i 
gauti knygų, privalo kreiptis 
šiuo antrašu: J. Brukąs, 706 
Richmond St., W. Toronto, 
Ont.

pinigų
yra gera

stiprėja darbo žmonių pasiryžimas išlaikyti savo spaudą, svar
biausią kovos ir organizacijos įrankį,—tai ir nereikės stebėtis 
del “Daily Workerio” daromos pažangos.

KQM. PARTIJOS C. KOMITETO ATSIŠAUKIMAS
Reikia 60 tūkstančių dolerių per tris sekančius mėnesius, idant 

užtikrint nuolatinį “Daily Workerio” leidimą ir duoti Komunis
tų Partijai galimybę pirmyn varyti ir platinti savo revoliucinį 
darbą. 50 tūkstančių dolerių reikia pačiam “Daily Workeriui”, 
0 10 tūkstančių reikia Komunistų Partijai.

Centro Komitetas atsišaukia į visus darbininkus ir jų organi
zacijas, ypač į Komunistų Partijos vienetus, sekcijas ir distrik- 
tus įtempti visas pastangas, kad sukelti] reikalingą sumą pinigų.

Komunistų Partijos 15-kos metų sukaktuvių apvaikščiojimai 
pirmoj vietoj turėtų suktis apie užtikrinimą “Daily Workeriui” 
gyvybės. Juk tai “Daily Worker” labiau negu bet kitas pavie
nis įrankis kasdien išreiškia vadovaujančią Komunistų Partijos 
rolę darbininkų kovose ir veda mūsų revoliucinę kovą pirmyn 
prie politinės galios paėmimo ir darbininkų valdžios įsteigimo.

Draugai, 
darbininkų 
Worker.”

kart 
laik- 
' da-

Kanados draugų du 
per mėnesį leidžiamas 
rastis “Darbininkų žodis 
rosi vis geresnis. Mūsų drau
gai rūpestingai parenka žiniasl 
ir technikiniai gražiai padaro. 
Jo metinė prenumerata tik 
$1.50.

Priemonė Kovai prieš Reakciją
Kapitalistų užpuolimai ant darbo minių, darbininkų, farme- 

rių ir negrų eina vis didyn. Kiekvieną sekančią krizio dieną vis 
žemiau mušama jų gyvenimo sąlygoms. Pilietinės masių teisės, 
teisė organizuotis, streikuoti, pikietuoti, daryti susirinkimus yra 
labiau ir labiau varžoma. Roosevelto valdžia aiškiai eina linkui 
fašizmo ir karo, kaip savo išeities iš krizio. Tokioje padėtyje 
darbininkai turi kovoti, kad išlaikytų savąjį organą, “Daily Wor
ker]”, idant galima būtų aikštėn iškelti išnaudotojų planus ir 
veiksmus, ir išvystyti ir vesti darbo žmonių kovą prieš Roose
velto alkio, fašizmo ir karo politiką.

“Daily Worker” gyvena tik iš darbininkų paramos. Įplau
kos iš kasdieninio jo pardavinėjimo negali išlaikyti šį laikraštį, 

‘ kadangi jam nėra tų stambių garsinimų, iš kurių prisikrauna 
i pelnų kapitalistų kontroliuojami laikraščiai. Tai tiesioginėmis 
i tūkstančių darbininkų aukomis ir jų organizacijų buvo duota 

. .' mums galimybė vesti kovą daugiau kaip 10 metų, nep?uleidžici/nt 
* ’; nei vienos laidos.

Centro Komitetas yra tikras, kad darbininkai ir Partijos vie-
Lithbridge, Kanadoje, susi-l ?2e^ vienos laidos.

tvėrė nauja ALDLD kuopa, • Centro Komitetas yra tikras, kad darbininkai ir Partijos vie- 
Iš pradžios yra 7 nariai, e netaj įr komitetai šiemet taip atsilieps į šį atsišaukimą, kaip dar 
tikimasi ateityje gauti dau- mękad pirmiau.
giau. Kuopai duotas num. 69.
Linkėtina draugams sekmin-; Greitai Atsiliepti į Reikalą
gai darbuotis už darbininkų' Pereitais metais “Daily Worker” 'pagerėjo savo turiniu. Jo 
klasės reikalus. j skaitytojų daugis žymiai paaugo. Jis pasidarė sėkmingesnis ko-

______  j votojas už kasdieninius darbo minių reikalus ir už revoliucinius 
Jungtinių Valstijų imperia-' masių siekimus, kaip kad juos išreiškia Komunistų Partija.

listai dabartiniu laiku būda-' Tolesni pagerinimai, suminėti šios špaltos viršuj, turi būt įvyk- 
voja 69 naujus karo laivus.1 dyti—pagerinimai, kuriais ne tik laikraštis būtų padidintas, bet 
Bet imperialistinė spauda dar Juo labiau pagerintas iš politinio atžvilgio.
tuom nepasitenkina ji reika- Centro Komitetas šaukia visus darbininkus ir darbininkų or- 
lauja, kad^dar būtų budavoja- ^anizaciJas aukoti į $60,000 fondą. Dar pirmą kartą “Daily 
ma 78 kiti karo laivai Ir ka-1 Workerio” istorijoj ištisi metai praėjo be atsišaukimo aukų. Ta
da jiems bus gana?

Budeliška Chinijos Chang 
Kai-sheko valdžia atsisakė pa
sirašyti nepuolimo sutartį su 
Sovietų Sąjunga. Chang Kai- 
shekas sako, kad greitai bus 
karas tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Japonijos, ir todėl jis neno
ri su SSSR pasirašyti nepuoli
mo sutartį. Tas parodo, kad 
ir tas imperialistų“įrankis turi 
slaptas sutartis su Japonijos 
imperialistais.

Pirmuosius šiepus jis pa
darė iš beždžionių nugar
kaulio smegenų sulčių ir jie 
jau išbandyti kaipo sėkmin
gi. Dar Dr. Kolmer žada 
jieškoti čiepų nuo pneumo
nijos, arba plaučių įdegimo.

DIDŽIAUSIAS DARBŲ 
SUMAŽĖJIMAS

Washington. —Jungti
nių Valstijų darbo minis
ters Frances Perkins rug
pjūčio 18 d. pranešė, jog 
vien liepos mėnesį šiemet 
neteko darbų dar 359,000 
darbininkų. Tą mėnesį 
darbai nupuolė 3 nuošim
čiais, o algos nukrito 6 
nuošimčiais ir 8 dešimtda- 
liais, lyginant su birželiu. 
Amerikos darbininkų kla
sė tuo būdu liepos mėnesį 
gavo jau po $10,460,000 
mažiau per savaitę, negu 
birželyje. Tai naujas, 
staigiausias darbų suma
žėjimas nuo 1930 metų.

j tai rodo sudrūtėjimą finansinės laikraščio būklės; bet tatai 
! juo labiau padidina reikalą dabar greitai atsiliepti. Pinigai ne
atidėliojamai reikalingi.

Vajus Turi Būt Organizuotas
Centro Komitetas atsišaukia į Komunistų Partiją ir pritarian

čių darbininkų organizacijas, kad organizuotų delei to vajų. Pa
sitikėti, kad žmonės patys savaimiškai atsilieps, tai reikštų ne
pasiekti tikslo. Reikia prieiti ir pakalbinti tūkstančius darbi- 
ųinkų. Turi būt aplankyta daugelis šimtų darbininkiškų orga
nizacijų. Turi būt sudaryta tam tikri komitetai šiam vajui ves
ti. Vajum už “Daily Workerio” išlaikymą turi būt persigėręs 
kiekvienas partijinės veiklos žingsnis 
tos apgynimui, laikraščio gyvybės. -

Norint greitų pasekmių, reikia tikrų socialistinių varžytinių1 bėkite “Daily Workerf!”

'I

JAU KALBASI, APIE 
AUDĖJŲ PARDAVIMĄ

Paveikslas vaizduoja būrį jaunuolių, sutrauktų 
į Piliečių Kariško Lavinimo Stovyklą Camp Dix, 
N. J. Daugelis jaunų bedarbių pasiduoda patrio
tiškiems kurstymams ir nueina į tokias stovyklas 
“vasarot”, kur jie apdirbami kaipo kanuolių pa
šaras naujam imperialistiniam kąrui.

Ukmergė.— Apskrities val
dyboje Įvyko varžytinės dviem 
gelžbetoniniams tiltams staty
ti. Tiltus statyti apsiėmė kau
niškis rangovas A. Trinkūnas: 
Musninkų, 31 metr. ilgio už 
28,800 litų ir Pramušės (prie 
Taujėnų), 12 metr ilgio už 
8,600 lt. Statybos darbai pra
sidėjo praėjusią savaitę.

Mirtinai Sumušė per 
Patalkę

Biržai. — Utiškių ūkininkas 
\ nukir- 
surengė 

šaunias patalkes, kurių metu 
talkininkai susikivirčiję sumu
šė Fitiškių k. gyventoją Vede- 
rį Joną, kuris rytojaus dieną 
nuo padarytų žaizdų mirė.

rį J If •.I _ ■- I Totoris sukvietęs talkąŽydį Kapitalas Siuntė to rugius ir po darbo s

Balsuot už Hitlerį
Berlynas. — Žydų (bur

žuazijos) Draugija išleido 
atsišaukimą, kad visi žydai 
balsuotų rugpj. 19 d. už
tvirtint Hitlerį šalies prezi
dentu.

Keli smulkiųjų žydų biz
nierių atstovai pareiškė As
sociated Prešsai, kad jie vie
toj balsuot už Hitlerį paliks 
tuščias blankas.

Hitlerininkai sužiūrėjo vL 
sus žydų gyvenamus namus, 
kad jie turės eit ir balsuot 
už Hitlerį, prieš kurį, su
prantama,' tikriausia yra 
nusistatę žydai darbinin
kai.

Alytaus apskrity ūkininkai 
pamažu atsisako nuo :pirktinių 
rūbų, .imdami vis labiau .naudoti 
kaime austą medžiagą.. Daug 
šeimininkių, vėl pradeda austi 
lininius rūbus. Kuone kiekvie
name Dzūkijos ūkininko gyve
namam name galima užtikti 
staklės. Pastaruoju laiku vėl 
labai kreipiamas dėmesys j juo
stas, divonus ir abrūsus su raš
tais. 1

Atgyjanti naminiai audiniai 
reiškia žmonių subiednėjimą,

Audėjų Prezidentas Ragina 
Pasitikėt Rooseveltu ir

Johnsonu
New York.—United Textile 

į Workers (audėjų) Unijos 
I suvažiavimas pereitą ketvir- 
Į tadienį ne tik nutarė šaukti 
i visuotiną bovelnos/ audėjų- 
j verpėjų streiką rugs. 1 d.; 
: jis davė galią rFaujai išrink- 
: tai (tai pačiai) valdybai pa- 
! skelbt šilko ir vilnonų audė- 
, jų streiką. Bet unijos pre
zidentas MacMahon jau sa
ko, kad reikia kreiptis į pre- 

j zidentas McMahon jau sa- 
i atiduoda pagarbą streiklau- 
' žiui NRA generolui Johnso- 
nui, bet priduria, kad jis ne
turi gana galios tinkamai 

i atsakyt į darbininkų reika- 
I lavimus.
Padeda Fabrikantams prieš 

Darbininkų Uniją ’
Unijos vadai reikalausią, 

kad prezidentas Rooseveltas 
priverstų samdytojus pripa
žint uniją, kurią jie per 30 
metų atsisakė pripažint. Bet 
juk tie patys vadai per NR- 

miš-! A derybas visuomet sutiko, 
nes kad su darbininkų unija ga-

j * D J n/l * tokiuose atsitikimuose
Japonai Badu lYlanna i kapitalistai sistemačiai per-

Snvipfn Pilwiiic sekioja (iarbinink’? un’j°s uUVlulŲ riuuClUb narius, kol galutinai laukan 
Maskva. — Japonijos ir išėda jų organizaciją.

Manchukuo vyriausybė var
žo ir siaurina pardavinėji-' unijos valdybai teisę šaukti 
mą valgių ir kitų reikmenų 1 streikan ir šilko ir vilnonų 
Mandžurijoj, krautuvėse pa-1 audėjus, bet valdyba atide- 
lei Ryt. Chinų Gelžkelį, ku-! lio$ ir visaip painios šių dar- 
ris priklauso Sov. Sąjungai. 
Įvairiuose miestuose palei 
gelžkelį reikalauja, kad ko- 
operatyvės sankrovos turi 
išsiimti tam tyčia leidimus 
iš Japonų-Manchukuo val
džios, o kitaip nebus leista

bininkų judėjimą į kovą.
Streiklaužiškam unijos 

prezidentui McMahonui su
važiavime patarnavo taria
mas “kairus” socialistas. 
Emil Rieve iš Milwaukee. Iš 

'karto jis suvedžiojo delega-
joms varyti biznį. ■ Tuomi tus, kad pats • kandidatuos 
nori alkinti Sovietinius gelž- j prieš McMahoną į . unijos 
kelio: tarnautojus. ! prezidento vietą, bet pasku-
Japonai Grąsina Sovietam | tinej minutėj jis atsisakė, 

! palikdamas delegatams bal- 
Japonijos užsienio reika-,suoti tik už mekierį Tho- 

lų ministerijos narys ' Eiji. mas McMahoną. 
Amau sako, kad jo valdžia į 
ruošia protestą prieš Sovie-i

vietaijper savo^iSs ten Svarbu Brooklyniečiam 
darą revoliucinius sumoks-j pirmadienį, 2 vai. po 
lūs prieš Japoniją ir Man-'pįety, vįsį draugai bedarbiai

negalėjimą pirkti fabrikinių chukuo valdžią. Patys Ja-:įurėtų ateiti į 61 Graham 
audeklų. 1

ūkininkai prašo, kad rude- jas prieš Sovietus ir patys, 
nį pradėjus mokslą pradžios del jų protestuoja, jieškoda-

Šiauliai— Pasikoręs bedar- mokyklose būtų įvestos ūkioj 
bis Trociškių dvaro daržinėje pamokos. Ypač daugelis pa
yra Vilhelmas Šturmhurberis, geidauja žinių iš sodininkystės 
37 mt. amžiaus. Į ir bitininkystės.

Pasikorė Bedarbis

Masės turi būt išjudin- —vieno distrikto su kitu, vienos sekcijos su kita.
■ • Draugai,1 visi darban už sukėlimą, reikalingų $60,000! Gel-

ponai išmislioja provokaci-: Ave<> netoli Broadway, 
Brooklyne. Yra labai svar
baus greito reikalo.

šį trečiadienį bus komu
nistinių rinkimų vajaus mi
tingas, 61 Graham Ave.; 
prasidės 8 vai. vakare. Kiek
viena organizacija privalo 
atsiųsti po du bei tris dele- , 
gatus. Komitetas,

mi priekabės karui.

Maskva. — Maksim Gorki 
Sovietų rašytojų suvažiavi
me ragino jaunus rašytojus 
savo veikaluose daiktiškai ir 
socialistiškai piešti tikrovę.
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podraug su jų streiku būtų paskelbtas ir 
šilko tekstiles pramonėje streikas, nes 
tiktai tuomet bus lengviau priversti sam
dytojus ir valdžią skaitytis su jų reikala
vimais.

Visi komunistai, jų prijau tėjai ir visi 
sąmoningi darbininkai, dirbą tekstilės 
pramonėje, raginami darbuotis, kad šis 
pasibrėžtas unijos streikas būtų praves
tas gyveniman, kad jis būtų laimėtas; 
kad tekstilės pramonės darbininkai iš tos 
kovos išeitų kur kas galingesni!

Mūsų draugai privalo būti pirmose 
streikininkų eilėse, kaip tikriems kovo
tojams pridera būti!

.> rą- ir tolydžio taųie kaltina kitus!
Be sabejojimo,; Sovietai ir šiuo atveju 

darys viską, kad neprileidus karo, kad 
nesiduoti išprovokuoti Tokio plėšikų kli
kai. Bet kada nors darbininkų šalis, jei 
Japonijos ponai nesiliaus kišę savo “kiau-

1

Už Visuotiną Tekstiles Pramonėje 
Darbininką Streiką!

United Textile Workers unija, kurios 
konvencija įvyko pereitą savaitę New 
Yorke, pasisakė už visuotiną medvilninės 
tekstilės darbininkų ^streiką. Apie 500 
delegatų, beveik vienbalsiai, nutarė strei
ką pa’skelbti aplink rugsėjo 1 dieną, bet 
paskelbimo diena nutarta palikti pasirin
kimui unijos valdybai. t > H

Be kitų reikalavimų, konvencija sufor
mulavo sekančius:

1. Ųž 34 valandų darbo savaitę.
2. Algos turi būti mokamos tokios, ko

kias darbininkai gauna už 40 vai. darbo 
savaitę.

3. Prieš skubos sistemą darbe.
Jei viršininkai praves konvencijos de

legatų nutarimą, tai greitu laiku maty
sime apie 500,000 tekstiliečių—audėjus ir 
verpejus—išėjusius į streiką, kokio šitoj 
♦pramonėj dar nebuvo.
'•’Šią.tekstiliečių pasisakymas už strei
ką savo; konvencijoj rodo ne ką kitą, kaip 
tik tai, kad minėtoj pramonėj darbinin
kų sąlygos yra nepaprastai sunkios, kad 
valdžios duoti pažadai, NRA pravesti 
pramonėje kodeksai, nėra išpildyti; kad 
darbininkai griežtai nusistatę už kovą; 
kad kairė j a!' r--

— U"EW unijos delegatų <Jamvencijos žy
gis sveikintinas. Komuįustai/ kaipo 
atsidavę rėmėjai darbininkų kovų už ge
resnes darbo sąlygas ir didesnį duonos 
kąsni; pasjžada šį streiką remti visomis 
savo išgalėmis.

