
■mmmhw'-

GINKLAIS VARĖ BALSUOTI
Prieš Hitlerį Balsavo 3,000, 

000 Daugiau negu 
1933 Metais

(RAGINA JUOS DEPORTUOTI
ITai Bus ne Apsigynimo, bet!

Užpuolimo Žygis prieš 
Raudonuosius

Telephone STagg 2-3878

IŠ LIETUVOS

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Rugpjūčio (Aug.) 21, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIV Dienraščio XV!

JO, till’d viciiuuo ucuu xxcxxpv, ocuivo iouci v incu. I . . x

patys japonai; o kad paleng- davyste vadina skleidimą!kan vyti iš Darbo Federaci- 
vinti saviškiams banditams, komunistinės liter atūros, I jos. Green turi tris progra- 
tai Japonijos - Manchukuo k u r s t y m ą vienos klasės ■ mos punktus prieš komunis- 
valdžia tiksliai palieka į prieš kitą ir skelbiką prie-1 tus, abelnai kairiuosius ir ei-

Žada
(Alaska)" Salose,! ne tik nuo komunistų gintis, 

kaipo šalies “išdavikai.” Iš-: bet visur juos pulti ir lau-

palieka j prieš kitą ir skelbiipą prie- j tus, abelnai kairiuosius ir ei- 
gelžkelį be sargybos, kurišingo kapitalistinei tvarkai linių narių kovingus komite- -- •«« 1 1 T" • • •• 1 -wo 4* 1 f*

rezoliu- organizacijos; (2) pasišaukt i L^tuvos Užsienių Reikalų rodo silpnesnėms šalims, ku- 
inisterę talkon valdžią ir policiją Ministeris Maskvoj rias skriaudžia imperialistai,

JAPONAI SOVIETAM
GINKLAIS GRASINA

Maskva. — Tarp Sovietų 
reikalaujamos kainos už Ry
tinį Chinų Gelžkelį ir Japo- 
nijos-Manchukuo siūlomos 
kainos buvo skirtumas jau 
tik 5,000,000 aukso rublių, ^() ^97 
kuomet Japonai nutrauko 
derybas del jo pirkimo. Jie 
pareiškia, kad pirma turės1 
būt išspręsta parubežiniai \ 
kivirčiai su Sovietais, tik 
paskui kalbėsią apie gelžke- 
lio pirkimą. Japonija kalti-)
na Sovietus, būk ju lėktuvai | T . . • • n *i 1 • 
skraidė virš Manchukuo ir ■ Legwnienai Reikalauja 
būk Sovietų sargybiniai be ! Mirčia Baust Komunistus 
priežasties šaudę į Manchu
kuo laivus Amūro upėje. 
Bet juk tie laivai buvo per
spėti, kad trauktųsi iš Amū
ro sovietinio pakraščio, o jie 
nepaklausė.

SykiuJaponijos - Manchu
kuo valdžia tauškia, būk

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų . Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

DARBO FEDERACIJOS GALVA GREEN 
SKELBIA KARA PRIES KOMUNISTUS

San Francisco, Cal.—Fa
šistinio Amerikonų Legio-1 -— -------
no vadai, posėdyje rugpj. 19 j Atlantic City, N. J.—Wm.
d. nutarė reikalaut, kad j Green, prezidentas. Ameri- 
valstija išleistų įstatymus, j kos Darbo Federacijos, rug- 
pagal kuriuos būtų komu-. pjučio 19 d. paskelbė “kry-1 
nistai mirčia baudžiami ar-' žiaus karą” prieš komunis- ■ 

bolševikai tyčia ardo mini- ba šimtui metų įkalinami; tus toj organizacijoj.
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mą gelzkelį. Sovietai paro- Barren 
ro, kad tuos darbus daro

Soo

Grupė New Yorko bedarbių naktį miegančių ant ša
ligatvio. Mieste yra milionas bedarbių. Pašalpos rei
kalaujančių ir tam užsiraši usių yra 50 nuošimčių dau
giau nekaip pernai. Tai atsakymasįRoosevelto pasta
tytą pagyrūnišką klausimą: “Argi dabar jūs ne ge

riau gyvenate, negu metai atgal?”

jiems priklauso sergėti. | mokslo. Legionieriai buvo tus: (1) Visus juos išmest iš j 
Tykodami užgrobt Rytinį• pagaminę protesto :

Chinų Gelžkelį, Japonijos ciją prieš darbo ministerę 
imperialistai per savo pro- Perkins, kad ji neišdepor- 
pagandos biurą skelbia, tavo visų raudonųjų, suim- 
kad jų armija “nusprendė tų per Šan Francisco’strei- 
stipriau nusistafyt,” kas lie- ką. Ministerė Perkins pasi- 
čia tą klausimą. aiškino, kad ji

į kiek gali. Todėl rezoliucija 
•buvo sulaikyta.

Legiono vadai taipgi pa- 
I reikalavo, kad šalies valdžia 
•išnaujo nutrauktų ryšius su 
Sovietų Sąjunga, ir .užgyrė 
Darbo Federacijos vadų pa
siryžimą. išvyt visus komu
nistus iš tos organizacijos.

darbuojasi

T_ , vv. . , kaip kad Lenkiia pasielgė suKauno krikščionių demo-' . .................. - j Lietuva, nuo kurios pasigrobė 
Lietuvos užsienių reikalų mi-| Švenčionis ir kitus lietuviškus 
nisterio St. Lozoraičio atsilan-' plotus su keliais šimtais tūks- 

| tančių gyventojų. Bet ar ga- 
praneša, kad vakar) Įima pasakyti, kad Lietuvos

Popiežius Laimina Ką? į
Roma.—Atsilankius dviem 

šimtam Austrijos studentų 
ir 16 kunigų pas popiežių, 
“šventasis tėvas” davė pa
laiminimą visai šaliai ir 
Austrų fašistų valdžiai, ku
ri daugiau revoliucinių dar
bininku išžudė net už Hitle
rį.
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laiku 
bend- 
svar-

Washington. — Amerika 
turės dasipirkt iš užsienio 
800,000 bušelių kviečių, ku
rie tiktų sėklai.

Darbininkai Vifc-4 Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a Ja J mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsite 
Pasaulį!
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i 5 MILIŪNAI BALSU PRIEŠ HITLERĮ 
NEŽIŪRINT GRŪMOJIMŲ IR SMURTO

I

; Kaip Plėtojasi Judėjimas 
prieš Fašistus Italijoje

Zurich, šveic. — Udine, 
Italijoj, kelios dienos atgal 
vienas generolas sakė pra
kalbą. Fašistų vyriausybė

1 per prievartą suvarė dirbtu
vių darbininkus klausytis 
tos kalbos. Bet susirinkę 
darbininkai sukėlė demons
traciją prieš Italijos rengi
mąsi imperialistiniam karui.

Gorze ir Indrijoj tapo
1 ai eštuoti ir į baudžiamąsias prįe§ Hitlerį buvę paduota
1 ‘| !,kl.p,en- 4,287,808 balsai. 871,056 bal-

sai esą “sugadinti”. Reikia 
suprast, jog “sugadintais”

Berlynas. — Hitleris per
eitą sekmadienį pervarė “vi
suotiną” balsavimą, kad tik 
jį užtvirtintų, kaipo šalies 
vadą, tai yra sykiu prezi
dentą ir ministerį pirminin
ką. Balsus skaitė patys 
Hitlerio propagandos minis
terijos nariai; jam priskaitė 
38,279,808 balsus. Pasak jų,

1 kių metų 23 darbininkai, ku
rie skleidė lapelius, šaukian
čius kovot prieš fašizmą, ■ paske]pė balsus už komunis- 
Uz panašų nusikaltimą : 
buvo, areštuota ir daugelis 1 p;ieš f^izma') 
kaimiečių Triesto apielmkėj., - -

Saronnej bedarbiai ir dir-! . - - •.
bantieji padarė demonstra- i 
ei ją, reikalaudami darbo ar-! 
ba pašalpos. Tai buvo iš- 

I stojimas ir prieš fašizmą.
Už tai Mussolini išmetė iš Policija Varu Vežė Balsuot 
/Savo partijos kelis to žygio

batalijoj prieš juos, ir (3) 
deportuot iš Amerikos vi-; kratų “Rytas” deda žinią apie' 
sus “neteisėtai” įvažiavu
sius bei tuos, kuriuos gali- , 1
ma iš šios šalies išbugdyti) "X....... ... ........ ...... ______ _ ..... ______
sulig įstatymų prieš revo-1 • atvyko Lietuvos Už-Į valdžia tokiu draugiškumu at-|
liucinį veikimą.

Greenas garsinasi, kad'st. Lozoraitis, su žmona, Lie-.1 Lietuvos valdžios kontrolįuo- 
vienas iš Amerikos Darbo | tuvos atstovas Maskvoje p. Jami buržuaziniai laikraščiai . , . 
Federacijos tikslų yra kovo-! Baltrušaitis,. . SSSR atstovas tebėra pilni šmeižtų prieš Sovie- >V 
ti už nnlnikvmn dabartines ! Kaune P- Karskis ir kiti. Sve- tą Sąjungą; o paskutiniu laiku, 
. / J _ u v ,,' , 1 čius stotyje pasitiko Užsienių Smetona pradėjo atvirai sėb- * *1 M 1 J V ’ v*
kapitalistines tvarkos ; to-; rejkalų komjįaras Litvinova' rauti su Lenkijos imperialistais, AmCnka NetllU KVICCIŲ 
del valdžia tupėtų jam duoti' su žmona, jo pavaduotojas kurie nori Kauniją įtraukti į 
visokios galimos talkos prieš Stomoniakovas Maskvos tary-' karišką bloką prieš Sovietų Res-1 

bos pirmininko pavaduotojas(pnDliką. 
Usovas, Maskvos karo apygar-1 _____ -
dos kariuomenėsviršininkas' n tTMrv
Korkas, atsakingi užsienių rei- MIRĖ H. T. RAINEY 
kalų komisariato bendradar- NRA POLITIKIERIUS 
biai, Latvijos atstovas Mask- --------
voje Bilmanis ir Sovietų _bei( St. Louis, Mo.—Nuo plau

čių įdegimo mirė Henry T.
. Rainey, šalies kongreso at- 
’ stovų rūmo pirmininkas, 
vienas iš svarbiausių Roose
velto NRA šulų.

Už .panašų nusikaltimą . t Vadą Thaelmanna bei 
buvo areštuota ir daugelis Taigi krū*

- . , , . .- . . ivon sudėjus, bus virš 5,00Q,- 
Saronnej bedarbiai n du - qqq ^aiSų prįeš Hitlerį. Per- 
-. ... j eitų metų lapkr. 12 d. balsa

vimuose prieš Hitlerį buvo 
tik 2,000,000 balsų.

sienių Reikalų Ministeris, p. j simoka Sovietams? Ne visai.

revoliucinius darbininkus.
Turbūt, dar nebuvo pas- 

Uutiniais laikais tokio niek
šiško manifesto prieš1 kovo
jančius darbininkus, kaip 
šis Greeno pareiškimas. Jis 
nesidrovėdamas, viešai tai- užsienių spaudos atstovai. Pe- 
kon šaukiasi kapitalo vai- rone buvo išsirikiavusi garbės 
džios šnipus ir policiją prieš; sargyba.
kovingus savo organizacijos ' 
narius.

Sykiu Green meluoja, būk 
komunistams nerūpi kova 
už tuojautinį būklės gerini
mą; jie, girdi, iš kiekvieno 
streiko nori padaryt komu-

Ta- 
čiaus visiems yra žinoma, 
jog tik komunistiniai vadai 
ištikrųjų kovoja už darbi
ninkų duoną druską, kuo
met tokie Greenai juos nuo- 

jeigu” jo pritruks litiniai parduoda. Tų par- 
davysčių pavyzdžius turime 

i iš . San Francisco visuotino 
' streiką, iš Detroito, Toledo 
|ir kt. automobilių darbiniu-

Blofina, būk Valdžia Nori Jos čia Išvengti i ^GSnpripažjstaSad ko- 
------ -—------- jmunistai neatlaidžiai veikia

KARščIAI UŽMUŠĖ PO 1 
Iš 1000 CHINŲ

Hwaiking. — Šią vasarą 
karščiai užmušė abelnai po 
vieną žmogų iš kiekvieno 
tūkstančio Chinijos gyven
tojų. Kaitros talkininkais 
buvo potviniai, alkis ir už
terštas maistas.

5-TAS PASMAUGIMAS
San Diego, Cal. — Rado 

lavoną Celijos Cota, 16 me
tų mergaitės, bankieriaus 
dukters, pačiame jos tėvo 
kieme. Ji buvo pasmaugta. 
Tai jau penkta panaši žudy- 
nė šiame mieste per pasku
tinius ketverius metus.

Judžiy Aktoriai Šelpė 
Komunistą Veikimą?

Sacramento, Cal. — Pa
sklido kalbos, kad keli žy
mūs judamųjų paveikslų ak
toriai davė pinigų revoliuci
nei Marininkų Unijai laike 
San Francisco streiko. Pas 
garsų aktorių James Cag
ney padaryta krata ir esą 
surasta laiškai, kur ačiuo- 
jama už paramą. Jis gina-
si nieko bendra neturįs su nistinę revoliuciją... 
komunistais.

W ashington.—Rooseveltas 
pasirašė, kad leis be muitų 
įveąjį iš kitų šalių gyvuliams 
pašaro, “, 

: Amerikoje. '

------- ?----------------- : ' ■--------•
Amerikoj Rengiasi prie Diktatūros, Tačiaus

“Litvinovas Lozoraičiui pa
gerbti suruošė pietus, kuriuo
se taip pat dalyvavo Baltru
šaitis, vyriausybės nariai, už
sienių reikalų komisaro pava
duotojas, Karskis ir atsakingi 
užsienių reikalų komisariato- 
bendradarbiai. Litvinovas ir 
Lozoraitis pasakė kalbas. Lit
vinovas pareiškė:

“ “Su tikru malonumu svei
kinu Tamstą, Ponas Ministerį, 
vyriausybės ir savo paties var
du, atvykusį į SSSR sostinę. 
SSSR ir Lietuvos Respubliką 
sieja jau 14 metų nenutrau
kiami bičiulystės ryšiai, išsi
plėtoję nepajudinamu 1920 
metų taikos sutarties pagrin
du.

KALINIŲ RIAUŠĖS
Pontiac, Ill.—Dviem kali

niam susipešus, įsimaišė ki
ti. Sargybiniai ėmė šaudy
ti į peštukus. Vienas kali
nys nušautas, 8 sužeisti. 
Trys sargybiniai apkulti ir 
padegtas kalėjimas.

Išvežimui Užsienin
Washington. — Pirmiaus 

per metus iš Jungtinių Val
stijų išveždavo ir parduoda
vo užsieniuose po 140,000,- 
000 bušelių kviečių. Bet 
prezidento Roosevelto įvesti 
užsėjimų apribojimai ir sau
sra taip sumažino grūdų 
kiekį, kad dabar nieko ne
liks išgabenimui į užsienį. 
Pati Amerikos žemdirbystės 
ministerija pripažįsta, kad 
savo šalyje būsią sunaudota 
visi šiemetiniai kviečiai, taip 
pat ir likusieji nuo pirmes
nių metu, c v

Drg. Browder Reikalauja Soc. N. Thomas Ištesėt 
Duotą Žodį del Bendro Fronto su Komunistais

Rockford, Ill. — Roosevel- farmerių, darbininkų, ban-: Darbo Federacijoj, bet se
to žemdirbystės ministeris kierių ir vartotojų, o val- niesiems vadams dar, girdi, 
Henry Wallace kalbėjo far- džią b tarpininkė. Bet i nėra pavojaus. Tačiaus

Grant taAybą iš buožių, par-Į Green yra persigandęs tos 
daviki/“darbo vadų,” banki-1 veiklos, kurios - sėkmėj jau 
ninku ir fabrikantų turi ir šimtai tūkstančių Darbo 
Mussolini. Tai fašistinių' Federacijos narių stoja už

meriams kempėj 
rugp. 19 d., kad “Amerikos 
žmonės nori išvengti komu
nistinės bei fašistinės dikta
tūros.”1 Bet iis žino kad Pagr*nc^ vienijimas prieš, bedarbių apdraudos įstaty- 
Rooleveltas veda prie fašis- * Vargin‘H !r i5e?,škia PrieJingum%

>

tinės diktatūros kovai prieš 
kylantį darbininkų judėji
mą.

Būk išvengimui diktatū
ros ministeris Wallace pra
našavo, kad būsią sudaryta 
Šalies Ekonominė Taryba. Į 
ją, sako, ims atstovus nuo

už Hitlerį
Juodoji nazių policija 

“Schutz Staffel” pirm bal
savimų išlipdė gatvėse per- 

įspėjimus: kas pats neis bal
suot, pas jį atsilankys poli
cija ir išvarys balsuoti. Na- , 
mie pasiliekantieji buvo 
grūdžiami į policijos trokus 
ir vežami balsuot už Hitle
rį. Nužiūrimiems priešin
giems balsuotojams buvo 
ginklais grąsinama. Tūks* 
tančius kalinių stovyklose 
durtuvais varė atiduot savo 
balsus Hitleriui.

