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CALIFORNIJOJ KOMUNISTU REMIAMAS KAN
DIDATAS GAVO 180,000 BALSU NOTACIJOSE

Revoliucinė Nacionalė Audėjų Unija Reikalauja 
Visų Darbininkų Vienybės; Darbo Federacija 
gi Skelbia Neatlaidy Karų prieš Kairiuosius

priskaityti prie “arijų” 
lės už paramą Hitlerio

Už Tiesioginius Komunistų Partijos Kandidatus Taipo Pat 
Paduota Didelis Balsų Skaičius—Darbininkų Kairėjimas

Vengrijos Valdžia Bijo Ko 
munistų Demonstracijų.
Vengrijos fašistinė val

džia ruošią policiją ir armi
ją, bijodama, kad komunis
tai'nepradėtų daryt pana
šias, demonstracijas, kaif 
pereitą penktadienį Austri-

Dešinėj pusėj stovi M. E. Sampsell, Sėbras 
Šamo Insullio, garsiausio bilionieriaus sukčiaus 
Sampsell buvo teisiamas už nusukimą 4,000 Še

rų Central III. Public Service Kompanijos. Jis 
išteisintas ir linksmai sveikinasi su advokatais. 
To paties tikisi ir Sam Insull.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX’.V, Dienraščio XVI

Areštuoja-vis Daugiau 
Californijos Darbininkų

LOS ANGELES, Cal. — 
Per paskutines šešias savai
tes Californijos valstijoj ta
po suimta dar 72 darbinin
kai už kovingą veikimą. 14 
jų tebėra kalėjime; 18 pa- 
liuosuota iki teismo po $17,- 
600 paranka. 30 paleista po 
iškvotimo. Kiti buvo paliuo- 
šuoti, negalint prieš juos su
rast jokios priekabės.

, šaukdami, kad 
Japonija nebuvo 
pakelti patrioti- 
Betgi Japonija 

nebuvo susitikus 
Jau Chapei

1,500 KOMUNISTU 
DEMONSTRACIJA 

VIENOJE

Francisco priemiesčio Oak- 
lando viešųjų mokyklų sup
erintendentus Meyer Leseon 
gavo 5,579 balsus. Bet yra 
apskričių, kur balsai nesu
skaityta, kurie jam dar pa
daugins balsų. Kiti Kom. 
Partijos kandidatai taipgi 
gavo žymiai daugiau balsų, 
negu bet kuriuose pirmes- 
niuose rinkimuose.

Stiprūs Sovietų finansai
MASKVA. — Vis daugiau 

Sovietuose pagamina aukso; 
prie to pridėjus užsieninius 
pinigus, gaunamus iš pre
kybos, finansinė Sovietų ša
lies padėtis yra drūta, kaip

Pašto Permokėjimai Laivų 
Kompanijom

, WASHINGTON
rikos paštas per metus per 
moka $3,000,000 laivų kom 
panijoms už siuntinių išve 
žiojimą, sako pašto valdinin

prieš komunistus ir jų pri
tarėjus, idant jie negalėtų 
pasirodyti streiko veikloje.

Germanui buvo priminta, 
kaip įvairiose vietose polici
ja ir kompanijų padaužos 
jau žąloja darbininkus; jis 
atsakė, kad, turbūt, ten “ko
munistai išsišoka.”

Darbininkai, eiliniai na
riai, visi į drūčiausią kovin
gą vieną frontą! Nesileiski
te,, kad Germanai ir kiti iš
davikai suardytų jūsų vie
nybę ir iškrikdytų šį istorinį 
streiką!

i KRISLAI
Iš Pragos į Maskvą. 
Komunistų Lapeliai. 
Pasiutęs Staugimas. 
Pirmutinės Atsiliepė. 
Įvairus Numeris.

Rašo D. M. šolomska

Nusišovė Generolas
WASHINGTON. —Gavęs 

vyriausybės pranešimą, kad 
jis yra atstatydinamas, po į 
kelių valandų nusišovė- ge
nerolas H. G. Bishop,; buvęs 
vyriausias Amerikos artile
rijos komandierius.

“šviesos” No. 3 jau gatavas 
ir greitai bus išsiuntinėtas. Tai 
labai įdomus ir įvairus nume
ris. Yra pamatinių raštų ir 
taipgi nemažas skaičius £erų 
apysakų. Kaip tik gaus kuopos, 
tat privalo gerai išgarsinti susi
rinkimą ir perduoti žurnalą na
riams.

; BUFFALO,, N. Y.—Ame
rikos Legiono suvažiavime 
padaryta tarimas jvest vers
tiną kareiviavimą, ir iškeltas 
obalsis, kad karas turės būt 
be pelnų. Bet legionieriai 
negalėtų nurodyt • nei vieno 
kapitalistinio karo be pelna- 
grobystės.

, Del 16 Tūkstančių po 
Traukiniu

Rugp. mėn. 16 d. Panevėžio 
miesto gyventojas, stambus na
mų navininkas p. Įzdanavičius, 
nesenai įgijęs skolos 16 tūkstan-, 
tančjų litų ir nebegalėdamas iš
simokėti, sumanęs nusižudyti. 
12 y. rytą įzdanavičius ; atsi
sveikinęs su savo ;žmona, <išėjo 
iš namų ir visą dieną vaikščio
jo. . Nuvyko į geležinkelio sto
tį. Įzdanavičius sulaukęs atei
nančio greitojo traukinio, nuo 
Obelių, netoli stoties krito ant. 
bėgių ir keturių vagonų buvo 
pervažiuotas. Įzdanavičius apie 
50; metų amžiaus.

Buvo 
kuopos, 
duoklių 
atsiliepė sekamos 
kuopa iš Philadelphijos 
klės prisiuntė drg. A. 
ir 225 kuopa iš Southbury-Sey- 
mour, Conn. — duokles prisiun
tė drg. Aldona Ivanauskaitė 
Kuri kuopa bus sekama?

Austrijoj vėl Areštuojamą 
Augštieji Hitlerininkai •

VIENA. — Suimtas vedė
jas Austrijos Kruppų fabri
ko, Dr. Hamburger ir areš
tuotas buožių-farmerių par
tijos vice-prezidentas Vei- 
telberger. Jiedu kaltinami 
ryšiais su Vokietijos hitleri
ninkais. Uždaryta madin
gas Vokiškas Kliubas kaipo 
nazių centras.

Didelė Audra Biržų 
Apskrityje

Rugpjūčio 12 d. Biržų apskr. 
siautė baisi audra su ledais. Le
dai išmušę dar buvusius nenu
pjautus kviečius,' vasarojų, dar
žoves, namų langus, paukščius 
etc. Oficialinėmis žiniomis nu
kentėję šie Biržų apskr. vals
čiai: Joniškėlio valsčiaus 5 kai
mai, Vaškų v. 2 km., Pabiržės 
12 km. ir Biržų valse. 16 kai
mų.

Vasarojus ir kviečiai kai kur 
sunaikinti nuo 25 iki 100%

Nuostoliai dar neapskaičiuoti.

paskelbta A.L.D.L.D. 
kurios dar nemokėjo 
į centrą. Pirmiausiai

ALDLD 149
— duo- 
Olekis,

žadėjo, kad Legionas dar
buosis, kol “bus išnaikintas 
komunizmas J u n g t i n ė se 
Valstijose”. Jis perspėjo, 
kad šalyje yra “labai'aiškus 
komunistinis judėjimas” ir 
kad jo mokymai prasiveržia 
į mokyklas,, bažnyčias ir soT 
ciales (iš pažiūros patrioti; 
nes) organizacijas. Bet pats 
jau fašistų persigandimas 
rodo, jog augantis komunis
tinis judėjimas yra tokia jė
ga, kurią išnaikint nėra 
jiems vilties.

taip skaitlingai balsuodami 
už Gallagherį, parodo di
džiai paaugusį klasinį susi
pratimą, vienybę su drau
gais kovotojais, žymų pakai- 
rėjimą, kuris išsivystė ypač 
per didžiuosius masinius 
streikus.

Komunistų Partijos tie-

Iš Lietuvos Važiavo į Vokie
tiją Balsuoti

Rugp. 19 d. Vokietijoj buvo 
balsuojama Hitlerio kaip prezi
dento klausimas. < Vokietijosi pi
liečiai, gyveną Lietuvoje, irgi 
važiavo kas į Tilžę, kas į Eitkū
nus balsuoti. Balsuojantieji 
prašė nuolaidų važiuojant Lie
tuvos geležinkeliais.

Nepasisekė “Rangovui”
Rugp. mėn. 10 d. į Panevėžį 

automibiliu atvyko kažkoks 
jaunas vyrukas, kuris pasiva
dino statybos rangovu, apsigy
veno pas privačius asmenis ir 
pasiskelbė, kad atvykęs atida
ryti statybos kontorą. Toęltel 

i jam esą .reikalingi tarnautojai, 
kurie turi grynų pinigų užsta
to 200 litų. Daugiausia v bū
siančios , priimamos moterys,

Kompanijų Pelnai Auga
NEW YORK. — Už rug- 

pjūčio mėnesį šiemet 627 
korporacijos Amerikoj pa
sidalino $247,470,283 * gryno 
pelno. Tą patį mėnesį'per
eitais metais 540 korporaci
jų pelnai buvo $215,851,119.

Pernai rugsėjo 1 d. buvo 
išmokėta pelnų - dividendų 
$150,000,000 trimš r šimtams 
korporacijų, o dabar—$200,- 
000,000 trims šimtahis ii* 
penkiolikai korporacijų. Du 
Pont de Nemours, ginklų ir 
amunicijos korporacija, ga
vo ne tik paprastų, o dar 
extra pelnų. Rdosevelto N,- 
RA, vadinasi, pakėlė gerovę 
stambiausiems i š n a u doto- 
jams, bebloginant tuo pačiu 
laiku būklę darbininkams ir 
smulkiems biznierėliams.

Amerikiečiu Parama ■ 
Kovai pries Hitlerį

NEW YORK 
jos Komunistų Partija pęr 
savo Centro Komiteto narį . 
Wilhelmą Piecką atsiuntė • 
padėką už Amerikos darbi
ninkų finansinę parąjną ko- 
vai prieš hitlerizmą. Ji pa
kvituoja šios šalies Kom, >.•< 
Partijos komitetui, jog per. 
jį gavo $9,200, už kuriuos 
dėkoja visiems aukojusiems 
partijiečiams ir nepartijie* 
čiams.

Nuo šios aukos persiuntė 
mo draugams vokiečiams 
vėl yra surinkta $3,200 ko
vai prieš hitlerizmą.

Japonijos imperialistai dūksta 
ir staugia už karą. Jų laikraš
tis “Nichon-No-Sinricu” rašo: 
“Atbusk tu, japoniška liaudis! 
Karas yra augščiausias ir šven
čiausias veiksmas! Japonija yra 
apsvaigus nuo išdidaus jautimo 
to, kad ji dar niekados nebuvo 
kitų šalių sumušta. Kitais žo
džiais, tas didvyriškumas sako, 
kad Japonijos liaudis nepakan
kamai kreipia domės karui ir 
pavojui, kuriame randasi visa 
šalis. Tas priverčia mus dre
bėti.”

Reiškia, autoriai dreba maty
dami, kad Japonijos darbininkų 
ir valstiečių masės nepritaria 
pasiutusiems imperialistų karo 
planams. Jie 
dar niekados 
sumušta, nori 
nius jausmus, 
niekados dar 
su rimtu priešu 
parodė, kad jos armija nėra ne
pergalima, kur per 33 dienas 
veik beginkliai chinai mušė “ne
pergalimą” Japonijos armiją, 
neleisdami toliau į Chiniją.

“Pravda” aprašė, kaip grįžo 
Sovietų Sąjungos karo orlaivy- 
no eskadrilė iš Francijos. 
Francijoje ji buvo labai drau
gingai priimta. Visa spauda 
stebėjosi Sovietų atsiekimais. 
Grįžtant atgal trys “ANT-6” 
karo orlaiviai pakilo Pragoję, 
Čechoslovakijoje, kur jie taipgi 
buvo sustoję dviem dienom, ir 
paskui be jokio sustojimo pasie
kė Maskvą. Pragoję iškilę or
laiviai padarė atsisveikinimo 
lanką. Tą pat jie atliko ir virš 
Varšavos, Lenkijos sostinės. 
1,710 kilometrų nulėkė į 8 va
landas ir 21 minutę laiko.

re Mellarme ir Sovietų už
sienių reikalų komisaras M.'(

Reikalaujama Apriboti 
Prekybos Laivų Daugį
WASHINGTON. — Jau 

senai įrodyta skaitlinėmis, 
jog daugelis prekybos laivų 
apituščiai plaukioja. Krizis 
baisiai sumažino jų krovi
nius. Todėl dabar Anglijos 
užsienio reikalų ministeris 
duoda Amerikai sumanymą 
apribot į jūras leidžiamų 
laivų skaičių. Gal būsią del 
to sušaukta konferencija, 
kuri nustatytų, po kiek to
nų laivų yra leistina įvai
rioms šalims plukdyti per 
marias. . :

dentas W. Duranty. Kar- > 
tu jis sako, kad veikiausia > 
bus gauta ilgalaikinė pa
skola iš Anglijos. Ta pa
skola būtų naudojama už
baigti gelžkelių išvystymo" 
programą Sovietuose.