'Bet tolydžio mes nurodome tekstilės 
pramonės darbininkams, kad jie stovėtų 
sargyboje savo reikalų, nes santykyj su 
tuo, $ra daug pavojų.

VisųpirmiausiaL unijos vadovybėje pa
silieka tas pats asmuo, Mr. McMahon, 
kaipų prezidentas, kuris, kaip iš jo elge
sio ift pareiškimo spaudos koresponden
tams, matosi, streiko bijosi; kuris, beje, 
jau ne vieną tekstiliečių streiką “atidė
jo” ir tuo suteikė progos samdytojams 
dar gabiau pulti darbininkus.

Kiįa: Mr. McMahon šiomis dienomis 
tapo^paskirtas į valdišką vietą—NRA 
“Labor Advisory Board”—NRA Darbo 
Skyriaus Patariamąją Tarybą. Šis pa- 
skyrįįpias buvo tikslus valdžios žygis, kad 
tuo ribūdu lengviau galėjus neprileisti 
darbSftinkų prie streiko.

Trečias: ADF prezidentas, p. Green, 
pareiškė, kad “tekstiliečiai yra teisingi 
reikąltaudami streiko,” bet, girdi, “mes 
tikinus, kad jų reikalavimai bus išpildyti 
be stoiko.” . • • į-

Jag dabar, vadinasi, pradėta iš val
džios* ir biurokratinių darbo unijų vadų 
daryki manevrai streiko neprileidiųiui. į

Samdytojai, iš kitos pusės, bandys tuč
tuoj ąū s primesti kovingesniems tjekstilie- 

I čiantfc darbininkams “komunizmo pavo
jų”, "kaip jie darė praeituose streikuo
se, pay., San Francisco j, idant nubaidžius 
tamsesnius darbininkus nuo kovu.

Šiįįe visi dalykai yra labai svarbūs ir 
kiekvienas tekstilietis, kiekvienas darbi
ninkas privalo juos turėti galvoj, jei jam 

*>vr&pL’«avo reikalų pagerinimas.
į .. Kąi del “komunizmo pavojaus” tai rei- 

kaliųga žinoti, kad kiekvienu atveju ko- 
viųggšni darbininkai yra apšaukiami 
bolš^Vikais ir “Maskvos agentais”. Tas 
darbininkas jiems ne bolševikas, kuris 
kenčia kaip mulas išnaudotojų prie
spaudą. nebandydamas nusikratyti į&s»

į Dar vienas dalykas: organizuoti teks
tilės darbininkai privalo reikalauti, kad

Apie Brazilijos 
“Demokratinius Rinkimus’' ,

Ii --LHl.ii
Brazilijos lietuvių darbininkų laikraš

tis “Mūsų Žodis”! (No. 12-tamj rašo:
šio mėn. 17 d. Konstitucinis seimas išrin

ko 4-ms metams Brazilijos Valstybės prezi
dentą. Tai pagalinus Ceodal-buržiijdi “de
mokratiškai” išsprendė, kuri jų grupė ir 
kuris imperializmas spaus ir išnaudos Bra
zilijos liaudį. Beveik per keturių metų pri
sirengimą ir visokias politines machinacijas, 

■ žinoma, niekas .kitas negalėjo būt-išrinktas, 
kaip pats diktatorius Getulis Vargas.

’ Į Konstitucinio seimo 'rinkimus Brazilijos 
darbininkų klasė visai nebuvo prileista. Ko
munistų Partijai, kuri vienintele atstovauja 
ir gina prispaustųjų darbo masių reikalus, 
Getulis kandidatus išstatyt nedavė—juos j 
kalėjimus ir salas sugrūdo! Įvairiais dekre
tais rinkimus taip sutaisė, kad į seimą su
ėjo tik jam palankūs žmonės. Analfabe
tams, kurie sudaro didelę didžiumą Brazili
jos gyventojų, kareiviams, jūrininkams, dar
bininkams, jaunuoliams ir svetimšaliams 
balsavimo teisės buvo kaip vergams atim
tos !

• , . Taip “rinktas” seimas padirbo naują kon
stituciją, kokios Gętulis norėjo ir ant, gąlo 
patį GętuĮį išrinko prezidentu. Naujoji kon
stitucija suteikia prezidentui visas dikta
toriškas teises.; Paragrafai, .kurįę liečiu 
darbininkų klasės teises ir organizacijas,- 
yra nukopijuoti visi tie Getulio dekretai, ko- 

į kįųs jis nuo. 1930 m, laike savo diktatūros
yra išleidęs darbininkų šuvaržymin. 3 ; •• H' = 
_ Ir šitą apgaulingą dąrbo žniąąių, „teisių 

. pajnyiiimą buržuazijos klapčiūltar {sofc. fa
šistai/ anarchija į ir kitj vadina “denįokra- 
tijos atstatymu”! Jie šaukia’darbininkams, 
kad dabar šalį valdys demokratiška “teisė
tai” rinkta valdžiai . L

.... . ..... „■ e Pįj

Karo Šmėkla Tolimuose Rytuose
Buržuazinės spaudos korespondentų 

pranešimu iš Tokio, Japonijos valdžia 
mierija greitu laiku pasiųsti Sovietams 
“įspėjimo notą”. Girdi, Japonai surink
sią “visus pasienio įvykius, sovietinius 
suokalbius ir provokacijas,” darytas 
prieš Japonijos ir Mančukuo interesus.

Tolydžio, iš Harbino žinia skelbia, kad 
tenaitinis Sovietų konsulas įteikė Japo
nams jų “globojamam” Mąnčukuo reika
lavimą, kad suimtiesiems 50 Tolimųjų Ry
tų Geležinkelio sovietiniam tarnautojam 
būtų tuojaus įteikti formaliai apkaltini
mai, jei tokius tie ponai turi, arba jie tu
ri. būti paleisti iš kalėjimo.

Po to, kuomet. Sovietai atsisakė par
duoti Japonijai minėtą geležinkelį už tą 
kainą, kurią Japonija siūlo, prasidėjo 
areštai. Japonų įsakymu’ Mančukuo vir
šininkai grobia sovietinius geležinkelio 
tarnautojus ir juo$ kiša į‘ kalėjimus. Are
štuoja be jokiiįjkaltinįįipų^ ,bę joki^ ^pama- 
tpff >Tai daroma grynai provokaciniais 
sumetimais,, kad išprovokuoti darbinin
kų kęą$tą į. karą! x 1 • ’

Khlbamąji Japonijos nota bus (niekas 
daugiau, kaip tolimesnis jieškojimas prie
kabių ir bandymąs išprovokuoti.

Niėkas niekuomet neparodė tokio nuo
laidumo ir bandymo išvengti karo, kaip 
Sovietų Sąjungos valdžia santikyj'su To
limųjų Rytų įvykiais. Kiėk daug.Japo
nijos imperialistai pridarė šelmysčių ir 
niekšysčių Mandžurijos pasienyj pasta
raisiais keliais metais! Ir kiekvieną kar
tą Sovietai, darydami viską, kad išven
gus karo, bandydavo nusileisti ir kaip 
nors viską ramiai išrišti. Bet pastarasis 
Japonų imperialistų žygis jau bando vir
šyti visas kitas jų nedorybes. Patys da
ro pf’ovokącijaš, patys bando klastomis ir ? 
suokalbiais, smurtu ir mandžuriečių en
gimu pradėti išprovokuoti Sovietus į ka-

, i 
A— 
~T

j ‘

•v ' 'J l ; i ir J j
liškųs snukius į sov^etihį; 'daifžą, 
priversta su jais, pasikalbėti kaipo 
kiais!

Darbininkai, ruoškitės; ginti, darbinin
kų tėvynę—Sovietų Sąjungą—nuo impe
rialistinių plėšikų! ■

: -f
jais, pasikalbėti kaipo su to-

i—-sušunka jis. Štai kur pa- 
iaiški, nauji social-demokra- 
I tų manevrai. Anglija yra j

Socialistų Vadai Maino Giesmę
. ■ » » . •

Laike pereito imperialist!- apie “tėvynės gynima’’, tai I vjena kuri visomis pa-| •i_ x ii-./.! . - 1 ‘ ■ r__ .. < , , P*7 ,i stanp-omiR oromnizavn ir nv- 'I nio kįaro socialistai vadai pirmoji užduotis; antrą, są- į s^arĮgornis oi'ganizavo ir or- 
| tarnavo inperialistams ir ryšyje su tuom, aiškinti ?ai^?ao2a _ ar?..^'a?s ^?.vie“

privertė jjems tarnauti savo klausimą apie pralaimėjimą rU^UJungą. .Anglija užįima 
pasekėjus. Po karo padėjo ! (“poražepčestvo”) ir, ant svarbiausio jjries Sovietų 

■■ buržuazijai užsmaugti1 dar- galo, vienatinio galimo būdo Sąjungą Karo .orgąnizato- 
bįninkų. revoliuciją' (Vokie- kovos prieš karą, būtinai yįa^s PA.taikąują Vo- 
tijojej Austrijoje, LiėtuvojėJsudaryti nelęgal'ę organiza- k.ieti'jos fašistams, ji įdaro 
Lenkijoje, Finlandijoje ir !ciją del,ilgos kovos prieš ka- Y1S^’. r^d suartinus.Italijos 

i kitur). Paskui per metų ęi- ii’ą/apjuųgimą visų prieš ką-' Vokietijos,rasistus,ji, to-
Jlę slėpę nup darbihibkū im-'ra nusistačiusių revoliucio- įj?.'4va?!0^ yeiKia ir raoai- 

perialistų prisirengimąrpį‘ie Miejrių,—visa, tai 'turi' ’būtiIjAl'pJ6, ir štai, ji ( pastatyta 
naujo karo.' -/stątomą pirmoje vietoje.” !ja1^ demokratijos payyz-

Bet tas'laikotarpis jąuzpa- -.Tas viskas, yra reikalingą i MieDonaldai 
sibaige. . Dabar pei. .patys 'tam, kad imperialistinį karą! • • ,>
imperialistai nešaukia, kad pavertus į piliečių karą.
pereitas karas buvo‘‘paskųs | Japonijos J socialistai r.c 
tinis karas. Dabar visi sau- mažiau už- europinius plepė- 
kia uz didesnį apsigmklavi-1 jo apie tai, kad jie “atsakys
1 • • 1 J * ’ • igeneraliu streiku į karą-”, i1?1?1011?; ° .socm istuiiai
h giedoti pirmesnę giesmę, !get kada japon‘ijos ifopeMa- 
reikia mainyti gaidas, reikia - pstu ‘

o m rliTpi It- <-» rl t -O i 1 n x r/r v

bjninkų. revoliuciją' (Vokie- kovęs prieš

Pirmadienis, Rugp. 20, 1934
> ». ■«________ £______ . t________ t

mųnistų j nepasireiškia jokios 
j ffdkcijinės kovos. Trockizmo 
j nuodai neranda jokio pritari- 
I mo. Suvažiavime nutarėm 
šiais metais dar smarkiau 
dirbti, dar daugiau lietuvių 
darbininkų įtraukti į Komu- “ 
nistų Partiją.

‘Lai gyvuoja visų šalių Ko
munistų Partijos!

Lai gyvuoja Trečias Inter- 
j riacionalas, komunistų Vadas!

Šalin visokie oportunistai, 
darbininkų judėjimo griovi
kai! ’
Antras KKP. LF.

Suvažiavimas.

Skaitytojų Balsai
' I ’ I J lt' •

1 Aš ‘Laisvėje”' skaičiau', 
kad valdžia užmokėjo už iš
pustytus daiktas ir per kelis 
kartus taip pažymėta. Tai'ne
tiesa. Mes turėjdrh'ė gauti už 
kernus ir kiaules: Daf nega
vome nė vieno cento. Komi
sija apžiūrejd, padarė' rapOr- 

Amšterdanio Unijų Inter-1 tą ir sakė, kaip^ kita komisi- .
Ija pertikrins, jeigu bus Viskas' 

dai paškutiniu laiku ypatin-1 ?erai> ta(^a pradės mokėti. t 
rpiKifl matnvri puicius rPiKia r 4- ’ T ’ £’ai dail£ pamazgų išpylė iBet tos antros komisijos nesi- .leiKiamamyti gaiaas, ieiiaaplstų prasidėjo puolimas ° Sovietu Saiunga Jie!mato.JiXTi™ -;’’ Jle kovos Mandžm-ijoje ir ShanĘhaju- ^kZ^a® Soviet^ Buvo baisiai instruktuota, ' 

v _ fai Sekamą dieną jie« ne, Saiuntros ir Vokietiios na-i kad ant tos žemės negalima
Nesenai jie saukė, kad pa- tik nepaskelbė- generalį s;į.agVta nrekvbos sutarti ine> karvės, nei arklio užleisti, 

šauliui pavojus gręsia nuo streiką, bet visokiais būdais. e „Ziįė n rOvok aciia s M an- O kaip kaitra nušlavė viską,
^1ŠeV!kų.. ln?pe’! lydėjo teisinti tą karą. Pav«*"o ir šienaut, kaip

iianznio. Nesenai jie sau-1Didvyrjską kovą pries Japo-'ai.,vve Darama Ukrainos nebuvo ko šienauti. Kviečius, 
ke, kad Sovietų Sąjungos nijos imperialistų karą ve- kontr; revoliucionieriams I avižas nereikia nei pjauti, nei 
bolševikai rašo apie karo pa- da tik Japonijos, Komunistų k : i ,: : b ’ kulti. Gyvulių kai katrie pu-
vojų tik tam, kad Šauksmais Partija. į pliįkti jie nesiliovė šaukti' neteko pavasarį. Tai da- '

I Padengus savo vidujines •. ^as 1Jats buvQ ip Vokieti-!apie “raudonąją diktatūrą” į bar reikia griebtis naujų bū- 
pontiKOSi susmuKimą.. lajoje, kur social-demokrataį, i irtt. Visa tai labai aiškiai j d U, reikia .sėti taip vadina
mai, Kaip n inteinacionaio, kaip pries,.fašistų. įsigalėji-.iparodo tikrąją rolę Amster-|mus “sojer binzus.” Ale pa- 
jpiP 11 Ąmsteiaanio L nijų taip ir po jo, .atmetė ko- jdamb Internacionalo ir‘ II1 žiūrėkite, kaip vienam nelai-

! internacionalo vadai priima niunistų pasiūlymus ir, ąt- Intęrnačioiialo., Jie pritai-'mė, o kitam kokia laimė: Kat- 
rezoliucijas,, kad jeigu kils metg generalį. streiką, ^.o ko savo politiką’:prie' savO ^e reguliariai sėdavo, tie per
kąrąs, tai jie į Kai‘?] atsF: Reichstage .balsavo už fasi- kraštų’ buržuažij'os, politi-’į naf pirko pb 75 centus bušelį, 
Kys generaliu sti;eiKu _ ir stu vidujinę politiką, reiškia; kos ir kreipia smūgius prieš o šiemet, kuomet prisiėjo bė-

• taip pasielgs net ir tada, jei-!už fašiz,w ;; , JSovietų- Sąjungą: V: —
Tą; pat ' socialistų veidą į dabar "ruošia ;masių mintį; tuoją $2.60 bušelis.

L prieškariniai ir! kad. reikia ginti “dehičkra-1 kuomet; jau sėti pervėlu, 
priešfū'šistinlai ■ k o-ngresaiJW„t;ai. yra J buržuazines I valdininkai pradeda ka

, . Kuriuose iie draudė, savoiid.enidkratines salis An-,kad, binzai reikės numušti iki;dJ.Ug^ nariams dalyvauti, išvien su.' glįją,,'Franeiją/ <5eko-SlovaJ už. bušėlji į Tai^dabar .

tik paviršutiniai žiūrint,
yrą ‘ik Met. kad per-.. Tolinlesni Sociaiistu ' ■

sikeite. laikas, kad. sepą so-;į. Manevrai
cįalistų vadų giesme jau yra Į,. : :
sugiedota. ‘ • . I xuoau, xycvh owachlouia ± C-

Ar Gnliims Geneialk jzoliucijos apie tai,. kad jie 
A ^aAxmai 'J®neialls į kara atsakys “generaliu 

btreikasr Įstreiku” y— — i
Generalis darbiu i nkų rai., Visos social-dėm'okrh-j 

streikas yra galimas ne vi-j tijos partijos, vis l______________

Priimti formulavimą/ TFad nes gynimą,” kada jai grę- 
galima atsakyti generaliu'šia pavojus iš fašizmo pu- 
streiku į imperialistų karą, sės, o ruošdami kūrą prieš 
tai reiškia klaidinti mases, Sovietų Sąjungą, jie : 
.reiškiamas.atitraukt nuo ko-’.“iš diktatūros” pusės. * 
vos prieš karą tuč tuojaus,! . prįe§ 1914 metų karą 
dabar, laukti, kada bus pra- centristai plepėjo apie tai, 
dėtas karas ir tada,bus pa- kacĮ prįe fam tikrų sąlygų 
skelbtas , “generalis strei- jįe g^ls tėvynę. Karo nie
kas.” Reikia neužmiršti, ko- tu, įtakoje darbininkų kai- 
kioje didelėje slaptybėje ka- rėjimo, jie pasisakydavo ųž 
ras yra rengiamas., Reikia Lenino ir R. Luksemburg . 
neužmiršti, kad kiekviena dėsnius, o dabar jau vėl kai- . , 
kariaujanti imperialistinė pa už Tėvynę. Šios kalbos J Draugės ir. Draugai 
Valstybė stengiasi sudaryti apįe “gynima tėvynės,” “ide* ' 
desėtkus ir šimtus pasiteisi- mokratijos,“^^. ou-
nimų,>; Kad ji yrą nekaltą, krikimą JI Internacionalo, važiav., kuris įvyko rugpjū- 
'kad Ji nenori karo, kad ją jo partijų pasiskirstymą šų-' čio mėn. fiaiš mfeiaiš,”sveiki- 
uzpuolę n* kad ji ^rapriver- lyg buržuazinių logerių. j name Suvienytų

. | r-, * /•' KUasva uaug uniiinin.ų< nei imu.. Ant kiek sočia-demUra- Valstijų .Lmtuyos, A^ntmoS| Karaijaučiaus. jr užpwfea ,šie..., 
tijOs vadai- rengiasi -darbi- ir Brazilijos lietuvius komums-j.

kieti j os fašistams, ji įdaro

jė'dvasioje veikia ir Pabal-

naujo karo.’
,;J'dy$!_ Anglijos Bąldwinai, 

’’į .ęhambęrlai-' 
-j-nai ir Deterdingai pasidarė 

socialistų “d e m o k ratijos” 
Te nešėjais.