Nepaisant prievartos, ta- 
čiaus, 1,561,622 piliečiai išsi
suko nuo balsavimo. Pri
skaičius juos prie Hitleriui 
priešingų, gausime 6 mil. ir 
pusę žmonių, kurie parodė 
nusistatymą prieš Hitlerį. 
Ir tai nežiūrint, kad balšub* 
jantiems prieš Hitlerį arba 
neinantiems balsuoti gręsė 
kruvinas persekiojimas. Per 

? vienus metus, vadinasi, prie
šingumas Hitleriui paaugo, 
bendrai imant, trečia tiek. 
O Hamburge, iš kur yra ki
lęs drg. Thaelmannas, prieš 
Hitlerį paduota visas penk
tadalis balsų. ‘ <

Balsuojant neleido būde
lėj būti daugiau kaip pusę 
minutės. Tuo būdu naziai 
nedavė laiko darbininkams 
įrašyt Thaelmanno vardą 
arba kokį obalsį prieš fašiz 
mą.

K W'

sveikina Thomas’o išreikštą 
palankumą bendram fron
tui; primena, jog reikėtų 
sudaryt vieningas frontas ir 
prieš karą. Drg. Browder 
nurodo, kad ir Socialistų 
Internacionalo Darbo Biu
ras savo manifeste rugp. -4 
d. pažymi imperialistų karo 
pavojų iš Japonijos, Vokie
tijos ir Lenkijos pusės, ypač 
prieš Sovietų Sąjungą.

Drg. Browder ragina So
cialistų Partiją paskubėti ir 
išrinkti atstovus į pasikalbė
jimą su Komunistų Partijos 
atstovais, kad greitu 
galima būtų sudaryt 
ras frontas bent tais 
blausiais klausimais.

New York. —• Amerikos 
Socialistų Partijos vadas 
Norman Thomas, kalbėda
mas šalies jaunimo kongre
sui New Yorko Universite
te rugpj. 16 d., pasakė to
kius dalykus:

Jis užgiria bendrą fron
tą su komunistais kovoj 
prieš fašizmą; jis pritaria 
suvienytam Franci jos soci
alistų frontui su komunis
tais prieš karą ir fašizmą; 
jis žada remti darbininkų 
bedarbių apdraudos bilių 
(H. R. 7598).

Drg. E. Browder, Ameri
kos Komunistų Partijos se
kretorius, del to parašė sa
vo Partijos vardu laišką 
Norman Thomasui. Juom

“Ponas St. Lozoraitis, atsa
kydamas į Litvinovo kalbą pa
reiškė :

“Laikau sau malonią parei
gą pareikšti Tamstai ir Sąjun
gos vyriausybei nuoširdų dė
kingumą už malonų pasveiki
nimą. Naudodamasis ta pro
ga dar kartą dėkoju Tamstai 
už. malonų pakvietimą atvykti 
į SSSR, sostinę, kuris duoda 
man galimumo susipažinti su 
Tamsta, Pone Komisare, žy
miu užsienių politikos vadovu 
Sovietų Sąjungos, su kuria 
Lietuvą sieja 14 metų neginči
jamos bičiulystės ryšiai.”

gus farmeriijs. 'pardavikiškiems vadams.
Matydamas žmonių bruz-_____________

dėjimą prieš brangenybę ir į Cleveland, O. —Ameriki- 
gyvenimo blogėjimą, tasjniame senovės pinigų žino- 
Roosevelto agentas žadėjo j vų suvažiavime rodoma ir 
(f a šis tin iai) “išlyginti” iš akmeninės druskos paga- tuvos ar kitos šaIies valdžia, 

Sovietai visuomet stengiasi 
palaikyti taikius su ja santi- 
kius, kaipo su valstybe. Juo 
didesnio draugiškumo Sovietai

gyvenimo blogėjimą, tasjniame senovės pinigų žino-
T“1 Ii i v t — • * . _ . _

skriaudas per tokią tarybą, minti pinigai, kurie buvo 
kurią jis vadina “-ekonomi- kadaise naudojami' Abyssi- 
ne demokratija.” nijoj.

Nežiūrint kokia būtų Liet-

“KARALIAUS KRIS
TAUS” STOVYLA

“Karaliaus Kristaus” sto- 
vyla, sverianti 200 tonų, jau 
pastatyta ir pašventinta ant 
Mont Blanc kalno. Kapi
talistai rokuoja, kad dalis 
darbininkų užsižiūrės į to
kius religinius paminklus ir f 
užmirš apie kasdieninius sa
vo reikalus, bedūsaudami 
dangaus.

B
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Tai įrodymas, jog Vokietijos Komunis
tų Partijos darbas, propaganda, kurią ji
nai nelegalėse sąlygose plėtė, atnešė pa
geidaujamų rezultatų!

Tai įrodymas, kad Vokietijos darbo 
žmonių masės, kurios kada tai buvo de
magoginiais Hitlerio pažadais apžavėtos, 
šiandien jau atsikrapšto akis ir seka pas
kui Kompartiją, su josios vadu, d. Tha- 
elmannu!

Padėkim Vokietijos didvyriškai Kom
partijai varyti darbą pirmyn!

Reikalaukim laisvės d. Thąelmannui ir 
kitiems tūkstančiams prieš-fąšistinių ka
linių!

kalus. ; ,
Sunku įsivaizduoti, kas būtų, jei mums 

prisieitų šiuo tarpu veikti be tokio di
delio ir svarbaus įrankio, kaip angliškas 
komunistinis dienraštis.

Ši kampaniją už “D. W.” supuola su

*-t-t• ——  --------- r------........................... į 1' h : ,J— 1 1 ■ =
15-metinėmis Kompartijos sukaktuveniiš* , primesdami 'žmogžudj’’stę. 
Todėl, darbuodamiesi už partijos stipi;i- Į kad atskirti kovingus 
nimą, visųpirmiausiai turime rūpintis,

! kad sustiprinus josios centralinį organą 
“Daily Workerį” sukeliant per tris mė
nesius $60,000 fondą.

ras. Vieni laivai ledlaužių 
^vedami plaukia iš. vakarų, o 
[kiti.ią Vladivostoko — iš ry- 
Itų pusės, šiemet į Lenos 
prieplauką iš vakarų pusės 
ledlaužis “Malygin” veda 
tris laivus “Molotov”, “Sac- 

Sovietų Sąjungos moksli- !.co» ir “Baikal”. Iš rytų pų-

ĮDOMUMAI k
Šiaurių Ledynai Nugalėti

i

Po Balsavimo Vokietijoj
Pereitą sekmadienį įvykusioj i Vokie

tijoje fašistų suruošti balsavimai, nepai- 
sailt visko, parodė prieš-fašistinės opozi
cijos stiprėjimą.

Iš 43,438,378 balsuotojų, kaip paduoda 
patys fašistai, 38,279,514 pasisakė “taip,” 
reiškia “užgyrė” Hitlerį, 4,287,808 ^pasi
sakė “ne,” tai yra, prieš Hitlerį, ir 871,- 
056 sunaikino savo balotus, nebalsuodami 
nei taip, nei kitaip.

Daugely vietų buvo įrašytas vardas 
Thaelmanno, Vokietijos Kompartijos va
do, kuris šiuo tarpu sėdi fašistų kalėji
me ir yra kankinamas.

Atsižiūrint į tai, kad pereitais metais, 
lapkričio 12 dieną, panašiuose balsavi
muose už “ne” buvo paduota 2,101,004 ir 
750,282 balotai sunaikinta, tai reikia skai
tyti didelę pirmynžangą Vokietijos darbo 
masėse jų kovoje prieš Hitlerio dikta- 
Įūi-ą.
' faamburgas, miestas, kuriame gimė, 

augo ir veikė d. Ernst Thaelmann, kuris 
buvo skaitomas komunistine tvirtove, to
kia ir dabar pasirodė. Nepaisant to fak
to, kad Hitleris pereitą penktadienį fe
nais sakė prakalbą ir buvo išnaudota vi
sos progos propagandai už jį, 20 nuoš. 
balsavusiųjų balsavo prieš! Iš 840,000 pa- 

— • dųptųjų balsų, 651,000 balsavo “taip”, 
168,000 — “ne” ir 21,000’ sunaikintų bal
sų' (aišku, visi sugadintieji balsai yra 
prieš Hitlerį).

Kaip jau nurodėme, šias skaitlines mes 
paduodame ne iš kokių tai “bepartyviš- 
kų?. šaltinių paimtas, bet stačiai paduo
tas fašistų valdininkų. Hitlerio šaika 
minėtus balsavimus ruošė, ta pati šaika 
juos tvarkė, ta pati šaika skaitė balsus, ’ 
.ta:pati šaika paskelbė balsavimų pasek
mes!

Tikėtis, kad ji paduotų teisingas pa
sekmes, reikėtų būti labai naiviam, labai 
dideliam trumparegiui.

Iki šiol pasaulyje nebuvo didesnio klas- 
tuotojo už Hitlerį. Žmogus, kuris sukla- 
stūvo reichstago padegimą, žmogus, ku
ris sušaudė savo artimiausių bičiulių šim
tų^' be jokio teismo, be jokio jų kaltės 
nėt įrodymo; žmogus, kurio direktyvomis 
buvo nugalabintas Dollfussas, bet kuris 

’ t vėliau viešai užsigynė to—tokis' žmogus 
gąli padaryti viską. Tuo būdu mes ir 
skelbiame, kad padavimas virš 4 milionų 
b^lsų pasisakiusių prieš yra labai suma
žintas !

?Tenka priminti ir tas, kad prieš balsa
vimų dieną fašistų spauda, teatrai, radio, 
bažnyčia (tiek katalikų, tiek protestonų) 
šaukė ir rėkė už tai, 'kad žmonės^ balsuo-j 
tu ir balsuotų “taip.”

♦Daugiau: spauda paskelbė, kad tie, ku- 
Tip balsuos “ne”, bus skaitomi “tėvynės 
išdavikais”, bus skaitomi “neprieteliais 
Vfdtietijos”, bus skaitomi “nevidonais, 
voktais didžiausių bausmių.”

JCitais žodžiais: buvo įgrąsinta Vokie
tijos žmonėms: kurie išdrįsite balsuoti 
“lįė,” jūs -rizikuojate savo gyvybėmis; 
jūs galite būti sušaudyti; jūs galite būti, 
mažiausiam atsitikime, įkišti į kalėji
mus arba koncentracijos stovyklas;

Vadinasi, tie, kurie balsavo “ne”, rizi
kavo savo laisve, savo gyvybėmis, jei tik 
pSVyks fašistų žvalgybai juos susekti. 
Nežiūrint visko, virš keturi milionai 
drąsuolių . (kaip patys fašistai. skelbia) 
rizikavo savo’gyvybėmis, balsuodami ne! 
Balsuodami prieš kruvinąją fašistų dik
tatūrą, 'piries kruvinąjį Hitlerį, kaipo 
kanclerį ir šalies prezidentą.

Tai didelis dalykas!

Į

“Daily Workerio” Reikalas --- 
Mūsų Visų Reikalas ,'

Paskelbimas, kad “Daily Workeris” 
(su spalių mėn. 1 d.) turės net tris lai
das kasdien ir kad jam reikalinga sukelti 
$50,000 fondas ($10,000 Kompartijai; vi
so $60.000) yra rimtas dalykas ir, esa
me tikri, kiekvienas sąmoningas darbi
ninkas į tai atsilieps pilna energija.

Metai laiko atgal “D. W.” buvo page
rintas. Tai buvo taip sakant padarytas 
griežtas persilaužimas jo turinyj.

Per ištisus metus “D. W.” buvo pa
traukiąs, turiningas, masinis laikraštis.

Bet jis reikalinga gerinti toliau. New 
Yorkas, kuris pats savaime yra kraštas, 
gali “D. W.” sunaudoti kur kas daugiau, 
jei jis turės savo specialę laidą, kurioj 
būtų suteikiama daugiau vietinių žinių. 
Todėl bus sudaryta speciališkos New Yor- 
ko laidos, padidintos puslapiais. Viena 
gi “D. W.” dieninė laida, bus taip vadi
nama nacionalė laida, skiriama visai 
šaliai.

Augant ir plečiantis revoliuciniam dar
bininkų judėjimui, turi stiprėti ir revo
liucinė spauda, o vyriausiai josios angliš
kas dieninis organas.

Šiuo tarpu kasdieninė “D. W.” cirku
liacija siekia virš 40,000, o šeštadienių— 
virš 60,000 kopijų. To toli gražu neuž
tenka.

Reikalinga pasiekti bent 75,000 kopijų 
cirkuliacijos kiekvieną dieną, o šeštadie
niais—ne mažiau 100,000. Tai galima 
bus padaryti su gerinimu paties laikraš
čio turinio; su didinimu jo puslapių skai
čiumi.

Savo atsišaukime Kompartijos Centro 
Komitetas nurodo:

Reikia 60 tūkstančių dolerių per tris se
kančius mėnesius, idant užtikrint nuolatinį 
“Daily Workerio” leidimą ir duoti Komu
nistų Partijai galimybę pirmyn varyti ir 
platinti savo revoliucinį darbą. 50 tūkstan
čių dolerių reikia pačiam “Daily Workeriui”, 
o 10 tūkstančių reikia Komunistų Partijai.

Centro Komitetas atsišaukia į visus dar
bininkus ir jų organizacijas, ypač į Komu
nistų Partijos vienetus, sekcijas ir distriktus 
įtempti Visas pastangas, kad sukeltų reika
lingą sumą pinigų.

Komunistų Partijos 15-kos metų sukak
tuvių apvaikščiojimai pirmoj vietoj turėtų 
suktis apie užtikrinimą “Daily Workeriui” 
gyvybės. Juk tai “Daily Worker” labiau 
negu bet kitas pavienis įrankis kasdien iš
reiškia vadovaujančią Komunistų Partijos 
rolę darbininkų kovose ir veda mūsų revo
liucinę kovą pirmyn prie politinės galios pa
ėmimo ir darbininkų valdžios įsteigimo.

Draugai, “paily Worker” yra neapsieina
mai reikalingas visai darbinįnkų klasei. 
Reikalingas pagerintas ir padidintas “Daily

' Worker.”
Reikia žinoti, kad “Daily Workeris”, 

nepaisant, kad jis spausdina virš 40,000 
kopijų, iš prenumeratų pasilaikyti nega
li, kaip negali nei jokis kitas laikraštis. 
Kapitalistiniai laikraščiai gauna daug 
skelbimų ir todėl iš to jie ne tiktai paden
gia savo bėgamąsias išlaidas, bet pada
ro didelius pelnus. Gi angliškas komu
nistinis dienraštis tų “riebių” skelbimų 
negauna ir jų nesitiki gauti. Todėl, jis 
savo trūkumus (kurie yra dideli) priva
lo padengti iš aukų, likusių nuo paren
gimų “pelnų” ir t. t.-

Štai kodėl kartą kiekvienai^ metais 
mūsų Partija kreipiasi į plačiąsias dar
bininkų mases, reikalaudama iš jų sukel
ti tam tikrą sumą pinigų, kad galėjus ve- ‘ 
sti efektyvesnę kovą,, pasekmingiąu , va: 
dovauti darbininkų klasės streikams ir 
kitoms kovoms už darbininkų'klasės rei-

ninkai su pagelba ledlaužių; SgS paskui ledlaužį “Litke 
jau nugalėjo šiaurių vande- atplaukia visa eilė kitų lai- 
nyse ledynus. Į šiaurę nuo, Vų šiemet šiaurių vandę-nyse ledynus. Į šiaurę nuo
Sovietų Sąjungos yra šešios nynus šturmuoja 1 
jūros: Baltosios,. Berenco- j ledlaužių ir desėtkai kitų lai
vo, Kara, Laptevich, Sibiro j Vų. Taigi šiaurių ledynai 
ir Čuchotskos. Apvažiavus | nugaleti.
iš šiaurių europinę ir Sibiro į

MVNMM

ir r 
i darbi

ninkų '.organizatorius nuo dar
bininkų, nuteisė juos ir sude
gino elektros kėdėj. Kapitalis- 

| tinę klasė nesitenkina nužudy
mu Sacco ir Vanzetti, bet žu
do desetkais darbininkų kovo-* 

daro didžiausias kliūtis. Bet't0’us- štai Tarptautinio Dar- 
ir tos jūros nėra visada jr: bininkų Apsigynimo surinkto- 
visur padengtos ledais. Tas! ^XeVuose’’k bedalių
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l31.1??.1 nU.° va_nt^ens sriovių demonstracijose kapitalistinė 
tekėjimo ir vėjo. Vandens • klasė išžudė net 28 kovingus 
sriovių tekėjimas jau daug; darbininkus. Del to, minėda- 
maž ištirtas, kapitonams Sacco ir Vanzetti nužudy- 
numatomas, bet kitąs daly-'m^» sykiu pareikšime protestą 
kas ,yra su vėju, čia pa-!prieš, valdanči^V klasę, ati- 
gelbėja tik, radio ir oro sto-! duos> pagarb?f
tys> įi engtos ant įvairių sa- ! sini jdrąsos kovojantiems dar
ių ir SSSR šiaurių kraštų. I bininkams. . ; (- 
Radio cusisįekimas ir oriai- j 'Į’odel 22 d. rugpjūčio,. Finų 
viąi padeda šiaurės nugalėti. 'Svetainėje, 37 Chapel Court, 
Tankiai aplinkui laivą susi-: 7:30 vai. vakare, skaitlingai 
įdaro dideli ledų kalnai, o'susirinkim ir'išklausykim ge-

bininkų kovų, šias prakalbas 
rengia; Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas ir Komunistų 
Partija. Lietuviai darbininkai 
ir darbininkės, skaitlingai at- 
silankykim į šias taip svarbias 
prakalbas.
Iš ALDLD. 9 Kp. Susirinkimo 

ir “Daily Worker” Pikniko
Rugpjūčio 12 d., Finų Sve

tainėje atsibuvo ALDLD 9 kp.