Žydai “Arijai”
BERLYNAS

Jungtinių Valstijų imperialis
tai bando naują torpedą, kuri 
eina 10 pėdų gylyje po vande
niu. Jeigu šis bandymas gerai 
pavyks, tai karo srityje ant jū
rų bus didelis pakeitimas. Da
bartinės torpedos eina visai pa
viršium vandens ir todėl jų pa
leidimui submarinas turi iš
plaukti ant viršaus ir save pa
statyti į pavojų. Jeigu bus ga
lima paleisti torpedą po vande
niu ir ji po juom irsis, tai prie
šas negalės matyti nei submari
ne nei prie jo prisiartinančios 
torpedos, ir neišvengiamai turės 
žūti.

kurioms mokėsiąs atlyginimo 
per mėnesį 150 litų.’ Taip su 
keliais sutaręs daryti sutartis, 
nurodinėjo kontoros vietą Pa
nevėžy. , Kontoroj darbas pra
sidėsiąs nuo rugp. mėn. 13 d., 
nes užsakymų, esą, turįs bent 
kelis po 50,000 litų Šiuo ran
govu susidomėjo ir policija. 
Patikrinus jo asmenybę, jokių 
dokumentų nei pinigų nerasta. 
Kvočiant paaiškėjo, kad tai 
Adolfas Juzėnas iš Kauno, lie
pos 13 d. tik išėjęs iš kalėji
mo. “Rangovas” sulaikytas ir 
etapu pasiųstas Kaunan.

SAN FRANGĮSCO, Cal.— 
—Nominacijose į Californi
jos augščiausio teismo tei
sėjus Leo Gallagher, Tarp
tautinio Darbininkų Apsigy
nimo advokatas, gavo 180,- 
000 balsu. Bet dar nesu
skaityta balsai 600 rinkimų 
apygardų, iš kurių prisidės 
jam daugiau balsų. Gallag
her kandidatuoja ant nepri- sioginis kandidatas į San 
klausomo tikieto, bet jį re
mia Komunistų Partija.

Leo Gallagher gynė ir gi
na teismuose revoliucinius 
darbininkus, kurie buvo per 
fašistų ir policijos ablavas 
suimti besibaigiant visuoti
nam streikui. Jis jau senai 
kovoja už Thomo Mooney ir 
kitų politinių kalinių pa- 
liuosavima. Darbininkai,

LEGIONIERIAI ŽADA 
“IŠNAIKINT” KOMU- 
NIZMį AMERIKOJ

Sako, Juom Užsikrečia Mo 
kyklos, Bažnyčios ir Sočia 

les Organizacijos
BUFFALO, N. Y.—Fašis 

tinio Amerikonų Legiono su; 
važiavime, vyriausias, jo ko^

Dąrbiiiinkai Vi*.,/ Šaliųj 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimė^ite 
Pasaulį!

Tiesioginis Telefonas iš 
Paryžiaus į Maskvą.

Paryžius.—Pirmas tiesio
ginis telefonas tarp Pary
žiaus ir Maskvos buvo ati
darytas rugpjūčio 31 d. 
Francijos valdininkai tą įvy- - 
kį iškilmingai paminėjo: •' 
Prakalbas sakė Francijos

Hitleriui nepavyko sunaikin-i 
ti komunistus. 100,000 Vokie-; 
tijos Komunistų Partijos narių j 
veikia slaptai. Bet jų darbas 
matomas. Laike 19 d. rugpjū
čio balsavimų buvo paskleista 
komunistinė propaganda ir agi
tacija. Berlyne namai, tvoros 
ir gatvekarių sienos buvo apli- 
pinta komunistiniais lapeliais, 
kaip rašo “Pravda”. Pašto dė
žutės prikimšta jų ir aplipinta 
tam tikrais atsišaukimais.

Drąsus Darbininkų Išstoji
mas Nepaisant Kruvino 

Fašistų Teroro
VIENA. — Nežiūrint aš

triausio, kruvino fašistų re
žimo, 1,500 “raudonųjų” 
darbininkų sukėlė demonst
raciją Vienos priemiestyje 
Brigittenneau pereitą penk
tadienį. Sulig N. Y. Times 
korespondento pranešimo, 
jie šauksmais sveikino Ko
munistų Internacionalą ir 
niekinančiai švilpė prieš Au
strijos valdžią, kol raita po
licija juos išvaikė. Keli ta
po areštuoti.

WASHINGTON.—Apart 
600,000 bovelnos audėjų, 
streikan rugs. 1 d. pašaukta 
140,000 vilnonų audėjų ver
pėjų. Federacinės United 
Textile Workers Unijos 
streiko komitetas sako, kad 
už kokios savaitės gal bus 
paskelbta ir 140,000 šilko 
darbininkų streikas. Pridė
jus mezgėjus, streikierių 
skaičius išaugtų iki miliono. 
Net pasak kapitalistinių lai
kraščių, streikan jau pasi
ryžę 15,000 šilko darbi- 

, ninku vien Paterson, N.
J., apylinkėj. Nei vienos 
iš tų pramonių fabrikantai 
nesutinka eiti į jokias dery
bas su unijomis.
Riksmai prieš Komunistus 

ir Kitus Kovojančius 
Darbininkus

Visi Naujosios Anglijos 
kapitalistų laikraščiai ‘pilni 

; riksmų prieš “komunistų 
agitatorius” šiame streike. 
Panašiai ir kitose audimų 
pramonės vietose.

Hackensack, N. J.—Ber
gen apskrityj sumobilizuota 
300 specialių policininkų 
prieš streikierius. Šerifas 
žada neįsileist nei vieno ko
munisto. Kituose centruo
se kompanijos šimtais ir 
tūkstančiais ginkluoja savo 
razbaininkus.

Naujosios Anglijos audi
mų fabrikantai žada šį ant
radienį atidaryt dirbyklas 
po apsauga policijos ir gin
kluotų padaužų.
Revoliucines Unijos Bendro 
Fronto Pasiūlymas Streike

Kovingoji Nacionalė Au
dėjų Darbininkų Unija per 
savo sekretorę Anna Burlak 
padarė pasiūlymą Darbo Fe
deracijos audėjų unijos ko-' 
mitetui—sušaukt abiejų uni- į 
jų atstovų konferenciją, iš- * Litvinovas 
dirbt planus veikliausiai —
bendrai kovai už darbininkų 
reikalavimus 
dvi unijas į vieną organiza
ciniai. Į jungtinę uniją tuo
met turėtų būt priimti kaipo 
pilnateisiai visi kairiosios 
unijos nariai.
Pardavikai Prakeikia Siūlo

mą Darbininkų Vienybę 
WASHINGTON

ly Workerio korespondentui 
užklausus federacinį streiko 
komiteto pirmininką Fr. 
Gormaną apie padarymą ko
vingos vienybės tarp abiejų 
viršminėtų unijų, Gormanas 
suriko: “Jūsų Nacionalė Au
dėjų Unija yra komunistinė; 
mes turime kovoti prieš ko- 
inunistus.” Jis paliepė ir 
visiems vietiniams senosios 
unijos vadams vesti karądžiai

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

-’ii'
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Minekim 15-kos Metą Komunistą 
Partijos Sukaktuves

Jungt. Valstijų Kompartijos Centro 
Komiteto Pareiškimas

Rugsėjo mėnesį, 1934, sukanka 15-kos 
metų Jungtinių Valstijų Komunistų Par- 

. tijos sukaktuvės.
1919-tieji metai buvo tais metais, kuriais 

buvo įkurta mūsų Partija. Tai metai di
delių masinių streikų ir gilaus revoliuci
nio bruzdėjimo Jungtinių Valstijų dir
bančių žmonių masėse. Amerikos darbi
ninkų klasė buvo bepradedanti pabusti ir 
pamatyti pirmojo imperialistinio karo 
prigavikiškumą, pamatyti didžiules kri- 
minalybes kapitalistų klasės ir jųjų re- 
formistinių darbininkų judėjime esan
čiųjų rėmėjų. Demobilizacija kareivių ir 
Amerikos buržuazijos atsistatymo taikos 
laikotarpiu planai, kurie taikė nuvaryti 
žęmyn plačiu baru darbo masių pragy- 
vdhįmo lygmalą, buvo sutikta kovingais 
streikais beveik kiekvienoj pamatinėj 
pramonėj.p. Tai buvo taip jau metai di
džiojo visuotino Seattlės darbininkų 

Į streiko.
1919 metai įuvo metais, kuomet Komu

nistų Internacionalas tapo įkurtas apie 
penkiais mėnesiais anksčiau, negu mūsų 
partija. Mūsų partija patapo dalimi jo. 
Tas paėjo—logiškai ir neišvengiamai—del 

. . visos padėties Jungtinėse Valstijose. Vi
sos Amerikos darbininkų kla’šeš' kovų pa
mokos vertė daryti tokį žingsnį. Bet tai 
buvo padaryta tiktai per brangias pirmo 
pasaulinio karo pamokas, ir ypačiai dėka 
pergalei proletarinės revoliucijos Rusijoj, 
vadovaujant bolševikams, kad Jungtinių 
Valstijų proletarinis avangardas priėjo 
išvados, jog bolševikiškas kelias yra vie
natinis kelias už išvadavimą Amerikos 
proletariato ir visų išnaudojamųjų ir pa
vergtų. Tuo būdu, pasirodo, kad mūsų 
Partija užgimė pirmojo cikliaus karų ir 
revoliucijos laikotarpy j.

Pasiremdama “teorija”, būk Amerikos 
komunizmas yra “atgabentas iš svetimų 
šalių”, valdančioji J. V. klasė pasirįžo su
naikinti-Komunistų Partiją užpuolimais 
ir taip vadinamų ateivių deportacijomis. 
Mes’turime galvoj bjaurumu pagarsėju
sias dienas 1919-1920 metų Wilsono-Pal- 
rnerip—pirmtakūnų Roosevelto ir jo nau- 

. josiofe dalybos. Istorija jau suteikė pilną 
sprendimą šitos buržuazinės “teorijos” 
apie * svetimšalinę Amerikos komunizmo 
pradžią. Tasai sprendimas veriasi šio
se silkaktuvėse, kurios atžymi 15-tus me
tus Amerikos komunizmo. Tasai faktas, 
-kad £5-ka metų vėliau po pirmųjų anti- 
komjmistinių puolimų, Amerikos buržua- 

. zija,* bandydama pasmaugti kovą masių, 
kylapcių prieš išnaudojimą ir brutališ- 
kumį^Amerikos kapitalizmo, ir vėl gro
bias! J4Ž panašių žygių, kaipo padidintos 
fašizacijos savo valdymo, yra geriausias 
įrodomas amerikinio charakterio J. V.

- Kompartijos.
Nfto J. V. Kompartijos gimimo dienos 

iki josios 15-tom metinėm sukaktuvėm 
pasaulis perėjo per pirmą eiklių karų ir 
revofiucijų, paskui laikotarpį dalinos 

I kapitalizmo stabilizacijos, ir dabar ran
dasi liaujame cikliuje karų ir revo
liuciją. Mūsų partijai tai reiškė, pir
ma, algą ir keblų susiformavimo ir apsi- 
viengimo laikotarpį, paskui susisiekimą 
su ngisemis ir jųjų kasdienine kova, pri- 
taikįnL programą ir taktiką, o taipjau 
bolševizmo organizacinius principus, ir.

į

Šiais laikais, kurie yra charakterizuo
jami giliomis atmainomis darbininkų kla
sės eilėse ir aštriu pasisukimu linkui aug- 
štesnių masinio veikimo formų (prijau
timo streikai, visuotini streikai), revo
liucinė veikla Komunistų Partijos auga, 
josios obalsių įtaka didėja,, josios ryšiai 
su masėmis skaitlingėja ir tvirtėja, ir jo
sios eilės nariais tirštėja. Frakcinė ko
va, kuri kankino partiją per daugelį me
tų, patapo praeities dalyku. Su išmeti
mu Lovestono grupės iš Partijos eilių ir 
likvidavimu Trockio grupės, i vadovybėje 
Komunistų Internacionalo Veikiančiojo 
Komiteto ir draugo Stalino, J. V. Komu- • 
nistų Partija tapo sukdnsoliduotą ir są
žiningai galėjo imtis už darbų,! kuriuos 
iškelia esamasis laikotąrpis. N(ųo Į929 
metų, J. V. Kompartijos kovą už jsjteigir i 
mą stiprių ryšių su darbininkais fabri
kuose ir pamatinėse pramonėse, pradėji
mas .koncentracijos programos, • pradėta, 
nors ne visur lygiai, su juo didesniu ryš
kumu. Nepaprastos Partijos Konferen
cijos (liepos mėn., 1933) Atviras Laiškas 
ženklina didelę pirmynžangą kelyje. šito 
judėjimo. ’ , ,

Tai ne pripuolama, kad mūsų partijos 
15-kametinės sukaktuvės bus minimos 
paaugštintoj revoliucinėj atmosferoj, pa- 
akstintoj visuotino streiko San Francis
co mieste, kuris buvo istorinio pobūdžio 
plėtime revoliucinių Amerikos proletaria
to kovų. Bus ir daugiau San Francisco 
streikų, su augštesniu revoliuciniu sąmo
ningumu tarpe masių ir platesne komu
nistine vadovybe. Sekdama Kominterno 
Veik. Komiteto 13-to Plenumo analyzą,’ 
mūsų Partijos aštuntoji konvencija nu
matė ir išpranašavo prinokimą spren
džiamų klasinių kovų. Daugiau: plėsda
ma ir pritaikydama Atvirą(Laišką, Aš
tuntoji Partijos Konvencija, aprūpino 
partijos organizaciją ir narius praktiš
kais jiurodymąis dieniniam masiniam re
voliuciniam darbui. Pritaikymas ,šitų di
rektyvų ‘padėjo Komunistų t Partijai su
teikti ryškią yądovybę masėms Pacifiko* 
pajūrio streike ir visuotinam streike San 
Francisco j. Šitie mūšiai atžymės spren
džiamą pirmynžangą kovoje prieš kapi
talizmą ir partijos augime, jei mes bol
ševikiškai panaudosim šitų kovų prity
rimus. ‘

Jungt. Valst. Kompartijos istorijoj yra 
susikaupęs Amerikos proletariato prity
rimas laike turtingiausio įvykiais Jungt. 
Valstijų ir viso pasaulio istorinio dešimt
mečio. Tuo būdu, nepaprastai svarbu 
mūsų Partijos nariams ir visiems klasi
niai sąmoningiems darbininkams studi
juoti augimą ir plėtimąsi Jungtinių Vals
tijų komunistinio judėjimo. Studijavi
mas mūsų Partijos istorijos suteikia 
brangiausi ginklą kiekvienam kovotojui 
prieš kapitalizmą, kovoje už paliuosavi- 
ma Amerikos darbininku klasės ir visų 
pavergtųjų.