Nesenai jie šaukė, kad pa- 'tik nepaskelbė

Jie pritai-’m®» 0 kitam kokia laimė. Kat- 
’ savo rie reguliariai sėdavo, tie per-

s - — v- i u L 7 V ‘ i už fašizmą, ■, . . ; gu karas, bus paskelbtus Sp-. —7
vietuo Sąjungai. . v. ...

iz.L d ’ . parodo prieškariniaiKas čia pasidarė ravir- 1 r
Šutiniai atrodo, kad socialis-L............  , j.-

’tai- vadai.pasidarė.-.daužau kūmose lie draudė., savo# 
■.revoliucini^, ; Bet taip yra bariams dalyvauti-išvien su- g- 
Ain, ; X?.-;..iKomunistais. ■. - > < 1 .

į i Sovietų Sąjunga.' Jie jau tie patys binzai jau kaš- - 
• ‘ v q dabar, .

o__  _______ ... , Ui ’
t!ai yra f buržuazines | valdininkai pradeda kalbėti;

• . • w 1 • a JI 1 1 • ‘ . ______ V1L.J !

Tai dabar ,
ikija^ir kitas’ nuo *‘diktatū-<imatote, kokie tie mielaširdin'gi 
I ros/’ ’ tai yra—Sovietų Są- valdininkai. Kaip kad ant ko,

Aišku, kad socialistų re-

tai ir perdaug mielaširdystės. 
Jie sako, kad iš familijos ne
turi du dirbti, o čia jie vienam 
duoda du darbu. * Vienas po
nas buvo valstijos mainų ins
pektorium ir turėjo darbą 
prie . “relief,” gaudamas po 
$1.25 j valandą. Kitas Su me
dine ar roBerine koja turi 
darbą, o kaip greitai atsirado 
“relief,” taip greitai jo pati 
gavo darbą ir šiandien tebe
dirba. Buvo dar du, kurie tu
rėjo dideles nuosavybes, dai
lius karus, vieną ir troką, bu
vo

jungos. •. f •••
Pirmiau soęialistąi vadai 

visokiais būdais^ bandė ma
gėms ;■ įkalbėti, kad karo 

(daugiau, nebus, v kad apsi- 
į ginklavimas mažėja, dabar 

ai pasakai,nętikės.neį vai- 

dainą apie tai, būk į karą 

o taipgi jie pasiliks ištikimi 
‘‘demokratijai/’ kurios pa- -t

vrn tiktai manpv-! ^inRlavimaS ma?eJa> aaOar X ^niokrt--tai pasakai.,netikės.neį vai- 
aiškiau !kab'ta<f Pe užtraukė naują 

sada ir ne prie visų sąlygų, i stato ’klausimą apie “tėvy- atsakv^'eeneralm %treiku 
Tnv.rniriQxrivno Vocl nna o'vn mo” baris n o-ro_ aLSaKyb_ geiiei dHU SUeiKU,

•j streiku

vyzdžiu stato imperialistinę 
°jir plėšikišką Angliją.

strei- jįe gyls tėvynę. Karo me

rėj imo, jie pasisakydavo ųž

M

D. M. šolomskąs.

Pasveikinimas
Suvienytų Amerikos Valstijų, 
Lietuvos, Argentinos ir Brazi
lijos Lietuviams Komunistams

Antras Kanados Komunistų 
rodo . tolimesnį Partijos Lietuvių Frakcijų Su- 

yažiav., kuris įvyko rugpjū-

Šta ginti1 tėvynę, šalį, dėmo- 
ikratija, nuo diktatūros ir 
T t ir knrl tną viskam onimn blJUS rengiasi • uaim- -įrtininkuose pasekėjų ninkiis karo, metu- išduoti,, tus, .Imkėdąmi, ištvermėj 

T i Kada - bolševikų1‘ delegaci-

>

bosais ant kelių.
Juozas Mockaitis.

Spring Valley, Ill

IŠ LIETUVOS

Rytprūsiuose Išdegė Pievos
“Lietuvos ' Keleivis” rašo, 

kad šiemet nuo karščių išde
gė pievos beveik visuose ryt- 
prūsiuose. Paskutinėmis ■ sa- 

. ., i vąitėmis 'atvyksta f Klaipėdos
mep^os daug ūkininkų-net nuo

na. šienas vežamas į Tilžę, 
lįhčia' perkraunamas :į‘ vagonus ’

Vokie- ‘
ir 

. .komunistiniamę! b.ehamas toliau.
r . , ... ‘tš‘ V i čihi sumažinę muitą nuo 1Įlįstų .Bartijps, Lietuvių ,Ęrakd- mark& w ferfi j už 
.yos savo suvažiavime pasiža-| pei. djeną. pe^ Panemunę bu* dames palaikyti ;kuotąmpnąu-;,vo.,-^benama iUi 500 veži. 
-sius ryšius p.ęr, savo .Cenfro Bet paskutin6mis dieno. 
Bjurą. su-mmėtų salių komu- .g vokiečiai-šienui-įvežti sie- 
nistais nr vieningai dirbti ko-.-na vg, užd.al,g , , 
kumštinį dajrbą*, kurį uždeda 
ant mūsų komųpistįnjs jučĮejL| 

. Suvažiavime pastebėjo-;
me, kad Kaiiados lietuviai ko-!

tą geriausiai paliudija . 04pasiryžimo ............
. _ -'’Pollok1,'- kiiris ‘/Arbeiter i darbe. > Mes ,-Kaųa.dos. Komu

W Važiavo j H nagos taikos. 'Zeitung”' rašė:“priguli, ku-.' 
konferenciją, 1922 nų tada pi; klaįė ir kokiomis vaistys 
■Leninas 'delegaciją- instruk- -bės' formomis viešpatauja.”- 
tąvo; kad negalima genera- Kokiose ■formose' viešpatau- 

įjis tarp kitko' mokino: ■ 
; >. “Gal būtų pati teisingiau-' 
igia taktika tame, kad prade- tai' privalo ginti “demokra- 
Ti nuo pačio griežeiaušio at-' riiVfoi-nvoc
i'metimo panašios minties. .Y. _____ aa^. ----------------------------------------------------------------------------------------- ;

/Pareikšti, kad ypatingai da- “socialistai gins, kaip’sočia- munistai -neblogai įsitraukę į 
'bar, po atsibuvusio karo, tik'listinę valstybę, taip ir de- tarptautinį judėjimą ir sąžin-' fantas' pulk. Liormonas 
patys kvailiausi arba nepa- mokratinę nuo fašistinio už- ' ' 1 
taisomi melagiai gali tvir- puolimo.” Kas liečia “so
tinti, kad panašus atsaky- cialistinę,” tai Pollok paąiš- 
mas į karą1 dar kam nors i kiną, kad jis supranta arba 

■ yra geraš. ' Pareikšti, kad1 grybai socialistų arba tokią 
“atsakymas” į karą streiku valdžią; ‘ kurioje socialistai 
yra negalimas, taipgi, kaip' sudaro koaliciją. Kas lie- 
ūpgalima “atsakyti’^ į karą'čia “demokratinių” įšaliu; 
revoliucija;
žodžių prasmėje..'

!lni streiku atsakyti į karą. ja, tai jau reiškia demokra
tinėse ar diktatūros.. To- 
liaus jis sako, kad socialis-

tiją nuo diktatūros/’ “laisr mas. 
ve.” Toliaus priduria, kad:. ’

yoliucija; paprastoje tų Tai jis nurodo kaipo geriaū- 
\ sį pavyzdį—Angliją. “An-

“Todel aiškinti klausimą gli j a—šalis senos laisvės!”

Konfiskavo ^Memeler 
Dampfboot

Klaipėdos krašto komen- 
‘ rug- 

mgai pildo savo .pareigas, taip pjūčio i d. nutarimu konfis- 
pat neblogai susirišę su , lietu- kav0 iš spaudos išėjusį/‘Me- 
yiais darbininkais,, pastoriuos me]er Dampfboot” 185 Nr. . 
turi didelę ^simpatiją. Lietuvių (pažymėta rugpjūčio '2 d. da- • 
komunistų-,skaičius .Kanadoj ta).
per metus, laiko bevęik per j “Memeler Dampfboot” kon- 
pus ’ paaugo. .Tačiaus dar. yra’ fiskuotas už tįai, kad įsidėjo 
(įaug darbininkų,, kuyie ąkaj- svarbią Lietuvos .užsienio poli
esi save artimais komunistam,'.tikos atžvilgiu žnįą, ąplenkda- 
bet pakalbinti nestoja į parti-,'mas “Eltą” (kas reiškia Lie
ja. Tarp Kanados lietuvių ko- tuvos Telegrafo Agentūra.)
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A. L. D. L. D. ŽINIOS
ALDLD Xll-to Apskričio 
Pusmetinės Konferencijos 
Protokolas

( vo iš Plains, Pa., kad veikimas 
kuopoj yra silpnas, susirinki
mai nėra laikomi reguliariai. 
Kitos kuopos raportų nepri- 
davė ir delegatų į konferenci
ją neprisiuntė, tai apskričio 

ALDLD. XII Apskričio kon-Į komitetui nėra žinoma, ką tos 
kuopos nuveikė per 6 mėne
sius.

ferencija įvyko 29 d. liepos, 
1934 m., First St. ir Wyoming 
Ave., Wyoming Pa. Konfe
renciją atidarė apskričio or
ganizatorė draugė S. Diskaus-Į 
kienė 10:20 vai. ryte.

Mandatų sutvarkymui
skirta draugai M. Rūčienė, A. keliama klausimas prieš ka- 
Botyrius ir A. Navikauskas.'rą ir fašizmą. Taipgi nutar- 
Kol komisija mandatus tvar- ta, kad šis apskritys prisidėtų 
kė, tai trumpai pakalbėjo.1 jei bus šaukiamas Lietuvių 
draugas

Tarimai

1. Nutarta, kad kaip ALD- 
j LD XII Apskričio komitete, 

pa-; taip ir visose kuopose turi būt

trumpai pakalbėjo' jei bus šaukiamas Lietuvių 
r. V. Stankevičius.) V i s u o t inas Suvažiavimas 

Mandatų komisiją, sutvarkius jungtinėse Valstijose prieš 
kad šios 

darytų 
katalikų 
įtraukus.

.... I I3. Už socialūs apdraudos bi- moraliai. ta tam darbui komisija iš 4 dolerių jaunuolių mokyklai/Mūsų kuopos komitetas buvo
lių H. R. 7598, kuris yra įneš-! Lietuvių Darbininkų Susivie- narių, kurie ; pasižadėjo dar- kuri Įvyks Elizabethe, nuo .20( apsileidęs.
tas Jungti n i i] 
grėsė.

4. Priimta 
bendrą frontą 
Valstijų Komunistų Partija, i

5. ALDLD XII Apskričio tai bėga pas tą žmogų ir kai-! žinomoj, Lane 
konferencijos delegatai 29 d. bina, kad nestotų į LDS. Va-j vardas Green 
liepos, 1934 metais, pasižada,I dinasi, patys kenkia LDS, pri- “ ~~ 
kiek išgalės, remti šaukiamą'gulėdami prie LDS ir dar ra- 
viso pasaulio Komunistij Kon- šo, kad LDS nedaro progreso, 
gresą.

Bilų Išmokėjimas

Apskričio komiteto . kelionės1 
ir kitokios lėšos. A. Pietariu-1 
tei 63c; J. Kazlauskui 50c; j 
B. Navickui 64c; M. Rūčie-’ 
nei 64c; S. Diskauskienei 92c;isįeįna pasakyt tiek. 
V. Glaubičiui $1.00. Viso sujag sužinojau, kad 
aukomis per konferenciją iš-'tveriąs 7' ' 
mokėta $8.33. Ižde buvo 
$29.77. Lieka $21.44. Duok
lių konferencijoj surinkta 
$2.65. Apskričio iždas $24.09.1

Nutarta metinę konfeienci- kui, žinoma, turėt progą dau- 
loilrvfi Wilkps Rnrrinnsp. ’ v_ . i _ , , • • > __  'i I

Valstijų Kon- nijimas gauna po keletą nau- buotis pagal savo išgalę. 
I jų narių. Tik kaikurie skloki- ko girdėti, 

rezoliucija už ninkai ne tik patys bėga iš paėmė labai 
su

Te- 
kad muzikantus 

gerus, svetainę 
Jungtinių LDS, bet dar kur sužino, kad gavo taipgi labai patogią, prie

i naujas narys nori įstot į LDS,'naujo gero kelio, veik visiem 
i St. Svetainės 

t Hali, adresas 
R. D. No. 3, Uniondale, Pa., 
tuoj už Forest City. Scranto- 
no draugai jau buvo toj vie
toj 1931 metais, tai gali žino
ti Piknike bus visokių už
kandžių ir gėrimų. Todėl už

tino-i kviečiame visus draugus ir 
l drauges, pažįstamus ir nepa-

rugp. Spaudos piknikai!, ku-( 
ris Įvyks 25 d. rugp. 
Rock, West Orange, N. 
buso komisija pranešė, 
busas paimtas ir kelionės kai- ; mitetas imasi už darbo, 
na bus 50 centų 
abi puses. Busas 
LDP. Kliubo, 408 
2 vai. po pietų.

Jau antru sykius kuopoj 
tapo svarstyta klausimas žu
vusio Šios kuopos korespon 
dento, kuris nemato

, Rugpjūčio 4 dieną buvo su- 
Eaglej šauktas kuopos susirinkimas, 

! iškritikuota valdyba ir išrink- 
kad i ta kiti draugai į komitetą. Ko?

ypatai į; 
išeis nuo1
Court St.,

Draugai, jums visiems yra 
žinoma, kokią svarbią rolę. * 
vaidina Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas. Ačiū jo 
veikimui, atnaujinta kova už 
paliuosavimą Tom Mooney, 

'(jam pavyko paliuosuoti po 
reikalo kaucija kovinga negrų orga- 

aplankyti nei kuopos susirin- nizatorių Herndoną, tik TDA-. 
kimus. Būtų gerai, kad jisai. kovaį a£įu dar įki šiolei kapi- 
atsišauktų. Visgi nemanoma, talistai nesudegino Scottsboro 

9 negrus jaunuolius, kuriuos 
niekas dar kaltina tik todėl, kad jie pri- 

tai ir kuopa • k]auso rIiegrų rasei. Ir dauge-
1 bent kokią jį kitų didelių kovų TDA. ve- ; 

jieškoji- da darbininkų veikėjus. .!
Tarptautinio Darbininkų* *

Tai demagogiškas darbas.
Kas liečia Komunistų Parti

ją ir lietuvių sekciją, tai ne; 
“N. G.” “Darbininkui
ti apie jos narių stovį. . - - ■ . «. —

Dabar kas liečia J. B. tiks- žįstamus atsilankyti, o visi bu
rtus tam naujam kliube. Pri-, ske užganėdinti.

Kuomet Visus kviečia pikniko rengi-
1 Patersone m0

Lietuvių Demokratų
Kliubas, kad remt Roosevelti- 
nę politiką laike rinkimų ir 
kad po rinkimų gaut lietu
viam policmanų darbus ir pas-

Komisija.

kimus.
atsišauktų.
kad draugas esi labai turtin
gas, todėl tave 
“nekidnapino,” 
nemano duoti 
“nagradą” už jūsų w 
mą. Atsišauk, brolau!

Baigiant, reikia^ pasakyti, j Apsigynimo susirinkimai atsi-. 
kad mūsų kuopa šiais metais būna kas antras ir paskutinis 
kur kas geriau gyvuoja, ne- šeštadienis, 185 Jersey Ave.;’ 
n-n vxnvnn; nac - --------------- Ateikite VISI ir VI-

Elizabetho Žinios. Ir 
nariai

žygius ir eitų prie 
darbininkų, kad 
į prieškarinį ir 
veikimą.

2. Nutarta, 
kuopų susirinkimuose 
diskusuojama, ką yra nuvei
kus K. P. visam pasaulyj ir 
kokius darbus atlieka kriziui 
besitęsiant Jungtinėse Valsti
jose. :

3. Nutarta, kad kuopų susi-! 
rinkimuose reikia visuomet tu
rėti ant dienotvarkio apie vie
tinį veikimą, kaip tai, apie be-

mandatus, pranešė, kad atsto- karą ir fašizmą, 
vauja 7 delegatai nuo 4 kuo-| organizacijos n 
pų. Bet vėliaus pribuvo da;
6 delegatai, keturi nuo 20 
kuopos, Binghamton, N. Y. ir 
2 39 kuopos iš Scrantono. Vi
so 13 delegatų nuo 6 
Apskričio komiteto 7 
kuriems buvo suteikta 
džiamas balsas. Viso 
rencijoj dalyvavo 20 
Paskiaus Apskričio sekretorius 
pateikė dienotvarkį, kuris bu
vo priimtas.