SSSR dalį ir perplaukus per | “Sibiriakov” Atidarė Kelią j^tai vėjas atsisuko iš kitos rų kalbgtojų mokymus iš dar-’
Bermgovo perlają linkui , . .. ..A71 n. i ■ , 1932 metais, liepos 28 die-Vladivostoko yra dar trys ... . ’ ...-o . i, ną, is Archangelsko išplauni ros—Beringovo, Ochots- . _ . .. .. „i . t •• KT a ke ledlaužis “bibiriakov . kos ir Japonijos. Nuo Ar-1 
changelsko iki Vladivostoko 
prisieina plaukti per devy
nias jūras ir atlikti kelis 
tūkstančius mylių.

Šiaurių vandens

pusės ir jie prasiskiria, at
sidaro tyras vanduo. “Sibi- 
riakov” atliko kelionę be 
orlaivio pagelbos, bet visi 
kiti ledlaužiai turi orlaivius. 
Orlaivis iškyla į orą ir jis 
apžvelgia; tankiai netoli
mai yra atdaras vanduo ir 
ten pasuka laivas. Radio

Ekspedicijai vadovavo pro
fesorius Smith. Kelyje at
liko eilę moksliškų ištyrimii 
ir 1 d. spalių išplaukė Berin- 

'govo perlajoje į tyrą van-
kelias denį. Kelionė buvo sunki.

Sovietų Sąjungai labai svar-’vietomis reikėjo sprogdinti'stotys taipgi palaiko ryšius 
bllS. r - -

pasaulio dalyje, kuri yra žėglių, bet atlikta pirm už- jnias.
palinkus į šiaurių pusę. Di- viešpatavimo C
džiausios Sibiro upės Ob, ties. Tai buvo pirmoji ke- 
Enisei, Lena, E’
Anaba, Olen, Ina, Indigarka, į plaukiojimo sezoną.
Kolyma ir kitos plaukia į j 
šiaurių jūras, o tos upės yra ■ 
didžiausi vandens keliai, ° ° 
kuriais galima tūkstančius) ,r1. , , * 1 * T i i* k c*mylių plaukti į Sibirą. Upės, 
gali pristatyti į pajūrį Sibi-i

Sovietų Sąjunga yra ledus, plaukti su Ipagelba'.ir suteikia reikalingas žL mėnesinis susirinkimas. Iš fi- 
• i i . i • .. .. . ... . . ~ I „ ž . XT-_  naneu cnVrof Aria ne mnnrtn ntl-

šiaurių nak- laikui bėgant dar daugiau; k*d 
3 pirmoji ke- bus ištobulintas Didysis „

Chatinga, | lionė, atlikta į vienų metų Šiaurių Vandens Kelias: Jis 
« M • • - « -• • 1 Lv 1 zJ i y-j 1 rx T d I /A C?

m . ' . .J TT1 ,. i Sovietų Sąjungai būdavoji-1 ais pat metais is Vladi- j

ro gamtinius turtus ir iš 
prieplaukų gabenti į Sibirą 
kitas ’ prekes" ir reikmenis. 
Štai kodėl Sovietų Sąjunga

išplaukė ledlaužis

Nėra abejonės, kad nansų sekretoriaus raporto pa- 
’--J "ž šiuos metus 

pasimokėjusių 30.
Bet kaip del Norwoodo kolo
nijos, tai dar per mažai. Skai
tytas atsišaukimas nuo jau
nuolių komiteto, c prašantis 
aukų, del pasiuntimo jaunuo
lio į Sovietų Sąjungą. Atsi- 

’ . Kadangi 
dabar ižde pinigų labai mažai 

. . yra, tai nutarta parinkti aukų
Neia tokių tvntu-1 Blankas jaunuo-

turi labai didelės svarbos

me socializmo ir apsigyni
mo reikaluose nuo. imperU-

1 Kolymos jtaka. ]istu_ j. atidarg. bolševikai.! bukimas prnptas 
paskui save vedė Dra Staiinas yra pa.;^——' 
la.vu .su ivairia.s reiškęg; • - - - ■_______

e yje Įmų, kurias bolševikai nega- pų komitetas savo atsišaukime
. Nutarta, del 

finansų abelnai sukėlimo, su- 
i rengti didelį pikniką, užkvie- 
• čiant ir kitas Bostono apielin- 

,!kės ALDLD kuopas, kaip tai: 
So. Bost on, Cambridge, 
Stoughton,-Montello ir Bridge- 

turės 
arba 

9 kp. 
narių

tavoraiš. Kelyje, pasiliko
du, o kitus atvedė. į Koly-j^ įveikti!>. -jfe nuveik5 ir.žad,a. f>risilJsti. 

mą. Gi “Sibmakovas” v..... A finnnsn flhphnšiaurių ledyfius; '’
D M. š.a' plaukdamas iš vakarų pusės 

dėjo didelių pastangų atida-1 Lotos upės įtakoje i paėmė. 
ryti Didelį Šiaurinį Vandens'^.e is 'alvus iatvecįe pne ,
Kelia aplinkui Sibirą į VIa- Kolymos. čionai susi tiko ^OIWOOGO ZlDIOS 
divostoką ir'atgal. dvi Sovietų laivų, eskadros

i—viena atplaukusi iSiViadi-
Tą kelią ^atidaryti siekė' vostoko—rytų, kita iŠ Ar

dai* šešioliktame ~ šimtme-' changelsko ~ vakari Di
lyje anglai, francūzai, ho- ^ži^isiame entuziazme pa- itvl F11
landiečiai ir kiti, bet jis ’ sisveikino ekspedicijų vadai, munistų Partijos atvi

divostoką ir 'atgal. viena atplaukusi iš Vladi-
-1 • , • s/ * !

atidarytas tik Sovietų Są
jungos pastangomis. Tam 
tikslui SSSR sudarytas spe- 
cialis komitetas iš energin
giausių ir mokyčiausių žmo
nių. Tam tikslui pakinkyta 
ledlaužiai, orlaiviai, radio 
stotys, oro stotys, apgyven
dintos šiauriu salos ir tt.v

Kaip Laivai Plaukia?
Per šiaurių jūras, kurios 

ir vasaros metu nėra liuosos 
nuo ledų, laivus veda ledlau
žiai. Baltosios ir Berenco- 
vo jūros vasaros metu yra 
liuosos nuo ledų. Kara jū
ros yra tarpe Novaja Zem- 
lia milžiniškų salų ir Sibi
ro. Į Kara jūras įpuola ga
lingiausios ObirEnisei upės. 
Sovietai ant Enisėjo upės 
įrengė modernišką prieplau
ką Igarką, kuri turi dar tik 
5 metus, o jau yra 25,000 
gyventojų. Į Igarką ir į Ob 
prieplaukas kas metai at
plaukia desėtkai didelių lai
vų, atveždami įvairių reik
menų ir iš ten paima Sibiro 
turtus, kuriuos į prieplau
kas atveža Obio ir Enisėjaus 
upėmis. Laivus veda led
laužis. Visi laivai seka jį, 
kaipo kokia galinga karo 
laivyno eskadra. .

Dabar atidarytas kelias ir 
į Lenos upės įtaką. Ten 
įrengta, tiesa dar silpna, 
brieplauka. Lenos upė, tai 
saip ir yra viduje Didžiulio 
Šiaurinio Vandens Kelio. 
Lena įpuola į Laptevas jū-

Rugpjūčio pirmą Ėomuništų 
Partijos kuopelė buvo surengus 
prieš karą ir fašizmą atviram 
ore prakalbas. Tai pirmas Ko- 

/iram ore
profesorius Smith ir kapi-, pasirodymas, 
tonas Evgenov. Šiaurių gy-!
ventojai džiaugėsi, matyda 
mi tokį daugį laivų.
u

Publikos prisirinko apie 300. 
j Kadangi tą dieną buvo ‘karni- 
i valas” ir legionierių beno ant 
parko koncertas, tai galinga sa- 

Litke” Plaukia į Vakarus kyti, kad mūsų prakalbose gu- 
I . . sirinkimas į tris šimtus buvo 

Pereitais metais Sibiria-1 geras pasisekimas. • 
kovo” keliu plaukė garlaivis; Kalbėtojas drg. John Weber

jįs sėkmingai i iš Bostono puikiai dėstė praei
to karo baisenybes, ir kaip ka
pitalistinis pasaulis dabar gink
luojąs ir rengiasi dar prie bai
sesnio karo, su tikslu pirmiau
sia pulti Sovietų Sąjungą.

Kvietė darbininkus organi-

Čeliuskin”.
atliko kelionę iki Beringovo 
peria jos. Tik 8 mylios bu
vo nuo vandens, kaip buvo 
pagautas vėtrų ir su ledais sį 
išstumtas toli į šiaurės, kur 
jį ledai ir sutrėškė. Jo įgU- zuotis, stoti į Komunistų Parti
ja priešakyje su profeso- ją ir po jos vėliava kovoti; kaip 
rium Smithu per du mene- PHeš imperialistinį karą, taip 
sius gyveno ant ledu. Juosiir„^ pieninius darbininkų

, u- !reikalus. Nes tik' Komunistų
sJattiaDi onn'ohno Iišgelbėjo Sovietų sugabūš 

orlaivininkai. ,
“Čeliuskin” žuvo, bet .ar 

nežūva laivu ir kitur? ŽūvaJ 
ten, kui nėra jokių ledų,' o alkoholikai,’kurie bandė dary- 
siaurių jūrose su jais prisi- ti triukšmą, bet triukšmas su-* 
eina Vesti didelė kova. įkelti nepavyko. Komunistinėą 

. .v . angliškos literatūros parduota

Partija turi tinkamą, programą 
kovai prieš kapitalistinę siste
ma. '.

Tarpe ramiai 1 klausančios 
publikos radosi ir apie keturi

i water. Tokis piknikas 
atsibūti Bridge water 
Montelloj, Po ALDLD. 
susirinkimo gera dalis 
važiavom į “Daily Workerio”
pikniką, į Franklin, Mass. z

“Daily Worker’’ piknikas 
buvo didelis ir entuziastiškas. 
Ypatingai daug entuziazmo 
sukėlė draugo Earl Browder 
pasirodymas. Browderj mi
nia pasitiko dainuodama “In
ternacionalą.” Programai pa
kenkė lietus. Vos išklausę 
prakalbą, turėjo greitai bė
gioti į pastoges. Deliai lie
taus dalis programos buvo nu
traukta. Lietuvių darbininkų 
šiame piknike dalyvavo vidu
tiniai, daugjaus , negu kada 
pirmiaus tarptautiškuose pa
rengimuose. Reikia pripažin
ti, kad nebuvo gerai garsina
ma tarpe Lietuvių, išskiriant 
dienraštyj “Laisvėj” porą pra
nešimų. Ateityj būtinai turi 
būti daromi lietuviški lapeliai 
del pasekmingesnio išgarsini
mo tarpe lietuvių darbininkų.

Žvalgas.

Paleido Labattą
SI'W» a >4 '* re .t

Toronto, Canada. — 
gandai, kad už bravorininko 
Labatto paleidimą jau šu-

♦ >

Eina
.v. . ji* cUIJįilloKUb 1 ILvl clLUI Uo palUUULa

Dabai is Vladivostoko į apje Aukų padengimui _ ____ _ r_ _____ z
Aichangelską plaukia led- prakalbų išlaidų surinkta $4.jmoketa žtnogvagiams1 $50,- 
lauzis Litke . T ~ •—----------------- --ge-Jis nori at- šios prakalbos skaitomos 
likti tą pat kelionę, kaip bu- i’M pavykusiomis.

' Komunistų Partija rengiasi
• surengti bent

trejas prakalbas už komunis-

vo užsibriežęs “Čeliuski-
nas”, tik iš kitos pusės.“Lit- sezon^ dar
ke _ sėkminga! jau Įplaukė į tų kandidatus , valslijos vald.
Sibiro jūras, tai yra atliko vietes.

000. Jis paliuosuotas per
eitą šeštadienį. Iš pradžios 
buvo reikalaujama $150,000 
už jį išpirkimo.

kelionę per Čuchotskas jū
ras, kurios yra labiausiai 
pavojingos.
Ypatinga šiaurių Padėtis

Į ’ Keturios jūros Kara,' 
'Laptėvich, Sibiro ir Čuchot- 
skos, kurios ir vasaros me
tu nėra liuosos nuo ledų, su-

Masinės Prakalbos Paminė
jimui Sacco ir Vanzetti Nu

žudymo

Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės, Sacco ir Vanzetti bu
vo darbininkų klasės ko Vingi 
darbuotojai - organizatoriai. 
Todėl Massachusetts valdan
čioji klasė padarė suokalbį,

Abejotinas Testamentas
Paryžiaus ir Londono po

litikai abejoja, ar tikras yra 
velionio Vokietijos prezi
dento Hindeųįurgo “testą- 
mentas.” Manoma, kad hit
lerininkai sųkjas|avo antrą 
testarųento dalį, kur giria
ma Hitleris.

•iii*'.. :



Telephone, EVergreen 8-9770

is- Mul- 
dfisa.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

kietų, 
tt. r
siais

hm

Antradienis, Rugp. 21, 1934 Trellas Puslapi*

Wilkes Barre, Pa

fabrike darbinin-

I

1

Kriziui gilėjant, įmonės,

Ma-

apmokant ran-

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS

Day and Night
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BROOKLYN, N. Y
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žemaitis.
4 d.

ir i ninkės vieningai laikėsi ir 
; Karvelis buvo priverstas už-

mašinų dulkėse.
jokios ventiliaci-

policiją, kad areštuotų Be-

ruošia dirvą 
puolimui.

K. M.
1934 mt. sausio

Kaune “Beko” trikotažo

Times Leader”.
Brastietis.

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. SpecialiŠkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. TowingDETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA 

randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS CAMPAU AVR, DETROIT, MICH.

bijodami demonstracijų ir išpardavimą forničių bedarbio I darbių vadovybėse. Petro ws- 
,K. Jurgelevičiaus ir bedar—ka pareiškė, kad ji ir jos duk- 
biai nedaleido išvest Jurgele-; tė to “čyfui” nesakė ir pridū- 
vičiaus daiktus - forničius iri re, kad tai yra “dirty trick” 
palikti be forničių Jurgelevi
čiaus šeimyną. Tas neleisti
na, nežiūrint, kaip jūs teisi
te.

Teisėjas Mather sako: Jūs 
esat kalti už nedavimą kons- 
teibeliui Brown parduoti ar iš
vežti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue *

BROOKLYN, N. Y. ’

Lietuviai Dailydes (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showęasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam 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

Bedarbių Tarybos Vadų, 
areštuotų 14 d. rugpjūčio, 
1934, teismas įvyko Polįcijos 
Nuovadoje 15 d. rugpjūčio 
ryte.

Pilnutėlis “courtroom” pri
pildytas įvairios rūšies bedar
biais. Areštuoti Bedarbių Ta
rybos vadai pribuvę laukia 
teismo. Įvairūs eina pasikal
bėjimai tarpe bedarbių ir ki
tų.
Sutinka K. Jurgelevičius kon- 

steibelį Brown “courtroomyj” 
ties įėjimo durimis ir praside
da kalba tarp jų. Brown pata
ria Jurgelevičiui, kad jis 
simūfytų” kuoveikįausiai 
stubos Joseph Shepardo.

Įeina į “courtroomį” teisė-

, . už darbo it., juodadarbiams 7 lt., me
dieną nuo ryto iki juodos terims 5 lt., nepilnamečiams

vienas dabar streikuojąs 
darbininkas nebūtų atleis
tas. Streikuoją darbininkai 
susirinkdavo į dirbtuves ir 
per dieną būdavo, neleisda
mi streiklaužiams dirbti.

Kaune baldų dirbtuvėse 
darbininkų streikas, jie rei
kalavo padidinti užmokesnį, 
suskirstyti kategorijomis ir 
sulig specialybe mokėti: I 
kategorijai 13 lt. už 8 darbo 
valandas, II—11 lt., III—9

mo-

Laiškas Apie Sunkią Darbininku 
Padėtį Lietuvoj

222-224 LEONARD STREET
Near Manhattan Avenue

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus pavelka* 
lūs ir krajavus 
sudarau bu 
amerikoniškaia 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis \ 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191
" 1 ' 1 '—"si

. sidarius teismui, visų 
i nutrūksta.

Prasideda Teismas

Pirmiausiai aiderman 
ther išklausinėja policijos pu- po arešto Bedarbių Tarybos 
sės liudininkus ir konsteibelį vadus Muldowney ir Žilinską. 
Brown.