Penkiolikmetinė J. V. Komunistų Par
tijos sukaktis supuola su išvakariais sep
tinto Kongreso Komunistų Internaciona
lo. Šiame kongrese pasaulio revoliucijos 
generalis štabas pasibrėš sumobilizuoti 
mases po visą pasaulį bendram frontui 
prieš karą ir fašizmą, už pribrendinimą 
revoliucinio krizio kapitalistiniam pa
saulyj. Drauge su kitų - kraštų komuniš- ’ 
tinių partijų atstovai^, mūsų partijos *ąt-^ 
stovai dalyvaus sudaryme nusistatyino 
už sukūrimą bendro fronoi Tęn pasau
li© komunistinių, partijų atstovai apsi- , 
mainys prityrimais su delegatais' mūsų 
broliškos Sovietų Sąjungos partijos, žy- ? 
miausios partijos Komunistų Intėrnacio- i 
nale, vadovybėje d. Stalino, vadovaujan- | 
Čios mases socialistinėj kūryboj; su at- j 
stovais mūsų Vokietijos broliškos parti
jos, didvyriškos ThaelmannO partijos, ku
ri vadovauja Vokietijos darbininkus jų 
kovoje už nuvertimą fašizmo. Amerį- j 
kos darbininkų klasės prityrimai kovose 
prieš naujosios dalybos badą, fašizmą ir 
karą, podraug su revoliucinio judėjimo 
prityrimais kitose šalyse, prisidės prie 
nukalimo naujų ir juo galirigesnių ginklų 
kovai prieš kapitalizmąi

Jungtinėse Valstijose. f ’ ’' • > ’! •
1. Tegyvuoja; Penkiolikmetines sukak

tuvės Jungtinių Valstijų Komuhistų Par
tijos, sekcijos Komunistų Internacionalo! 
Tegyvuoja Septintasis Pasaulinis Komu
nistų Internacionalo kongresas!

2. Populiarizu.okite kovas ir pasieki
mus Komunįstų Partijos—vienintėlėš re
voliucinės Jungtįnių Valstijų proletariato 
partijos, vado kovoje už negrų išliuosavi- 
mą, kovotojo už darbininkų-farmerių su
sivienijimą darbininkų klasės vadovybė
je, Partijos, kuri stovi už Sovietų galią ir 
kasdienines karingas kovas prieš kapita
lo puolimus ir jojo( “naujosios dalybos” 
badą, karą ir fašizmą!

. ( 3. Studijuokite Partijos istoriją 
partijos, kuri gimė kovoje prieš pirmą 

: pasaulinį karą ir už proletarinį tarptau1- ■ 
tiškumą, partijos, kuri gimė kovoje prieš • 
sociąl^šovinizmą ir centrizmą’ Amerikos

1 socialistų partijoj. Tegyvuoja atmintis 
Charles E. Ruthenbergo,- žymiausiojo 
amerikiečio pasekėjo. Lenino ir bolševikų,

1 vado 1918 metų kairiojo sparno: socia
listų partijoj ir'įkūrėjos Komunistų Par
tijos ! 1

i , ‘ . ; . ; , . ,

- (4. tęskit tolyn kov: 
vadovaujant; Komuiii

bendrą frontą, 
Partijai—prieš ŠYPSENOS

jungos, ir ■ už išlaisvinimą Scottsboro 
berniukų, Herndono, Thaelmanno ir vi
sų prieš fašistus nusistačiusių kalinių! 

. Padarykite istorinius partijos pasieki
mus, padarytus San Francisco mūšiuose, 
kovų pradžia už kuoplaciausią masių mo- 

■ bilizaciją prieš: kapitalistinį ofensyvą!
5. Stokit į Komunistų Partijos eiles! 

Sudarykite tikrąją masinę partiją di
džiuosiuose fabrikuos pamatinių* pramo- 

| nių! Sustiprinki! partijos centralinį orga- 
I ną—Daily Worker. Įtraukite plačiąšias 
! mases į vajų už sukėlimą $60,000 pasi- 

brėžtos sumos partijai ir “Daily Work- 
eriui! » '

)6. Tegyvuoja Komunistų Internacio
nalas,. pasaulinė proletariato partija, va- 

, das: kovoje .už proletariato diktatūrą, ko
voje už pasaulinę soyietinę respubliką, ųž 

- pasaulinį socializmą. Tegyvuoja vadas 
' pasaulio revoliucinio judėjimo — Juozas 
Stalinas! t • V ;

J. V. Komunistų Partijos 
Centro Komitetas.

KAIP GYVENA JAPONIJOS 
DARBININKAI

Vienas Holandijos laikraš
čių korespondentas aprašė 
savo patyrimus apie Japo
nijos darbininkų gyvenimą. 
Nors jis yra buržuazinių 
laikraščių bendradarbis, bet 
ne pro šalį pacituot neku- 
rias jo straipsnio ištraukas, Į
liečiančias ekonominį Japo- jenos į mėnesį, 
nijos darbininkų gyvenimą, šviesa kainuoja. ‘ 3,5 jenose didelė1 autobuso katastrofa,

i Jaučiasi, kaip Namie
i KAIMYNAS.— Gerą dieną, 
' Jonai! Delko sveikas pas mu- 
'mis neatsilankai: supykai, ar 
ką?

i JONAS.—Kaip matai mane 
'gyvą, kaimyne, neturiu ant ta- 
jVęs jokio piktumo. Tik tavo 
pati yra tiek daug mūsų visokių 
daiktų prisiskolinus,’ kad kada 
aš ateinu pas jumis, tai jaučiuo
si, kaip namie.

Petro Laimė
i i Mergina skaito nuo brolio iš 

karo lauko laišką.—Petras rašo, 
kad kulka perėjo per jo kepurę 

! ir jo neužgavo.
Į BOBUTĖ. — Ot; kokia Petro 
į laimė, kad jis tuo laiku buvo 

J su kepure! < .
Turi Tą Pačią Ligą

DAKTARAS. — Tu turi ner- 
, vų suirimo ligą. Tai tokia pat 

rie laiko tik nuo 1 iki 5. ap-Įliga, kokią turėjo Balnys. Jis 
-• T T • • T T ’ ...

-------------- ,------------------- y—----- ,
I Honio ir Tokugaya randasiĮ 
apie 2,000 tokių fabrikų, ku- i

» « ■ T . • T • T • ■

dėlė dauguma klauso tam 
tikrų pasakų sakytojų. Be 
to, japoniečiai labai mėgsta 
ilgus pąsiyaikščiojimus. Ne- 
kurie įsigija paprastus vai-j 
kų žaidžiamus namukus ir! , 
tam panašiai ir taip žaidžia.
Rendos už namą moka 13,7 

Elektros

mokamų darbininkų, bet už i gavo tą ligą nuo susirūpinimo 
tai po kelias dešimts mini- del bučeriui nemokėtų bilų. Aš 
mu “mokiniu”.

Vertė Petras

DIDELĖ AUTOBUSO NE
LAIMĖ LENKIJOJ

jam patariau nesirūpinti ir jis 
j pasveiko.

PACIENTAS.—Taip, tu ge
ras! Balnys tavęs paklausė ir 

į pasveiko, bet aš gavau jo ligą. 
‘Aš jo bučeris.

Parinko A. M. Bedievis.

Varšuva. Lenkijoje įvyko
JUO Ucll ŲlIUlln.U gy vemilld. I bVlUbcl IVdlilUUJd.. O,U JcIlUOk i UIUCIC auvuuuov

Tris ketvirtadalius visos Drabužiai,1 kurie vyrams ir i per kurią iš 21 autobusu va- 
. , ! v • J. • . v V _ -i o Į 

piski, kainuoja gana bran-! autobusui nusiritus į Būgo 
1A nna Q 'aemonvR tik

j japoniškos industrijos dar- vaikams yra beveik euro- j žiavusio žmogaus žuvo 18, 
• bininkų sudaro moterys.

Randasi trys rūšys dar- giąi, 10 jenų į mėnesį, ne-' upę.
i binirilliį.

‘į* * Prįe pirmos rūšies
i priskaitomi vedusieji, kurįę i tas.1 Moteris :turii

. 3 asmenys tik spėjo 
darbinius i laiku nušokti’, 'bet, vis dėlto, 

i sužeisti. Iki 
nešioti Jšiolei autobuso nepavyko iš

1 žiūrint to, kad 
sies yra .Į drabužius* duoda fabrikan-i buvo sunkiai ' : ‘ -- - • j v r •!'

-- --------- ------ . j į .v • 
uždirba į nienesį 72 jenas [ilgus ihėtu^'vieną ir tą pačią Lvąndehs ištraukti, r '

• (jena yi‘a lygi 25 amėriko- halatą, kurią apsivesdamaj 
.niškięms centams). Jo žmo-1 atsinešė ir kuri kainuoja 
nai irgi yra duodama pro- ne daugiau 10 ar 12 jenų, 
ga uždirbti 8 jenas į mėnesį, i Viskas tas’ yra įkainuota 
Vedusio vyro diena praside- žemiausia kaina. j
da šešiose valandose rytme-; Be to yra išlaidos susir- 
tyj, kur jis eiųa į miesto pir- gimo (bendrai išeina, kad 
tį maudytis ir kas jam kai- kiekvienas japonietis serga 
nuoja 10 senų kiekvieną 34 dienas į metus).
dieną. Važiavimas gatve- Antra rūšis darbininkų,
kariu irgi 10 senų. Fabrike yra japoniškos merginos, 
darbo valandos nustatytos ų<urįos 15-16 metų amžiaus 
pagal įstatymus 10 vai. į 
dieną, bet tikrumoje, yra 
dirbama 11 vai. ir daugiau. 
Pietų laikas nuo pusės iki 
vienos valandos. Pietūs yra 
duodami fabriko, kurie su
sideda iš poros bulvių, kelių 
gramų ryžių ir vieno puo
duko nesaldytos arbatos; o 
prie to jis iš namų turi tu
rėti kąsnelį žuvies. Tokie 
pietūs darbininkui atsieiną

yra verbuojamos agentų, 
kurie pristato jas iš kaimų 
į miestus. Miestuose jos 
yra kemšamos į fabrikus, 
kur uždirba du trečdalius 
to, ką uždirba vyrai. Jos 
yra apgyvendinamos ten pat 
fabrike, kur taip pat ir mie
ga. Tik 4 kartus į mėnesį 
joms yra leidžiama išeiti į 
miestą. Apie valgį, pasto- 
gę mokslą, sveikatą, ir 1.1., Į

20 senų. Pusryčiai susrde- rūpinasi pats fabrikantas,

BROLIAI ADOMAVIČIAI 
PAKVIESTI MASKVON

Varšuva. VIII. 11. Elta. 
Radio žiniomis, Sovietų civi
linė aviacija pakvietusi at
vykti į Maskvą brolius Ado
mavičius (dzūkus iš-Brook
lyn©, N. Y.), kurie nesenai 
perskrido Atlanto vandeny
ną. Adomavičiai pakvieti-. 
mą priėmę? 11 ’’<•••< •

DARBININKU 
SVEIKATA m

DR. J. J. KAšKIAUčIUS
371 Lake StM Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

. žai tėra iodo, ii’ todėl perma- 
! žai iodo gaunate su maistu bei 
; vandeniu. Ilgainiui, dėl tos 

Malonėkite duoti patarimą iodo stokos maiste, pagenda 
man per mūsų dienraštį “Lais- kaklinė liauka, 
vę.” Mano dukteriai

Gūžio Naujikas Kakle.

lyg ištinsta, 
auga perauga ir pasidaro gūžys.

navikas kakle, bet ne į viršų, Gal būt, Jūsų dukteriai ir 
Kai nuėjo yra reikalinga operacija, o 