Rinkta konferencijos prezi
diumas: Pirmininku išrinkta 
A. Botyrius, sek. V. Glaubi
čius. Rezoliucijų komisijon 
įėjo J. Visockis, K. Arisonas ir 
J. Stankevičius. Perskaity-* tus klausimus, surištus su dar- kas 
tas protokolas iš metinės kon-jbininkų kovomis, 
ferencijos. Protokolą per

juos 
priešfašistinį:

kur kas geriau gyvuoja, ne-...... -■
gu pernai, nes praeitais me- į cliffside.

* sos.
ILD., Kuopos Sekretorius.

Tas gana įkyrus visiems vy
riškos lyties gyventojams 
“poll tax” tapo i 
per New Jersey seimelį, 
įstatymas tapo atmestas 
trą dieną gegužės, bet 
panaikinimas įėjo galion 
šiame, rugpjūčio mėnesy.

“Poll tax” po dolerį į 
tus mokėdavo kiekvienas 
valstijos vyriškos lyties asmuo, 
sulaukęs virš 21 amžiaus. Nuo 
“poll tax” mokėjimo buvo pa-j 
liuosuojami šie asmenys: buvę- 
jūreiviai bei kareiviai ir ugnia-j 
gesiai, taip pat ubagai, idiotai,1 
bei milicijos kareiviai.

“Poll tax” panaikinimas į- 
vyko todėl, kad šis įstatymas 
negalima buvo įvykdint gyve
nimam Didžiuma vyriškos ly
ties gyventojų šių taksų nemo
kėdavo.

ją laikyti Wilkes Barriuose. , 
Konferencija užsidarė 4:30 

vai. po piet.
Pirmininkas, A. Botyrius, 
Sekretorius, V. Glaubičius.

žyt galvas darbininkams laike 
streikų, tai nuėjau į tą susi
rinkimą, ir aiškinau susirin- 
kusiems, kad tarpe republiko
nų ir demokratų nėra jokio 

! skirtumo, kaip vieni, taip ir 
; kiti yra įsivėlę į šmugelius ir 
(korupcijas; kaip vieni, taip ir 
! kiti yra susitepę darbininkų 

. . * kraujų laike streikų ne tik Pa-
Naujosios Gady- • tersone, bet visose Suvienyto- 

j se Valstijose. Tad su tokiais 
! kliubais darbininkam nepake- 

Naujos Gadynės” num. 31' Hui. Ir daviau įnešimą, kad 
. | tilpo aprašymas po antgal- sutvert Lietuvių Darbininkų 

darbių tarybas, streikus ii ^i-,viu “Nojaus Arka”, “Darbiniu- į Piliečių Politinį Kliubą, kuris 
..„j” rašo: Patersone susitvė- j darbuotųsi laike rinkimų už 
re Lietuvių Piliečių Politinis ■ darbininkų statomus kandida- 

, ,s. j 4. j ; 4. Kad visuomet susirinki-'Kliubas. Jo iniciatoriais buvo' tus.
skaičius, buvo padaryta daug, reikia diskusuoti kain rooseveltiniai demokratai, bet Tai sklokininkai, būdami su- 
pastabų, kad nekurie klausi-i Jaik ti narįus §įoj organiza-.kadangi tverdami tą kliubą jie sirinkime neparėmė mano įne-

• . • w v i 1. ŲCll CllIY ¥ 11 llClJLJLiiO OAVJ Vlt,CUllZjčX • o c u | -mai netaip yra užrašyta. Bet1.. - - . . . . • v. .... .. , 4. i i u _ 'cijoj, ir kaip įtraukti naujus. •
kad protokolas nebuvo aPs“, Nutarta> kad deiegatai, kurie susitvėrė tikra 
kncio sekretoriaus užrašytas tet j kuopas, imtų atsa-,~visų veislių po porą, čia įlin- 
o tik nukopijuotas, tai sunku . . J ... ... I 1 r zxl 4- rx rt v>/xvxiilxl,lr/x>x it IrrxvAZxii

atitaisyti, tai tapo priimtas.1 
Vienas delegatas davė įneši-. 
mą ir įnešimas buvo priimtas,' 
kad neleisti ilgiau kalbėti vie
nu klausimu, kaip 5 minutes. !

Išdavė raportą apskričio or
ganizatorė ir sekretorius. Ra
portai priimta. Raportai iž
dininko ir finansų sekreto
riaus atidėta iki apskričio 
miteto posėdis sutvarkyt. 

Kuopų Raportai

kuopų, 
nariai, 
spren- 
konfe- 
ypatų.

ko-

kad ALDLD 
būtų

Paterson, N. J
Atsakymas _________  — —

nes” Korespondentui, Kuris Į
Pasirašo “Darbininkas

sušaukė visą margą svietą, tai; Šimo ir įnešimas nupuolė. Bet 
Nojaus Arka” | jie parėmė įneštą vardą: Liet- 

■ Piliečių Politinė Forma ir 
i komybę palaikyti kuopose ge-'^o keletas republikonų, komu- už tą įnešimą balsavo. Gi se- 
resnę tvarką ir kad nariai del Ristų, du opozicionieriai, o liku-' kančiam susirinkime aš nega- 

neapleistų si dalis tai beprincipiniai ele-jlėjau dalyvaut, tai demokratai 
mentai, kurie nežino, ko jieško. sudarė didžiumą su sklokos 
Į tą kliubą J. Bimba nuėjo su pagalba ir beprasmį kliubo 

demokra- vardą pakeitė į Lietuvių De-

: menkų priežasčių 
organizacijų.

Taipgi nutarta, kad apskri
čio komitetas pasiųstų vieną 
iš komiteto narių, kad apva- , 
žiuotų per visas kuopas, kad; klausimą: Bet ko 
augščiau suminėtus tarimus 
kuopos vykdytų ateityje.

5. Pakelta klausimas I 
link dabar leidžiamos litera
tūros.

tikslu “sukovinginti” -----v ------ -
tiškus politikierius. Ir stato mokratų vardą 

, įen eįna 
tūli opozicionieriai?” “Darbi
ninkas” sako: Bet šitie poli
tikieriai šimtą sykių gudresni 

kas už Bimbą. Jie mato kaip la- 
— ‘į bai bimbinės organizacijėlės 

Apkalbėjus, buvo vien-1 Skursta, tūlų jau nei vardo
Raportas 20 kuopos iš Bmg- balsiai užgirta, kad žurnalas' nesigirdi: Tarptautinis Apsi- 

---------- “gviesa pilnai atsako šiuo1 g 
Turejoi jaikų į darbininkų klasės rei-jsekcija neturi

hamton, N. Y. Susirinkimus
laiko sykį į mėnesį.
du parengimus ir dvejas pra-jkaius. •
kalbas. Literatūros laike 6 Į numeris žymiai pagerintas, 
mėnesių išparduota už $12.45.! — - -
Viso įeigų turėjo $70.05. Iš-
aukauta “Daily Workeriui”

Šviesa” pilnai atsako šiuo!gynimas palaidotas; partijos 
i nei 5 narių;

Taipgi antras žurnalo ALDLD 84 kp. vartojama du- 
beltava aritmetika; naujas 

Nebaigtuose reikaluose pa- Susivienijimas nedaro jokio 
kelta klausimas kas link Aj pr0gres0e Tokių organizacijų 
Miliausko, nes ant jo per me- Vadui (J. Bimbai) kaip tik ir

$2, jaunuolių suvažiavimui $2, tinę konferenciją buvo pada-'tinka glaustis po demokratiš- 
į ALDLD. Centrą $1 “Lais- ryta užmetimai, kad jis nesu-'kų politikierių sparnu, o šie 
ves preso fondui $2, Lais- grąžinęs pereitą metą per jam simpatijų ir komplimentų 
. co Bendrovės suvažiavimui “Laisvės” pikniką surinktų už nesigaili.vės" .
$2, Tarptautiniam 
Kongresui $2.

.Moterų įžangos tikietus pinigų. Bet Matote, prirašyta ciela tira-

lty V CIl LVJ (UBO Į fe

panaikintas* tais kuopos ižde pinigų kaip 
Šis ir nebuvo, o šiemet jų turime 
an- gana gerai delei kuopos rei- 

pats 
tik

me- 
šios

kalų. O tas įvyko todėl, kad 
keli nauji ir seni nariai labai 
daug darbavosi -šiam reikalui.

“L” Reporteris.

Cliffside, N. J

“Pasižiūrėk į Jonuką,"

AŠ sakau

15 dieną rugpjūčio ALDLD 
54 kuopos susirinkime na
rių 
bių 
ta,

Ateikite Į TDA. Susirinkimą

Kaip matosi iš darbininkų 
spaudos, tat Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo kuopos

! <pradėjo smarkiau veikti. 
Daugelis iš jų ruošia susirinki
mus ant gatvių, rengia pikni
kus naudai politinių kalinių, 
renka aukas, bet pas mus, 
Cliffsidėje, išeina atbulai. 
Kaip tik prasidėjo vasara, tai 
pas mus nustojo veikusi TDA. 
kuopa, per kelis mėnesius ne

dalyvavo gana daug, svar-jbuvo susirinkimų, o tuom me- 
nutarimų daug nepadary-itu buvo daug didelių darbi-
apart paaukavimo penkių ninku streikų ir kitokių kovų.

jog 
jis

Bet aš iš patyri- 
negalima įtikinti 
darytų, kas jam

atsiliepiu j savo ber-

NEsunku MAN suprast, kodėl 
vaikai—ir suaugę taip pat—turė
tų gerti pieną, 
mo žinau, 
vaiką, kad 
naudinga.

Todėl aš
niuko jgimtą norą būti didesniu 
ir stipresniu už kitus vaikus, su 
kuriais jis žaidžia. “Pasižiūrėk į« 
Jonuką,” aš sakau. “Tu nenori, 
kad jis būtų stipresnis už tave, 
ar taip? Todėl gerk daug pieno, 
nes visi drūti vyrai geria pieną.” . •

Aš jdedu geriamuosius “šiau- 
dus” j stiklą ir sutaisau pieną 
įvairiais būdais, taip kad jis la
biau patrauktų. Tai yra vienas 
tikras būdas pertikrinti vaiką, 
kad GERT DAUGIAU PIENO; • 
TATAI TAU NAUDINGA.

v<axv<<^. Ir kaip ku
rie sklokininkai įeina į valdy-1 
bą. žinoma, kad ne tik kad( 
aš neisiu į tokį demokratų! 
kliubą, bet jokiam susipratu-j 
šiam darbininkui nepakeliui 
su tokiais kliubais, kurių tiks
las yra palaikyt kruviną kapi
talistinę tvarką. Taigi, aš ėjau1 
į tą susirinkimą, kad išaiškint 
darbininkam demokratų kliu
bo » kenksmingumą delei dar
bininkų. Ir kaipo į tokį ne
stojau. O sklokininkai įstojo 
į demokratų kliubą su tikslu,1 
kad gaut darbus policmanų ir 
laike streikų daužyt darbinin-1 
kams galvas. |

Tai matote, darbininkai: 
komunistų keliai ir.tikslai ski
riasi, kaip ugnis nuo vandens,'

Da^ 
su tikslu,'bar, aš manau, bus aišku (jei- _ ’ 1... I •• • 1 \ • UIT z. .. i

PUIKUS OPERETISKAS
KONCERTAS

YRA RENGIAMAS ARTISTĖS

K. Menkeliuniutes
kurjs įvyks

, . X1S0 IŽ’! Pasirodė, kad užmetimai netu- da ant darbininkiškų organi-'nuo ’ sklokininkų tikslų,
de turi $46.99. Taipgi kuopa ri nė mažiausio pamato, dau- zacijų ir ant J. B. su tikslu,1 b.., bu,
dalyvavo pirmosios gegužes giau panašūs į asmeniškumus. kad diskreditavus darbininkų! gu jis nori suprast) ir‘t

• i v v • • ♦ i T1U t ci I* t ei VIS Šit 1 akyse. Bet tik visa bėda, kad; J
dalyvavo pirmosios

tės apvaikščiojime.
Raportas 39 kuopos, Scran

ton, Pa. Užsimokėjusių narių 
turi 21 vyrų ir 6 moteris. Nau
jų narių gavo 8. Tai viso turi 
užsimokėjusių narių 31. Da 
yra neužsimokėjusių 14. Tu
rėjo dvejas prakalbas ir daug 
parengimų, bet pelno nedajig. 
Išaukauta darbininkų svar
biems reikalams . $15.50. Su
sirinkimai laikomi kas mėne- 
sis, bet nebūna skaitlingi.

Raportas 97 kuopos, Ply
mouth, Pa. Narių užsimokė
jusių turi 
turėjo 5, 
Pelno turėjo<$20.62. Išplati
no literatūros, gegužės pirmą 
dieną pardavė 20 kopijų 
“Daily Workerio” ir 30 žen
klelių.

Išaukauta Komunistų Par
tijai $2, “Laisvės” 
suvažiavimui $2, 
preso fondui $2,

17, susirinkimus 
parengimą vieną.

Raportai apskričio komite- “NT. G. 
to kas link buvusio parengto 
baliaus “Laisvės” naudai ir 
pikniko XII Apskričio naudai 
priimta vienbalsiai.

Nauji Sumanymai

Nutarta, • kad ateinantį 
denį surengti du maršrutu: 
vieną agitacijos reikalais ir 
kitą Dr. J. J. KaškiauČiui, 
sveikatos klausimu.

Nutarta, kad apskričio ‘ko
mitetas nuskirtų kvotą visoms 
kuopoms, pagal kolonijos di
dumą, busiančiam vajui.

Nutarta iš apskričio iždo 
paaukoti $2 del pasiuntimo 
delegatės į Paryžiaus moterų 
kongresą ir $2 Komunistų Par
tijos

ru-
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947-959 Willoughby Ave., Broolyn, N. Y

šėrininkų 
“Laisvės” 
“Laisvės” 

Bendrovės suvažiavimui 
jaunuolių suvažiavimui 
Bedarbių Tarybai $1. 
$12. Ižde turi $14.68.

12-tos kuopos delegatas iš 
Pittston, Pa., raportavo, kad 
kuopoj veikimas yra geras. 
170 kuopos delegatas raporta-

$1,
$2, 

Viso

rinkimų kampanijai.
Rezoliucijos

Protesto rezoliucija prieš 
karą ir fašizmą ir prieš impe
rialistų rengimąsi užpulti So
vietų Sąjungą.

2. Už paliuosavimą Vokie
tijos K. P. vado draugo Thael- 
manno, kuriam gręsia mirtis 
nuo budelio Hitlerio, už tai, 
kad drg. Thaelmannas gynė 
Vokietijos darbo klasės reika
lus.

Bet tik visa bėda, kad; 
’ korespondentui tas! 

labai nevyksta. Dabar pažiū
rėsime, kaip ištikrųjų yra.

ALDLD 84 kp. jokios du- 
beltavos aritmetikos nevarto-j 
ja. “N. G.” korespondentai; 
sprendžia kitus pagal save. 
Jie išmoko šūkaut, kad visas 
svietas su jais. Jie iš vieno 
dešimt sau maliavoj a, tai ma
no, kad ir kiti taip daro. Pa- 
vyzdin, jie rašo per “N n ” 
kad jų piknike, ~ 
Ulmer Parke buvo apie trys' mažai, nes norėjo išgirsti ra 
tūkstančiai žmonių. Bet žmo-l portą nuo knygų 
nės bepartyviai, kurie buvo'mo komisijos.
“Laisvės” ir “N. G. 
se, Ulmer Parke, 
“N. G.” piknike nebuvo nei 
trečios dalies tiek žmonių, 
kiek buvo “L.” piknike.

Bet jeigu kas bandytų sa
kyt, kad “L.” piknike buvo 
apie 10,000 žmonių, tai ir iš
eitų dubeltava aritmetika. Bet 
“L.” takių nosensų svietui ne
skelbia, tą “garbingą” darbą 
palieka “N. G.” ir jos kores
pondentam.

ALDLD 84 kp. gyvuoja ge
rai ir veikia pagal išgalę, pri
sideda prie darbininkiškų or
ganizacijų vedamų kampani

jų, kaip finansiniai, taip ir.

korespondentui, kodėl jo va
dinami opozicionieriai eina į 
demokratų kliubą.

J. Bimba.

Forest City, Pa
Iš ALDLD 219 Kuopos 

Susirinkimo

Susirinkimas įvyko rugpjū-
N. G.”,1 čio 5 d. pas Kandrotus ant 

Brooklyne,| farmos. Narių atsilankė ne-

peržiūrėji- 
Bet nepribuvus' 

piknikuo-. vienam komisijos nariui ir ne-| 
sako, kadlsant praeitų metų valdybos: 

nariams, tapo atidėta kitam | 
susirinkimui. Visi tie dalykai 
bus atlikta sekamam susirin
kime. Todėl privalo būti visi 
komisijos nariai, taip pat pra-; 
ėjusių metų valdyba, tuo bū-( 
du galėsime pataisyti, kasi 
knygose netinkamo. Ir ant! 
toliau mūsų kuopoje neturi 
būti tokių klaidų.

Po tam ėjo tarimas, kad; 
mūsų kuopos (ALDLD 219 ir 
LDS 27d bendrom pastangom 
surengti pikniką darbininkų 
naudai. Nutarta pikniką su
rengti rugpjūčio 26 d. Išrink-

Prasidės lygiai 
4 valandą po 

piety

koncertui
bus šokiai prie 
puikios E. Be- 
niulo orkestros.

ĮŽANGA: 

$1.00, 75c., 50. 
ir šokiams 40c.