Policijos dirbtiniai liūdinin-l 
kai patrolmanai pripažįsta'

Jie apžėlę pašiurpusiais policijos teisę ir liudija prieš i 
pleiskanotais gyvaplaukiais, bedarbius, būk jie ; 
apsivilkę nutriušusiais sky-!policistus su plytomis, 
lėtais rūbais. Jų kojos , _ ,. J ,v. . kad jam nedave
įspi austos į kažką leiskian- Jurgelevičiaus forničius 
ti avalinę, per kurią matosi nemokėjimą randos $130 na- 
purvini pirštų galai...

Net ir tokių bedarbių ei-

reikės—3 metų.
Kaune bedarbiai nuolat kitų išstojimų.

susirenka prie rotušes rū- Fašistai “ramindami” dar- 
mų. Burmistras lapkričio bininkus, bėduoja, kad netu- 
mėn. pradžioj pasiuntė be- rį lėšų viešiems darbams ir 
darbius į vidaus reikalų mi-' jų šelpimui.
nisteriją, kuriuos ten polici-j Tai netiesa? Kodėl fašis- 
ja pasitiko, pareikalavo iš- taį įurį milionus žvalgybai, 
siskirstyti, keletą areštavo, kalėjimams, ginklavimuisi,

Kitą dieną bedarbiai, ba-1 dvarininkams už nusavintas 
do verčiami, vėl prie rotu-j gemes, dvarininkų ir buo- 
šės susirinko, policija susi- j gįų šelpimui ir savo rūmų 
rinkusius išvaikė ir 4 bedar- statymui?
bius areštavo. Fašistai neturi lėšų tik

Trumpais bruožais pain
formuosiu draugus Ameri
kos lietuvius darbininkus, 
paduodamas eilę faktų iš 
buržuazijos spaudos apie 
darbininkų uždarbį, darbo 
laiką, sąlygas, jųjų pasiprie
šinimą ir bedarbę 1933 mt. 
2 pusmetį.

Štai Kaune, Mezginių 
dirbtuvėj “Trikolit” uždir
bama 2—5 litų (po 5 lt. gau
na tik augščiausios kvalifi
kacijos darbininkės), už
dirbtus pinigus išmoka ne- 
laiku, jei kurios darbininkės 
turi darbo knygutes, tai 
kas trys mėn. keičia, o dar
bininkes atleidžia ir po 3—4 
dienų priima atgal, dėlto, 
kad nereiktų mokėti kom
pensacijos. Pietų laikas pu
sė valandos. Pietūs valgo
mi prie 
Dirbtuvėj 
jos nėra.

Kaliošų
. kės per savaitę dirba 5 d. 
uždirbdamos 2 lt. dienai ir 
mažiau.

Aleksote “Maldos” knyg
rišykloj už 10 vai. ir dau
giau uždirbama 2—3 lt.

Kaune prie prisikėlimo 
bažnyčios statymo, už 12 
vai. uždirba 2-3 lt. Jei ku
ris darbininkas pareikalau
ja didesnio užmokesnio, tai 
kunigas Kapočius, pavary
damas jį, pareiškia: “Gali 
eiti ten, kur daugiau moka, 
iš kaimo gausiu dar piges
nių darbininkų.” •

Kauno lentpjūvėse įveda
ma 5 vai. darbo diena ir dir
ba tik 5 dienas savaitėj. 
Darbininkai daugiausia už
dirba 15 lt. per savaitę. !—4 litus.

Biržiai. Astrave fabrikasj Palonai. Darbininkės prie 
“Siūlas”; už 10 vai. uždirba-j buĮvių kasimo savo valgiu, 
ma 3—4 lt., išmokama pro- nuo saulės tekėjimo iki tam- 
duktais ir kortelėmis, ku
riomis krautuvėj reikia 
daug brangiau mokėti, ne
gu pinigais.

Panevėžyje. Prie statybos 
darbininkui pernai mokėjo

Dubingiai. Darbininkui 
prie šieno ir rugių pjovimo 
už darbo dieną mokėjo lį— 
2 lt.

Baisogala. Komaro dva
re darbininkas,

nakties, uždirba 2.25 lt., mo
teris 1.25 lt. savo maistu.

Utena. Darbininkai uždir
ba per dieną 2—3 lt., tai* 
skaitosi geras uždarbis, o 
darbininkių uždarbis per 
pus mažesnis; todėl jas dau-

4 lt., kad baigus streiką vi
si darbininkai būtų priimti 
darban ir kiti reikalavimai.

. “Naujienų” spaustuvės 
darbininkų streikas, del už
darbio nemokėjimo.

Kaune, tinkorių darbiniu-
ginusia ir ima samdytojas []<ų streikas, reikalavo pa- 
vieton vyrų. »kelti uždarbį ir kt.

Dusetų apielinkėj. Prie Klaipėdos miesto rūbsiu- 
pačių sunkiausių darbų dar- vių 
bininkui mokėjo 2—3 lt., o 
darbininkei lį—2 litus.

Kurtavėnai. Darbininkai 
per dięną uždirba 2į—3 lt., 
o darbininkės per pusę ma
žiau. Valgis labai blogas: (didesnio užmokesčio. Darbi- 
vakarykščiai barščiai 
duona.

, Žostautai. Vasarą darbi-j mokesnį padidinti 12 nuoš. 
ninkas nuo tamsos iki tam
sos uždirba 2—3 lt., o rude- dirbtuvėj darbininkių strei- 
nį dirba už pavalgymą. kas. Už 14—15 vai. uždirbo

Čekiškė. Prie savivaldy-i 1.7 lt. Dirbtuvėj darbinin- 
bės vedamų naujų vieškelių,! kės uždaromos ir tik pasi- 
darbininkai išdirbę 5 ir dau- ■ baigus darbui išleidžiamos, 
giau savaičių, gauna tik av-'Samdytojas Šarauskas, ma- 
anso ir tai nedaugiau kaip tydamas nieko negalėsiąs 
8—10 lt. Darbininkams rei- padaryti, sutiko mokėti 2.25 
kia sunkiai dirbti ir po šal-1 lt. Tuo streikas ir baigėsi, 
tas balas braidyti

34 lt. M
Prienai. Alaus bravore, 

darbininkės dirbdamas ly
giai su vyrais, uždirba 2—3 
lt. dienai.

Telšiuose, prie elektros 
stoties statybos už 10 vai. 
uždirbama 3 lt. Miesto savi
valdybėj, prie gatvių grin
dimo už 10 vai. uždirbama 
3 lt. Priima darban tik išti
kimus žmones “nebuntauči- 
kus”.

"Kretingos valsčiuje, prie 
/akmenų skaldymo per die
ną dirba 16—17 vai. už 3-4 
lt. Bet Bajorų kalėjimo vir

šininkas darbininkus konku- 
ruoja, apsiima su kaliniais 
tašyti akmenis ųž daug ma
žesnę kainą..

. /Suminėtose dirbtuvėse 
darbininkų dirba nuo 10 iki 
200 žmonių.

Taip pat negeresnis darbi
ninkų uždarbis ir kitose 
dirbtuvėse.

žemės Ūkio darbininkų 
Uždarbis

Panoteriai. Vietos dvari
ninkai ir stambesni buožės, 
už darbo dieną nuo tamsos 
iki tamsos, darbininkui mo
ka su maistu 1 lt., be maisto

įmonėse darbininkų 
streikas, del užmokesnio 
mažinimo. Streikas palie
tė pačias didžiausias firmas. 

Moterų streikas dr. Kar
velio lentpjūvėj, reikalavo

tas balas braidyti. J Streikavo įmonėse nuo 20
Biržių apielinkėj. Lauku iki 300 žmonių ir kur tik 

darbininkai sunkiausiai dir- darbininkai vieningai laikė- 
bdami per dieną uždirba 3 si, tai streiką daugiau ar 
—4 lt., darbininkės lį—2 lt. mažiau laimėjo.

Joniškėlis. Prie ž. u. mo- Panašūs streikai vyko ir 
kyklos drenuojamų laukų į kitose vietose, 
darbininkai, sunkiai per die
ną dirbdami, vos uždirba 3 neturėdamos kur “dėti” ga

minių, bankrutuoja. Nuo 
rugpjūčio ligi lapkričio mė-į 
nėšio subankrutavo 7 fir
mos. Mažina gamybą. Pa
lyginus su pereitais metais: 
Metalo, kartonažo, aliejaus, 
konservų sumažėjo 25%, ir 
kita t gamyba daugiau ar 
mažiau svyruoja. Darbinin
kai išmetami gatvėn.

Jei žemės darbininkai va
saros metu gavo šiokį—tokį 
darbą, tai žiemai stojus, jie 
visi virto bedarbiais.

Bedarbių skaičius diena 
iš dienos auga ir nuolat 
bombarduoja miesto, valsčių 
savivaldybes, reikalaudami 
darbo, duonos bei pašalpos.

Štai: rugpjūčio mėnesį 
Kaune prie Rotušės susirin
ko apie 500 bedarbių, reika
laudami darbo ir . duonos, 
skundėsi neturį ko valgyti, 
alkanos šeimos.

Panevėžyj. Pasirodžius 
šalčiams neturį darbo gy
ventojai pradėjo atakuoti 
miesto burmistrą, reikalau
dami darbo.

Kauno darbo biržoje jieš
kančių darbo buvo įregis
truota iki spalių 1 d. 1000, o 
jau pradžioj lapkričio— 
3,000 žmonių.

Šiaulių m. burmistras ai
manuoja, kad bedarbiai ne
duoda ramumo: apie 250 be
darbių, būtinai, reikalauja 
darbo ir tas bedarbių skai
čius vis didėja. Miesto \^tl- 
dyba griebiasi priemonių 
nuo jų apsiginti. Pirmiau 
darbiniųkas buvo skaitomas 
bedarbiu išgyvenęs mieste 
ne mažiau 6 mėn., o dabar

bius areštavo.
Kaune, gruod. mėn. 12 d., badaujantiem darbininkam 

miesto savivaldybė pradėjo 
registruoti bedarbius. Bet į 
viešuosius darbus įrašomi 
tik tie, kurių šeima suside
da, nemažiau kaip iš 6 žmo
nių. Jei bedarbis turi 2—3 
vaikus, tai jie į viešuosius 
darbus nerašomi, su visa 

.šeima paliekami “likimo va
liai.”

Registracijos lengelis per 
ištisas dienas apgultas. Į 
rotušę susirenka 1,000 ir 
daugiau bedarbių, kurie be
laukdami sušalę, alkani ir 
nieko gero nesulaukus pra
deda triukšmauti. Policinin
kai minios negalėdami su
tvarkyti, iššaukia policijos 
rezervą, kuri atvažiavusi 
ima bedarbius skirstyti.

Burmistras Merkis krei
pėsi į vidaus reikalų minis
teriją, kad1 imtųs priemonių 
nuo bedarbių plūdimo į mie
stą apsisaugoti.

Toks pat bedarbių likimas 
yra ir kitose vietose.

Darbininkų padėtis diena 
iš dienos sunkėja ir vis di
desnis darbininkų skaičius į 
skurdą brenda. Net ir fa- 

jšistų spauda, kuri stengiasi 
Į tikrąją padėtį slėpti, negali 
nutylėti to skurdo. Štai 1933 
mt. “Sekmadienis” 50 Nr. i 
straipsnyj “Tarp jieškančių 
darbo”, tarp kitko rašoma: 
“Per Rotušės aikštę tai šen, 
tai ten slenka nuskurus 
žmogysta... Paklausia vie
nas kito: “Ar dar negavai 
darbo?” ir vėl eina sau.

ir jų šeimynoms. .
Buržuazija, jausdama ar

tėjant savo viešpatavimo 
galą, įvairiais būdais šmei
žia Sovietų Rusiją, norėda
ma darbininkus įtikinti, kad 
ir ten negeriau; tuo fašistai 

ginkluotam

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ [STAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
Vestuvių, Susirinkimų ir

Puikus stėičius su naujau- 
įtaisymais. Keturios bo- 

lių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847

forničius K. Jurgelevi
čiaus, už nemokėjimą randos 
$130 namo išnuomotojui Jo
seph Shepard ir juodų: John; 
Muldowney ir Bruno Žilinską į 
pastatau po $500 kaucija iki i 
teismui. Sėskite j areštuotų 
suolą. Parodo.

Muldowney reikalauja tei
sėjo, j protestuodamas prieš , 
melagingą pblicistų liudijimą, 
būk juos, bedarbiai pradėję 
mušti, kad teisėjas imtų jų 
pusės liudininkus tirti ir atsi
grįžta į “court-room” bedar
bius ir sako: šie yra liudinin
kais prieš policistų melus.

Teisėjas liepė policistui pa-Į 
sodinti John Muldowney į; 
areštuotų suolą. Policistas iŠ-; Jei čeverykai maži, spaudžia koją* 

j nekentėkite skausmo, ateikite pžis 
mane ir bėdai bus galatrr .

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE - 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvis Batų Siuvėjas
Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

atlieku patenkinančiai.

pildo įsakymą.

Stelos Petrowska ir josi 
dukters, kurias policistai bru- 
tališkai paikomis apdaužė tei
sėjas Mather visiškai nešaukė 
į teismo tyrimą. Mat, tokis'^ 
sumuštų moterų iššaukimas'- 
būtų daug nesmagumo sukėlęs *' 
policijos teismabutyj. Teisė-! Į 
jas iššaukė apie tris skirtin-i | 
gus keistis ir nuteistus, su be- | 
darbių vadais Muldowney it/ 1 
Žilinsku, išvedė į kalėjimą. į |

Teismas baigtas. Bedarbiai;! 
grupėmis kalbasi. , Į

Už apie 10 minutų policijos( | 
“čyfas” duoda įsakymą už-l Į 
veizdai, kad atgabentų areš- I 
tuotus ir nuteistus Muldowney f 
ir Žilinską' į jo ofisą.

Pristato policistas 
downey ir ‘Žilinską į

•“Čyfas” Tailor sako: Jei bū
site geri, tai paleis eit namo, • 

jai ir magistratas, duoda ko-1 o jei ne, tai eisite kalėti, 
mandą nusiimti kepures. At-< Muldowney ir Žilinskas at-l 

kalbos sako, kad jie nebijo kalėti. O 
pareigas bedarbių eis, kaip 
ėjo. ;

“Čyfas” matydamas, kad 
nieko nepeša ir paliuosuoja iš

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

►

sos, gauna lį lito. Bet ir 
prie to užmokesčio arba už 
pavalgymą, kaip dirbtuvėse, 
taip ir jirie žemės darbų 
žmonės veržiasi, nes nėra 
darbo, nėra kuo gyventi. 
Labai retai, jei lauko darbi
ninkas vasaros laike per mė
nesį gauna 15—20 dienų 
dirbti.

Fašistų daviniais mažiau
sia pragyvenimo (minimu
mas) vienam suaugusiam 
žmogui rugpjūčio mėn. bu
vo 64.13 lt. Dviem asmenim 
106.18 lt., o penkių asmemj 
šeimai 161.02 lt.

Kaip gi žmogui gyventi? 
Kad vien už butą reikia mo
kėti 15, 20, 30, 40 net ir 
daugiau litų.

Krizių sunkenybes buržu
azija verčia ant darbininkų 
sprando, bet didėja ir dar
bininkų pasipriešinimas. 
Nuolat vyksta su samdyto
jais darbininkų konfliktai ir 
streikai. Štai: Kaune, prie 
savivaldybės butų kolonijos 
statybos darbininkų strei
kas. Darbininkai reikalavo 
padidinti užmokesnį ir grą
žinti atleistą darbininką.

Jonavos baldų dirbtuvių 
darbininkų streikas, jie rei
kalavo: a) mokėti už darbą 
tokį mokesnį, koks buvo 
prieš dvejus metus, b) bal
dų dirbtuvių savininkai ne
turi teisės atiduoti darbus į 
-kaimą, c) dirbti kasdien 
8 valandas ir d) kad nė

Ateinu tą pačią dieną, 15 
rugpjūčio į bedarbių susirinki-1 
mą vakare. Pilnutėlė svetai-1 
nė. Bruno Žilinskas vadovauja, ‘ 

nrad^piStela Petrowska duoda “spy-i 
t__ i čių” ir nurodo bedarbiams,

Konsteibelis Brown nurodo,!^ “Times Leader” 14-tos d. 
kad jam nedavė išparduoti aI(^0J’ neteisingai aprašė apie 

j už‘ją ir jos dukterį Eugenią, būk 
įjos policijos “čyfui” sudėję 

mo išnuomotojui, savininkui,1 Pažadą, kad bus geios ir dau- 
Joseph Shepard. Ir jis šaukęs | £*aus nedalyvaus jokiose be- 

policiją, kad areštuotų Be--------------------------------------------
lese esą, kurie pirmiau tar- darbių Tarybos vadus už ne- į-........ - -..... ' ! ..... ..

naudami kokioj nors firmoj 
lankė universitetą, bet, fir
mai bankrutavus, kitur vie
tos negaudami, atsiduria be
darbių eilėse ir su kitais be
darbiais rinkoje, del malkų 
vežimo suskaldymo varžo
si,” ir tt. *

“Rytas” 1934 mt. pradžioj 
straipsnyj “Sutvarkykime gi1 
pagaliaus vargšus” tarp kit- Į 
ko rašo: “ 
tvarkoma 
vargšais...

... Bet vis del to, labai 
dažnai, net šalčiausiu laiku, 
tenka matyti sėdint su iš
tiestomis, pagelbos prašan
čiomis rankomis, apdrisku
sių ir labai išvargusių žmo
nių” ir tt. ir tt.