į ligoninę, tai daktarai apžiū- gal ir ne, jei ji neturi tų virš- 
rėjo, sako, kad auga “goiter.” | paminėtų pažymių, kaip iš- 
Daktaras pasakė, kad už ko-'verstos akys, perdidelis pra- 
kių dviejų metų mirs. Sako, kaitavimas, suliesėjimas, nėr- 
reikia operacija daryti, tai, vingumas, širdies mušimas, 
gal išliks gyva. Bet duktė ne- Ar šiaip ar taip, štai kas jai 
davė. Jai amžiaus 25 metai, bus naudinga daryti. Gaukite 
Ačiū.

ale į vidų kaklo.

už keletą centų paprasto iodo 
tinktūros, “Tincture of lod- 

Tegul Jūsų duktė imą to 
laša po kiekvieno 

Te-

Atsakymas. .
į lllv.

naujikai, Drauge, ne-! iodo,; * po
Yra .piktų, žalingų, valgio, per kokį mėnesį

da iš arbatos be cukraus, ^et,; žinoma, reikalinga ne-
sriubos' bliūdelio ir biskio , pamįršti, koks tas rūpesnis Gūžio 
ryžių. į parazito gali būti. Iš sąvo1 vienodk

• Vaikau , ęįdap}i j ^mpk^k; j jpažos algos -r- 45 jenų mė-
— --o; —i - y"; | hęsiui-TTmergipą. privąlo at- su]ieseja, pasidaro išdžiuvęs,-ims po 3 lašus kas diena. Už'
Lekcijos' tęsias 3 gana Anokėti fabrikantui t.ą sumą.; labai

j lą, nešas pietus irgi iš; r
5 žiu. :

I 1 „ , „ į
ką gamina perdaug skydinės gul įląšina lašą į stiklą van- 
liaukos syvų, ir tada žmogus dens. ir išgeria. Vadinas, ji *

nervuotas; širdis jam: la- mėnesio laiko tegul sumažina : : 
ilgos, o pertraukos trum-'su procentais, kūpą fąbri-lbąi smarkiai muša, prakaitas tegul ima po lašą kas diena, .< 
— — *T TX 1 — —_JI * — -J J - ‘77 n 1 1.1*1 1 • I 7 1 , r, Ir n n v. I-v n n n 4- .11* 4 o , tm Ir 1 z. 4 rt CA.miX.ilpos. :Už liaudies pradinės 

- mokyklos mokslą turi tėvai 
i mokėti 1 jeną j mėnesį nuo 
i kiekvieno vaiko. Darbinin- 
1 ko žmona pietų laike valgo 
i pusryčių likučius. Vakare 

visa šeimyna valgo draugė 
ryžius virtus su žuvia, kele
tą bulvių,. porą , cibulių ir 

i šiek tiiek kopūstų. Toks val
gis 4 šeimynos narių kai-

• • • ' -w- -w

kantaš laike verbavimo yrą jPŪia> kūnas dreba, akys atro- ir taip varo keletą sąvaičių. 
užmokėjęs ios tėvams An- 0 iššovę iš kaktos, išverstos,Į Tada galima da rečiau imti: 

; . . .* .į i lyg būtum ko persigandęs.art pragyvenimo ir kitų is-i
laidų, ji turi susitaupyti šiek i Yra‘ gūžią nežalingų. Gali 
tiek pinigų vestuvėms. Apsi-! ^ie au^h ir ne^azi> be* ®^ei" 
ve tl taip gi eit gali, kąip jai§ję0 negalima spręsti, kokios

po lašą du kart kas savaitė, 
kas yra patartina daryti kiek- 

; vienam visai sveikam žmogui, 
vien tik dėl apsisaugojimo; • • 

* kad išvengus gūžio ir kad pa* 
greit atsilygina su fabrikan- rūš7eUg?ž7s''yra'’ja’sų duktė-! dS'us savo skydinei liaukai . 
tu, o tas tęsias iki 3 metų. riai.

J ' • • J* ---- Bendrai tariant, su gūžiais,
yra mokiniai , kurie dirba įaj yra> skydinės arba tiroidi-

Trecia rūšis darbininku‘ k . v Bendrai tariant, su gūžiais,

veikti normaliai.
Be to, tegul Jūsų 

šiaip 
Vartoja

duktė
užsilaiko higijeniškai.

paprastą gamtinį .
prie mažesnių fabrikų uždy-i nes Kaukas naujikais, yra to- maistą, dažniau pasilsi, gerai-
1 w I-X z-x 4- 4-1 -P »■» L-v 1 v 4- —» y-K —3 - — a. ’ • 1 — _ ir«4* Z"X V»1 TO 1 »■ /J T T 4" CT T n T T z-I AT < TT <T ITT 1 n ZV ‘T T m. 1 • -T • 1____nuoja-pusantros jenos. Va- ką, bet tik fabrįkantas duo-,'kia istorija, kad jie atsiranda'pamiega.

karo pasilinksminimas: susi-
ūpas kad jai būtų 
1 • 51 4 • ®

Visai bus neprošalį imti po ... v .. .
1,” bent po šaukštą kasr' 

Tenai žemėse perma-l diena. ; . j. f j ■> >.

da maistą, drabužius ir pa-1ir kai negauni pakan- smagus, linksmas, viltingas., 
deda i$ trumpos valandžiu-? stbgę, o laike kokios nors.kamai ,odo: .° f?.®’' kaip ?lk . . -
Įws radio, jei- kuris jji turi, šventes gauna po keletą se- .<gojtre’ be]t;>»> didžiųjų ežerui liver oil 
liėkuiie eina į jūdzius, o di-;nų. Tokio i priemiesčiuose ^srity. Tenai žemes® perma-*! diena, j

CA.miX.il
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Kanados Darbininkų Gyvenimas KempėseSpUp?ikišiS^iSfc?HkT
------------ ’• ’atėjo, kitas išėjo. Rytoj ki-J Ap^ikytas buvo pervėlaį ir

Per visą Kanadą jau bai- giasi užlaikyti kiek galint tas, trečias, ketvirtas ir taip todel sunaudoti,
giamas prakirsti kelias. Ne švaros. Tūli turi prie lovuke pertraukos mainosi. Gi žteTsiarvteną^v. 
vienas važiuodamas gėrėsis lentynėles įsitaisę, pas są- trumpu laiku niekaip nega-1 rengimo, kitaip jie pavėluoja, 
patogumais. Grožėsis puį. dopingus darbininkus ma- ųima žmogui išaiškinti siste-; 
kia gamtos išvaizda, nes vi-!^os^ darbininkiškų knygų, imos per šimtmečius susitel-1 
sas kelias Ontario provinci- laikraščių ir jų kampelis iš- kusius išnaudojimo būdus.!

; iškarpomis apie j Dauguma darbininkų prita-
Kitur Įrįa> kad blogos sąlygos, bet 

rasinių, daugelis tik galvomis palin-

Hartford, Conn

hito

Kelionės į Bridgeport, Conn., Įspūdžiai

pirm pa-

Rugpjūčio. 19 dieną su d. niauskai turi keptuvę, katali-
Jaunuolių mokyklai atsibūvu- 4 n drauge y. Thompsonie-j kiško įsitikinimo, bet remia ir ’

joje vingių vingiais išraity- Pu°štas
tas po kalnus ir vis arti eže-, darbininkų kovas, 
rų, nes pašlaitėse kalnų uo- matosi šabloniškų^ 
las nuskelia ir nuverčia į a^t sienų vulgariškų pieši- guoja, žodelį bijosi prasitąr-1

Tie kalnai Matyt, neblogų yra me- įį jr dirba net akis išvertę. >

Huntsburg, Ohio

šiai New Havene suteikė aukų ne> h. jos dųkre]e Liudvise gu. 
sekamos ypatos. New Haven t . . v. ...
Ct. Angelo Millano aukavo itareme vazluotl « BrldSeP°rti 
agurkų beskę. Dijo—5 i 
kopūstų. L „ ____  _____ _
1 galioną raugytų agurkų, 21 aplankyti < savo 
tuzinų šviežių agurkų Į/2 beskės Kelionė buvo ilga net 12 va- 
pipirų ir Vž beskėės tomaičių. V°s privažiavome
Drg. Vikšrienė paaukavo 3 di-! Corbonde 1, naktį, kaip p?asi- 
delius pyragus, 2 tuzinų mažų i kirsti rūkai, kelio nesi- 
pyragaičių, 1 bušelį pipirų, sa-,rna^ ir lengvai galima atsi
jotų, petruškų, saldžių kukuru- Į durti griovyj. Bet mūsų šo- 
zų ir kitų daržovių. Eva Savage 1 fer*s atsargus, pamaži va- 
—4 rankšluosčius, 
vynuogių syvų, 
agurkų ir kitko.

o

komunistinį judėjimą.
Nakvojome pas drg. Tamo/^’’

i fa* • 
briką. Drg. Tam. sakė, kad 
ten dirba daugiausiai rusai 
baltagvardiečiai, kurie pabe-.^ 
go nuo revoliucijos—gamina: 
karo orlaivius ir kitus lėktu
vus.

__________ . ,v | Teko mums susieiti eilę ir 
2 bonkas • žiuoja, kad išvengus nelaimės. bridgeportieČių, jų tarpe 

2 pyragus,1 budėjome, nors tei- vjena žmOgų, kuris sakosi pa-
■ Tre-. tikėjęs Pruseikai, kad paskur 

. Pasidisku-

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

ir kokių tik reikia
Taipgi 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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

galvas Conn*’ nes Pirmiau d. Thomp- šiunus, o ant rytojaus ir vėl 
Drg Litvin aukavo sonienė ten gyveno ir norėjo mums išrodė miestą ir Igor Si- 

’ ’ " pažįstamus? korski orlaivių gaminimo fz

Lietuvių Ūkininkų Veikimas
ALDLD 51 kuopa rengė 

pikniką 5 d. rugpj. pas drg.
I Petronį ūkyje. Pikniko pel-
I nas buvo skiriamas mūsų lai
kraščiams “Vilniai” ir “Lais
vei;” Jis buvo vidutinis, buvo

ežerų gelmes.
apaugę miškais, krūmokš- nininkų iš abiejų klasių nuo- 
niais, kas puikų daro gam
tos reginį ir taip visu pake
liu.

Taip grožėsis, bet gal nei 
vienam į galvą neateis min-, 
tis, kas tą kelią pratęsė ir , 
ne vienas gal atsakys— t T___ , __ £ o__  ___  __
kompanija. Ne! Tai tik- pastovumas labai daug pri- prieš išnaudotojus. O, kaip į “Laisvė”.

• V • — i _ — | .

Į Mūsų kuopa teikė susirin- 
Į kimą 25 d. rugpjūčio

monių. Proletarinių pieši
nių šalimai vis figūruoja 
kūjo ir pjautuvo emblema, 
nesąmoningų piešinių dau
giausiai matosi Adomo ir 
Jėvos rūbuose produkęija.

Bijosi darbo; netekti.
Dinamitu sprogdinant tas' 

milžiniškas uolas sutrenkia 
smarkiai orą; Jr taip bau- tikėtasi sutraukti daugiau pub- 
bia, tartum iš didžiųjų ka- likos, bet rengimo komitetas 
nuolių. Klausant tą trenks- > aiškinosi, kad negavo tinka- 
mą gimsta mintis, kad taip įmesn%vietos> tat ir negalėjo 

- ? . . / I gerai išgarsinti. Pelno liko
i “Vilnis” ir

i . . . i getai išgarsima.Darbininkų ant vietos ne- dundės paskutinėje kovoje i ^18 62> kurį gaug 
’ nri'OC 1 Č Fl Oil H H f 0111 Q O kam i «T .

Drg Kunca' kas labai traukė miego;
—tris kartus skalbimą mokinių i čfo valandą naktį pasiekėme jjeoną eina; masės.

’i i v. ; i • » k .• .f Pnri NT V tni hue onin 1 w . <1i Port JerviSj N. Y., tai bus apie 
70 mylių nuo Forest City, Pa. 
Tęsėme kelionę toliau. To- 
liaus, pasiekėme didžiulį tiltąj 
per Hudson upę prie Bear 
Mountain. Tiltas neišpasaky- 

j tai aukštas, kaip nuo jo'žiūri, 
' tai kelias tartum kokis siūlas 

I vingiuojasi aplinkui kalną.
štai ir Danbury miestas,

drabužių. Drg. Rudminas—vai
sių ir drg. B. Medelis paaukavo 
po beskę tomaičių, kopūstų, mė
sos, 2 pyragus ir kitokių vai
sių, tai newhavenieciu aukos.

Iš Waterbury aukavo dd. že-.! 
pas'maitienė ir Monkienė 4 pyra-!

i, sal-;
dainių, kumpį, makaronų ir ki-1 
tokio maisto. Drg. Strižauskie- j

riausi Kanados vergai. Šim- sideda prie nešvaros, žiū-etai būtų smagu būti ten, o ;
tai, tūkstančiai jaunuolių rėk, šiandien atvažiavo frei- ne čionai! Taip, tik po to-.__________________ _
buvo surankiota iš didmies- tu visas suodinas, purvinas, kios kovos darbininkai galės ! draugus Kairaičius. Į susirin-' gus, 2 svarus sviesto, pajų
čių nuo “sūplainių” ir jie bet gula į tą pat lovą. Dieną, teoiijos mokinimą apie svei- kimą ---------    (
buvo priversti dirbti per tris : kitą padirbėjo, jį paleido, katą praktikoje įgyvendinti. ̂ af^ų
metus po 8 valandas į dieną nes bosams atrodo, kad ne- i Buizuazineje tvarkoje vie
šu atlyginimu vos-ne-vos po greitai dirba. Tik reikia iš-; nas dalykas mokinimas, o

Jie at- sivaizduoti, kad vienas for-1 kitas praktika.

tai,

neatsilankė trečdalis

$5 į mėnesį laiko.
skirti nuo kultūros, civiliza-, manas bėgyje dviejų savai- 
cijos, puvo ir tebepūva tose cių atleido 75 darbininkus.