Publika, kuri lan
kė K. Menkeliu
niutes koncertą 
pereitais metais 
dar ir šiandien 
minavoja, kad 
puikus buvo. Bet 
šį kartą bus dar 
geresnis, nes ja
me dalyvauja ir 
šiemeta nekurie 
tie patys geri ar
tistai, ir dar prie 
jų prisideda gra
žus būrys naujų 
artistų, k,u r i e 
mūsų publikai 
dar nebuvo gir

dėti.
K. Menkeliuniutė

Koncerte dalyvauja vienas garsus violinistas, Alfredo Nano; Rosa 
Sentrelli, soprano; V. Tamkiutė, mezzo-soprano; Candido Canfora, 
tenoras, operos artistas; A. Višniauskas, baritonas, kuris turi labai 
gražų gamtos apdovanotą balsą* Jis pastaraisiais laikais labai aty- 
džiai lavinosi su vienu iš geriausiųjų profesorių ir kiek teko girdėti jis 
padarė 'labai dideles pažangas. šią puikią naujieną publika turės 
progą išgirsti K. Menkeliuniutes koncerte.

Taipgi dalyvauja mūsų žinomas tenoras Kazameika ir pati, K. Men-« 
keliuniutė. Šiame koncerte bus sudainuota labai daug įvairių dainų 
operetiškų geriasių rinkinių. Taipgi liaudės ir komiškų dainelių.

K. Menkeliuniutė dainuos visokių duetų beveik su kožnu artistu, 
kuris dalyvaus šieme programe. Vėliaus paaiškinsim plačiau per 
laikraščius, taipgi tikimės turėt ir daugiau dainininkų, kuriuos pagar
sinsime vėliaus.

Širdingiausiai kviečiam visus atsilankyt.

Alfredo Nano; Rosa

Rengėjai.



V. ■
r 'y ■
% * .y?’ >£' T

Ketvirtas Puslapis Pirmadienis, Rugp. 20,

LEDAI I PRALAUŽTA Parašė
VALSTIEČIO SŪNUS

Pittston, Pa Baltimore, Md.

i Prieš Audrą
(Tąsa)

—Heilo! Heilo! Kas šaukia?
—Pons gubernatoriau, čionai prie dra- 

to Toledo miesto majoras Klotz, šerifas 
Krieger-ir pulkininkas Conelly. Turime 
pasakyti, kad raudoni svolačiai sukilo 
prieš konstituciją. Jau kelinta diena ei
na vaina prie Auto-Lite fabriko. Apgul- 
dinėja ir mušasi su policija. Reikalinga 
Nacionalė Gvardija.

—Taip, bet Toledo mieste jos turite.
—Turime, bet žinai; pons White, čia 

vietiniai...
—Suprantu. Tiems pasitikėti negali

ma. Gerai, greitai prisiųsiu 
cionalę Gvardiją iš sostinės 
Kiek jums reikia?

—Velnias žino, tūkstančiai 
Sukilo.

—Prisiųsiu devyniolika kuopų, porą 
trejetą tūkstančių. Jie padarys tvarką.

—AČiu, pons gubernatoriau.

jums Na- 
Columbus.

raudonų...

Iš Mūsų Veikimo
Vietinė A.L.D.L.D. 25 kp.

negalėjo 
Ten juos 
oficieriai

Ketvirtadienio rytas, 24 d. gegužės. Vi
są rytą pertraukomis lyja lietus. Šal
ta... Bet nepaisant lietaus ir šalčio tūk
stančiai darbininkų apguldinėja Auto- 
Lite fabriką. 6:20 vai. ryto sukriokė 
mieste motorai: 900 gvardiečių ir 44 ofi
cieriai, pirma^ Nacionalės Gvardijos bū
rys, pribuvo į Toledo. Jie važiavo ar
mijos trekuose. Iš trokų kyšojo kulka- 
svaidžių vamzdžiai. Po keturis gvardie
čius stovėjo ant trokų kraštų ir laikė 
rankose nuodingų gazų bombas. Visi 
gvardiečiai užsidėję ant veidų apsaugo
jimo nuo gazų maskas, kaip kokios mir
ties giltinės. Ant jų galvų blizga plieno 
kepurės. Šautuvai užtaisyti ir su priseg
tais blizgančiais durtuvais.

—Vo-o-o-om! V-o-o-o-m!—kriokia tro
kų ragai. .

Jie atūžė tiesiog prie Auto-Lite fabriko 
ir kriokdami važiavo ant streikuojančių^ 
darbininkų. Darbininkai pasitraukė į į 
šalis. Paskui kareivių .pilnus trokus at- 
dundėjo karo lauko virtuvės, vežimai su 
amunicija ir kitais karo pabūklais. Tik
ras karo vaizdas.

Gvardiečiai jauni, visi tarpe 17 ir 23 į 
metų amžiaus. Daugelis jų nespėjo nei 
pradinę mokyklą baigti, tėvai 
užlaikyti ir jie stojo į gvardiją, 
ponų ir kapitalistų sūneliai - 
prirengė prieš darbininkus.

Gvardiečiai greitai iššoko iš trokų ir 
oficierių komandoje su atstatytais dur
tuvais, koja kojon puolėsi prie darbinin
kų. Darbininkai tartum krūptelėjo ir 
atšoko kiek toliau nuo fabriko. Gvardie
čiai maršavo Champlain, Chestnut, Mi
chigan ir Mulberry gatvėmis, kurių ply
tos buvo išardytos kovoje streikierių su 
skebais. Praeitos dienos ir nakties ko
vos pėdaskai ant vietos: gulėjo atskalos 
gazų bombų, pagaliai, apversti ir sudau
žyti automobiliai. Gvardiečiai rikiavosi 
ir į kitas gatves ir užimdinėjo strategi-' 
nes pozicijas, išstatydami kulkasvaidžius. 
Bubnai tratėjo.

Gvardiečiai puolė darbininkus ir atstū
mė atgal nuo Auto-Lite fabriko. Po to 
pradėjo iš fabriko lysti, turtum kokie va
giai, besidairydami, strėiklaužiai. Jų vei
dai buvo pilni išgąsčio ir suvargę. Jie 
fabrike išbuvo virš 24 valandas, bombar
duojami plytomis.

—Vyrai, rytoj ateikite į darbą,—^tarė 
išleisdamas juos vyriausias užveizda.— 
Dabar pribuvo armija ir galėsite ramiai 
dirbti.

Bet daugeliui streiklaužių išgaravo no
ras skebų darbą dirbti. Jie džiaugėsi, 
kad gali išnešti savo kailį. Superinten
dentas apsiriko, jis nesuprato, kad tą 
ketvirtadienį darbininkai dar su didesne 
energija apguls Auto-Lite fabriką ir nie
kas nenorės kišti nosį, kur eina streikie
rių kova su gvardiečiais. 

<
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Toledo darbininkai sužinojo, kad prieš 
jų 'brolius pribuvo armija. Neapykanta 
ir pasipiktinimas pradėjo plėstis. Dauge-

buvo tankiau.
vienas darbininkas ir 
bomba sprogo prie jo 
veidą ir akį išdegino.

lis darbininkų, kurie kitur darbus turėjo, 
tą rytą nėjo į darbą, bet maršavo prie 
Auto-Lite fabriko. Visi bedarbiai, mo
terys ir vaikai traukė prie fabriko. Jie 
sarmatino gvardiečius.

Dešimtą valandą gvardiečiai durtuvais 
ir bombomis puolė susirinkusius darbi
ninkus. Darbininkai pasitraukė, bet 
greitai ir vėl pradėjo gulti... Vienuolik
tą valandą gvardiečiai, mėtydami į minią 
bombas, puolė ant darbininkų, kad pra
plotus savo lanką. Darbininkai atsakė 
akmenimis ir plytomis. Gazo bombos 
jau nebaugino darbininkus. Daugelis iš 
vikresnių pagriebdavo bombas pirm jų 
sprogimo ir metė atgal į kareivius. Tada 
gvardiečiai pradėjo mesti K.O.S.N. nuo
dingų gazų bombas, kurios smaugia au
kas ir nuo šių gazų tik per kelis mėne
sius žmogus vos atsigauna. Bombos 
trukdamos daugelį darbininkų sužeidė 
skeveldromis, nes kareiviai jas metė ten, 
kur darbininkų

—Oi,—suriko 
parpuolė. Gazo 
veido, apdraskė
Jo draugai pagrobė darbininką ir nuga
beno į ligoninę.

Bombos buvo mesta atgal į kareivių 
tarpą ir jie dar daugiau pasiuto. Gvar
diečiai puolėsi su durtuvais. Vienam 
penkiolikos metų vaikinui durtuvu per
vėrė šlaunį. Kelis darbininkus durtu
vais sužeidė į krūtinę Jr rankas.

—Sūnau, ką darai? — suriko vienas 
darbininkas. — Aš pereitame imperialis
tiniame kare buvau ir buvau sužeistas į 
pilvą. Aš žudžiau vokiečius, bet aš ne
žudyčiau savo krašto darbininkus!

—Nutilk, tu raudonasis komuniste!— 
rėkė su įraudusiu veidu gvardietis. — 
Jūs, kalės vaikai, ardote tvarką, sukilote, 

| 'kad nuversti Roosevelto valdžią, sunai
kinti konstituciją ir Ameriką sujungti 
su Maskva!

—Melas, sūnau, melas!—šaukė darbi
ninkas, laikydamas kareiviui už šautu
vo. — Mes kovojame už duoną, mes ga
vome į valandą po 20 ir 35 centus. Mes 
negalime pragyventi. Ar tai sukilimas, 
kada mes reikalaujame pakelti algas?

—Šia tau, tu kalės vaike!—suriko ofi- 
cierius, kirsdamas darbininkui į galvą re
volverio kambliu.—Šia tau !

Darbininkas apsipylė kraujais ir su
kniubo. Kareiviai oficierių raginami 
vaikė darbininkus.

-^U-u-u! Jūs prakeikti komunistai! 
Mes jums parodysime revoliuciją!

—Kareiviai, kitur gal būti ir jūsų tė
vus taip daužo kiti kareiviai, kada jie 
•reikalauja pašalpos arba pakelti...

—Šia tau agitaciją,—smogė darbinin
kui į galvą oficierius.

—Sūneliai, nešaudykite, nemuškite 
mus,—kalbėjo senyva^ir raiša moteris. — 
Jūsų vieta yra su mumis. Mes kovojame 
už duoną.

—Vyti tą ražganą! Mušti—kriokė ofi
cierius išvertęs, kaip bulius akis. Muš
ti!.. Kareiviai, nesikalbėti su tais rau
donaisiais kalės vaikais! Marš pirmyn! •

10.
—Taip, ponas pulkininke,—tarė saliu

tuodamas kapitonas Ralph H. Cannon.— 
Raportas prirengtas.

—Galite išduoti, — atsakė pulkininkas 
lW. L. Marlin ir jam pritariančiai link
telėjo galva generolas Liudvig C. Conelly.

—Du raudoni komunistai nušauta ir 
keletas desėtkų sužeista. Ant Chestnut 
ir Michigan gatvių davėme tris kąrtus 
po 50 kulkų į minią, kuri metė į mus< ak
menimis. Keturis sužeistus suėmėiųe ir 
nugabenome į ligoninę, kitus streikięriai 
nusinešė. Vienas peršautas per kaklą 
mirė ant vietos, o kitas mirė vežant į mo
terų ir vaikų ligoninę. Aš daviau įsaky
mus kareiviams šaudyti, nes streikieriai 
pradėjo tikrą revoliuciją,, mėtydami mus 
plytomis,ir akmenimis.../

—Pons, kapitone, ar yra kas iš karei
vių sužeista?—užklausė generolas - L. 
Conelly.

(Daugiau bus)

latvių organizacijų suvažiavi-j 
mas. Dalyvavo 28 atstovai* 
nuo 20 latvių organizacijų.

Suvažiavimo tikslas — su
daryti. centralinį organą lat
vių visuomeninių ir kultūrinių 
organizacijų Lietuvoje su būs
tine Šiauliuose, kaip pato
giausioje tam tikslui geografi
niu žvilgsniu vietoje, ir iš
spręsti latvių švietimo bei kul
tūros reikalus Lietuvoje.

Mirė Philadelphi- laikytame susirinkime 6 d. rug- 
po . operacijai, pjūčio Lietuvių Svetainėje ap- 

laiko bėgamus 
klausimus. Draugai ir draugės 

■privalo dalyvauti rugpjūčio 26 
dieną Komunistų \Partijos ren
giamam išvažiavime, .kuris 

, įvyks Greenwood Electric Park, 
i “Laisvės” pikniko rengimo ke- 
i liauti 2, d. rugsėįo į Vytauto 
■parką komisija pranešė, kad 
(darbo dar daug nariams reikės 
padėti, nes NRA žymiai tuš
tina lietuviams kriaučiams kiše- 
nius, ypač šiuomi laiku. Bet 
tikslas bus atsiektas, baltimo- 
riečių bus užtektinai “Laisvės” 
piknike.

Bus tai bus ne tik linksmin
tis, bet ir dirbti. Mūsų penki 
“udarninkaiJ. Jasaitis, Rj . 7 IStaniutė, M. Stanienė, A. Jana- 
vičia ir M. Seimys vyksta šešta-1 
dienį draugams philadelpilie
čiams kiek galima daugiau pa
dėti. Tai geras solidarumo pa
vyzdys.

Jau Baltimorės 40 draugų iri. . . . . ...., . tojai prie kapitalizmą,draugių yra pilnai uzsimokeju-Į 
šių duokles į ALDLD centrą. . , . > . . . *, . •... . ,. Water būrio Lietuvių NelaimesKaipo krizio metu, tai pagirti
na. Knygius aplaikė 30 kny- f

■per operacija ant aklos žarnos, gučiu “Kodėl Turės Įvykti. Ko- vių. štai ir vėl vienas jaunas i ir praleist linksmai dieną. 
Buvo dar jaunas vyras, apie munizmas' Tikimės, jogei ne i lietuvis nusižudė, nusišovė.
40 m. Palaidotas ant W. Wy- vien šėpos stalčiuje, bet kiek-1 Tai Jonas Endrikis.

viename susirinkime matysime.' žmonės kalba. Sako, kad nu- 
pardavinėjant, nes knygutės tu- į sižudymo priežastis buvo šei- 
rinys pilnai atsako šiandieni-! myniški nesutikimai. Nelabai 
niams klausimams. Well, kny-' senai buvo vedęs, turėjo vieną 
gius pilnai tą atliks.

Nepamiršta nei rugpjūčio 1 
dienos demonstracijos.

Taip ji jau praėjo, bet Lyga bai dikčiai susižeidė.
Prieš Karą ir Fašizmą dar daug ! namo ir taisė langą pasilypė- 
neišmokėtų bilų ant rankų turi. jęS< Paslydęs griebėsi už lan- na lietuvė, draugė Ida Yonikiutė, ku-

Mirtys, Darbai, Parengimai
Liepos 20 mirė drg. Antanas 

Baltrušaitis, 
jos hospitolėj
kurią darė kelintu sykiu ant svarstė šiuos 
skilvio. i

Drg. A. B. buvo narys A.L.D.; 
L.D. kuopos, taipgi “Laisvės”: 
prenumeratorius. Nors pats 
skaityt nemokėjo, tad jo mote-! 
ris bei vaikas jam paskaitydavo.! 
Abelnai pritardavo visada dar-, 
bininkiškam judėjimui. Dar bu-i 
vo pusamžis, iš Lietuyos paėjo ■ 
nuo Vilkaviškio. Kaip jis pat
sai sakydavo, prieš atvažiuo
siant į Ameriką, tarnavo pas 
Vilkaviškio dziakoną.

Amerikoj liko senas tėvas, 
gyvena Waterbury ir kiti gimi
nės. Čia Pittstone liko moteris 
ir sūnus Albinas, apie 15 metų. 
Likosi palaidotas ant parapijos 
kaplį be jokių religiškų ceremo
nijų, nes jis gyvas būdamas ne
tikėjo kunigų išmislytam dan
gui, peklai ir velniam bei ki
tom baidyklėm.

Liepos 28 mirė drg. Zigmas 
Kupris iš Inkerman. Buvo “Lai
svės” skaitytojas ir ten buvu
sios ALDLD kp. narys. Mirė

omingo Laisvų kapų. Paėjo, ro
dos, iš Kauno rėdybos. Buvo 
dai\ nevedęs, gana ramus drau- 
gas.\ Buvo bedarbis keletą me
tų ii\ buvo nubiednėjęs. Kiek 
teko patirti, tai, keli metai at
gal, turėjo susitaupęs keletą 
tūkstančių dolerių juodai die
nai, bet prikalbytas kitų, pasi- 
pirko “stock’o,” o užėjus šiam 
.krizini žuvo viskas ir liko be 
jokio cento. Net laiku gydyto
jo negalėjo pasišaukti, kad iš
gelbėtų gyvastį, ši turėtų būt 
pamoka ir kitiems, kad nepirkt 
kokių “šėrų” ar “stocko”.

Apie tai plačiau turėt patys 
Inkermano draug. parašyt, bet 
pas juos baisus apsileidimas. 
Mat, sako, 
laiko.”

O pas mus ižde 
skatikų. Iš iždo 
$2.50, ant vietos

tai bolševikais. ■ O 
neži-

tokias svarbias prakalbas taip 
mažai teatsilankė iš lietuvių 
komunistų. Tik keletas atėjo 
ir tai jau prakalboms įpusė
jus. Taigi, vyrai ir moterys, 
jeigu mes taip šaltai žiūrėsi
me, tai mes niekad nieko ne
laimėsime. Jeigu mes tokias 
prakalbas surengiame, tai pa
tys dalyvaukime ir traukime į 
jas kitus darbininkus.

, Taipgi kalbėtojas nurodė, 
kaip kapitalistai monkina 
žmones, vis gązdindami komu
nistais,
žmonės, nesuprasdami, 
no. kas tokie bolševikai arba 
komunistai. Nugi, sako kal
bėtojas, alkanas žmogus, kuris 
nori valgyti ir prašo, arba 
darbo jieško, jis jau komunis
tas, jau kapitalistinės valdžios 
griovikas. O nesusipratę žmo
nės mano, kad komunistai yra 
žvėrys, kurie žmones drasko.