Fašistams' nerūpi darbi
ninkų padėties pagerinimas; 
jie kartais numeta trupinių,

davimą išvešti Jurgelevičiaus 
forničių.

Pašaukia Bedarbių Tarybos 
vadus: John Muldowney ir’ 
Bruno Žilinską. J. Muldowney: 
nurodo, kad jis eina pareigas! 
Bedarbių Tarybos komiteto 
po draug su Bruno Žilinsku ir 

j turi viešai išleidę* lapelius, 
j kuriuose reikalaujama, kad 
. j bedarbių mėtymas iš stubų 

„J neužsimokėjimo randų ar 
jų forničių pardavimas būtų 

Nors pas mus I sustabdytas, ■ ’ •
ir rūpinamasi i das iš valdžios pusės. TokieT 

reikalavimai yra pateikti 
Emergency Relief Boardui ir 
jums, miesto valdybai. Tuo
met prižadėjot bedarbių rei- , 
kalavimus kiek bus galima,' 
pildyti. Iššaukia B. Žilinską. 
Žilinskas trumpai aiškioj for
moj sako: Aš einu pareigas 
Bedarbių Tarybos Komiteto ir 
pagal išstatytus reikalavimus, 
kai kad Muldowney jums nu
rodė. Eidamas tas pareigas, 
ėjau su bedarbiais sustabdyt

512



. u-* T

Ketvirtas Puslapis

LEDAI PRALAUŽTA
štai surašąs, 
gavo plyta j 
Zimmerman,

Prieš Audrą
(Tąsa)

—Taip, pons generole, 
Leitenantas H. Comesky 
galvą. Seržantas Wayne
taipgi sužeistas plyta. Leitenantas Carl 
Goffee gavo perskelti galvą ir leitenan
tas C. Clark. Paprasti kareiviai sužeis
ti: K. Colorwitz, John Kaniski, R. Har
ley, Ralph Lusure ir keletas kitų. Bus 
sužeista apie 30 kareivių. Kartą nlums 
jau buvo labai trumpai, nes visas gazų 
bombas išmėtėme.

—Kiek' jų turėjote?—užklausė pulki
ninkas.

—300 bombų KOČS ir 65—MD.
—Kokio dydžio?
—Penki coliai ilgio, colis ir pusė dia- 

metriškai. Reikia padėkavoti kapitonui 
W. R. Williams, specialistui “nakinan- 
čio” gazo. Jeigu ne jis, tai veikiausiai 
nebūtume atlaikę, bet jo pribuvimas pa
drąsino kareivius.

—Kiek buvo žmonių?
—Ketvirtą valandą susirinko tarp 12,- 

000 ir 15,000. Prisieis prieš juos energin
giau veikti. Ponas Minch sako, kad jie, 
bombarduodami fabriką, padarė 
$150,000 nuostolių.

—Ką daugiau dar turi pasakyti, 
kapitone ?

—Viskas, pons pulkininke.
—Gerai, nesirūpipk, jus pakeis

nantas N. J. Kohler. Taipgi mes pašau
kėme iš Lima miesto 135 kanuolių bata- 
rėją “D.” Ji greitai pribus. Galite eiti.

--^Klausau, pons pulkininke.

apie

pons

leite-

—Tai ne gvardiečiai, o razbaininkai! 
—piktai tarė Daržas. — Mes buvome ant 
Chestnut ir Michigan gatvių. Ant mūs 
puolė gvardiečiai, mėtydami gazų bom
bas. Daugelį jų streikieriai pagriebė ir 
metė atgal, apmėtėme juos akmenimis ir

M M M M M M M M M M MM MM MJ

Parašė
VALSTIEČIO SŪNUS

plytomis. Gvardiečiai pradėjo trauktis 
atgal linkui Champlain gatves. Tuom 
kartu atbėgo jų komandierius ir suriko:

—“Šauti!... šauti!”
—Sutratėjo šūviai. Prisipildė oras 

balsų, šaukė vyrai, moterys , ir vaikai. 
Keletas draugų parpuolė ant gatvės. 
Tuom kartu gvardiečiams ir vėl buvo at
gabenta gazų bombų. Jaunas vaikinas 
vieną pagriebė ir metė atgal, pataikė ka
reiviui į veidą. Tas nusitvėrė ranka už 
žando. Jį greitai nuvedė į jų ligoninę. 
Antra bomba trūko kareiviams po kojų, 
kurie atstatę durtuvus puolė ant strei-

—“Šauti tuos kalės vaikus!”—šaukė 
komandierius. Ir vėl trenkė šūviai. Ant 
vietos sukniubo Frank Hubay, 27 metų 
vyras. Jis gyveno 2005 Bakewell St. Ke
turios kulkos suvarstė jį. Viena kulka 
pataikė į galvą,: kita į krūtinę ir dvi į 
veidą. Darbininai dar daugiau pasibjau
rėjo ir, mėtydami akmenimis, puolėsi ant 
gvardiečių. Jie vėl paleido šūvius. 
Jaunas Steve Cygon, kuris turėjo tik 20 
metų amžiaus ir gyveno 155 Oak St., li
kosi paskerstas. Tikrai paskerstas! 
Kulka pataikė į kaklą, pervėrė ir įsmigo 
į sieną. Cygon mirė ant vietos. Krau
jas iš jo fontanu mušė. Tai matai, kaip 
dedasi, jau du kartus Steve Cygon buvo 
įstojęs į armiją ir nešiojo kareivio dra
bužius. Jo seselė dirbo kartu su 
laužiais.

streik-

perso-
Roose-

—Frank Hubay jaunesnį brolį 
vė per petį, o kitas jo brolis yra 
velto girių kempėse, kur jis lavinasi, kaip 
žudyti darbininkus. C. E. Meek, 39 me
tų amžiaus, peršautas per krūtinę. W. 
Abel, 26 metų amžiaus, peršautas per vi
durius. Edward Flynn, 32 metų,, gyve
nąs 319 Albany St., peršautas į vidurius. 
James Lap ting, 32 metų,, gavo kulką į 
kairę ranką.

(Daugiau bus)
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Philadelphia Žinios
“Laisvės” Piknikas

Jau tik dvi savaitės beliko 
iki rugsėjo 2 dienai^ tai yra 
iki didžiausiam piknikui, kokį 
gali surengti tik Philadelphi
jos darbininkiškos organizaci
jos. Nei viena srovė negali 
sutraukti tiek daug publikos, 
kiek “Laisvė,” revoliucinis j 
darbininkų dienraštis. Praei->

čia bus proga susitikti žingeidus ir svarbus kiekvie- Pirmininkė A. Krutuliutė 
1 nam darbininkui išgirsti. Tad rezignavo. Jos vietą užėmė J. 
| rugpjūčio 25 d. visi į 995 N. Krutuli’ tė. Finansų raštinin

ku yra J. Samuolis.
Girdėjote raportą, kurį 

draugas J. Stankevičius išda- 
yė iš Proletarų Meno Sąjungos 
suvažiavimo, 
vėl nutarė 
reguliariai 
vadovyste 
Zdaniutės.
draugus ir drauges atsilankyti,

lių.
savo senus pažįstamus.

Šautų dalies Philadelphijos| — 
draugai pardavė sekamai ti-i 5th St., Phila. 
kietukų: Danila 3 bunčiukusj 
Šimkūnas— 1, Baranauskas— 
1, Tureikienė—1, Griciunas— 
1. Nuo kitų dar negauta ži
nių, kiek kas pardavė,

Rep.

“L” Reporteris.

Wilkes Barre, Pa

Jaunuolių Mokykla

...... ........ v —....  T----- i Jaunuolių Mokykla eina 
tais metais buvo skaitoma virš'blogai. Dienos laiku lanko 
šešių tūkstančių žmonių, šiais 
metais tikimasi turėti dau
giau.

Tad šiais metais reikia pri
sirengti dar daugiau ir geriau. 
Kad sutraukus daugiau darbi
ninkų į pikniką, yra organi
zuojami busai įvairiose mies
to dalyse. Bušų tikietai yra 
padaryti ir pardavinėjami, 
dabar po 59č į abi pusi, o tą 
dieną bus daugiau imama. 
Tad visi iškalno įsigykite ti
kietus. Tikietus galima gauti 
pas šiuos draugus: Frankfor- 
de, pas Papeliucką, Urlakį, M. 
žaldoką; Richmonde, pas drg. j 
Pošką; Nortų dalyje, pas drg.! 
Banionį, Berksą, ir Bagočių; 
Šautų dalyj, pas Gružauską, 
Tureikienę, Griciūną ir kitus; 
W. Phila., Pietą, Klimą ir ki
tus. i

Tie, kurie norės važiuoti 
gatvekariais iš visų miesto da
lių, gali atvažiuoti vienu fė- 
ru. Reikia važiuoti iki Frank
ford eleveitorių ir sėdant ant 
eleveitorių, reikia pasiimtija 
special trensfer 66 karu. NuoiO jaunuolių mokinimas ir or-j 
City linijos nuveš trokai į pik-į ganizavimas ir yra viena iš 
niką. Tad visi mobilizuokitėsi didžiausių problemų, 
visokiais būdais dalyvauti! 
“Laisvės” didžiuliam piknike, j ot.

Iš kitų miestų gana skaitlin
gai mobilizuojasi darbininkai 
atvažiuoti į šį “Laisvės” pik
niką : Baltimore, Readingas, 
Easton, Chesteris, Newark, N.(raportuos iš buvusios ] 
J., Eliza’beth, N. J., Brooklyn, rencijos Harrisburg, Pa 
Shenandoah, Wilkes Barre 
Binghamton, Forest City ir kandidatų į įvairias valdiškas1 draugai girdėtų skambant mū- 
daugelio kitų miestų ir mieste- vietas. Jo raportas bus labai si] Aidą.

Mūsų choras 
praktikas laikyti 

penktadienia-is po 
draugės 
Prašome

Permaina Aido Chore
Mūsų choras buvo turtingas 

nariais ir finansais, atsižymė
davo lošimais ir dainose, kuo-į kad galėtumėme prisirengti 
met draugė D. Zdaniutė bu-j prie operetės ateinahtį sezoną, 
vo mokytoja. Kada Zdaniutė, 
apleido, Choro mokytoja pa- 
skyrėme draugę V. Radišauc-į 
kiutę, bet jai trūko drąsos 
energijos. Ir choras pradėjo,' > 
sirgti. Bėgiu vienu metų ne-j i 
sulošėm nei operetės, nei kon- _ ;

Nutarėme dainuotij - ! SO. BOSTON, MASS.
Valley view pereitą mSnesįl A.L.D.L.D 2 kp. susirinkimas

Onos 
visus

ne-
ne- 

mažai mokinių, vakarais ma
žiau. Visi jaunuoliai ener
gingai mokinasi ir nori plak
čiau sužinoti apie darbininkų 
organizacijas ir abelnai apie 
gyvenimą Lietuvoj ir Ameri
koj. Svarbiausia, tai susipa
žinti bent dalinai su komunis- certo. 
tų principais.

Nors nemažas skaičius lan-į apskričio piknike, tai choristai įvyks 8 vai. vakare, seredoj, 22 d. 
ko jaunuolių mokyklą, ir nors nesusirinko. Buvo nutarta rugpjūčio, 376 Broadway. Visi na- 
daugumą sudaro Philadelphia dalyvauti Shenandoah ant pik- dau^varbių reik^pkalbM. Tai™ 
jos jaunuoliai, tačiaus kur kas Į niko liepos 29 d. ir mūsų cho- gi kurie dar nepasimokėjote duokles, 
galėtų būti daugiau ir iš Phi- ristai neišstengė nei ten nuva- ateikite ir pasimokėkite ir pasiimki- j I _ ...... _ _ fni 7livnoln

turėtų lankyti, nelanko, 
jaunuoliai daug nusiskriaus 
patys save. O tėvai, kurie ne
leidžia jaunuolių į mokyklą, 
ne tik skriaudžia jaunuolius, 
bet ir save. Jie duoda dides
nę progą kapitalistams dar 
daugiau mulkinti jų vaikus ir 
ruošti kanuolių pašarui ir di
desniam išnaudojimui. Kada 
darbininkų judėjimas darosi , . , v . ,, . . . . . , . . . , - tarimų kas link choro geroves,tvirtesnis, tuomet darbininkai .v . , . . . .. .... ... išrinkome nauja mokytoja—gali daugiau teisių ir didesnes J ‘ J J f .. ... ... -v 1 *41*4 Ona Zdaniutė, Daratos seserį,algas iškovoti is kapitalistų.' . ‘ Y z , *! Ona dar jauna mergina, bet 

L pilna energijos. Dabar imaj 
*’ ; lekcijas seminarijoje apie ve-|

I dima choro ir žada chorą su-1 Įj
Rugpjūčio 25 d. bus paren- stiprinti. Mes gi jai padėsi-• Eagie Rock( w> orange, N. J. Pra

gintas užbaigus dvisavaitę me. Keletas draugių įsižeidė, sides 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlu- 
mokyklą. čia jaunuoliai duos del Zdaniutės. Prašome tųlF?si 
programą. Jie parodys, ką draugų ir draugių nekreipti 
jie galėjo išmokti per dvi sa-j atydos į ypatas. Kurie su- gos tikieto. 
vaites. Prie to, F. Urlakiukas, prantate dailę, paremkite mū- 

konfe- sų chorą, padėkite išauklėt į 
,., pri-^ tvirtą organizaciją, kad ir vėl 

ėmimui Komunistų Partijos.net Brooklyn© ir apielinkės

Murphy.

PRANESIMAI/IŠ KITUR

Visi na
riai malonėkite dalyvauti, nes turim 
daug svarbių reikalų apkalbėti. Taip-

Daugelis jaunuolių, kurie žiuoti. Tai gėda mums. Mes 
Tie apsileidę.

Šitas klausimas buvo pakel-| 
tas komunistų frakcijos susi-l 
rinkime ir nutarta, kad choras'; 
turi būti sustiprintas.

Draugė

MONTELLO, MASS.
Brocktono Friends of Soviet Union 

: rengia prakalbas, kurios įvyks 21 d. 
I rųgpiūČio (Aug.), 8 vai. vakare. Lie- 
! tuvių Tautiškam Name. Įžanga 10c.

Radišauckiute' Draugė Ferdinandą W. Reed, kal- 
rezignavo iš mokytojos vietos. |bS5! „api®,‘ Gyven,F5 svoviet4 Sąjun- ’ , ... I goj.” Ji yra gabi rašytoja, zurna-Rezignacija tapo priimta per-p^,- ir mokytoja. Todėl visi dar- 
eitam choro susirinkime, rug-. bininkai privalo dalyvaut ir išklau- 
pjūčio 10 d. Padarėme daug gabi drau*ė mums pasa‘

Kviečia Rengėjai.
(196-197)

ELIZABETH, N. J.
ĄLDLD 2 Apskritys rengia dide- 
“Moonlight” pikniką, kuris įvyks 

i 25 d. rugpjūčio, Crystal Lake Parke-

. Bus puiki programa, bus žais- 
! lų; šokiai prie geros orkestros. Taip
gi bus (almėjimai ant tuo pat įžan- 

Visi apielinkės ir iš to-
liau.s draugai yra kviečiami dalyvaut 
ir praleist linksmai dieną. Pelnas
yrą skiriamas “Laisvei,” “Vilniai” ir 
“Daily Workeriui.” Įžanga tik 25c. 
Iš Elizabetho busai išeis nuo 408 
Court Str., 2 vai. po pietų.

Kviečia Komisija.
(196-197)

MM

Darbininkiškos Spaudos Naudai Piknikai
Philadelphijos Piknikas yra “Laisvės” naudai, New Britain Piknikas yra ‘Laisvės’ ir ‘Vilnies’ 

naudai. Tuojau įsigykite busų tikietus vykimui į šiuos piknikus.

New Britain, Conn., Labor Day September 3 dieną
Rengia IDS., AIDED. ir Lietuvii Jaunuolių, Viso Trys Apskričiai

QUARTETTE CLUB PARK
Barnesdale, New Britain, Conn.

PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ ĮŽANGA 25 CENTAI

Philadelphia, Pa., Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)
VYTAUTO PARKE
Hulmville Pike and Galloway Rd.

Rengia Philadelphijos darbininkiškos organizacijos ir duoda 5 dovanas prie įžangos tikie- 
to: 1. Philco Radio $175.00; 2 Kelvinator Refrigerator $149.00; 3. $75 cash; 4. $50 

cash; 5. $25 cash. Kaip matote 3 dovanos grynais pinigais.
Pirma ir antra dovanos yra perkamos pas J. M. Špokas, 5021 Baltimore Ave., Phila. Pa.

Dainuos Vilijos Choras iš New Britain, Choras 
Daina iš New Haven, Vilijos ( hoi'as iš Water
bury ir Laisvės Choras iš Hartford. Drg. A Bim
ba sakys prakalbą. Programa bus gana įvairi ir 

puiki, skaitlingai susirinkite jos išklausyti.