Kempių Darbininkas.

sutrunėjusiose kempėse. Dė- Gal kas sakys netiesa, tai 
ka šių metų Ontario ir Sas- lai prabyla kiti lietuviai mū- 
katchewan parlamentarinių 1SU kempės Standard Pawing 
rinkimų darbininkams pake-. Co. 1-E-II-I Camp.
lė algas po 25 centus j va-j Daugumas patys meta, 
landą. Konservatai norėda- <]arbą del nepakenčiamo 
mi patekti į šiltas vietas tą maisto. Bosai su savo su-1 ± a JL1 uuucuc 
padarė. Jie tą padarė, nore- ■ puvusiu maistu ne vieną pa- • “ei 'lenku" nei
dami gauti daugiau balsų, i siuntg į ligonines del ope-; bomis nėra.. Jeigu ši knyga 
bet liberalai susuko skardės- racijos stalo, o kiek išeina įp buvo į minėtas kalbas iš- 
niu balsu, kad jie mokės po kempių su sunaikinta | versta ir išleista, tai, vei- 
35 centus. Darbininkai ne-. sveikata. Duona ir arba- kiaušiai, Europoje, ir mes 
pažindami savo priešų užki-(įaj galįma maitintis, o ' jos nebegalime gauti ir 
bo ant kitos meškerės ir, fruktus ir mėsą tenka vers- j tamstai pasiųsti.
kiek girdėt, tat ir vėl jiems ti į dumpą, nes supuvę. Gali 
mokės po $5 į mėnesį. Que- • svarbiausią rolę lošią, 
beco provincijoje ir dabar |Vanduo. 
tebemoka seną mokestį.

Tai matote kokį menką.'čių sveikata užmiršo vieną

tai
Matote, pati vald

žia rūpindamasi savo pilie-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI nuolių gyvenimu, 
pasiuntimui paaukota iš kuo-

! pos $1 ir tūli draugai asmeniš- 
Juzefui Leganowicziui,; kaį aukavo tam tikslui.

* Porto Alegre, Brazilija. Susirinkime aptarta 15-to 
^Kiek mes žinome, tai drg. Apskričio reikalai. Yra neaiš- 
St. Matulaičio knygos “Reli- kūmas, nes 51 kuopa surado

• gija ir Jos Socialė Reikš- del apskričio labai gerą vie-

apie kurią parašysiu žemiau. 
Pirmininku buvo paskirtas 
Cypas. Susirinkime buvo skai
tytas, laiškas nuo Liet. Jaun. j 
Nacionalo Kom., kuris nori, 
pasiųsti deleg;atą į Sovietų Są
jungą, kad susipažinus su jau- Stulgaitis 6 kopūstų galvas,

Delegato (drg. Ramoška bušelį bulvių ir 
morkvų, drg. Ramanauskas po 
beskę burokų, agurkų ir tomei- 
čių, taipgi grūšių, bananių ir 
binsų. Drg. Varkietis aukavo 
kumpį ir d. Plitnikas—kumpį.

Visiems aukotojams tariu 
nuoširdų ačiū už taip gausiai 
suteiktas aukas, nes tai buvo 
didelė jaunuolių mokyklai pa
rama. Gal kaip kurių aukotojų 
ne viską atžymėjome, tat atsi
prašome.'

Susirinkime aptarta 15-to

A. M. Bedieviui, Detroit, 
Mich. • 
gavome—didžiai ačiuojam!

savome. Gaila, kad dar yra 
• žmonių, kurie remia komunis-, 

; tų priešus. Turėjau su savimi
“Laisvės” pikniko tikietų, ku
ris įvyks sekmadienį, 2 . d.
rugsėjo, arti Philadelphijps,. 
jų pasipirko visi.

Draugai Tamošiūnai labai 
draugingi žmonės, jie padarė 
gilų į mus įspūdį, mes esame*

nė bananų, keikų ir kitokio mai-( Conn, valstijoje—Skrybėlių in-j jįem!J dėkingi už tokį draugiš- 
D) augę į jr njums smagu, kad tai 
už 23 ---

sto, drg. Jasulavičienė bananų ir j dustrijos karalystė, 
kitų vaisių, drg. S. Tikniunas 6 
pyragus, 2 tuzinus duonų, pajų 
ir kitokio maisto.

Iš Hartfordo aukavo d. W.

Thompson sako; kad 
mylių bus jau ir Bridgeport.
7 vai. ryto pasiekėme “Lais
vės” skaityt, drg. S. Tamošiū
nų namus, prikėlėme juos iš 
miego, nors jie vėtei buvo gu
lę, kadangi išvakaro turėjo 20 
metų ženybinio gyvenimo su- 

: kaktuves. Susipažinome. Die- 
1 nos metu viešėjome, buvome 
nuvykę į pajūry ir pavakarį 
užsukome į, Stamfordą pas 
drg. Černiauskus; Drg. Čer-

mūsų judėjimo žmonės. Beje, 
neteko mums matyti Bridge- 
porto “komisarą,” kaip tūli sa-‘ 
ko, drg. J. Mockaitį, gaila, bet 
gal būt kitą kartą teks ir su 
juom susipažinti.

Forestcitietč.
Pastaba: Draugės įspūdžius“ 

vietomis sutrumpinome, nes 
dabar labai daug turime ko-*’ 
respondencijų. Tikimės, kad- 
už tai mums atleisite.—RED.

tą del pikniko pas drg. Rubus. 
Piknikas buvo dvi dieni—23 ir 
24 birželio. Jau praslinko 
virš du menesiu laiko, bet A 
LDLD 51 kuopa dar negavo 
jokios atskaitos ir, raporto.i 
Kiek žinia, tas piknikas buvo 
labai pasekmingas ir išlaidos 
rnažos, nes už pikniko vietą 
nereikėjo randą mokėti; Drg., į,riešingai> tiki parengimus rei.| 

kia gerai išgarsinti, sutraukti.;

New Haveno1 draugai skundė
si,! kad negalima iš ‘parehgimų 
•padaryti pelno. Manau, kad

-v. Šypsenų Rubaiidykaį davėivietą.’
____ __  ’ P]6"?8 išlaid« ir daug daug^publikZ'iAn^daryTasI .
  - 'darbo. 1 Manome, kad apskn. lavinimasis j 

_ M ,....................... > ,tys turės k,okį $100 pelno. Mu- , .. , ,v. ■ . ,•
mokestį darbininkai gauna,dalyką—šulinius iškast. Yra Mass. — Tamstos šypsenos| sų kuopa šr~ ~ c ore» nes u 1 s un zia 1,
..X 1 o imi narna fna knmnBa I-.-. ^^^4- olmi. LnkovA

Papliauškai, Worcester,

už taip sunkų darbą. Jeigu laimingos tos kempės, kur • persilpnos* kuomet jas skai- 
dabar svetimšalis keliautų pati gamta aprūpino tyru - tai, norisi verkti, o ne juok- 
tuom keliu, tai veikiausiai vandeniu ir bėga jis iš šal-. tis. Geriau rašykite žineles; 
jis padarytų išvadą, kadrinio. Kitur to nėra, van- korespondencijas, o be to

nors

šiame susirinkime :... .v . .v. (neturi laiko.
nutarė reikalaut, is apskrido,; pasiryžusiai, o|
kad viešai paskelbtų, kiek pa- duos kmes. Reikia tik i 
daryta pelno. ■ ; I .. . v.J _____ noro, energijos, pasiryžimo,

viską galima nuveikti.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitčmyti adresą ir telefoną.

Telbfonuokite: Evergreen 7-1661 

i i arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
! ■ Kampas Union Avė. ir Gran<V$M.'l

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Choras privalo la- I

Kanadą apgyvenę laukiniai ' denį prisieina naudoti tą pa- straipsnelius, 
žmonės. Visa pakelė nusta-1 tį, kuriame maudomės, skai
tyta kempėmis kelios mylios biame drabužius, žodžiu sa- 
viena nuo kitos.
sustatyta pavidale laukinių 
tautų kaimelių. Išmėtytos

. pakrančiais, palei ežerus, met buržuazijos mokytojai 
kai kur lygiai per vidų- aiškina, kad vienas lašas ne
rį driekiasi vadinamas ke-Į 
lias. Kempės yra visos vie- tūkstančiai bakterijų, kenk- džiojnėra raš/tojo*vardas- 
nodos, po 16 pėdų ilgio ir 14 smingų žmogaus sveikatai. pavardg ir antrašas, 
pločio, sustatytos galais į šaukdavo tie mokyti: “Tik _____
pietus yra po du langeliu, pasižiūrėkite per padidintus' Kaimynui, Philadelphia, fe "anVa“nerDiaūta“ i 

stiklus (mikroskopus), tuo- pa#.—Dalykai perdaug as- skaudžiai sumušta.
mūsų; gailėtina, kad draugus patiko nuolatinio šalies pramonės Į 

netinka.'tokia nelaimė! Drg. Rubienė!ir finansų puolimo žemyn, i 
,viena iš veiklių mūsų narių.'o jeigu kada Vokiečiai ga- 
! Kuopa linki draugei greitai išnaujo pradėt atsiteist, 
Į pasveikti ir grįžti prie darbo. t- irdi, turės būt suma_ 

ALDLD 51 Kuopos Koresp., ^n^-os pa£įų skolų Sumos.

Vincui, So. Boston, Mass.
Kempės kant visas išmatas verčia-, B e padavimo jūsų 

me.
Prisimeni žmogus, kuo-

Drg. Rubienė, ALDLD 51 
kuopos organizatorė, sunkiai į 
sužeista automobilių nelaimė- 

L va-Vincui, DU. JDUbUUIl, IVJLčlSb. i
- - -- I I je, kuri įvyko 19 d. rugpj

1 1 \ v , ! . ziuojant is partijos pikniko, __ oi ipavardes ir antrašo, tokių kurjg buvo laikytas Green Ed.; Nemokės Užsieniams Skolų
Vokiečiai Bent Kelis Metus

švarumo vandenyje yra keli

dalykų laikraštin negalime cievelande. 
dėti. Apskritai, mūsų tai
syklės yra tokios,’kad ne
talpiname nei vieno rašinio, 
po kuriuo (apart slapyvar-

Drg. Rūbams ir 
dd. Valinavičiams važiuojant 
ant kryžkelio atsitiko

pločio, sustatytos galais į šaukdavo tie mokyti: “Tik 

kaip kalėjime ir skiriamos! 
kiekviena del 8 žmonių. 
Kempių didžiumoje nešva
rumas. Dalinai iš pačių dar
bininkų apsileidimo. Rūky
dami spjaudo ant grindų, ką 
tik radę nereikalingą meta 
ten pat. Valgio atliekanas 
taip pat bloškia ant grindų.
Parėję nuo darbo dulkėti ir 
degutuoti bei purvini tuojau

met žinosite kaip saugoti meninio pabūdžio;
savo sveikatą!” dienraščiui jie
Taip, ponai pedagogai! At-1 Tamsta turite tiesą, kad 

važiuokite pažiūrėti, kokį i “Keleivis” tokius dalykus 
darbininkai geria vandenį, talpina, bet juk mūsų dien-

BAD EILSEN. — Tarp-,; 
nei ai- tautiniame suvažiavime že-! 

mė. Drg. Rūbas kiek lengviau j mgs ūkio eRonomUj Vokieti- I 
pritrenktas, drg. Valinavičie- ūkįo ministeris H. i 
nė skaudinai sutrenkta bet la-, 30 d ...,

bienė. Ji guli Lake-Side ligo- kad Vokietija dar per 
ninėje, jos viena koja sulaužy-1 kelis metus negales mokėti | 

ir taip.skolų sumas ir nuošimčius!
Labai ap-1 užsieniams. Skundėsi del i

Nereikia nei jokių stiklų, Rastis negali nupulti taip 
bet pasisėmęs puodelį ma
tai pilną įvairių gyvių, ypa
tingai daug mažų baltų va
baliukų, kuriuos anglai

žemai. Mes manome, kad 
ir Mahanojaus “Saulė” to-»

A. Cypas

1 *v 1 TT~* ■ Amerikos Derlius Bus irlaižydama. Draugui pata- T .. M v.
riame rašyti (o jūs rašyti? lohau Mažinamas 
galite) korespondencijas, tu-1 ----- - ——
rinčias visuomeninės naudos i WASHINGTON. — NRA 
ir reikšmės. , advokatas Richberg savo ra-

—;------ / . ‘porte apie farmas paskelbė,
K—ui, Springfield,; jog valdžia ir toliau savo pa-

jokio pasigailėjimo* Visi , draugą Kazį Giedrį žinių !mų plotą, idant augštai lai- 
šlapi darbininkai bėga van-'galite gauti V. Kapsuko. kyti kainas. Nors šiemet 
dens gerti. Vanduo šiltas, | brošiūraitėj ir R. Mizaros .derlius, ypač del sausros, 

knygelėj “Kas Tie Sušaudy^yra mažas, tačiaus farme- 
ti Keturi Komunistai?” Abiiriams iš padidintų kainų bū- 
knygos berods galima gauti i šią $1,202,000,000 daugiau 
“Laisvės” knygų sankrovoj įplaukų negu pernai. Bet 
ir pas ALDLD CK. sekre-|tas Roosevelto politikierius 
torių. i nepasako, jog iš brangių

-------- • kainų daugiausia lobsta 
Draugams w i 1 k e s b arrie- buožės ir spekuliantai; o ne 

čiams. Apteikėme nuo drg. vargingi ūkininkėliai. ■,

va-
griūva ant lovos pasilsėti. (dįna u^lėmis. Ant kiek yra 
Reikia pasakyti, kad patali- L*e vabaiaį kenksmingi, 
mu nnyvi n ry f* nin I nil •   . . - *

i TIKRAS BIČIŲ MEDUS

nių niekas nemazgoja. Jau 
trys metai, kaip ant jų guli, 
jos ištolo dvokia. Lovos yra 
ant dviejų augštų. Daugelis 
eidami kulti po galva pasi
deda savo batukus, viena, 
kad taip augščiau, antra— 
saugiau ir trečia paranku 
ryte greitai apsiauti ir bėgti 
prie valgio, tankiai nei ran
kas nenusiprausus.