Jau būtų laikas žmonėms 
j susiprasti ir pagalvoti, ką ko
munistai reiškia. Komunistai 
nori panaikinti darbininkams 
vargus ir skurdą. Per tai ko
munistai yra ponams negeri ir 
jų nekenčiami. Komunistai 
yra teisybės jieškotojai, kovo-

PRANEŠIMAI K KITUR

MONTELLO, MASS.
Brocktono Friends of Soviet Union 

rengia prakalbas, kurios įvyks 21 d. 
rugpiūčio (Aąg.), 8 vai. vakare. Lie
tuvių Tautiškam Name. Įžanga 10c. 
Draugė Ferdirianda W. Reed, kal
bės apie į “Gyvenimą Sovietų Sąjun
goj.” Jiį yra gabi rašytoja, žurna
liste, ir mokytoja. Todėl visi dar
bininkai privąlo dalyvaut ir išklau
syt, ką šį gabi draugė mums pasa
kys. v '

Kviečia Rengėjai.
(196-197)

ELLZABETH, N. J.
ALDLD 2 Apskritys rėrtgia .dide

lį “Moonlight”-pikniką, kurjs įvyfe' 
25 d. rugpiūčio, Crystal Lake Parke, 
Ragle Rock, W. Orange, N. J. Pra-. 
sides 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlu-, 
mos. Bus puiki programa, bus žais-» 
lų; šokiai prie geros orkestros. Taip
gi bus laimėjimai ant tuo pat įžan
gos tikieto. Visi apielinkės ir iš to- 

Šiemet nemažai žūsta lietu- ! liaus draugai yra kviečiami dalyvaut 
Pelnas 

yra skiriamas “Laisvei,” “Vilniai” ir 
“Daily Workeriui.” Įžanga tik 25c.

Visaip iš Elizabetho busai išeis nuo 408 
’ .■ Court Str., 2 vai. po pietų.

į OvAACA'JL M VI V vz VVUY'Oj vUlvJU VJkylICt

I mergaitę.
Antra nelaimė, tai lietuvių 

korporacijos gaspadorius la-
Parėjo,

jęs.

t

Str., 2 vai. po pietų.
Kviečia Komisija.

(196-197)

DETROIT, MICH.
Prieškarinis Moterų Komitetas 

rengia masinį mitingą pirmadienį, 
rugpjūčio (Aug.) 20, 7:30 vai. va
kare, Northern High School, Wood
ward Ave. and Clairmont. Nepa
mirškite dalyvaut visi. Kalbės vie-

dar keletas g0 tai langą išmušė ir ranką ri išduos raportą iš priešfašistinio- •. *” ' O t DVIPSKP1Min 1 or* unrl/iictn l/o_
paaukauta labai susipjaustė stiklais. Net’ ryžiuj.
suaukauta septynius stičius daktaras įdė-I 

$3.50 Dar geriau! Po 1 dolerį j0 įr j^į jįs pribuvo, tai daugį 
J. Smo- kraujo nubėgo, 
ir drau- gus dikčiai serga, 
šeši do-

aukavo K. Mlkolaitis, 
lianskas; kiti draugai 
gės po mažesnę sumą, 
leriai iš viso!

Tikiu, draugai ir 
nedirbam, tai nėr j kad šiuos žodžius

Liepos ir rugpjūčio mėnesiuo
se darbai vėl sumažėjo, nes di
delės anglių kasyklos nedirba, 
bet anglių iškasa gana daug. 
Mat, dirba taip vadinamos 
“dog holes”, kurias kompanija 
atiduoda kontraktoriam, o šie 
pristato anglį tai pačiai kompa
nijai pigiau, mokėdami darbi
ninkam po $1 ir po $1.50 į die- I 
na, už gana sunkų darbą. Mat, j 
anglių kompanija turi padarius j _ . 
neva sutartį su mainierių unija, į - 
jog tiek ir tiek turi mokėti į i 
dieną, o ne mažiau. Tai paves 
darni kontraktoriui, jie pasi 4 
liuosuoja nuo tos sutarties. Tad i a os 
dabar tik ir dygsta nauji mainų ! 
neva “savininkai”. Mainieriai | 
turėtų budėti, nes kuo tolyn,! 
tuo eina blogyn, o kontrakto- 
riai tunka ir bujoja.

draugės, 
___________ rašant, dar 

(pas daugelį kišeniuje “pakečiu- 
kas” serijų randasi, o mintyje, 
kad tik greičiau parduoti, nes 
25 d. rugpjūčio sparčiai artina
si, o ta “nelaboji” kpmisija vėl 
klausinės “ar jau pardavėte?”

Komitetas pasidaugina iki 
4 narių, štai šie: O. Kučiaus- 
kaitė, M. Seimys, J. Jasaitis, V. 
Jakevyčia. Pardavę, galite“ pri
duoti vienam iš jų, bet laikas i ]yVauti 
apribotas su 2-5 diena rugpjū-|

Paskutinį išvažiavimą rengia 
visos draugijos bendrai: A.L.D. 
L.D. 12-ta kuopa. Choras ir 
Partijos vienetos. Rugsėjo j 
(September) 2 d., ant Valin- 
čiaus ūkės, girioj. Kaip visa
da, taip ir dabar visi draugai 
rengiasi, kad būtų invalias val
gių ir gėrimų. ' 
daugeliui žinoma, 
riiečius būna tvarka gana gera. 
Su išvažiavimu turėsim ir pro
gramą, dainuos mūsų Choro 
Merginų Sekstetas. Turėsime 
gerą muziką.

Kurie neturi savo karų, tie 
galės nuvažiuot troke, užsimo
kėdami 25c. Trokai 
3-čio St. Wyoming, 10 v. ry
te.

įcio. !
i “Laisvės” piknikas 2 d. rug- j 
išėjo, “Labor Day” 3 dieną, pir- Į 
I madienį, todelei, draugai ir ; 
| draugės nusitarė pereitam su-į 
į sirinkime turėti vieną savaitę j 

į”—susirinkimą laiky-Į 
Iti ne 3, o jau.10 dieną rugsėjo,! 
i matyt draugai tikisi daug j 
i “good time” turėti “Laisvės” 
piknike.

Todelei, draugai, 10 dieną• 
rugsėjo kiekvienas narys pri- j 
valo rastis susirinkime, kuris! 
įvyks Lietuviį Svetainėj, nes 
jau “nuovargis” bus išėjęs. Bet 

‘ tuom pat kartu daug .bėgamų 
klausimų bus susikaupę, kuriuos i 

■ mūsų draugijos nariai privalo 
atlikti.

Kuopos Sekretorė.

Tpaspgittkst Waterbury, Conn.
Svarbios Buvo Prakalbos; Dvi 

Nelaimės Tarpe Lietuvių 
Rugpjūčio 10 d. vietos Ko-1 

munistų Partija surengė pra
kalbas ant lauko. Susirinko 
apie 300 žmonių. Kalbėtojas,

išeis nuo buvo iškalbus, italų tautybes,’
labai aiškiai ir puikiai nurodė

v.Jej Per dieną, tai dalyką, kaip kapitalistai ei-' 
į išvažiavimas; įvyktų ant ryto- gia8į su darbininkais. Kalbėto-,
jaus per “Labor Day,” rugs. 3 
d. Bet jei gražu, tai visi į pik
niką. Vieta daugeliui žinoma. 
Pervažiavę Luzernę, imkite ke
lią 115. Privažiavę Meeker, 
pervažiavę upelį, sukite po tie
sei ir tuoj rasite pikniką.

Jonelis,

jas nurodė/ką turi daryti dar
bininkai. Jie turi organizuo
tis į industrines unijas. Nuro-i 
de, kad prie pašalpos darbų 
darbininkus maitina supuvu-j 
siu maistu ir, sako,’ vienok dar-, 

I bininkai tyli, nesiorganizuoja. ■
Ir man keistai atrodo, kad į

prieškarinio kongreso, įvykusio Pa-

N. Belunas.

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio komiteto mėnesinisDabar žmo-Į

i susirinkimas įvyks utaminke, 21 d. 
rugpjūčio, 8 vai. vakare. Lietuvių

[ svetainėj, 29 Endicott St. Gei*b. at-
į stovai ’ HMugijų, malonėkite būtinai A 

dalyvauti šiame susirinkime. Turi
me apkalbėti ar yra reikalas pa
laikyt? tokį komitetą ar ne? ir ką

i darysime su tais atstovais, kurie 
Ka- nesilanko ant susirinkimų.

Bedarbis.

Plymouth, Pa
Klaidos Pataisymas Del 

pinių Pikniko
“Laisvės” No. 192-ram

Org. J. J. B.
(195-196)

MINERSVILLE, PA.
Iliustruota Lekcija

Fred Abbott rodys ir aiškins ilius-

bu-, 
vo pranešta, kad kapinių kor-i 
poracijos piknikas įvyks rugs.;
19 d Turi būt rugsėjo 9 die- truotus paveikslus iš Sovietų Sajun- 
na. Visi įsitėmykite šitą die- an8|ių. ?,ritie.s: Taipgi. vf * atsakinės•; šiuos ir kitus klausimus:
ną ir neužmirškite piknike da- ar tenais yra verstinas darbas mai- 

; nose? Ar moterys dirba mainose? 
( Kaip Amerikos mainierių sąlygos ly-
■ ginasi Rusijos mainierių gyvenimu ir 
' darbais? Ar Sovietų mainieriai gau
na senatvės pensiją? Viską matysite

■ judamuos paveiksluos, rugpjūčio 
; (August) 21, 7 vai. vakare, Ukrainų
svetainėje, 501 Sunbury St.

Rengia Bedarbių Taryba.

J. Staskevičius.

Lietuvos Latvių 
Suvažiavimas

Šiauliai. — Įvyko Lietuvos

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

Taipgi dirham cementinius darbus, ir maliayojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
. 579 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. PUlaski 5-0727

Phone, E Vergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

322-224 LEONARD STREET BROQKLYty, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

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



•' ' ;V.r / ; ■■

LEGAL NOTICES, LICENSES

of Kings,
121 Ave. S, Y.

‘114 Utica

of

4301- 3rd
397 Avenue 773 Coneyis hereby given that License No

Vieša Padėka

101 Grand St.

valandoj—ski-!

4002- 8th

No. 8415—5th

614523 Ave.pas-

2925 Ave

is ‘ hereby given that License No. 4211—8th

5 122 340 De Kalb to be consumed

Lithbridge, Alta, 1280

Canada 5018—4th 2601 Ave.

NOTICE

tu-

, Į 11 V W v n

t | of Kings,

485 New
2011 Ave

NOTICE

5618 7th

4402 8th Ave

is hereby given that License No. Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
95

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSthe

Borough of Brooklyn, County
2905 Ocean

No.

5616- 8th

is hereby given that License No.

488 Harman

131 No.
307 N. Y.

premises.

1195 Fultin

Y.

No.
lit retail, under Section 75 of

512

8618 3rd
1 Nostrand

NOTICE 2002

W. Karosas. of

5601 Ft.

A PUNKTAS 7a

8602 3rd

NOTICE

184 Navy

is hereby given that License No.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 75 of

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of

NOTICE
RW-2589

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

hereby given that License No. 
been Issued to the undersigned

of
121

of

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

the
—7 
of

CLINTON 
St..

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

given that License No. 
been issued to the undersigned

is hereby given that License No.

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned

INN, Inc.
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned

is hereby given that License No.

SOTER and RANTELIS SEREMETIS
259 Court St., Brooklyn, N. Y

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under ■ Section 75 of

to be consumed off the premises.
JOSEPH GOLDSTEIN
Ave. Brooklyn, N.

Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises. 
GEORGE ROSENSTEIN
Ave., , Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, County of 
to be consumrd off the premises.

KARL LOHEIDE
Ave., . Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, County

HARRY HECHT
Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn. County 
to be consumed off the premises.
JOSEPH SCHWARTZ

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

MORRIS PINCUS
U, Brooklyn, N. Y.

john e. McAuliffe
1158 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

to be consumed off the premises.
HERMAN SCHWARTZ
Ave. Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.

JAMES F. HUBBARD
N., Brooklyn, N.

Borough of Brooklyn. County 
to be consuhted off the premises.

JOHN WUTA
Brooklyn, N. Y.

, Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the premises.

HYMAN COHEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

be consumed on the premises.
MAE DAUGIRD

Ave.. Brooklyn, N.

Ave. N.
Kings, to

JOSEPH KENNY
Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE
B-4252 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 559 
Lorimer St., Borough of Brooklyn, County'

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

PASQUALE FESTA
Ave., Brooklyn, N. Y.

BAR and GRILL INC.
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B_4507 has been issued to the undersigned 
to” sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6900 
Ft.

TOM

Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the premises.

ADOLF LUDEWIG
Ave.. Brooklyn, N. Y.

I I • , K/i I./IWIMJII, KJ V4 11

• of Kings, to be consumed on the premises, 
MICHELE DeROSA

559 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

be consumed off the premises. |
EUGENE SCHMID
St. Brooklyn, N. Y. 1

Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the premises.

GEORGE LEWIS
S., Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

NOTICE is hereby given (hat License No. 
B-4633' has been issued to the undersigned 
td sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4523 

of

Borough of Brooklyn, 
, to be consumed on the premises.

JOS. D’AMBROSIO 
St., Brooklyn, N. Y.

Hamilton Parkway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

JOHN KEOHAN
6900 Ft. Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y.

! 9510 3rd

Borough of Brooklyn, County | 
to be consumed on the premises.

FINDEL’S INC. 1
Ave., Brooklyn, N. Y. 1

MARK
Brooklyn, N.

Tik nesenai

‘■'j Pirmadienis, Rugp. 20, 1934

feias užgrabinj gyvenamą, į ku-Į 
j rį Ignas jau betikėjo. Paly-i1

/'I m 1 i Imixta z-4 r? 4 1 '

BINGHAMTON, N 
d. rugpiūčio šio miesto lietu-1 
viai nusistebėjo žinia, kad nu
mirė beveik visų pažįstamas 
Ignas žvirblis 
matytas, beveik niekam nesis-j 
kundęs bloga sveikata—jau i 
numiręs.. .

Ignas—dar nesenas amžiu
mi, tik 48 metų, bet senas šio 
miesto gyventojas, senas dau- 

• gelio žmonių pažįstamas, ge
ro, ramaus būdo, nuoširdus ir 
simpatingas žmogus—brangus 
draugas!

Ignas Žvirblis

iš Sitkūnų kai- 
parapijos, jau-

Penktas Puslapis

dovų minia buvo, rodos, tokia 
didelė, kokios kitas šio mies
to lietuvis dar neturėjo. Trum
pą Igno biografiją ir atsisvei
kinimo kalbą pasakė V. Jakš- 
tys.

Paliekant Igną kapinyne, 
palydovų akis suvilgė gailes
čio ašaros. Pasigirdo graudūs, 
duslūs artimųjų kūkčioji
mai.. f Ilsėkis, Ignai! Šiame 
kapinyne jau ilsisi daugelis ta
vo ir mūsų draugų, o dar dau-| 
gelis ras čionai poilsį vėliau.

St. Jas-nis.

Už dalyvumą šermenyse 
ir laidotuvėse, už pareikštą 
mums simpatiją skaudžioj mū
sų gyvenimo 
rianties su mūsų brangiausiu
šeimos nariu Ignu—giminėms, 
draugams ir organizacijoms 
tariame nuoširdų dėkui!

Endwell Bakery atsiųstus su!
$5!simpatijos pareiškimu 

persiunčiame “Laisvėn,” 
kirdamos po vieną dolerį: 
Tarptautiniam Darbini nkų 
Apsigynimui, Komunistų Par
tijai, “Laisvei,” “Daily Work- 
eriui” ir LDS Bedarbių Fon
dui.

Ignas, kilęs 
mo, Klovainių 
nas atvyko į šią šalį, čia gy
veno, darbavos, suko šeimyni-j 
nį lizdą. Nuoširdžiai rėmė1 
besikuriančias darbininkų or-., 
ganizacijas, rėmė visą progre-! 
šyvį darbininkų judėjimą, ir; 
ne sykį parėmė nė vieną ne-i 
laimės ištiktą asmenį.

Jau geroką eilę metų Ignas 
žvirblis su Liudviku šimoliū-Į 
nu laikė drabužių ir avalų 
krautuvę. Paprastai šiek tiek, 
p r a s i s iekusiems vertelgoms 
darbininkų judėjimas patam-į 
pa svetimu. Bet jiedviem to-, 
kiu nėpatapo. Ignas, regis,! 
nuo pat susikūrimo Amerikos' 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos priklausė į vie- 
1ftnę kuopą; priklausė į pirmu-, 
tinę pašalpos draugiją šiame

* mieste—i Juozapo dr->ją; tain 
pat priklausė į Liet. Dar. Su- 
sišelpimo Draugiją, į Lietu
vių Svetainės Bendrovę (čia 
ėjo ir direktoriaus pareigas), 
ir į Liet. Darbininkų Susivieni
jimą, į kurį, laike kūrimosi, 
perėjo iš SLA. Priklausė ir 
i angliškas organizacijas— 
Elks ir Eagles.

Šeimoje, apsivedęs su Mare 
šimoliunaite, išgyveno apie 22 
metu. Prieš mirtį pradėjo 
jausti kokią tai “netvarką” vi
duriuose, 
ne ūmai 
rugpiūčio 
gonbūtin, 
rių operaciją, surasta jau la
bai įsigalėjusi vėžio liga. Po 
operacijai, už kelių valandų, 
nutrūko gyvenimo gija...

Mirdamas Ignas paliko liū-'j 
dinčią-ašarojančią žmoną, 9 
metų dukterį Florencę, brolį 
Juozą ir seserį Oną Palilio- 
nienę, įaipgi ir daugiau gimi
nių šioje šalyje ir Lietuvoj.