Bus sekanti programa: Aido Choras iš Wilkes- 
Barre, Pa.; Lyros Choras iš Shenandoah, Pa.; Šie- 
tyno Choras iš Newark, N. J.; Aido Choras iš 
Brooklyn, N Y. ir Lyros Choras iš Philadelphia, 

Pa. Drg. R. Mizara sakys prakalbą.
-------------------------------- ■ ------------- - ------------------ ■ Jl

Programo išpildyme dalyvauja gariausiai lavintas MA1NIERIŲ KVARTETAS iš Wilkes- 
Barre, Pa. su naujausiom darbininkų klasės dainom. Jie atkeliaus apie 300 mylių.

Bušai išeis iš šių vietų, ryte, 9:30. 995 N. 5th St.; 658 N. 10th St.; Richmond nuo Lie
tuvių Muzikalės svetainės, Allegheny Ave.; Frankford, z4547 Melrose St.; So. nuo 1415 S. 
2nd St. ir 143 Pierce St.; W. Phila., 7928 Harley Ave. ir nuo D. Krulskis, 2805 Paller Etreet.

Kelrodis: Iš New Britain centro karais rei kia važiuoti West Main St. iki Barnesdale arba 
Wooster St. ir ten suktis po kairei į kalnelį ir tuojau rasis parkas. Nuo Plainville atvykus 
iki Barnesdale suktis po dešinei ir į kalnelį ir rasis parkas. Gatvekarais iš New Britain rei
kia imti ^Plainville karą ir ten pat išlipti ir eiti apie 4 minutes ir vieta.

DIRECTIONS: Go to Frankford Ave. to Bri dge St. Take car No. 66 and' go up tė the end 
City lines. Take picnic trucks. WITH AUTOMOBILES: follow car No. 66 up to the end 
and go straight one and a half miles and turn to the left and go up No. 513 road. Go two 
miles and watch for the picnic sign. Go to Roosevelt Blvd up to South Langhorne and 
turn to Bellevue Ave. to the' right and go 4 miles No. 513 road.
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Chicagos Žinios
Grigaičiui Nebesiseka 
Pagaut Publikos Ant 
Tautiškos -Meškerės

Iš L.K.M. Choro Naktinio
Pikniko

zavimo darbu. Jį ten buvo’ 
areštavę ir kompanijų mušei
kos sumušė. Kalbėtojas 
ragino, kad paaukautų, 
kas išgali, tam tikslui.

Kiek teko nugirsti, tas 
nikas davė pelno viso 
$28, kurie bus pasiųsti 
Aimanavičiui. Labai
kad draugai nelaimėje neuž
miršta darbininkų klasės ka
reivio.

“Laisvės” Reporteris.

pa
klek

pik- 
labo 
drg. 

gerai,

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 1 NOTICE is hereby givoi> that License No. 
A-9909 has been issued to the undersigned B-5370 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail, under Section 75 of ' 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 3605 
Ave. S, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY JOSEPH
3605 Ave. S, Brooklyn, N.

to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 128 
No. 10th 
of Kings

128 No.

St., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on tne premises.

THOMAS QUINN
10th St., Brooklyn. N. Y.

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

NOTICE is 
B 4890 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 324 
Devoe St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

% MICHAEL LEIPUS 
324 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Js hereby given that License No. 
B-2185 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 860 
New Lots 
of Kings

360 New

K. M
pas- 

pikni-

NOTICE is hereby given that License No. I 
A-9666 has been issued to the undersigned : 
tr> ««ii honv at retail, under Section 75 of' 

Beverage Control Law nt 410 
Borough of Brooklyn, County . 

be consumed off the premises.
ERNA PAPE

410 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

to sell beer 
the Alcoholic 
Wilson Ave., 
of Kings, to

is hereby given that License No. 
B-5203 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Oakland St., 
of Kings to

NOTICE

373 Oakland

at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 373 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed on the premises.
SIMON HERO

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9764 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage 
Ave J, Borough of 
Kings, to be consumed

under Section 75 of 
Control Law at 4410 

Brooklyn, County 
off the premises.

RUTH M. KOLLN 
4410 Avenue J, Brooklyn, N.

of

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

ISRAEL KAPLAN
; Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

jis hereby given that License No.NOTICE . _____  _____ ___  _______ ....
B-5133 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcohblic Beverage Control Law at 302 
Bergen St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

BERGEN GARDENS, INC.
302. Bergen St.. Brooklyn, N. Y.

man: 
orlai- 
nieks 

kad

Jis sakėsi,

Grigaičio į

pareiškęs,!
Vaitkus

iškėlimo ?
ka

kuomet laikas
Bet Janušaus-

tik tada, 
patogus.
to patogaus laiko nesulau-
Grigaitis susirado naują

Sutikęs vieną kitą tautietį 
klausiu, kada tas jūsų daug 
garsintas lakūnas skris į Lie
tuvą? Kaip kuris nenori nė 

* kalbėti apie tai.
Vienas tautietis atšovė 

“Pats Grigaitis skris tuo 
viu į Lietuvą. O kitas 
neskris.” Buvo matyt,
tas tautietis jaučiasi esąs pri
gautas Grigaičio, 
kad jam kokioj tai sueigoj 

s lietuviškų legionierių tekę kal
bėtis su pirmuoju 
lakūnu Janušausku.

Janušauskas jam 
“tegu nelaukia, kad
kada skristų į Lietuvą, nes jisl 
neskris.” Toliau sakąs, “kibą; 
kas durnas būtų, kad rizikuo-, 
tų savo gyvastį del kitų biz-l 
nio iškėlimo.” Janušauskas1 
išsireiškęs, kad ir jis pats ne-; 
būtų skridęs, nes' per Atlanti-i 
ką skristi, tai esąs rizikavimas! 
savo gyvasties. O del ko jis! 
turi rizikuoti savo gyvastį, del' 
Grigaičio biznio
Jog laimėt dabar mažai 
galima kuomet jau daug kas 
yra perskridęs Atlantiką.

žinoma, kuomet Grigaitis 
mokėjo Janušauskui algos 
$100 į mėnesį ir visas išlaidas, 
tai tuomet Janušauskas buvo 
pasižadėjęs Grigaičiui skristi, 
bet 
bus 
kas 
kė.
lakūną, Vaitkų, kuriam turbūt 
taipgi Grigaitis moka algą, o 
tas sau laukia patogaus laiko 
skridimui, ir, kaip matyt, var

giai jį kada sulauks.
Reiškia, Grigaitis uždėjo 

antrojo skridimo “slieką” ant 
tautiškos meškerės ir iš leng-'į 
vatikių prisižvejojo apsčiai; 
dolerių, tai tas jam ir svar-i 
biausia. Neva į antrojo skri-| 
dimo iždą, Grigaičio kontro-

dole- 
būk;
apie,

jvy- 
nelai-i

liuojamą, suplaukė daug 
• rių. Kaip kurie spėja, 
mažiausia bus suplaukę 
$50,000.

Pereitą metą, tuoj po 
kimui Dario ir Girėno
mės, Grigaitis turėjo surengęs 
lietuvių avacijos dieną. Tame^ 
jo parengime buvę 15,000! 
žmonių, nuo kiekvienos ypatos 
ėmė įžangos po 25c. Bet nuo 

’to parengimo pelno telikę tik Į 
tūkstantis dolerių. Tai kur'

šeštadienį, rugpjūčio 
A. Mieliausko Darže, L. 
Choras turėjo turbūt 
kutinį savo naktinį
ką. Kadangi lietus lijo tą 
vakarą, tai piknikas buvo ne- 
pasekmingas. Nors vėliaus | 
lietus lijęs ir nustojo, bet oras i 
buvo vėsus ir nepatogus del i 
pikniko. Dėlto ir žmonių ma
žai tebuvo atsilankę. L. K. M. 
Chorui iš to pikniko pelno ma
žai liks.

KAITINTAS PIENAS 
NETOKS GERAS

Senas Kanklietis

Iš Pereitos L.K.M. Choro
Pamokos

Pereitą pamoką Choro mo
kytojas d, Kvedaras su dide
liu atsidavimu miklino chorą, 
kad pasirodžius su dainomis 
“Vilnies” piknike rugpjūčio 
19 d. Birutės Darže kuoge- 
riausiai. O ypatingai moky
tojas daug energijos dėjo ant 
dainos “Aš Myliu Dienužę”.

Draugai rockfordiečiai už-į 
kvietė L. K. M. Chorą į Rock-- 
fordą piltlyti programą ant; 
rengiamo “Vilnies” 
pikniko rugsėjo 2 d. 
apsiėmė, choristai visi sutiko 
vykti į rockfordiečių rengia-' 
mą “Vilnies” naudai pikniką, j 
Apart choristų, vyks daug iri 
kitų chicagiečių. Tai bent bus 
puikus pažmonys, kur sykį į 
metus pasimatysime su visais 
draugais rockfordiečiais. Tai
gi, draugės ir draugai, iš visų j 
apielinkių rengkimės į tą sma
gų rockfordiečių pikniką^

Senas Kanklįėtis.

New York. — Pasteuri- 
zuotas (kaitintas) pienas 
sunaikina tūlus svarbius vi
taminus, todėl geriausia bū
tų naudot nękaitintų pieną, 
bet iš sveikų karvių, — sa
ke Dr. R. von Osterrag, iš 
Vokietijos, tarptautiniame 
suvažiavime gyvulių gydy
tojų.

Pasteurizavimas sunaiki
na džiovos ir kitų ligų pe
rus. Bet sveikų karvių pie
ne nėra tokių perų, jeigu jis 
švariai melžiamas ir užlai
komas. Tik vargas, kad! 
darbininkui perbrangu yra i 
pirkti certifikuota, užtikrin-; 
tai sveikų karvių pieną.

naudai
Choras

IŠGRIEBĖ Iš JŪRŲ 
$5,000,000 AUKSO

London. — Išimta penki 
milionai dolerių vertės auk
so iš “Laurentic” laivo, ku
rį vokiečiai nuskandino pa
sauliniame kare 120 pėdu pi- 
lumo. Jame yra dar $1,000,- 
000 vertės sidabro. Laivas 
buvo nuskandintas Airijos 
pakraštyj.

Automobilių Nelaimėje Tapo 
Užmuštas Drg. Stasys 

Meškauskas

važiuodamas iš svečių,'

Išmetė Reporterius iš Vai 
stijos Seimo

Baton Rouge. — Iš Loui-' 
sianos valstijos seimo išme-; 
sta laikraščių reporteriai iri 
fotografai. Keli laikrašti-! 
ninkai apdaužyti. Šį seimo 
posėdį sušaukė gub. Allen su 
senatorium Huey Longu ir | 

_ z^ z-k • "Ii1

NOTICE is hereby given that License No. | 
A 5778 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 75 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law- at 2108 1 
Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, County' 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMANN ALBRECHT •
2108 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y. I
NOTICE is hereby given that License No. I 
C-77 has been issued (o the undersigned : 
to sell beer wholesale, of the Alcoholic Bev- , 
erage Control Law at 177 Moore St., Bo- 

berough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed off the premises.

BERLINER & EDELMAN, Inc.
177 Moore ' St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2457 has been issued to the undersigned 
to sell bear at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage .Control Law at 106 
De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

GUS PAPPAS
106 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retrftl, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 151 
Court St., Borough of Brooklyn. County 
of Kings to be consumed on the premises.

JOHN KEELY
151 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5406 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 227 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to he consumed on the premise!?.

GEORGE KOUMP
227 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ; 
B-3691 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of | 
the Alcoholic Beverage Control Law at 115 1 
De Kalb Ave.. Borough of Brooklyn, County I 
of Kings to be consumed on the premises.

ANTON STRAND CAFETERIA, Inc.
1 15 De Kalb Ave., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5427 has 'been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 437 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

JOHN GREGORICH
437 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5296 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5725 
18th Ave., Borough of Brooklyn, Counjy 
of Kings to be consumed on the premises.

MICHAEL SCOTTO & 
JOSEPH COSTA

5725—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-7636 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control\Law at 420 
New Jersey Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

■120 New
SAM SHIFFMAN

Jersey Ave., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License 
A-7620 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 230 
De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. J

WILLIAM BECKMANN
230 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

No. NOTICE is hereby given that License No. 
B-5096 has been issued to the undersigned 
to sell b«er at retail, under Section 76 of 
the Alcohiolic Beverage Control Law at 167 
Furman St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

FERRY LUNCH. Inc.
167 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
A-7072 has been __________
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1507 ; 
Kings Highway, Borough of Brooklyn, j 
County of Kings, to be consumed • off the I 
premises.
JOSEPH KORENVAES & CARL OLANS | 
1507 Kings Highway. Brooklyn, N. Y. i

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned

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

at retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law at 243 

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

■ DAVID COPELAND 
Jackson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
A-9927 
to sell beer 
the Alcoholic 
Jackson 
of Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
A-6309 has been issued to the undersigned 
to sell Beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 690 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE WINCKLEF
690 Franklin Ave., Brooklyn, N.Y. I

NOTICE is hereby given that License No. I 
A-8053 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of . 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5124 I 
9th Ave., Borough of Brooklyn, County i 
of Kings, to be consumed off the premises.

CHARLES WEISIJ 
5124—9th Ave., ’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE ,s hereby given that License No. 
A-8113 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 373 
Van Brunt St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY PETERS
373 Van Brunt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8116 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1933 
Rockaway Parkway, Borough of Brooklyn, I 
County of Kings, to be consumed off the | 
premises.

DAVID SHIFFMAN
1933 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
z\-7709 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 292 
Brighton Beach Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

. premises.

NOTICE is hereby given that License No. I 
B-5263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 495 1 
Grand St.. Borough of Brooklyn, County 1 
of Kings to be consumed on the premises. ,

ANNA M. G1NKUS
495 Grand St., » Brooklyn, N. Y. ■

NOTICE is hereby given that License No. 
B-1655 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 571 
Park Ave., 
of Kings

571 Park

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

JERRY CARBONE 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
B-5428 1
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 378 
Grand St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

ELIZABETH
378 Grand St.,

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

PAZERECKAS
’ Brooklyn, N. Y.

HARRY WALDMAN
292 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
A-5870 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 305 
Troy Ave., 
of Kings,

305 Troy

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

JACK HOFFMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
A-6218 has been issued 
to sell beer at 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3329
Fulton St., 
of Kings, to be consumed off the premises

WILLIAM HANSEN
3329 Fulton St., Brooklyn, N. Y

is hereby given that License No. 
to the undersigned 

retail, under Section 75 of

Borough of Brooklyn, County

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9343 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Bpverage Control Law at 731 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off the premises.

JAMES E. SAMPSON 
PURE FOOD STORES

Fulton St.. Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3100 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcohiolic ^leverage Contra! Law at 267 
Cth Ave.l Borough of Brooklyn, County, 
of Kings to be consumed on the premises.

SWEDISH AMERICAN ATHLETIC 
CLUB

Brooklyn, N. Y.267—6th Ave

731

NOTICE 'is hereby given thal License No. 
B-2096 has been issued to the undersigned 
to sell b<?er at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at' 13 
Church Ąve., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

MICHAEL PAUL RANDAZZO
13 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5222 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1257 
Willoughby Ave., 
County of Kings, 
premises.

R1NASCENTE 
1257 Willoughby Ave

Borough of Brooklyn 
to be consumed on the

SOCIAL CLUB, Ine.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3039 has been issued to t he undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3386 
Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings; to be consumed on the premises..

ELIZABETH LIES
3386 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. | 
A-9843 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of , 
the Alcoholic Beverage Control Law at 112 
N. Henry St., Borough of Brooklyn, County I 
of Kings, to be consumed off the premises. I

BERNARD McMAHON
112 N. Henry St., Brooklyn, N. Y. |

NOTICE :is hereby given that License Nd. 
A-9745 hfis been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 22 
Rochester Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, t*> be consumed off the premises.

7 MAX TOBIAS
22 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE/is hereby given that License No. 
A-9539 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 786 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be ccmsumed off the premises.

---------------- BASS
Brooklyn, N. Y.

ABRAYHAM
786 Flatbush Ave.,I

NOTICE -is hereby given that License No, 
A-9803 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 272 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

i JOSEPH BLYMAN
272 Wyckoff Ave., > Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby I given that License’No. 
A-8850 has been ifcsued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 738 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5141 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1556 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings to be consumed on the premises.

JAMES REIMANN
1556 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1736 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

G. EIS—KAMP
1736 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. i 
A 8092 has been issued to the undersigned •’ 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 657 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County I - —-
of Kings, to be consumed off the premises. | 130 Ralph Ave.

MORRIS I,IPOWAY
657 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. .

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4580 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law-at 180 
Ralph Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

PATRICK FITZIMMONS
-----  Brooklyn, N. Y.

NOTICE įs .hereby given ' that License No. 
B-5093 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 572 
Livonia Avf., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to. be consumed on the premises.

MORRIS GREEN BLATT &
LILLIAN TURETZKY

572 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau, dalia* Ir chroniikaa vyni ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau

156 w.

Ryte nuo

iityrimu* kraujo ir ilacuiM

ŪR. MEER
44ih St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priintnoi 
10:30 iki l. Po pietų nuo 4 

iki 8 valandai vakare
Telephonas M Edai lion 3*1328

CANADAMONTREALNOTICE is hereby given that License No. 
B-5261 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 470 
Court St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

THOS. J. CUNNINGHAM
470 Court St., Brooklyn, N. Y.

J. .M. ROSENFELDNOTICE ik hereby given that License No. ■ 
RL-9444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under ; 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage ' 
Control Law at 871 Flatbush Ave., Borough I 
of Brooklyn, County of Kings to be consu- j 
med on the premises. /

JOSEPH HAIMOW1TZ
871 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

ADVOKATAS
Kalba Lietuviškai

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5205 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 172 
Leonard St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to he consumed on the premises.