Į kempę įėjęs tuoj aus ma
tai lyg veidrodyje, kaip tie 
darbininkai gyvena. Vieto
mis daugiau kultūringi sten-

ne- 
daržinau, bet šalia jų kiek 

yra kitokių.
Vasara! Saulė degina tar-'

pe tų akmeninių skalų be Mass. — Apie nužudytąjį tvarkymais siaurins užsėji-

negaivinantis, tiesiog, lyg 
maistas be druskos.

Dirbi, žmogus ir nerimau
ji : mesti darbą, kur atsidur
si. Ne vienas gal duos pa
tarimą — reik darbininkus 
organizuoti, kovoti prieš 
tuos išnaudotojus parazitus.

“Laisvės” įstaigoje galite j 
gauti tikro bičių medaus. Esą-1 
te girdėję Dr. Kaškiąučiaus 
patarimus kaip naudinga svei- i 
katai yra valgyti bičių meduj 
Tad vietoj cukraus naudokite ; 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuojaus kreipkitės į-“Lais

vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y.
Near Manhattan Avenue
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San Francisco, Calif. ti labai daug avių, jų mėsa IMp- hood generaliam bordui, kad ! 111,1 ' ■ ’' - ~ - -i
g^i bus sudėta į dėžes ir duos .pagelbėtų bedarbius ir rejka-! PRATESIMAI K KITUR 
bedarbiams. Štai ką gaus Ame- lautų is miqsto vaįdžios J be-!, ■ [j 'j . 4

(Tąsa)
Gvardija iš Toledo! šalin arbitracijos 
komisijonierių! Lai gyvuoja generalis 
streikas!

—Ura! Ura už generalį streiką!
—Lai gyvuoja Komunistų Partija!
—Šalin socialistus ir Nacionalę Gvar

diją!

Demonstracija buvo socialistų vadams 
smūgis. Čia aiškiai pasirodė, kad Tole
do darbininkai persviro į komunistų pu
sę. Socialistai ir mustiečiai išvien su po
licijos šerifais ir Nacionalės Gvardijos 
komandieriais susitarė ir norėjo demon
straciją pravesti, kad įgavus daugiau pas 
darbininkus pasitikėjimo ir kad juos par
davus. Jie susitarė komunistus prašalin
ti iš demonstracijų. 'Bet jiems tas nepa
vyko. Dvidešimts tūkstančių minia pa
statė komunistus kalbėti. Socialistams 
vadams buvo del ko susirūpinti. Nors 
jiems pavyko sulaikyti elektros pajėgos 
gaminimo darbininkus nuo gener dio 
streiko, bet dalykai galėjo persi versti 
augštyn.

Ramsey, Myers, Bennet ir kiti susi
tarė daryti daugiau darbininkams nusi
leidimų. Arbitratorius Taft tik ranko
mis praskleidė. Nutarta sekančią dieną 
šaukti Auto-Lite darbininkų susirinkimą 
ir padaryti jiems kitą pasiūlymą su di
desniais nusileidimais, kad išvengus ge- 
neralio streiko. Socialistai vadai neatsi
sako nuo tarnavimo kapitalistų klasei. 
Jie žino, kad generalis streikas priverstų 
išnaudotojus išpildyti darbininkų reika
lavimus.

Dūmai sukasi, darbininkai kalbasi, Au
to-Lite darbininkų susirinkimas. Socia
listai vadai vaikštinėja nosis pakabinę. 
Vakarykščios demonstracijos davė jiems 
juodą akį. Jie jaučia, kad komunistų 
įtaka nuolatos auga.

—A, tu gaidžio koja, o t vakar socialis
tai gavo. . O tu, Klumpe, vis sakai, kad 
Komunistų Partija neturi įtakos. Ir dar 
sakaisi, kad tu buvai Socialistų Partijoje. 
Oi tu, gaidžio koja, gaidžio koja, kokis 
tu asilas! Aš, gaidžio koja, niekados ne
su buvęs partijoje. Aš tik simpatikas ir 
tai matau, kaip bolševikų įtaka auga, ir 
mes einame prie užkariavimo galios, prie 
Sovietų Amerikoj. Bus taip, kaip yra 
Sovietų Sąjungoje.

—O kas gero ir ten?—piktai metė 
Klumpė.

—Kaip kas gero? Darbininkų val
džia. ..

—Darbininkų, taigi, kad tik darbinin
kų. Ten šlavikai ir kiti tamsūnai turi 
pirmenybę. Mokslui pastota kelias. Ar 
neskaitei, ką apie tai rašė “Naujoji Ga
dynė”?

—“Naujoji Gadynė”, tai tikras autako- 
jis! Jau nei kapitalistų laikraščiai tokių 
melų neišgalvoja, kaip Butkus ir Prūsei- 
ka. Jie vaidina tikrų provokatorių rolę. 
Jiems negera Amerikos Komunistų Par
tija. Bet pasakyk, kokia jiems gera? 
Negera ir Sovietų Sąjunga. Jie yra 
kontr-revoliucionieriai ir tau, kaipo dar
bininkui, neturėtų būti pakeliui su jais. 
Argi tu nematai, kaip jie greitai keičia
si vis į bjauresnę pusę?

—Mokslas... Prūseika ir Butkus mo- 
kyti. Jie žino, ką daro. Prie to, aš nesu 
ir Prūseikos partijos žmogus.

—Žino del savęs. Bet tu, gaidžio ko
ja, teisinga ta patarlė: “Ožys baisus iš 
priešakio, arklys iš užpakalio, o kvailas 
žmogus—iš visų keturių pusių”, taip yra 
ir su tavimi. Tu vis savo “mokslas” 
“mokslas”.

Suskambėjo varpelis. Socialistas pa
kvietė susirinkusius prie tvarkos ir Ram
sey pasiūlė sekamas sąlygas užbaigimui 
Auto-Lite darbininkų streiko:

(1) Auto-Lite kompanija prideda 5 
nuošimčius prie algų.

(2) Tuojaus atidaro fabriką.
/3) Į darbą proporcionaliai priima kaip

A

pirmiau dirbusius, taip ir streiklaužius.
(4) Unijos reikalais veda su mumis de

rybas.
—A, tu, gaidžio koja, tai turi miklų lie

žuvį apgavinėti darbininkus. Kasdien 
vis nauji planai,—piktai numetė Gražus 
Jonas.

Prasidėjo diskusijos. Po jų didžiuma 
balsų pasiūlymas priimtas ir tokiu būdu 
Auto-Lite Go. darbininkų streikas bai
giamas. Toledo mieste išvengiama gene- 
ralio streiko. Socialistai vadai laimėjo 
balsavimus, nes daugelis darbininkų bu
vo pikietų linijoje, kiti sužeisti, o treti 
labai nuvargę.

—Streikas pasibaigė. Jis ir taip ilgai 
išsilaikė ačiū atkakliai kovai eilinių na
rių, pagelbai iš Komunistų Partijos ir 
Bedarbių Tarybų iš lauko pusės,—tarė 
Daržas.

—Taip, šiuo kartu eiliniai darbininkai 
reformistinės unijos parodė neišpasakyto 
kovingumo. Ramsey ir Myers viską darė 
nuo streiko pradžios, kad jį sulaužius. 
Tiesa, jie tankiai buvo pikietų eilėse, kad 
rodytis darbininkams, bet jų politika vi
sada buvo už streiko baigimą ir atvirai 
kovojo prieš generalį streiką, — sutiko 
vienas iš eilinių kovingų darbininkų.

Auto-Lite darbininkų streikas pasibai
gė. Bet kompanija tuojaus parodė savo 
iltis, kad nėra pasirengus net ir tos su
tarties laikytis. Iš streikierių tik 96 dar
bininkai buvo paimti atgal į fabriką, bet 
ir tiems atsisakė duoti jų pirmesnius. dar
bus. Juos priėmė tik laikinai, kad grei
tai vėl išmesti.

Darbininkai tą suprato. Privertė Ame
rikos Darbo Federacijos unijos vadus su
šaukti dirbtuvės susirinkimą ir nutarė, 
kad trečiadienį ir vėl pradės masinį Auto- 
Lite fabriko pikietavimą.

Ramsey nusigando, išbėgo, pasigriebė 
automobilių ir nudūmė linkui Cohimodore 
Perry viešbučio pasitarti su arbitrato- 
rium ponu Chas. P. Taftų, ką daryti, nes 
nauja “revoliucija” prasideda. Tuom 
kartu susieiliavo 200 darbininkų ir nu- 
maršavo prie to paties viešbučio, kad pa
reikšti ponui Taftui, juk jie nėra pasi
rengę badauti. Bedarbių Taryba išleido 
lapelius.

—-Šalin apgavikai!
—Šalin sutartis!—šaukė darbininkai 

ant gatvės prie Perry viešbučio.
Ant rytojaus prieš Auto-Lite fabriko 

vartus ir vėl jau stovėjo virš 600 pikie- 
tuojančių darbininkų, pasirengusių kovai.

—Visus priimti atgal, arba streikas! 
—šaukė darbininkai.

24.
Ponas Ramsey sėdėjo minkštoje kėdė

je pas Auto-Lite kapitalistą Minigerį.
—Ponas Ramsey, bet kas gi pasida

rė? Jūs sakėte, turite įtaką, kad jūs ga
lėsite suvaldyti tuos darbo gyvulius.

—Mielas prieteliau, tikrai pasiuto cha
mai. Matai, paskutiniu laiku veikė bol
ševikai, o bolševizmas baisi liga. Darbo 
žmonės greitai ja suserga. Mes prata
šome demonstracijas. Mes negalime su 
jais susikalbėti. Kito išėjimo nėra, kaip 
juos visus reikia priimti...

—Ką?... Ar tu manai, kad aš turiu 
atleisti skebus?—piktai išversdamas akis 
suriko Miniger.

—Taip, jeigu nenori, kad būtų blogiau, 
tai taip prisieina padaryti. Bet nerei
kia atleisti ant visados, šiandien ske
bus atleidi, priimi visus buvusius strei- 
kierius, bet žinai, kad mes, unijos vadai, 
tada pradėsime po bisl^į valymą. Vienus 
jūs vieną po kitam atleisite, o kitus mes 
išmesime iš unijos, ir jūs išvarysite iš 
darbo. Taip po biskį mes apvalysime vi
są dirbtuvę ir į jų vietą galėsi paimti 
skebus. Prie to, ne visi skebai ir darbo 
reikalauja. Jie čia dirbo todėl, kad rei
kėjo skebauti. Juk yra profesionalų ske- 
bų, ar ne?

j Karo Veteranių Konferencija 
! Įvyko pereito karo buvusių 
veteranų konferencija. San 
Francisco mieste negalima sa
kyti, kad jie visi nusistatę prieš 
darbininkų judėjimą. Tą paro
do rezoliucijų balsavimai. Tūli 
elementai patriotizmo skraiste 
prisidengę įnešė tas rezoliucijas. 
Jas rėmė toki ponai, kaip H. 
Chaillaux, Ed. Hays, J. R. 
Quinn, F. Belgrano, San Fran
cisco ] 
rius F. F. Merriam ir kiti iš 
prekybos rūmų associacijos, po
licijos departmento ir tt. Jie 
varde pereito karo veteranų 
konferencijos kopijavo Hitlerio 
žygius—reikalavo komunistus ir 
kovingus darbininkus bausti ir 
kimšti į kalėjimus nuo penkių 
iki šešių metų. Jų sumanymu 
komunistas iš Imperial Valley 
buvo vedžiojamas po San Fran-

1 ’ cisco gatves uždėta virve ant 
i kaklo. Jų sumanymu yra išim- i 
1 ta prieš A. Whitney net aš+ 
tuoni varantai, prieš Louise 
Todd šeši ir tt. Jų sumanymu 
darbininkų buveinės buvo iš
daužytos ir šimtai jų areštuo
ta kaltinami valkatystėje ir kri
minaliame sindikalizme, ku
riems grasina iki 14 metų ka
lėjimu. Bet galima drąsiai sa- 

! kyti, kad tiems darbininkų prie- 
| šams nepavyks sulaikyti revo
liucinį judėjimą, kad jis kaip 
ėjo, taip ir eis pirmyn.