Igno šermenis gausiai puošė;
> gėlių puokštės ir vainikai, at-jmynai pragyvenimą

bet rimtam gydymui 
pasidavė. Tik 7 d. 
tapo išgabentas li- 
kur padarius vidu-

Marė Žvirblienė, 
Florence Žvirblyte

Darbo norėdamas gauti 
apvažiuoti keletą šimtų my-

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5543 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 of 
Kings, to be consumed off the premises.

CORNELIUS ROELOFFS
2923 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 3940 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2916 
Avenue T, City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

FRED W. RELLER
2916 Ave. T Brooklyn, N.

NOTICE is hereby
B-1857 has
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 463 
Rutland Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

VINCENT CATALINA
463 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3852 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic geverage Control Law at 4102 
Avenue V, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to lie consumed on the premises.

JOHN DellART
4102 Ave. V, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2293 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4002 
8th Ave., 
of Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8 
Throop Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the iiremises.

DAVID GREEN
8 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4554 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2141 
E. 28th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
LEON W. LEON E. and EARL W. BLISS 
2141 E. 28th St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4579 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5018 
4th Ave., 
of Kings,

is hereby given that License No. 
B-3749 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 198 
Howard Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTOINETTE SACCENDE
198 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-478 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 485 
New Lots Avė., Borough of Brooklyn, County 

to be consumed on the premises.
MAX DRUCKER 

Lots Ave., Brooklyn. N. Y.

n 
lių. Jau dvi savaitės, kaip 
važinėjame ir vis dar negali
me gauti darbo. Atvykome į 
pietų Albertos provinciją
Lithbridge, nes tikėjomės gau-| 
sime darbą. Mat, matėme ka-! 
pitalistų laikraščiuose, kad ten' 
ir ten geri kviečiai ir anksčiau 
prasideda pjūtis. Bet atvykus,! 
visai kas kita pasirodė, Kvie-'2'11 Betlfoid 
čius pradėjo pjauti, bet dar-J 
bininkų nereikalauja, Darbo 
biržoj (vergų 
kiau beveik 
kaip negaunu darbo, taip ne. 
Mat, čia jau farmeriai ne to
kie, kaip žiemiuose. Čion že
mę valdo kulokai, turi prisi
pirkę kombainų, atlieka dar
bą su mažai darbininkų, čia 
parduoti darbo jėgą sunku, 
nes kad ir pasitaiko parsisam- 
dyti, tai visai už mažą algą, 
tik $1.50 į dieną. O kulokai 
visai prastą maistą duoda dar
bininkams ir tankiai nenori 
algas išmokėti. Yra tokių ku- 
lokų, kurie turi po 10-12 kom
bainų ir traktorių. Apyvartą 
daro dešimtimis tūkstančių.

Darbininkai, būdami neor
ganizuoti, negali pasipriešinti, 
pareikalauti geresnės pašai-' 
pos. Nevedusieji laikomi už 
dviejų mylių nuo miesto, kaip 
kaliniai, pusbadžiai maitina
mi. Valdžia skelbia spaudo
je, kad vedusiems nukirsiantii 
pašalpą ir išvesianti į kempę 
už 40-45 centus į valandą. Iš į-g- 
to turės uždirbti randa ir šei-1

is hereby given that License No. 
B-365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 251 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn/ County 
of Kings, to

rinkoj) išlau-
dvi savaites,

NOTICE is 
B-2675 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 183 
Richard St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANCIS X. DUNN 
183 Richard St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3801 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at. 2766 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS SPRUNG
2766 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3973 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 878 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MAX SIEGEL
878 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-2561 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1274 St. Johns PI.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES MALONEY
1274 St. Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4583 has been issued to the undersigned 
to' .sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 168 
Driggs Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ADAM BROWN
168 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4582 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 131 
No. 4th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be’consumed on the premises.

JOHN MOKRZYCKI
4th St.. 'Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4208 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4108 
8th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH SALVAGGIO
41.08—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. I 
B-2417 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer at retail, under Section 76 of j 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4301 
3rd Ave., 
of Kings,

NOTICE
B-2416 has lyen issued to the undersigned 
to sell beer at. retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 335 
Oakland St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WASLAW MIERZEJEWSKI
335 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

| NOTICE is hereby given that License No. 
B-4781 has been issued to the undersigned 
to sell' beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 112 
Jackson St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GIUSSEPPE ESPOSITO
112 Jackson St., 1

BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL
.: ; 1 T . 5

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9527 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Ave. S, Borough of 
Kings, to' be consumed 

HERMAN

under Section 75 
Control Law at 

Brooklyn, County 
off the premises.
BEHREN 

Brooklyn, N.

NOTICE is
A-7177 has ____ ____
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3300 
Tilden Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS TREIBER
3300 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8004 has been issued to the undersigned 
to soli beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 216 
Foster Ave., City of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL SUSSMAN
216 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9762 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
tthe Alcoholic Beverage Control Law at 113 

I Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

; HENRY SIEMENS
Brooklyn, N. Y. ' 113 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. Į 
B-4414 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 78-1 
Saratoga Ave'., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SARATOGA CAFETERIA
784 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No. 
i A-7628 has been issued to the undersigned 
i to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7923 
—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

THE BIG “C.” DAIRY. INC.
7923 •— 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
A-9778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of

Alcoholic Beverage Control Law at 61A 
Ave'., Borough of Brooklyn, County 

Kings, to he consumed off the premises.
LOUIS FASBACH / 

A—7 Ave , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-o751 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 292 
Stagg St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

AUGUST TROGEL
292 Stagg St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8837 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2925 
Avenue S. 
of Kings,

NOTICE is hereby 
A-7553 has been issued 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
5422—3rd 
of Kings,

given that License No. 
to the undersigned 

under Section 75 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the premises.
JOHN H. DANKLEFS 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
B-2020 has been
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2601 
Ave. U, 
of Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4856 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 152 
Driggs Ave., Borough of Brooklyn,. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

VINCENT DABROWSKI
152 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7711 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 317 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ADOLF MEHL
317 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A-7089 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5618 
7 th Ave., 
of Kings,

NOTICE
A-9535 has been
to sell beer at retail, under'■ Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4402 
8th Ave., 
of Kings,

NOTICE
A-8054 has been issued to the undersighed 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage Control 
7th 
of

under Section 75 of
Law- at 95 

i Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises. 

BLUE LABEL GROCERY, Inc.
7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9259 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2905 
Ocean Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

IRVING TAGER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
A-3957 has
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5616 
8th Ave., 
of Kings,

NOTICE
B-4490 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2103 
Avenue U.
of Kings, to be consumed on the premises. 

APOSTOLOS TANGALOS AND 
COSTAS TANGALOS

2103 Ave U. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
B-642 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 307 
Albany Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

D. GOLDSCH LAGER AND 
SIDNEY LIQUORNICK 

Albany Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9530 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 589 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

NICHOLAS WIESNER
589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE . .. -___ _______ ___
A-9391 has been issued to the undersigned , to - - — - - .

1 the
I De
! of

sell beer at retail, under Section 75 of I 
Alcoholic Beverage Control Law at 340 

Kalb Ave., Borough of Brooklyn, County ' 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY HAACK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A-9.386 has 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 294 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAM MILDEN
291 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 66— 
4 Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY RABINOWITZ
66 -4 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8266 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
the Alcoholic I 
Avenue 1 
of Kings,

at retail, under Section 75 of 
Beverage Control Lttw at 2014 

Borough of Brooklyn. County 
to be consumed off the premises.

LENA BLOCK
X Brooklyn, N. Y.

NOTICE
A-9554 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 

■the Alcoholic Beverage Control Law at 73 
Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH . HOROWITZ
73 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9702 has been issued to the undersigned 
t<? sell beer at retail, under Section 75 of 
th^j Alcoholic Beverage Control Law at 499 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DIEDRICH DREWES
499 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9660 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Walton St., 
of Kings, to

at retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law at 96 

Borough of Brooklyn, County 
be consumed, off the premises. 
PAUL COHEN

96 Walton St., Brooklyn, N. . Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9646 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 140 
Euclid Ave., 
of Kings, to be consumed off the premises.

CHARLES INTEMANN
140 Euclid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5090 has been issued to the undersigned. 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
386 Grand St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

J. KRIAUCIUNAS
386 Grand' St., Brooklyh, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4 882 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 407 
Court St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH & CARMELO NEMIA, 
407 Court St., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
' B-4648 has been issued to the undersigned 
! to sell beer at retail, under Section 76 of 
' the Alcoholic Beverage Control Law at 467 
I Hopkinson Ave., Borough of Brooklyn, Co- 
I unty of Kings, to be consumed on the pre- 
I mises.

MAX DAMSKER,
I 467 Hopkinson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. I 
B 3771 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 414 
Uticii Ave., Borough -of Brooklyn, County 

to be consumed on the premises. 
BERTHA GOLDBERG

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 636 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 397 
Avenue P, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

SAUL SILVERMAN.
P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4486 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2557 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed on the premises. 
ADOLPH WEISS and GERTRUDE LERLER 
2557 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2186 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1405 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SARAH HOFFMAN
1405 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2451 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 861 
Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on th'e premises.

LOUIS SOMERMAN.
861 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5076 has been issued Io the undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1158 
Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, Co
unty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

NOTICE is' hereby given that License No. 
B 1653 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 331 
Tompkins St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HARRY MEERKATZ,
331 Tompkins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3255 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1044 
St. Marks Pl., Borough of Brooklyn, Coiyity 
of Kings, to be consumed on the premises.

DOMINICO MARINI,
1044 St. Marks Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4202 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 5221 
— 13th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANNA SMUCKLER
5221 — 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B_356 has been issued to the undersigned 
to »ell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 584 
Court St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CONSTANTINE PAPPAS AND 
CHARLES SARROS

584 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3054 has been issued to the undersigned 
to sell: beer at retail,' under Section 7f> of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 753 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE ALEXAKIS AND 
TONY POULOS

753 Coney Island Ave.', Brooklyn, N. Y.( -----------------------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
A-5878 has been issued to the undersigned 
to soir beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1112 
Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises, 

JOHN VOIGT AND
WILLIAM VOIGT

1112 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
■A-9398 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 804 
Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH ENGELMAN 
804 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
B-4716 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 719 
Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BROOKLYN HOME KNIGHTS OF 
COLUMBUS, INC.,

719 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7609 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 488 
Harman St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to

NOTICE is 
A 5551 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4517 
Avenue L, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

PAUL L. MADELEINE
4517—Ave. L Brooklyn, N. Y.

siųsti nuo: ALDLD 20 kp;,l Lithbridge randasi kalėji- 
1 mas, prie kurio randasi dide
lis plotas žemes. Valdžia įsa
ko policijai, kad nesamdytų1 
darbininkų tos žemės apdirbi-1 
mui. Jeigu neužtenka kali-(

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 200 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ASSEMBLY GARDENS. INC.
200 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

■ NOTICE is hereby given that License No. 
j A-9505 has been issued to the undersigned

to sell beer at retail, under Section 75 of
■ the Alcoholic Beverage Control L<aw at 292 
Henry St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARCHAUSER AND RICK
292 Henry- St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is . hereby given that License No. 
B 5089 has been issued to the undersigned' 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 43 
Meeker Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MILDRED MARINO
43 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5083 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
(.he Alcoholic Beverage Control Law at 629 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

AMERICAN BUFFET CORP.
629 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4338 has. been issued to the underslgjied 

■ to sell beer at retail,’ under Section 76'of 
nil! t/li noliciia fyaildo tuos M10 Alcoholic .Beverage Control Law at 259I11U, cai pvucijd. , gauųu, LUVb Court St.. Borough of Brooklyn, County 
d P rhin i n kils kurio važinpin Kings, to be consumed on the premises.uaioinniKus, Kune važinėja, soter and pantelis seremetis 
darbo jieškoti, baudžia po 16 
parų kalėjimai! ir varo dirbti

<1 žmonos ir dukters, Breivių.i 
Bekertu, M. Bubo, 4FL JBlinke- 
vičienės, Chamo Brolių, Či- 
žauskų, Elks organiz., Eagjes 
organizacijos, Gabužių, Gir
nių, Grigožų, Jasilionių,- Judi-’ 
kaičių, P. Mikolajūno, McMa
nus, Norbontų,- G. R. Pieteli, 
Palilionių, E. Palilion-Tomke-'
vičių ir židonaitės, L. Šimoliu-. laukų darbą 
no, Tvarijonų, Juozo Vaice-j 
kausko, Jono vaicekausko,'sE.iKAM PRITAIKOMAS NR 
Vareikaites, S. Vaineikio, ‘ I.Į . _
Vareikos, žolynų ir J. K.| 
žvirblių. Taipgi atsiųsta sim-' 
patijos laiškai nuo Dr. J. J? 
Kaškiaučiaus ir Mildos Žukas! 
iš Newarko, ir Herbert Mun-į 
gi e—iš Johnson City.

Dūdų orkestrui grojant 
liūdnas melodijas, Ignas tapo 
nulydėtas ir palaidotas Glen-' 

I wood kapinyne be bažnytinių' 
. apeigų. Dalyvavęs būrys Elks 
Į/organizacijos narių darė atsis-j - * ■ - - - -

veikinimo ceremonijas, liečian-! darbininkų linijas?

Pittsburgh, Pa. — Val
diškos plieno komisijos na
rys, teisėjas W. P. Stacy sa
ko, kad N RA įstatymų 
punktas 7a buvo taikomas 
naudai darbininkų. Bet ko
dėl jis praktikoj pritaiko
mas naudai kapitalistų ir jų 
kompaninių upij ėlių prieš

NOTICE is hereby given that License No. 
A-4638 has been issued 'to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8618 
3rd Ave., 
of Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3773 has been' issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5601 
Ft. Hamilton Parkway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to he consumed on the 
premises.

NOTICE
A-8854 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2462 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MAX ABRAMS
2462 Pitkin Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8829 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 104 
Kingston Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN H. KARKHECK
104 Kingston Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4603 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5 
Boerum St., Borough of Brooklyn, County of 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY BISZESKI
5 Boerum St., Brooklyn, N. Y.

____ is hereby given that License No. 
A-3258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5718 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

CHRISTY -STOCKHAUSER
5718 3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License No. 
A-8873 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8602 
3rd Ave., 
of Kings,

is hereby given that License No. 
A-9423 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, ,under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3073 
Emmons Ave.. Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

WILLIAM B. GREENWALD
3073 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givęn that License No. 
A-9389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at’ retail, under Section 75 of 
the Alcohdlic Beverage Control Law at 8006 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WALTER HASLAM AND 
GEORGE 

8006—3rd Ąve,,
UMLAND

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5094 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1906 
Flushing Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARGARETHE MARX
1906 . Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5077 has . been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LEO PESCE
Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
B-4195 has _
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
51—-5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

AXEL FOLKS HENRIKSON
51—5th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4704 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 49 
Park Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JAMES CHRISTOPHER
49 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
B 47.08 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 184 
Navy St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings,

NOTICE
B 4498 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt, retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1720 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed 

CADILLAC OPEN
1720 Church Ave.,

on the premises. 
KITCHEN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3949 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage' Control Law at 9408 
4th Avenue., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN P. SHOTT
9408 4th Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
B 5202 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2002 
W. 6th Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GIOVANNI PIZZUTO and 
BASILIO IMBURGIA

W. 6th St. Brooklyn, N. Y.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bel!—Oregon 5136 

Keystone-—Main 1417

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 564 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

VERONIKA SKODIS
564 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.------ J- ----- . .
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4960 has been issued to the undersigned 
•to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 773 
Coney Island Ave., 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4694 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1703 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
BLUE VALLEY------ ‘ --------- -----
1703 Church

NOTICE is 
B 4832 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 101 
Grand St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

UKRAINIAN TEMPLE CORP.
— -......- Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9545 has been issued to the undersigned 
to sell • beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Contręl Law at 
8415—5 Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings,

NOTICE is 
A 9502 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
3rd Avenue, 
of Kings,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law at 9510 
Borough of Brooklyn, County 

to be consumed off the premises.
MAX FRUDDEN

Ave. Brooklyn, N.

is hereby given that License No.NOTICE
Ą 9548 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4211 
8th Avenue, Borough of Brooklyn. County 
of Kings,

NOTICE 
RW 2631 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 
Law 
lyn, 
the

132 A of the Alcoholic Beverage Control 
at 1280 Myrtle Ave., Borough of Brook- 
County of Kings, 

premises.
OTTO G.

Myrtle Ave.

on

No.NOTICE is hereby given that License 
RW 2626 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 13-15 Grand St. Ext., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed. 
on the premises.

MICHAEL NEWMAN 
13-15 Grand St. Ext. Brooklyn,

MONTREAL CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviukai

BEN GERSOVITZ
notAras

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au* 
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir ■pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių grupių ir pavieniu 

Iš senų padarau 
naujus pavelka- 
lūs ir krajavufl 
sudarau BU 
amerikoųiškalą 

Reikalui esant 
ir padidinu U* 
kio dydžio, ko* 
kio pageidauja? 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom 
Kainos t prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y 

Tel: Glenmore 5-6191



ĮVAIRIOS žinios
D.

Visu Organizacijy Atydai

turės

ryto

tad
pareiga sparčiai rengtis pikietus teleidžia nuo 9 vai. CLEMENT VOKETAITIS

LIETUVIS ADVOKATAS Notary Public
113 WEST 42ND ST.

MATTHEW P. BALLAS
ir

teisę pikie- 
maisto kai- 
pat • sykiu

1930 
prieš

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

reikės eiti į darbą. Prašome 
visus energingai rengtis šiam 
piknikui.

> NEW YORK, N. Y,
Phone Bryant 9-7763

« Valandos: nuo 1—6 po pietų

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

PARDAVIMAI
80 PARSIDUODA Cleaning and dyeing 

| Tailor Store. Biznis išdirbtas per 
12 metų. Daug darbo: darbas geros 
rūšies—nuo 75c iki $1.00 už siūtą 
imama. Prie storo yra 3 kambariai 
gyvenimui. Randa nebrangi. Atsi
šaukite šiuo adresu: P.‘ -Shomsk, 6348 
Forest Ave., Ridgewood, N. *Y.