HELEN DOPKINS
172 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5053 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 177 
Dwight St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

MAX SCHWENDTN'ER
177 Dwight St., Brooklyn, N. Y.

BEN GERSOVITZ
NOTARASNOTICE is hereby given that License No. 

A-2809 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 597 
Vanderbilt Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ERNEST H.
597 Vanderbilt Ave.,

pervarė 26 įstatymus, kad 
šiais įstatymais galėtų visiš
kai politiniai užvaldyt New 
Orelans didmiestį, kurio ma
joras nenorėjo pasiduot 
tiems politikieriams.

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

šeštadienio naktį, rugpjūčio' 
11 d. Stasys Meškauskas sy-! 
kiu su savo sūnais ir giminė-’ 
mis 
apie 2 vai. naktį, patiko skau-!
džią neleimę ant 55th ir Cice-i 
ro Avė. Smarkiai važiuojanti- 
automobiliai susikūlė, net ke
turi ir toj nelaimėj d. St. Meš-' 
kauskas ir dar trys 
užmušti ant vietos ir 
ti. Toje nelaimėje St. Meš-| 
kausko vaikutis, 
džiai sužeistas, keli šonkau-. 
liukai sulaužyti, taip pat iri

Jis' 
Jis!

asmenys
8 sužeis-'

m., skau-'

kiti tūkstančiai dolerių dingo ?|viena rankutė sulaužyta
Reiškia, tame parengime; 

už įžangą nuo žmonių surinko 
$3,750. O kur aukos, kurios 
nuolatiniai plaukė iš visų! 
Amerikos kampų per metus! 
laiko. Daugelis gerų patrio-! 
tų, profesionalų ir biznierių 
po keletą desėtkų dolerių au-

dabar randasi ligoninėje
likosi siratukas, nes jo Plotina;
taipgi yra mirusi. 1

Drg. St. Meškauskas tapo' 
palaidotas rugpjūčio 15 u. 
Lietuvių Tautiškose kapinėse.

“Laisvės’* Reporteris.

Italija žada ištraukt savo 
armijų iš Austrijos pasienio, 
nes ta šalis, girdi, jau “susi
tvarkė.”

“DORINA” JUDŽIUS

Taip pat ir 
draugijų ALDLD 187 Kuopa Parėmė 

Draugą Aimanavičiy

suTeisingiau pasakius
kurį jis 

ant tautiškos

kavo tam tikslui, 
daugelis tautiškų 
tam tikslui suaukavo daug 
šimtų dolerių.

Grigaičiui nepasisekė pasi
gaut publikos su “lietuvių die
na
tos rūšies “slieku 
buvo uždėjęs 
meškerės.

Nors, matyt, Grigaitis buvo 
pareiškęs kapitalistinei spau
dai, katra garsino tą jo ker
mošių, būk lietuvių dalyvausią 
virš 60,000 toj dienoj, 
kaip sako, katrie buvo, 
publikos galėjo būti ne 
nedaugiau, kaip 5,000.

Matyt “vargšui” Grigaičiui 
prisieis jieškoti geresnio “slie
ko” ant tautiškos meškerės, 
kad pasigavus publiką ir pa- 
sikolektavus dolerių del savo 
biznio.

Reikia pažymėti, kad ir 
progresistė viena kita davėsi 
save pagaut ant tautiškos meš
kerės Grigaičiui. Tas tai jau 
peiktina.

bet 
kad 
kiek

Sekmadienį, rugpjūčio 12 d. 
Dambrausko farmoj ALDLD 
187 kuopa turėjo surengusi 
pikniką sušelpimui 5I. A. Ai- 
manavičiaus.

Diena buvo graži, dėlto ir į 
žmonių buvo daug suvažiavę 
ir visi* ----
tyrame 
ma. 
bėjo, kokią svarbią rolę lošia 
L.D.S. darbininkų judėjime,! 
prisiminė ir apie drg. Aimana- 
vičiaus (padėtį ir jo kovą su 

Drg. Juris kal-
Jis

New York. — Amerikos 
judžių “caras” Will H. 
Hays, sako, kad jau išmeta
ma lytiškai perriebūs arba 
religijai priešingi punktai iš 
naujų dabar gaminamų ju
damųjų paveikslų. Taip ju- 

nusilen-
kiant prieš katalikų, protes- 
tonų ir žydų dvasiškių “vai-' 
ną,” kurią jie paskelbė pries 
vadinamus nešvarius

1 džius.

džiai “dorinami,”

JU-

Skurdžiaus Sūnus

smagiai laika praleido
ore. Buvo ir progra- PUOLA KOMUNISTŲ 

Drg. Salaveičikas kai- RĖMĖJUS CALIFORN

sunkia liga 
bėjo ALDLD. klausilnu 
aiškino tos organizacijos už
davinius. Kvietė, kad darbi
ninkai stotų į tą organizaciją.' 
Taipgi prisiminė ir apie d. Ai- 
manavičių, kuris, dirbdamas 
už darbininkų reikalus, nete
ko sveikatos, ypatingai daug 
pakenkė jo sveikatai, kuomet 
jis buvo nuvažiavęs
jaus anglių kasyklas organi-

į Illino-

San Francisco, Cal.—Val
džios prokuroras Neil McAl
lister žada teismų indžionk- 
šinais padaryt, kad būtų 
baudžiami visi, kurie tik pi
niginiai parems Komunistų 
Partijų bei kitas^kovojančių 
darbi ninku organizacijas. 
Įtariama Ann Harding, Ra
mon Novarro, Dolores del 
Rio ir Lupe Velez, garsūs 
judžių aktoriai, kaipo rau
donųjų streikų rėmėjai.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2441 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 355 
Bushwick 
County of 
premises.

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kinjjs, to be consumed on the

HARRY HINDEN
355 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5301 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 575 
Johnson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

JOHN SCHAEFER <
575 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3216 .has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Harman St., 
of Kings to

384 Harman

at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 384 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed on the premises.
FRED NORELI,

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. : 
B-785 has been issued to the undersigned , 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 850 
Cląrkson Ave., Borough of Brooklyn, County I 
of Kings to be consumed on the premises.

SOLOMON LIPSCHITZ 1
850 Clarkson Ave., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. | 
B-3638 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 76 
Norman Ave., Borough of Brooklyn, County ' 
of Kings to be consumed on the* premises.

JOSEPH SULLIVAN
76 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
^)&3978 has been issued to the undersigned 
rto sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 996 

. Manhattan
County of Kings, 
premises.

--------- ------------_ ________ _ _ --------Hl PPU I

Ave., Borough of Brooklyn, 1 
to be consumed on the !

J. J.
996 Manhattan Ave.

O’BRIEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2675 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
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. 
A-5575 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 892 

Borough 
to

Nostrand ' Ave., 
County of Kings, 
premises.
OTTO SCHULE 

892 Nostrand Ave,

of Brooklyn', I 
be consumed off the

& WILLIAM DROEGE
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. i 
A-8108 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail, under Section 75 of i 
the Alcoholic Beverage Control Law at 419 | 
Myrtle Ave., Borough i of".'Brooklyn, County I 
of Kings, to be consuiried off. the! p rem hies.

MAX FRIEDMAN
419 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-2431 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1169 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on .the premises. !•

DOROTHY FISCHĘTTI 
CITY LINE

1160 Liberty Avę.,

Borough of 
be consumed off

Brooklyn, 
the

SCHROEDER
Brooklyn, N.

NOTICE is. hereby given that License No. 
A-9931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 636

Borough 
to

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2750 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Myrtle Ave., 
of Kings to

r.t retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 1304 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed on the premises. 
SIMON KEPPEL

1304 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
Vanderbilt Ave., 
County of Kings, 
premises.
JAN JANSSEN 

636 Vanderbilt Ave.,
&

of Brooklyn, 
be consumed off the

CHARLES KRUER 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-2631 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132-A of the Alcoholic- Beverage Cont
rol Law at 1280 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OTTO G. MARK
1280 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 589 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

SARAH J. ALBRITTON
589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5349 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1201 
Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 337 
Gerri ttsen 
County of 
premises.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Ave., 
Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

LILLIAN
337 Gerrittsen Ave., 1

COAMEY
Brooklyn, N. Y.

Valandos: nuo 1—6 po pietų

HENRY HOENS
1201 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 541- 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

543 Leonard St., 
Conuty of Kings, 
premises.

CORPORAL T. 
POST NO. 

541-543 Leonard St.

RAYMOND NULTY I
452, V. F. . W. 1

Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is hereby given that License No.1 
B-4370 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1708 
Flatbush 
County of 
premises.

Ave.. Borough
Kings, to

of Brooklyn, 
be consumed on the

J. LACE 
Brooklyn,

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

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

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

THOMAS 
1708 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-2444 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, 'under Sec
tion 13.2-A of the Alcoholic Beverage Cont
rol Law at 1274-6 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NEW CAFETERIA, Inc.
1274-6 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-2518 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Cont
rol Law at 314—7th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN BLATZ & JACK SKIBO 
314- — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-2392 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Cont
rol Law at 39 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County Of - Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONIO GONCALVES PINTO
39 Hamilton Ave., Brooklyn. N. Y.

BAR & GRILL J ............ .
Brooklyn, N. Y. 1 4009 Clnrendon Rd.,

NOTICE is hereby given that1 License No. 
A-8052 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4909. 
Clurendpn' Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kipgs, to be consumed off the premises.

JAMES CAPORALE
, Brooklyn, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901

JUOZAS
OVALMUSK4S
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: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417



LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Evergreen 7-1661

arba užeikite

geriausios 
pilnas svoris—2000 svarų 

Prista- 
P rašome

ir telefoną.

pasikalbėti į ofisą
Kampas Union Ave. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

■eštaa Puslapis

Į NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS of

(196-198)
pil- 567

Dr. HERMAN MENDLOWITZRep.

Romantiška ir Naudin

vik-
Ku-

diktesnis. J.
“referee’’’ vie-

nelaisvėje, 
trečiadie-' rion minėtas jaunuolis yra 

turi na- 
d. Hari

Choras vado-j 
Šalinaitei. Dainos I

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5294 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 452 
E. New York Ave,, Borough of Brooklyn, 
County o£ Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMENICO LUPO
452 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, County 
on the premises. 
LOUD

Brooklyn, N. Y.

PAIEŠKAU
savo tėvo, Aleksandro
Gimęs Nikoski kaime,

NOTICE is hereby ii,-t Lic-nso No.
A-5844 has been issu'd to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Dwight St.. Borough of Brooklyn, County 
Kiiigs. to be consumed off the premises.

CARL APPLE
63 Dwight St., ' Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that: License No. 
B-5299 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 608 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

G. FREDERICK MULLER
608 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5917 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 308 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN BEHR
308 Sunmner Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that IJcensc No. | 
B-4458 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1352 
Greene Ave., Borough of 
of Kings to be consumed 

EDWARD F.
1352 Greene Ave.,

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y
arti Grand Street

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 567 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BENJAMIN NATHANSON & 
ABRAHAM NASON

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9897 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1821 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN KETELSEN
1821 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-9921 has been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3617 
Quentin Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RICHARD BOHLEN
3617 Quentin Rd., Brooklyn. N. Y.

Browderis Šaukia Darbininkus j Herndon 
Scottsboro Mitingą

Pasitikimo’ Angelo Herndon “chain gang 
mitingas ateinantį 
ni, Bronx Coliseume,
cionalę reikšmę, sako 
Browder, Komunistų 
nacionalis sekretorius, 
na taip pat pripuola paminė
jimas žuvusių draugų Sacco ir 
Vanzetti. Ir tą dieną kaip tik 
mes turime sustiprinti kovą už 
gelbėjimą Angelo Herndono, 
Scottsboro jaunuolių ir Vaka
rų*, Pajūrio streikierių, esančių 
fašistinio teroro aukų, kad 
neatsikartotų Sacco-Vanzetti
istorija. i

Tame mitinge darbininkai 
ne tik pasveikins tik ką sugrį
žusį iš kalėjimo jauną darbi
ninkų organizatorių Angelo 
Herndon, bet sykiu pareikš 
protestą prieš valdančiosios 
klasės užsimojimą nužudyti šį 
jauną negrų organizatorių 
barbariškoj Georgia valstijos

i nėse taipgi buvo viena pakai- 
! ta, būtent ta, kad ritosi Jo- 
! nas J. Bakšys iš Worcesterio, 
I su Kučanskiu iš Philadelphi- 

ku- jos. Jonas Bagočius taipgi 
nu- dalyvavo piknike, bet ristis 
pat! negalėjo, kadangi nesenai bu- 

Jisai savo vie-

Antradienis, Rugp. 21, 1934

Pirmos klasės anglis, 
rūšies ir 
tonas, tai legališkas svoris, 
tome greit j jūsų namus, 
įsitėmyti adresą

Telefonuokite:Paieškau 
Kisiniovo.
Pumpėnų valsčiuj, Panevėžio apskri- 
tyj. Jis dabar randasi Jungtinėse 
Valstijose. Kas apie jį žinote, arba 

.žinote kur jis .gyvena, malonėkite 
man pranešt už ką būsiu labai dė
kingas. Kreipkitės sekamu antrašu: 
Mykolas Kisiniovas, Cerro-calle In- 
glaterra 149, Montevideo, R. O. 
Uruguay.

485 Grand St,

teistas, šis mitingas tajp
bus smūgis linčininkams, trok- vęs susižeidęs.
štantiems Scottsboro jaunuolių j ton ir pakvietė Kučanskj. Ris^ 
kraujo. ! tikai ritosi gražiai ir ilgokai,

! tačiaus nei vienas neišėjo 
nu pergalėtoju.

Publikoje girdėjosi J.
j Bakšiui komplimentų už 
| rūmą, bet manoma, kad
‘ čanskis drūtesnis už J. J. Bak
šį, bent atrodė 
Bagočius užėmė 
ta. ' 

Dainavo Aido 
vau j ant B.
išėjo gražiai ir už tai choras 
gavo unisoną aplodismentų. 
Pirmininkavo d. D. M. šolom- 
skas.

Tame taip i svarbiame susi
rinkime turėtų ir lietuviai dar-Į 
bininkai skaitlingai dalyvauti.! 
Pastaruoju laiku pas Brookly- 

i no lietuvius pasireiškė nepai
symas svarbių tarptautinių su
sirinkimų ir tik labai aprube- 
žiuotas skaičius tedalyvauja.

Draugai, mums taip pati 
brangios tų jaunų kovotojų! 
gyvybės, brangi jų laisvė, neg' 
jie yra darbininkų klasės sū
nūs. Atidavimas jų reakcio- 
cionierių malonei, lygiai atsi
lieps ir ant mūsų, kaipo darbi
ninkų, tad atlikime savo pa
reigą skaitlingu dalyvavimu1 
tame mitinge.

Brooklyn, N. Y.

SL

i sidėjusių prie atitraukimo vė- 
i lionio Degulio nuo komunisti
nio judėjimo.

Velionis ilgą laiką buvo na- 
1 riti APLA 21-mos kuopos, bet,

ga Proga
kada girdėtis nusiskun- 
būk mūsų pramogos, 
vasariniai parengimai,

Kai 
d imu, 
ypač 
esą labai paprasti, be įvairu-

dėka prūšeikinių agitacijai ūžimo, kas liečia vietas, kuriose I • * 1 * 1

REIKALAVIMAI
REIKALINGA mergina, lietuve, prie 
generalio namų darbo; yra vienas 
vaikutis. Gyvent ant vietos —• bus 
duodamas, , atskiras kambarys. Mo
kestis $20. į mėnesį iš pradžių. Atsi
šaukite šiuo antrašu:

Minesota—9-5571, prašykite Mrs. 
Salt.

PARDAVIMAI i 
j 

PARSIDUODA Cleaning and dyeing i 
Tailor Store. Biznis išdirbtas per .

12 metų. Daug darbo: darbas geros j 
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.

Pigumas: 3-jų šeimynų mūrinis j 
namas, 13 kambarių, maudynės ir, 
elektra. A-l gerame stovyje; arti j 
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 
Ave., Williamsburg, Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5201 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7(5 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 802 | 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

MICHAEL J. CORRIGAN
602 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-4846 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 103 
Reid Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings

Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo»l 
nuo 6

Telephone: Evergreen 7-UO72

mes rengiame savo piknikus, 
nusiskundimo

bėgimą iš organizacijų, jis ir 
iš ten pasitraukė prieš kiek 
laiko.

Ignas Degulis ėjo turbūt 
penktą desėtką metų amžiaus.

Užsibaigė Audimo Dar
bininkų Konvencija 
New Yorke pereitą savaitę 

įvyko Suvienytos Audimo
Darbininkų Unijos konvencija,1 
kurioj nutarta skelbti streiką 
medvilnės, šilko, 
vilnonių audimo 
Streikas palies 850,000 darbi-' 
ninku. Streiko iššaukimo die-'Buvo tykus ir asmeniniai ge
na palikta pildančiai tarybai, ras žmogus.
tačiaus su tuo supratimu, kad Margaretą ir du sūnus, Igną 
medvilnieČių streikas- privalo ir Leonardą.
būti iššauktas prieš 1 d. rug- paėjo nuo Raguvos, 
sėjo. i Pastaruoju laiku,

Ponams labai nesinorėjo1 Igno biznis ėjo labai 
nutarti šaukti streikus, bet bu-! Degulio kūnas yra 
vo nurodyta, kad darbininkai tas Cliffsidėj. Iš ten 
reikalauja streiko ir noroms vežš šiandien, t. y. antradie- 
ar nenoroms upijos viršinin-. nb apie 11 vai. ryto, o į ka- 
kams prisiėjo su 
Unijos vyriausiu 
Thomas MacMahon.