Viešpataujanti klasė varde 
j legionierių sako, kad jie kovo- 
•ja prieš komunistus, o ne prieš 
darbininkus. Bet gi gyvenime 

j visi žino, kad komunistai yra 
pirmos eilės darbininkų, prie to 
išnaudotojai retežiais kausto vi
sus’ kovingus darbininkus, kaip 

i komunistus, taip ir nekomunis- 
>tus. Laike laivakrovių streiko 
j tas aiškiausiai buvo įrodyta. Jie 
į skaldė galvas kiekvienam ko
vojančiam už duoną., Drg. N. 
Codeorakis buvo komunistas, o kai, .prezidentas 
H. Sperry pereito karo vetera- sekretorius—rD.
nas ir religinis žmogus, nes lai- priešakyje su Frank A. Good- 

jke pastarojo laidotuvių kunigas
atlaikė pamaldas. Pereito karo 
metu jis Francijoje statė pavo- 
jun savo gyvastį, bet krito jis 
greta su Codeprakiu kovodamas 
už duoną. Viešpataujančios 
klasės sargo—policistp VŠautuvo 
kulkos abu vienodai paguldė ant 
gatvės kraujų klane! Ir tai 
ne pirmas atsitikimas, taip bu
vo visose Jungtinėse Valstijose, 
Portlande, Seattle, Minneąpolis,

• Kohlier, Toledo ir kitur.
Kaip majoras Rossi, taip Ca- 

lifornijos gubernatorius Mer
riam, bandė legioniečius paso
tinti patriotizmu. Bet patrio
tizmas ne ilgam ištesės. Eko- 

'nominis gyvenimas labai keičia
si, su kiekviena diena daros blo
gesnis ir blogesnis, kainos ant 
gyvenimo reikmenų auga kas
dien, bedarbių armijos didėja. 
Vien San Francisco mieste yra 

i 68,000 bedarbių ir ant 10,000 
'daugiau, kaip jų buvo pernai 
I tuo pat laiku. Ponai sako, kad 
miesto ižde pinigų nėra ir kad > • 
sukelti bedarbiams pašalpą, tai! - 
miesto darbininkams muša al
gas ant 6%. Milicijai, kuri slo
pino streiką San Francisco 
mieste, yrą nemokėta $350,000. 
Veteranų J konvencija i . miestui 
kainavo $50,0,00 ir tos sumos 
bus surinktos iš ' darbininkų— 

,miesto gyventojų. ' i. v 1
> SI

bedarbiams. Štai ką gaus Ame- lautų iš miqsto vaiazios į be-:, 
rikos bedarbiai — dvėselieną! darbiams pašalpos. Reformis-1 
Daugelis tų gyvulių yra ligoti, tinęs unijos vadai tą bedarbių!

Lietuviai darbininkai, kurie reikalavimą atmetė 
skaitote “Laisvę” ir “Vilnį”,

pareikš-!
HAMTRAMCK, MICH.

ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks
darni, kad perdaug yra bedar-' penktadieni, 7 rugsėjo (Sept.), 6 v. 

patys ir kitus kalbinkite bal- bių ir jie nieko negali pagel-' vakare, 3014 Yemans^St. 
suoti už Leo Gallagher ir kitus bėti. Iš to darbininkai gali V1SI na^lai 
darbininkų kandidatus. Gallag-1 gerai spręsti, kokią siaučiai apsvarstymui.

malonėkite ateiti lai
dau#? svarbių reikalų 

Susirinkimas bus 
her kovoja už 17 draugų, ku-|turi uniją, kurios viršininkai trumpas, kad galėtum visi po susi- 
riuos viešpataujanti klasė kai- ’ atsisako pagelbėti bedarbių ™^į1IVuQCvazlU0t ’ drg' J‘ Gasiuno 
tina sindikalizme. Į reikalams, net tos pat unijos,

Pacific. | nariams. Jie pereitą pavasa-i 
j rį atmetė Pirmos Gegužės ap-į 
i vaikščiojimą, p a v a d i n darni - 

.. | “raudonųjų darbu.” Dabar .. .
7 , atsisako bedarbiams pagelbe- dieniaip t’■ Brockton - Montello

minė padėtis nėra geresnė. 
425,000 duonpelnių, kurie užlai
ko 1,250,000 vyrų, moterų ir 
vaikų, taipgi yra 450;000 su
žeistų ir ligonių, kurie negali 
dirbti ir reikalauja pašalpos. 
Net patsai Merriam skaito, kad 
į trumpą laiką bus reikalinga 
$5,000,000 į mėnesį laiko, kad 
nors kiejk aprūpinus bedarbius 
ir badaujančius.'

Į pietinę dalį San Francis
co mėsinyčių prisiuntė 200,000 
vos gyvų gyvulių iš sausros

Iš to darbininkai gali . visi nariai

(Daugiau bus)

■>
«

r

Mass

A. Varaneckien?.
(108-109)

DETROIT, MICH.
Aido Choro repeticijos įvyks penk

tadieniais 7:30 vai. vakare, seima
is—10:30 v. ryte, 4097 Scotten 

tai SU St. Kviečiam visus senus narius at- 
SU na-' s’lankyti ir atsiveskite naujų narių, 

i Mes turime visą eilę naujų ir gerų 
parengimų.

i E. Butkus.

ti, o kad legionierius, 
didžiule ukvata norėjo

Į radu pasitikti. .
Rugpjūčio 17 ir 18 dienomis;

Mass, valstijos Amerikos Le-1 Vasaros sezonas jau
gionas laikė savo konferenci- si ir parkuose parengimai grei-'

tūkstančiai. Tufėjo savo be- te, svetainėse parengimai. Rei-
nūs ir smarkiai trukšmavo per kalinga, kad Tarptautinio Dar-Philadelphijoj.

I dvi dienas ir naktis. Ruošė bininkų Apsigynimo,
visokius paradus, miestas bu- bes Dailės Ratelio Chore ir

kitose organizacijose butų pa-! šimą; malonėkite pranešti kitiems 
Draugai draugams. . .
energin- žemaitis.

baigia- SHENANDOAH, PA.

ia. Delegatu privažiavo keli pasibaigs; prasidės mies-j LDS 43 kp. susirinkimas nebus 
• * i. _ . — • J laikomas pirmą nedėldienį, nes kuo-

I pos valdyba išvažiuoja į “Laisvės” 
— —- i piKniKą i'miaueipiiijuj. Susirinkimas 

LiuOsy-j atsibus 9-tą d. rugsėjo, 2-rą vai. po 
' pietų, Sweet’s svetainėje. Draugai 
ir draugės, kurie matysite šį prane-

i vo užsikimšęs^ kad sunku ir 
praeiti. Paryčiais miestas at
rodė, kaip kokis sąšlavynas. 
Legionieriai savo konferenci
joje nutarė, kad šalies valdžia 
turi paimti į savo rankas visą 
turtą, kad visi komunistai turi 
būti išdeportuoti iš Amerikos, 
nes jie griauna tvarką agituo
dami darbininkus ir būk kal
ti už visus streikus.

Prieš legionieriams atvyk- 
siant į Montello, po miestą 
vaikštinėjo visokį agentai par
davinėdami patriotinius ap
garsinimus su legionierių o- 
balsiais. Nemažai to tavoro 
pasipirko ir lietuviški kaip 
kurie biznieriai ir alučio už-i 
laikytojai, kas jiems kainavo 
desėtkus dolerių. Bet legio
nieriams paradus ruošiant 
Brocktone jie ten ir publiką 
sutraukė, taigi Montello biz
nieriams iš to nebuvo naudos.

akstintas veikimas.
ir draugės, stokime
giau prie darbo darbininkiško
se organizacijose.

Šalna.

Montreal, Canada

I

Brotherhood unijos viršinin- 
J. Murphy, 
L Collins,

win, re,ngė parodą 16 d. rug
pjūčio neva laidojimui BSWU, 
kurios darbininkai juos nuver
tė, bet daugiausiai jie norėjo 
prisigerinti legionieriams. Bet 
lietus tą dieną jiems paradą 
sugadino, tai jie nutarė rengti 
18 d., 10 vai. ryto, bet tada 
negavo leidimo, nes tą pat die
ną atsibuvo legionierių para
das. Legionieriai nuo 2 iki 7 
vai. vakaro buvo užkimšę 
miesto gatves. Tai taip tie re
formistinės unijos vadukai ir 
negalėjo prisigerinti prie le
gionierių.

Apgaudinėja Darbininkus
“Popular Federated Clubs” 

lietuvių skyrius turi nemažai 
narių, šie kliubai vadovybė
je miesto majoro p. Houde, 
extra konservatoriaus (pusiau 
pridengtų fašistų), fašizuoja 
visus kliubus. Įveda drausmę. 
Atima teises iš narių svarsty
ti ką jie nori. Nariai turi tei
sę kalbėti tik tą, ką Houde 
patiekia po centro komiteto 
priedanga. Uždrausta užsi
prenumeruoti laikraščiai, už
drausta lavinimosi diskusijos.' 
Ir taip visa keturiolika už
draudimo punktų, kaip kad 
skyriaus pirmininkas . paskel
bė aną dieną.

Tačiau nereikią manyti,, kaęl > 
nariai ifgi; fasifctaū i Viski .nė.i 
Fašistinė vadovybė su fašisti-; 
ne tvarka tik nori narius pa-| 
daryti fašistais. Kaip jiems 
seksis, tai priklausys nuo na
rių. Nepasiduokite, nariai. 
Reikalaukite teisių daryti ką 
jūs norite.

NEWARK, N. J.
Komunistų Partija rengia kami- 

i valą, kuris įvyks 3 dieną rugsėjo 
(Sept.), Walnut Grove parke. Bus 
gera programa, bus kalbėtojų, dai
nuos chorai, taipgi bus šokiai prie 
geros orkestros. Bus ir busų, kurie 
nuveš į pikniko vietą tik už 25c. 
Bušai Le’ 10 vai. nuo 7 Charlton St. 
Kviečiam visus atsilankyt.

Lietuvis Batu Siuvėjas
Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

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

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.

Žagaras.

Rugpjūčio 21 dieną Friends 
of Soviet Union rengė susirin
kimą, kuris įvyko Lietuvių! 
Tautiško Namo svetainėje. 
Kalbėjo drg. F. W. Reed. Pu
blikos buvo apie 200. Senelis 
energingai kalbėjo ir nurody- 
nėjo, kaip ir kiti mūsų kalbė
tojai, kurie buvo Sovietų Są
jungoje, kaip darbininkai 
tvarkosi. Po prakalbų atsaki- 

i nėjo į klausimus. Susirinkę. 
buvo pilnai patenkinti jo aiški
nimu. Parduota daug 
tūros.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fiailaa ir chroniikaa vyni ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau iityrimus kraujo ir ilarnms

DR. MEER
W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos PriSmimoi 

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

Telephonas MEdallion 3’1328

156 302

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

litera-

čionai
Srutai-

Savaitė laiko atgal 
apsivedė L. Potsius su 
<te. Abudu yra Liuosybės Dai
lės Ratelio Choro nariai. Ak
tyviai dalyvauja chore. Ap
sivedė1 pas kun. Pelčių, lietu-' 
vių metodistų bažnyčioje. Lie
tuvių Tautiško Namo žemuti-! 
nėję svetainėje atsibuvo pa-1 
rengimas. Publikos buvo susi
rinkę nemažai ir ten daug iš
platinta “Laisvės” pikniko ti- 1 
kietų, kuris atsibus Philadel- 
phijoje.

Bedarbė čionai siaučia visu 
smarkumu. Brotherhood uni
jos lasterių lokalas nutarė sta
tyti -darbininkus iš bedarbių 
eilių ten, kur jos dirbanti na-

srities. Kiekvieną dieną apiei.jijaį daug uždirba. Tą turėtų 
1,500 tų gyvulių papjauna ii’, padaryti ir kiti lokalai .

Brocktono bedarbiai buvoketurios dėžių, dirbtuvės kenuo-
ja tą mėsą. Jie mano dar gąu-( pridavę savo prašymą Brother-

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

231 Bedford Avenue

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.

1

1 m

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadwaj 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

Dr. HERMAN MEKDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii rylo
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Įspūdžiai Dalyvavus ant Farmu
• Farmerių Išnaudojimas. Dide- ten žmonės vienodi, visi tiki į1 

^Mes Šeimynos. Religiniai Prie-, dievą. Lietuvoj, sako, kunigai
tarai. Antras Šliūbas

Su Forest City, Pa., mieste
liu į rytų pusę pasibaigia kie
tosios anglies industrija, arba 
kaip kurie čionais vadina juo
dasai deimantas, nes tos juo
dos medžiagos savininkai, ka-, 
da jų vergai tą juodą anglį, 
iškasa su kruvinomis ranko-! 
mis, tai anglies baronai tą sa-Į 
vo vergų trūsą iškeičia ant 
geltono aukso arba blizgančio 
deimanto.