(195-197)

pa
po)

anna

■ešfeiB Puslapis

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Pamatykit ir Išgirskit Angelo Herndon Tliaelmanno Peticijos Lietuviams Kriaučiams

PAIEŠKAU
Paieškau savo tėvo. Aleksandro I 

Kisiniovo. Gimęs Nikoski kaime,.! 
Pumpėnų valsčiuj, Panevėžio apskri- | 
tyj. Jis dabar randasi Jungtinėse I 
Valstijose. Kas apie jį žinote, arba 
žinote kur jis gyvena, malonėkite 
man pranešt už ką būsiu labai dė
kingas. Kreipkitės sekamu antrašu: I 
Mykolas Kisiniovas, Cerro-calle In- ! 
glaterra 149, Montevideo, R. O. 
Uruguay.

Viso New Yorko miesto ir 
priemiesčių darbininkai smar
kiai rengiasi, masiniam Angelo 
Herndono pasitikimo mitingui. 
Ir ne veltui. Angelo Hern
don, jaunas pietinių valstijų 
darbininkų organizatorius, pa
rodė nepaprastą ' gabumą ir 
drąsą, ne tik būdamas laisvė
je, organizuojant vergijos są
lygose gyvenančius negrus ir 
baltus darbininkus, bet jis pa
sižymėjo ir Atlantos linčinin- 
kų teisme, drąsiai kirsdamas 
į akis linčininkams apkaltini
mus. Už tai jis pavadintas

Amerikos Dimitrovu.
Dabar Angelo Herndon 

liuosuotas iš kalėjimo 
$15,000 kaucija, kurią sukėlė į 
TDX paskolomis ir aukomis, i 
Jis buvo vyriausiu kalbėtoju 
masiniame mitinge šį trečia
dienį, 22 d. rugpjūčio, Bronx 
Coliseume, Fast 177th St. Vi
siems reiktų dalyvauti. De- 
sėtkai darbininkų organizaci
jų dalyvaus su savo vėliavomis 
ir iškabomis, taipgi priduos 
aukų Herndono-Scottsboro by
los vedimui.

Lietuvių kriaučių 54 sky-Komitetas gelbėjimui Vo
kietijos fašizmo aukų' senai iš- riaus susirinkimas įvyks trė-’ 
leido peticijas surinkimui mi- čiadienį, 22 d. rugpjūčio, 7 :30( 

; liono parašų ir milibno centų vai. vakaro, Liet. Amerikos Pi- 
Lai- liečiu Kliubo svetainėj, t _ 

jau matėm, kad nežiū- Union Avė., Brool/yia, N. Y.
nežiūrint Susirinkimas gana svarbus ir 

'kiekvienam unijistui yra rei
kalas dalyvauti, • nes ganai 
daug dalykų reiks aptarti.

Skyriaus Pirmininkas,
J. Ambrozaitis.

(196-198)

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės 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.

Sekmadienį, 26 d. rugpjū-jkad buvusioji kovo - 6, 
metų, likusi tik šešėliu 
dabartinę.”

Taip, ši demonstracija 
būti tokia, kokia priverstų 
valdančiąją klasę suteikti be
darbiams žmonišką užlaiky
mą, ties be to daugeliui prisi
eis be laiko numirti iš bado 
ateinančią žiemą, kuri, kaip

čio, 1 vai. po pietų, Stuyvesant 
Casino, 142 Second Ave., New 
Yorke, yra šaukiama konfe
rencija, kurioj bus išdirbti j 
planai masiniam veikimui iri 
milžiniškai demonstracijai už 
bedarbių šelpimą ir socialę ap- 
drauda. Kiekviena organizaci
ja privalo pasiųsti po du dele-'.....................  r
gatu į minėtą konferenciją. | pats LaGuardia sakė pereitą 
Bendro Veikimo Komitetas'trečiadienį, A. Jaunuolių Kon- 
savo atsišaukime sako: “Šis! 
žingsnis neturi būti tik papra
sta demonstracija, duodanti 
progą majorui niekinti bied- 
nus darbininkus, išvadinant 
juos “nikelių gaudytojais”, 
‘šykštuoliais,’ ‘rudais šunimis’ 
ir ‘bailiais,’ bet lai būna tokio 
aštraus, ir įspūdingo pobūdžio,

| gelbėjimui Thaelmanno.
I svėje 
rint baisaus teroro 
galvų kapojimo koYnūnistams! 
Vokietijoj, slapta W.i Komunis
tų Partija išstatė Ernst Thael- 
manną darbininkų kandidatu 

, prieš Hitlerį šiuose prezidento 
rinkimuose, kurįe įvyko vakar. 
Ten komunistai ir.KP simpati- 
kai vedė puikią agitaciją už 
Thaelmanną.

Pas mus surinkti parašus 
bei aukas kur kas lengviau, 

i negręsia mirties pavojus nei 
didelis persekiojimas,, tačiaus 
tarp lietuvių darbininkų tų 
blankų mažai matosi ir ėjimo 
į stubas rinkti parašų ir aukų 
kampanija visai nevedama.

; Draugai ir draugės turėtų 
rimčiau žiūrėti į gelbėjimą to 
kovingo Vokietijos darbininkų 
vado ir kitų fašizmo aukų.

' grėsė, “jeigu neįvyks koks 
stebuklas, prieš mus stovi la
bai tamsi padėtis sekamą žie
ma.” O stebuklų nebus ir 
mes žinome, kad iš buržuazi
jos pasigailėjimo nebus, 
visų 
bendro veikimo keliu apsaugo
ti savo gyvybę ir sveikatą.

Nustato Pikieto Laiką
Pereitą ketvirtadienį augš- 

čiausias teisėjas, Samuel H. 
Hofstadter, New Yorke, sakė, 
kad pirkėjai turi 
tuoti prieš augštas 
nas, tačiaus tuom

New Yorko valstijos seime
lis autorizavo LaGuardia pa
siskirti sulyg savo noro naują 
čarterio komisiją. Majoras 
skirsiąsis tik tokius, kurie pil
nai sutiks su jo pažiūromis į 
miesto valdymąsi. Anot jo, 
“pirmiausia mes turime nus
pręsti, iš kurio atžvilgio no
rima čarterį keisti ir tuomet 
gauti asmenis sutinkančius su 
ta pažvalga.” LaGuardijos 
fašistinės ir policijos teroro 
pažvalgos darbininkams labai 
pažįstamos ir nėra ko ge
ro tikėtis iš jo ir jo komisijos.

Pigumas: • 3-jų šeimynų mūrinis 
namas,, . 13 kambarių, .maudynės ir 
elektra. A-l' ’gerame stdvyje; arti 
lenkų Maldyklos ir mokyklos, krau
tuvių ir subway. Iš priežasties iš
važiavimo iš miesto, parduodu pigiai. 
Kreipkitės sekamu antrašu del toli
mesnių informacijų: 21 Filmore 
Place, tarpe Roebling St. ir Driggs Į 
Ave. Williamsburg, Brooklyn, N. Y.

’ . '• (191-197) .

Žingeidus ir Svarbus 
Teismas

Antradienį, 21 d. rugpjųpip, 
J. V. Distrikto teismabutyje, 
senajame pašto hame, netoli 
City Hall, New Yorke bus pa
statytas išklausinėjimui Fried
rich Beyerbach, vokiečių pa
bėgėlis nuo nazių teroro, ku
ris šio mėnesio 7 d. pribuvo 
laivu Leviathan, kaipo slapu
kas. Jis buvo sugautas ir no
rėta jį tuojau išdeportuoti, 
bet TDA ir Ateivių Gynimo 
Komitetas išreikalavo jam tei
sę stoti į teismą ir ten įrodyti, 
delko jis neturėtų būti išde- 
portuotas.

Jungtinėse Valstijose buvo 
įsigyvenusi tradicija priglaus
ti politinius pabėgėlius ir tuo 
vaduodamosi valdžia priėmė 
šimtus monarchistų ir įvairių 
darbo žmonių išnaudotojų, 
bet. kada pasipynė fašizmo 
priešas, Beyerbachas, tai val
dininkai norėjo tą tradiciją 
pamiršti. Dėlto labai svarbu, | 
kad šį antradienį, 10:30 vai.1 
ryto, teismabutis būtų sausa
kimšas darbininkų ir padėtų

ryto iki 6^'val. vakaro. Duo
nos streiko vadai pareiškė, 
kad toks teisėjo pareiškimas 
reiškia suvaržymą dabar ei
nančio pikieto, kuris ypač' ve-; 
darųaš rytais ir vakarais, kuo-| 
met šeimininkės eina į kepyk-j 
las pirkti šviežios duonos 
bandukių.

Viešų Darbi] Administracija 
paskyrė $43,854,000 įvairiems 
Queens viešiems darbams. Iš 
tos sumos tikimasi pavesti 
$395,000 vedimui požeminio 
gelžkelio; $280,000 Bellevue 
ligonbučio pavilionui; $288,- 
000 pravedimui miesto van
dens tunelio No. 2 ir $293,000 
įtaisymui dviejų naujų, stočių 
deginimui-naikinimui -išmatų.

Lietuvis Batų Siuvėjas ■
Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

atlieku patenkinančiai.
Jei čeverykai maži, spaudžia koją* 
nekrutėkite skausmo, ateikite pas 

rhane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIP1S
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
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 Subatomia 
iki, 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. STagg 2-5043

Mokytojų Kova Už Algas
Dvidešimts šeši mokytojai, 

kurie vedė vakarines vasaros 
pamokas Yonkers’o viešose 
mokyklose, išėjo į streiką ket- 
v i r t a d i e n į, protestuodami 
prieš 12 ir pusės nuošimčių 
algos nukapojimą. Jų buvo 
reikalauta pasirašyti pareiški
mus, būk jie liuosnoriai sutin
ką nusimažinti savo algas nuo 
$16 'Iki $10. Mokytojai pasi
priešino.

Tūli iš jų sakė vesią kovą 
iki laimėjimo. Vienas pareiš
kė: “Vakarinės pamokos yra 
vienintelis mūs įplauki] šalti
nis dabartiniu laiku ir numa
žinimas mokesties reiškia, kad 
Mokyklos Taryba reikalauja 
mūs gyventi ir maitinti savo 
šeimynas su $10 į savaitę. Tas 
negalima ir mes nemanome 
nei bandyti.”

Sulaikė Valdžios Darbus

Prigėrė 6 metų vaikutis, 
Robert Eschihan, besimaudy
damas su kitais vaikais Long 
Beach, L. L, kur jis buvo pas 
say.o tėvukus. Kūnas rastas 
trijų pėdų gilumo- vandenyje.) 
Jo tėvai gyvena 209 Beverly 
Road, Brooklyne.

(BIELIAUSKAS)

Streikui
Metalo

Didžiuma Quanti Products 
Machine Co. darbininkų perei
tą penktadienį išėjo į streiką, 
pilnai suparalyžiuodami dar
bą, kuris didžiumoje yra val
džios užsakymai, 
vadovauja Plieno ir
Darbininkų Industrinė Unija. 
Reikalauja 10 centų į valan
dą algos pakėlimo; tolimesnių 
dapildymii tūliems specialiams 
darbininkams; mokėti laiką ir 
pusę už ' viršlaikį; lygų pada
linimą darbo trūkumo laike; 
visų nesusipratimų rišimo per 
šapos unijinį komitetą.

lošė 
gru- 

prieš 
Det-

Lietuvys Kraustytojas
(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

LA1SNUOTAS graborius

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,
L

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

tas ir už prieinamą kainą.

Nušovė Moterį Atsisakiusią 
Vestis

Pereitą trečiadienį Yankee 
Stadiume, New Yorke, 
dvi didžiulės basebolės 
pės: Detroito Tigers 
New Yorko Yankees,
roitiečiai nugalėjo newyorkie-i 
čius abiejose imtynėse 9 prieš, 
5 ir 7 prieš 3. Stadiume bu-| 
vo 79,000 žmonių. Dar pir
mu sykiu tiek daug susirinko.

PAJIEŠKOJIMAI

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fimiaa Ir chronitkas vyrą ir 

moterų ligai; kraujo ir odoa
Padarau iityrimua kraujo ir ilapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo!

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

Telephones MEdallion 3-1328

Telephone: Evergreen 7-UO72

' DR. 1. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, 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 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

. Paieškau savo brolio, Juozo Dir- 
velio, angliškai rašosi, Joseph Wallis. 
Du metu atgal jis gyveno So. Brook
lyn, N. Y. Bet jau du metu, kaip jo
kių žinių apie jį negaunu. Jeigu kas 
žinote apie jį, malonėkite man pra
nešti, nes turiu svarbių dalykų jam! 
pranešti. Būsiu labai dėkingas už ! 
tai *

C. F. DIRVELIS, ’ i
Worcester, Mass. ! 

(196-198) Į

dienom i» 
vakarais 
iki 1

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

Charles DeAngelo nušovė 
Mrs. Angelina Fidele, jos na
mų kieme, 52 Larkin Street, 
Staten Island, už tai, kam pa
staroji. atsisakė su juo vestis, i 
Jinai buvo našlė 50 metų, jis; 
irgi to pat amžiaus. Jos 18 Į 
metų duktė, Concetta Impera- 
to, taipgi tapo pašauta, kuo
met norėjo sulaikyti bėgantį 
šovė ją. Jis buvo nesenai pa- 
liuosuotas iš Sing, Sing kalėji
mo. šovėjąs nesugautas.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

1 šaukite dieną ai* naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

Sukilimai Kalėjimuose
Aną dieną pusantro tūks- 

į buvo sukilę 
Welfare Island kalėjime, rei
kalaudami sutrumpinimo bau
smės laiko. Pereitą penkta
dienį panašios riaušės pasi
kartojo' Hart’s Island kalėji
me, kur taipgi dalyvavo tūks
tantis kalinių. Sakoma, būk 
pastarąjame kalėjime riau
šes iškilo, kuomet kaliniai per 

apie

ponams teisėjams > ,prisiminti 4 y e.\ 
savo garbintą, bet užmifštamą Pančio kaimui
tradiciją.

Jau Laikas Susitarti
Visiems ALDLD 2 Apskri

čio nariams, visiems darbinin
kų spaudos skaitytojams, rė- 
rpSjams ir draugams norėtųsi ____ ,
priminti, kad jau laikas tartis| radio išgirdo raportą 
ir rengtis spaudos piknikui,Į.riaušes W. I. kalėjime, 
kuris įvyks ateinantį šeštadie------------------------
ni. 25 d- rugpjūčio Crystal Tejs ]|Į|rSt Claildilie TlUlS 
Lake Parke, Eagle Rock, W. 
Orange, N. J. Pikniką rengia 
ALDLD 2 Apskritys 
Vės”, 
kerio” naudai.

| 94 Ward Str

„2; JIEŠKO - BIZNIO—grosemes arba |

Kailiasiuviai Reikalaus 30 
Valandų Darbo Savaitės

Pereitą trečiadienį 500 kai- 
liasiuvių, Industrinės Unijos 
narių, savo susirinkime nuta
rė griežtai kovoti prieš kon-

Šiandien, 20 d. rugpjūčio, 
“Lais- teismabutyje, prie Liberty iri

Vilnies” ir “Daily Wor- Pennsylvania Ave., Brookly- traktoriavimą ir viršlaikius. Jie 
bus teisiama darbininkė, taip pat siųs delegaciją ' į 

pji vieta yra labai puiki. Claudine Tims, nėščia negrė Washingtoną, 24 d. šio mene-
4- 4^2 1 - 2 — 2 _ 2_'___T_ AT ^.4-2 i vsmUX J.Ln mi-Tn n r\ 1 - A A 2'2~ 2 . J iL 1______i '   

ne,

motina; prieš ikurią sufabrikuo
tas kaltinimas, būk ji sumušu
si policmaną, Henry Werner, 
kuris pats ją sumušė prie Pro-

Taį ta pąti, kurioje įvyko AL 
2 Apskričio pirmas pik

nikas ir kuria visi labai buvo 
pasitenkinę ir ilgai minėjo. 
Kitas svarbus dalykas, tčfi kad spect Place Market. Jos teis- 
piknikas įvyks šeštadienį, po mas turėjo įvykti 6 d< šio mėn„ 
piet ir tęsist ikL 2 vai. rytoj bet teisėjas / atsisakė* teisti, 
Bus galima linksmintis ligjkad esąs pilnas teismabutis 
vėlumos, nes sekamą dieną ne- žmonių.

šio, k^d jinai' dalyvautų per- 
nagrinėjime kailiasiuvių ko
dekso. Delegatai turi -galybę 
įrodymų, kad kodeksai yra 
laužomi ir kad kontraktorių 
prakaito šapos tebęšilaįko. Jie 
taip pat reikalais 30' vai. 
darbo savaitės ir kitų pageri
nimų.

delicatessen, New ' Yorko , apielin- 
kėje, kur galirtui' būtiį xlaryti; $600 
apyvartos. ■ Atsišaukite’ į ‘‘Ldisvės’* 
ofisą 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. ’

: i • .(194-197)

Pajieškau partneriu į* restauranto 
ir saliuno biznį. Turi but geras vi
rėjas,. su mažu kapitalu; Atsišau
kite vakare, telefonu arba kreipkitės 
antrašu: ' Flushing' -— 9-4485, F. 
Norris, 59-25 — 155th St., Flushing.

(192-198)

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoj* tin

kamai Įr ui prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

• t (Arti Marcy Avenuė) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančiu 
Chroniškos

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

<!>

<♦>

<!>

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

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

P. BIELIAUSKAS
! ■' ■■ ' »

8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.
, Tel.i' Foxcroft 9-6901

321

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

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

, Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 

' Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
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 Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—• A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.