Reikalavimuose randama 30 
valandų darbo savaitė; nusta
tymo *algos sulyg patyrimo 
darbe ir pripažinimo unijos. 
Nei vienos moters neišrinko, 
valdybon, nors didžiuma uni
jos narių yra moterys. Taip 
pat nėra nei vieno negro vai-j 
dyboje. Reakcinė unijos va
dovybė stengiasi pasilaikyti; 
unijos vadeles savo rankose ir' 
dėlto saugosi neįsileisti į va-j 
dovybę labiausia išnaudojamų j 
unijos narių : moterų ir negrų.

rayon ir 
industrijoj. |

Paliko žmoną

Jis iš Li etųvos

sakoma, 
silpnai, 
pašarvo
ki! na iš-

“Well”, tokio 
negirdėsite iš tų, kurie daly-' 
vans .ALDLD 2 Apskričio ren
giamame spaudos piknike. 
Tas piknikas įvyks šį šeštadie
nį, 25 d. rugpjūčio, Crystal 
Lake Parke, Eagle Rock, N. J.

Ta vieta randasi ant augš- 
to kalno, -kuris kyšo 5,000 pė
dų augščiau jūrų paviršiaus, i 
Ant to kalno randasi gražūs, 
miškai, ežeras, puikios mau-i 
dynės ir pikniko vieta—gra-, 
žus parkas su gera svetaine 
šokiams, kur gali sutilpti tūk-

103 Reld

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the premises.

ANDREW GALGANO
Ave., Brooklyn, N. Y. i

hereby given that License No.NOTICE
A-9808 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage

Borough of ____ ...
be consumed off the premises.

PETER CARLINO
Ave., Brooklyn, N.

Control Law at 7512 
Brooklyn, County ol3rd Avė., 

Kings, to

Į 7512—3rd 
j NOTICE is hereby 
Į B-4916 has been

I the Alcoholic 
Oakland St., 
of Kings to

294% Oakland St.,

Tel. STagg 2-5043NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 
lowing license numbers have been is

sued to the undersigned to sell beer at re- .
tail under Section 75 of tly? Alcoholic Bev- j to sęlį beer 
erage Control Law on the following pre- 1 
mises located in Kings County,' N. Y., not j 
to be consumed on said premises.

JAMES BUTLER GROCERY CO.
License No. 
A7090—126 
A7091—576 
A7092—247' 
A7093—223 
A7094--190 
A7095—391 Atlantic 
A7096—80 3rd Ave.,

' A7097—84 4th Ave., 
Hoyt St., 
3rd Ave., _______  ____
5th Ave., Brooklyn, N.Y. 
4th Av<k, 

jyo 
ve.

fol-

N.Y. i

R.

Brooklyn,Ave.,

N.Y.MIRTYS—LAIDOTUVĖS

N.Y.

N.Y.

Iš ALDLD Pikniko

kitas mū-

išpil-

Brooklyn, N.Y.
Brooklyn, N.Y.

Prūseika 
nusistatė

Siety- 
daini- 
dirba

Ave., Brooklyn, 
Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N.Y.

Brooklyn, N.Y.
Brooklyn, N.Y.

3rd 
5th 
8th 
3rd

Ave., 
Ave., 
Ave., 
Ave.,

N.Y.
Brooklyn,

Ave., 
Ave., 
Ave.,
Ave.,

“Laisvės” 
po piety. 

$1.00.

d., šv. Tre- 
Laidotuvių

C. F. DIRVELIS,
94 Ward Str., Worcester, Mass. 

(196-198)

JIEŠKO BIZNIO—grosemės arba 
delicatessen, New Yorko apielin- 

kėje, kur galima būtų daryti $600 
apyvartos.. Atsišaukite į “Laisvės” 
ofisą, 46 Ten Eyck St., Brooklyn,

Bridge St., Brooklyn, N.Y. 
Court' St., 
Hoyt St., 
Smith St., 
Dean St..

nenusistovęjęs, šaltas

A7098—194 
A 7099—-462 
A7100—413 
A7101— 900 
A7102—4221
A7103—5002 3rd 
A7104—5524 4th Avė 
A7105—168 7th Avė.. 
A7106—683 60th St., 
A7107—-388 7th Avė.,

Cliffsidėj Numirė
Degulis į

I

r Pereita šeštadienį Cliffside,!
N. J., numirė daugeliui brook-! mingiau 
lyniečių gerai pažįstamas, Ig-! kampaniją,

mus nepriprasta turėti 
šeštadieniais. Del'

tuo sutikti.! P’nes (Mount Olivet, Maspe-į stančiai žmonių ir nėra reika- 
vadu yra the) atvežš apie 1:30 P. M., 

! kur jis ir bus palaidotas.

312 7 th A ve 
78E. 4th St„ 
223 7th Avė.
5721 3rd Avė.,

Pk.

Brooklyn, N.Y.
Brooklyn, N.Y.
Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N.Y.

Ave., Brooklyn,
Brooklyn, N.Y.

Brooklyn, N.Y.
Brooklyn, N.Y.

Brooklyn. N.Y.

Brooklyn, N.Y.
Brooklyn, N.Y.

Brooklyn, N.Y.
Brooklyn, N.Y.

Brooklyn,
West,

Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 

, Brooklyn, N. Y.
Fulton St., Brooklyn, N.Y. 

Gates Ave., Brooklyn, N.Y.
Reid Ave., Brooklyn, N.Y.
Ralph Ave., Brooklyn, N.Y.
Lewis Ave., Brooklyn, N.Y.

Williamsburge Svarbi 
Konferencija

Jau visiems žinoma, kad ar
tinasi rinkimai ir kad šį metą, | 
akivaizdoje didėjančios be-! 
darbės ir darbo masių bruz-l 
dėjimo. visokJ darbininkų ap
gavikai dės desperatiškas pa-j 
stangas apgauti darbininkus 
naujai nukaltais visokiais pa
žadais. Darbininkai taipgi! 
stato savo kandidatus. Vienu! 
iš tų kandidatų yra d. J. Siur-I 
ba, LDS organo “Tiesos” re-j 
daktorius.

Išdirbimui planų, kaip sek-! 
pravesti rinkimų ’ 

yra šaukiama 
nas Degulis, kadaise laikęs sa- konferencija šį trečiadienį, 8, 
liūną Thames gatvėj, Ridge-'vai. vakare, 61 Graham Ave. 
woode. Pastaruoju laiku Ignas Visos Williamsburgho darbi- 
Degulis gyveno ir turėjo savo ninku organizacijos, tame 
biznį Cliffside, N. J. Pereitą skaičiuje ir lietuvių kuopos ir 
antradienį, sakoma, jis netikę-^ draugijos privalo pasiųsti po 
tai nupuolė laiptais žemyn irt vieną* ar porą atstovų, kurie 
smarkiai sutrenkė galvą. Pa-; prisidės prie planavimo kam- 
imtas į ligoninę, ten rugpjūčio' panijos ir padės organizuoti 

savo organizacijos narius pra- 
laiku, vedimui kampanijos.

lo baimintis lietaus. Gražu 
pasivaikščioti, gera maudytis 

i ir sykiu atlikti savo užduotį, 
kaipo darbininkų klasės na
riams, paremti darbininkišką 
spaudą.

Apie tai, kaip pasiekti tą 
j puikią vietą, rasite vėlesniuo- 
fse pranešimuose ir skelbimuo
se.

Bu^ai išeis nuo 
svetainės 2-rą vai. 
Kelionė j abi pusi

Petras Yurgelionis, 53 metų 
amžiaus, 53 South 1st St., mi
rė rugpjūčio 18 ^d., Green- 

! point ligoninėj. Bus palaido- 
| tas rugpjūčio 21 
! jybės kapinėse.
apeigomis rūpinasi graborius 
Matthew P. Ballas (Bieliaus
kas).

18 dieną ir pasimirė.
Ignas Degulis savu 

būdamas fabriko darbininku j 
ir gyvendamas Central Brook-į 
lyne, gerai veikė revoliuci-į 
niam darbininkų judėjime. Jisj 
buvo palepinės Partijos nariu.' 
Paskui, užsiėmęs bizniu, jis1 
per tūlą laiką nekartą gerai' 
parėmė “Laisvę” ir 
sų įstaigas. j

Kuomet ricierius 
išėjo iš Partijos ir 
ardyti revoliucinį darbininkų 
judėjimą, tai jam pasisekė nu
sivesti-ir velionį Degulj. Tuo 
būdu, kiek tai liečia nlūsų ju
dėjimą, tai Degulis, pastarai
siais pora-trejetą metų jo ne
rėmė, bet stengėsi paremti 
prūseikiniusį Aišku, tam bu
vo ir daugiau priežasčių, pri-

Pereitą šeštadienį įvyko 
ALDLD CK rengtas piknikas, 
Clinton Parke, Maspethe. Pu
blikos buvo mažoka, apie 
300. 'Prie to, bekabėjo, prisi
dėjo
oras ir pakeitimas dienos, nes 
pas 
pramogas 
pastarosios .priežasties negalė
jo pribūti ir Newarkd 
no Choras, nes daugelis 
ninkąp ypač jaunuolių, < 
šeštadieniais.

Kita dalis programos 
dyta, kaip buvo žadėta. Risty-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugo, kuris 

myli gražų šeimynišką gyvenimą, 
pasiturintis ir ne girtuoklis. Aš esu 
našlė 36 metų senumo be vaikų, tur
tinga ir graži. Su pirmu laišku ap
rašykite viską apie saye. Rašykite 
laiškus šiuo antrašu: Mrs. Mėškiė- 
nė, 572—40 Str. Brooklyn, N. Y.

(197-198)

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.

Pajieškau partnerio j restauranto 
ir saliuno biznį. Turi but geras vi
rėjas, su mažu kapitalu. Atsišau
kite vakare, telefonu arba kreipkitės 
'antrašu: Flushing — 9-4465, F. 
Norris, 59-25 j— 155th St., Flushing. 
N.Y. ; (193-198);

Brooklyn, N.Y.
, Brooklyn, N.Y. 
, Brooklyn, N.Y. 
, Brooklyn, N.Y, 
Brooklyn, N.Y.

Brooklyn. N.Y.
Brooklyn, N.Y.

A7108—1263 Prospect Ave., Brooklyn, N;Y. 
A7109—3rd Ave., Brooklyn, NY. 
A7110—273 9 th Ave., 
A7111 
A7112- 
A7113- 
A7114 
A7115--208 Prospect 

N.Y.
A7116—555 Coney Island 

N.Y.
A7117-—8709 18th Ave., 
A7118 -71 Driggs .Ave., 
A7119—-151 Albany Ave, 
A7120—1602 Fulton C 
A7121—695 
A7122—262 
A7123—245 
A7124—209 
A7125—1016 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
A7126—404 
A7127—268 
A7128—117 
A7129—141 
A7130—156 
A7131—140 
A7132—1938 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
A7133—2739 Atlantic Ave.
A7134—156 Howard Ave., Brooklyn, N.Y. 
A7135—180 Hull St., Brooklyn, N.Y. 
A7136—1549 
A7137—1322 
A7138—1501 
A7139—1650 

N.Y.
A7140—455 
A7141—300 
A7142—7th 
A7143—713 
A7144—842 
A7145—1017 Fulton St., 
A7146—647 Classon Ave., . .
A7147—585 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N.Y. 
A7148—97 Fifth Ave., Brooklyn, N.Y. 
A7149—823 Fulton St., 
A7150—479 Bergen St 
A7151—71 Lafayette Ave., Brooklyn; N.Y. 
A7152—109 Gates Ave., Brooklyn, N.Y. 
A7153—258 De Kalb Ave., Brooklyn, N.Y.

Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
Nostrand 
4th 
7 th 
7th 
6th
New Utrecht Ave., Brooklyn,

Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 

Brooklyn, N.Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 

at retail, under Section 76 of 
Beverage Control Law at 294% i 
Borough of Brooklyn, County I 

be consumed on the premises.
JULIA SMITH

■ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. j 
B 5135 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 146 
Franklin St., Borough of Brooklyn, County, 
of Kings to bo consumed on the premises.

JOSEPH A. BUTLER
146 Franklin St., •' Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is hereby given that License No. j 
B-5210 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 66 • 
No. 7th St., Borough of Brooklyn. County i 
of Kings to be consumed on the premises. j

LEON FIGAJ
66 No. 7th St., Brooklyn, N. Y. |

NOTICE is hereby 
B-5162 has been 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
No. 10th St., 
of

given that License No. , 
issued to the undersigned I 

at retail, under Section 76 of j
Law at 55 i

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

ILKE SZYJKA I
No. 10th St., Brooklyn, N. Y. |

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

tas ir už -prieinamą kainą.

Sumner Ave., Brooklyn, 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 
Rochester Ave., Brooklyn, N.Y. 
Engert Ave., Brooklyn, N.Y. 
Patchen Ave., Brooklyn, N.Y. 
Saratoga Ave., Brooklyn, N.Y.

Brooklyn, N.Y.

Broadway, Brooklyn, N.Y. 
Cortelyou Rd., Brooklyn, N.Y. 
Foster Ave., Brooklyn, N.Y.
Sheepshead Bay Rd., Brooklyn,

Neptune Ave., Brooklyn, N.Y. 
Gcrrittaen Ave., Brooklyn, 

Ave., Brooklyn, N-Y- 
Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
Fulton St., Brooklyn, N.Y.

Brooklyn, N.Y.
, Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. | 
B-5185 has been issued to the undersigned) 
to sell beer at retail, under Section 76 of i 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 557 I 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County ' 
of Kings to be consumed on the premises. ■ 

STANLEY ADAMOWICZ
557 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y. '

--------------------- - | 
NOTICE is hereby given that License No. 1 
B-5254 haj been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 501 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County , 
of Kings to be consumed on the premises. 1

ANTHONY PETROZZA j
504 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-5236 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 631-3 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises. I 

MARTIN DEACY
631-3 Flatbush Ave., Brooklyn, N. T.

i NOTICE is hereby given that License No. ! 

B-4457 \has been issued to the undersigned 
j to sell bgei-_, at retail, under Section 76 of, 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 102 ;
I 57th St., “ . . _ . .
; Kings, to

102—57th

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 Ave{ 
Brooklyn,'N. Y.

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Borough of Brooklyn, County of | 
be consumed on the premises. 
CONSTANTINE GHIALIS
St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. I 
lu uiu uiiuersigned , 

under Section 76 of |
A7154—1123 
A7155—1129 
A7156—4324 
A7157—4919 
A7158—5601 
A7159—4603 
A7160—5406 

N.Y. 
A7161—6123 
A7162—9519 
A7163—6904 
A7164—7221 
A7165—706 Rogers Ave., Brooklyn, N.Y. 
A7166—1762 
A7167—855 
A7168—2126 
A7169—1824 
A7170—7409 
A7171—4521 
A7172—180 
A7173—870 
A7174—977 
A7175—698 
A7246—446 
A7247—860 
A7248—1043 Manhattan Ave., Brooklyn, N.Y. i 
A7249—188 Norman Ave., Brooklyn, N. Y. j 
A9290—1423 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

JAMES BUTLER GROCERY CO..
Nelson Ave., and School St., 

Long island City, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
B-5170 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8440 j 
18th Ave., Borough of Brooklyn,- County , 
of Kings to be - consumed on the premises. I 
ELIZABETH STINER, BETTY C STINER 

& MARGIE H. STINER
8440—18th Ave., 1 Brooklyn, N.! Y.

--------------------- j 
NOTICE is hereby given that License. No. 
B‘-4691 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2042 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises. 

RICHARD D. HASKELL 
THOMAS J. CONNOR

2042 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
B-5380 ha« been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, i ‘ T _J
the Alcoholic Beverage Control Law at 124 

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

MARGARET MORCIA 
St., Brooklyn, N.

is hereby given that License No.

41st St., 
of Kings

124—41st Y.

Nostrand Ave., Brooklyn, N.Y.
Flatbush Ave., Brooklyn, N.Y. 
Caton Ave., Brooklyn, N.Y. 
Flatbush Ave., Brooklyn, N.Y. 
Avenue U, Brooklyn, N. Y. 
Avenue L. Brooklyn, N. Yi

Myrtle Ave., Brooklyn, N.Y.
Myrtle Ave., Brooklyn, N.Y.
Myrtle Ave., Brooklyn, ■’N.Yi 
De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y. 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. i
Manhattan Ave., Brooklyn, N.Y. 1

NOTICE
B-5283 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 923 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises.

FELIX KULASKY
923 Franklin Ave., Brooklyn, N.Y.

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 Chape! Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

Šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) »
Vedu šermenis ir palaidoją tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI žPXa 

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, Ine, Dep. L. 
62 Beacon St., Newark, N. J.

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
žarnų ir MSšla- 
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, Se
rumų ir čiepų Išmirkštiniai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

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

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