Perėjus juodąjį rubežių, ma
tosi aukšti kalneliai su nuly
gintais laukais, kur matosi ir 
farmerių triobelės ir ten ran
dasi geras skaičius lietuvių. 
Apie Union Dale miestelį, ku
ris tik 5 mylios nuo Forest] 
City, yra lietuvių kaimelis, ir! 
^daugelis iš tų kaimynų pri-| 
Rlauso prie ALDLD. 219 kuo-' 
pos. ’ Biskį toliau randasi ki-i 
tas farmerių miestelis Plea- 

/ sant Mount, kur irgi randasi 
lietuvių farmerių, pas kuriui 
viena man teko kelias dienas 
paviešėti, ir susipažinti su jų 
ekonominiais ir politiniais rei-' 
kalais. Kur aš viešėjau, tai 
yra mano senas pažįstamas ir 
14 metų atgal buvo Luzernės 
paviete mainų vergas.

Kaip visi šios apielinkės
farmerėliai verčiasi tik par-' 
duodami pieną po tris centus 
už kvortą, taip ir mano senas* 
pažįstamas. Kaip mano pažįs-j 
tamasis, taip ir kiti šios apie-, 
linkės farmeriai turi pusėtinai1 
didelias farmas, virš po šim-! 
to akerių. Bet apie jų vargus' 
tai sunku ir aprašyti. Nors už, 
pieno kvortą gauna po tris! 
centus, kada pristato į tam 
tikrą stotį, bet kiek daug prie
kabių ir persekiojimų iš Pieno 
Lygos: tai tvartai netinkami, 
tai koštuvai ir kenai negeri, 
nors farmeriai tą viską iš ly-• 
gos perka. Eina visokį inspek
toriai ir daktarai, tai karvės 
zjpsveikos, tai pašaras ‘inege- 

s, nori, kad farmeriai nuo 
del karvių būk tai vaistus 

tam tikrą “feed” pirktų.
Nors mano pažįstamasis tu-!
18 melžiamų karvių, bet

komunizJmas baisūnas.
Ar daug fabrikantų ir banki
ninkų priaugo, kur komunistai1 
valdo šalį? Ne, ne tik nepri
augo, bet ir 
no ir 
dojasi. 
komunizmas.
panaikinimų
skurdu panaikino.
šistui Bobinui gaila—komunis
tai skurdą panaikins.—Mušt
komunizmą! j

štai kaip suderinta bažny-
i čia su fašizmu. Tik per pas-j 
kutinius vienus metus ir tik!
dviejose salyse—Vokietijoj ii , NOTICE is hereby given that License No. 
A 1 A 1647 been issued to the undersignedAustrijoj IaŠlStai ismuse Ke- I to sell beer at retail, under Section 75 of 
lirJilro +filretannin ymnnin Alcoholic Beverage Control Lpw at 795llOUKą tuksiančių žmonių, Il ( Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
krikščionybės religija, kuri KinK3’ to be con8Ume<1 off the

skelbia neužmušk, kaip tik pa-i795 Wa«hingt™AXAve.
sirinko tuos mušeikas fašistus.'j------  - "
Ir karštųjų katalikų tręjybės 
lapelyj, (leidžiamam Andrų- 
kaičiO, Bečio ir Bobino) išpai
šyta šv. Kazimero bažnyčia ir; 
Hitlpvin ęVUstild __ Nipko SDH NOTICE is hereby given that License No.LULierio bVctSLlKcl.—r-ixiciw sau B 4486 has been isgued to tho undersigned

t • • I 4-z-v Z. .. _x_!l   J.  ci At  n /suderinimas!

turtais
Tai

buvusius išnaiki- 
biedniokai nau- 

štai
Su

LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL
i

*Hu 
ir

laukus pašventina, tai ir auga 
viskas gerai. Aš jai paaiški
nau, kad ir čionais visko už
augina įvales ir net perdaug, 
ir kad viskas auga neblogiau,! 
kaip Lietuvoj. Ji sako, kad; 
Lietuvoj nereikia taip daug 
žemę įtręšti. Tada užklausiau! 
jos, kad jeigu pasišauktų kuni-' 
gą ir pašventintų savo farmą,1 
tai ar viskas augtų netręšus?! 
Ji pamąsčius sako: “Velnias 
čia tau augs.“

Gyrėsi, kad vaikus gerai pa
mokino. Vieną, girdi, norėjoj 
išleisti į kunigus, ale, girdi,! 
kad vaikas nenorėjo tos pro-j 
fesijos. Bet kiek man teko pa-, 
tirti, tai neišrodo, kad tie jau-’ 
nuoliai būtų nors kiek praten^ 
kę tėvus, nes nei vienas ne
skaito nė jokio laikraščio ir, 
neturi nė mažiausio supratimo ( 
apie politiką. Net nenusimano 
nieko apie maisto naudingu- pritarėjų, bet remiami kapita-; 
mą, ką, rodos, gerai žino jau- listų tiesioginiai (techninė pa-’ 
nesni Amerikos žmonės, gy
venanti miestuose, nors klasi
niai nėra sąmoningi. Šie far- 
meriai turi puikius daržus ir! 
visokių daržovių, bet niekas, 
jų nevalgo. Tie “mokyti“ jau-j 
nuoliai nenori i daržoves nė vien turi atremti 
žiūrėti. Jie 

į sa ir kava.
Nežiūrint 

tume, visur 
kaip

ir

kam baisus 
kapitalistų 

bedarbę su;
Štai ko fa-1

Mes netikime, kad jie ras

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10392 has 
to sell beer 
the Alcoholic _ ... ___
Avenue H, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to

been issued to the undersigned 
at retail, under Section 75 of 
Beverage Control Law at 1610

NOTICE is hereby given that License No. . 
B 6047 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at’ 48 | 
Nassau St., Borough of Brooklyn, County I 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS VAN DER LAGENBERGH 
48 Nassau St. Brooklyn, N. Y. I

be consumed off the premises. 
BARNETT SIEGEL

■1610 Ave. H Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.' NOTICE is hereby given that License No.
A 10132 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8507 

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

NETT and PETER NETT 
Ave. Brooklyn, N. Y.

4th Ave,, 
of Kings,

LENA
8507—4th
NOTICE in hereby given that Licenno No. 
A 8841 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1432 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MICHAEL WILKOV
1432 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

MAX MINKOFF 
____ j. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I'A 10161 has been ;issue<l to the undersigned 
to sell beer. at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic /Beverage Control Law at 35 
Cranberry St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bą consumed off ithe premises.

ELIZABETH LITTER
35 Cranberry St. ■ Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5844 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4505 
New Utrecht Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

J 4505 New

Kingą, to be consumed on the
JOHN VISCO

Utrecht Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thai License No. 
B 6468 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 427 
Court St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL F. KEOUGH
427 Court St. Brooklyn, N. Y.

O’4'
t.

»

B 6172 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 743 
Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
■County oi Kings, to be consumed on the 
premises.

ST. JOHN'S LUNCH BAR 
743 Washington Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 6105 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 26a 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

WHITEHOUSE DELICATESSEN. INC.
26a Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 6170 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 253 
Johnson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HELEN NAEGER 
GEORGE’S LUNCH

Ave. Brooklyn, N. Y.253 Johnson
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of

! NOTICE is 
B 6089 has 
to. t^ell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3449 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of' Kings, to be consumed on the premises.

i WALTER GARŠVA : '
3449 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2557 ’ 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County j 
of Kings, to be consumed on the premises. 
ADOLPH WEISS & GERTRUDE LELRER I 
2557 Pitkin Avė.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5876 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 802 
Caton Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ROBERT ANDERSON
802 Caton Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 6055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 282 
Smith St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN P. HUNT "
282 Smith St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 5784 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 521 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

L. M. G. REST. INC.
521 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5164 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2080 
East 18 St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY CARFORA
St. Brooklyn, N. Y.2080 E. 18

NOTICE is hereby given that License No. ’ 
BB 224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Boardwalk and West 12 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JACOB BERNSTEIN
Boardwalk and West 12 St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 2668 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 1809 Emmons Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE STR1MENOS
1809 Emmons Ave. Brooklyn, N. Y.

rama lapeliui) ir netiesioginiai 
(apsauga policijos ir teismų)) 
galės nekurį laiką laikytis. !

Susipratę darbininkai: ka-, 
talikai ir laisvamaniai, socia
listai ir komunistai, visi iš 

fašistinius' 
maitinasi tik mė-; bernus ir jų lapelį. Vyti lau-i 

! kan iš visur, kaip šunis!
kur mes negyven-| 
reikia skiepinti, ■ ningai kovoti prieš fašizmą 

farmeriams, taip mieštų
j darbininkams klasinis susipra- ;
Į timas, 
kaip miestuose, taip ir ant' 
farmų 
darbo 
ekonominiai, 
kurie skaito _________ _ t
spaudą. Tad visiems susipra-j įgriuvo į salę būrelis prisigė- 
tusiems darbininkams reikia'rusių, vos praplėštomis akimis,' 
platinti “Laisvę“ ir “Vilnį 
tarp darbininkų ir farmerių.

* V. Glaubičius.

nes aiškiai matyti, kad j

tik tie moka suprasti j 
klasės

Brooklyn, N. Y. į 
hereby given that License No. I 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of

NOTICE is 
B 425 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 85 
Johnson St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM GOLDEN 
St. Brooklyn. N. Y.85 Johnson

NOTICE is 
B 5533 has 
to sell beei' 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1906 
Avenue M, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
MARX DELICATESSEN and LUNCH. INC. 
1906 Ave. M Brooklyn, N. Y.

Organizuotis ir visiems vie- 
ir1 ioth

kara.
Žagaras

Tamsumo Liekanos
Rugpjūčio 25 d. šokiuose 

01117 Charlevaix St. linksmai 
pabaigą

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5470 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4228 
■?.a Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
DAVID SHEINMAN and DAVID GEDULD 
4228—10th Ave. Brooklyn, N. Y.

reikalus, kaip J
taip politiniai,

darbininkiška: laiką beleidžiant,
v I '

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5749 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 473 
Bergen St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BERGEN PURE FOOD INC.
473 Bergen St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 1 
B 6091 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 118 
Johnson St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTOINETTE BARBARUILO
St. Brooklyn; N. Y.

Montreal, Canada '
Lietuviški Bučeriai Montreale

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6049has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7G of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 134 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

• BEN LIEBERMAN
134 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 6087 has been issued to the undersigned 
to. sell beer at retail, under Section 76 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 210 
Lewis Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANNA SCOTT
210 Lewis Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby 1 given that License jNo. 
B 4487 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 56 of 
tho Alcoholic Beverage Control La'w at 449 
Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
IRVING SCHWARTZ and H. ALTSCHULER 
449 Broadway Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6191 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 142 
Driggs Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BENJAMIN PIOTROWSKI
142 Driggs Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 6195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1025 
Manhattan 
County of 
premises.

Avė., 
Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

MICHAEL
1025 Manhattan Ave.

YAKIEL
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
B 5667 has ____ ___
io sell beer at retail, Ui)der Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 185 
Franklin St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LIEB FERBER 
St. Brooklyn, N. Y.135 Franklin

NOTICE is hereby given that ’License No. 
B 5924 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 573 
Lorimer St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ALBERT NAPOLITANO
St. Brooklyn, N. Y.573 Lorimer

NOTICE is 
B 5956 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 723 
Glenmore Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LENA WALLERSTEIN 
723 Glenmore Ave. Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5899 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 170 
Moore St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MURRAY LEFFEL
170 Moore St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5925 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 407 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GINO TURATTI
407 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10033 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2923' ' • 
Glenwood Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOACHIM BENEKE
2923 Glenwood Rd. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 2681 has been issued to the undersigned 1'' 
to sell beer and wine at retail, under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 1 
trol Law at 711 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PANAGIOTIS XANTHAKIS
711 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. , 
A 10174 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of , 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2955 /
Cropsey Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ROSA MARTORELLI
2955 Cropsey Ave. Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No. , , 
B 4439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 197 
Havemeyer St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

, HAVEMEYER LIGHT LUNCH INC.
' PAUL WOLICKI

197 Havemeyer St. Brooklyn, N. Y. ”
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10236 has been issued to the undersigned 

, to sell beer at retail, under Section 75 of ' 
i the Alcoholic Beverage Control Law at 5102 
; 12th Ave., Borough of Brooklyn. County 
' of Kings, to be consumed off the premises.

MAX MOSHITSKY
5102—12th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 9941 has been issued to the undersigned

1 to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 907 
Gerritsen Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ISAAC LIPSITZ
907 Gerritsen Ave. Brooklyn, N. Y.

ri 
pieną taip taupo, kad pasilie
ka del savęs tik kvortą ant 10 
šeimynos, tik kavai prabaltyti. 
Ir jie geria kavą tris syk į die
ną. Reikia, pasakyti, kad pas 
šiuos farmer, trūksta suprati
mo, kad jie duodasi save dvi
gubai išnaudoti: atiduodami 
pieną po tris centus, perkasi 
kavą ir cukrų, kas, faktinai, 
brangiau atsieina.

Man ten besisvečiuojant at
važiavo kitas lietuvys farme- 
rys ir jo moteris ir atsivežė 
pilną trokelį vaikų, iš kurių 
buvo dvi poros dvynukų. Be
sikalbant apie visokius vargus, 
šeimininkė ėmė skustis, kad 
vargas ir didelė šeimyna pa
kenkė jos sveikatai. Viešnia 
atsakė: “Tai kokia čia tavo 
šeimyna, tik devyni vaikai,— 
sako—mano tai šeimyna —du 
syk po devynis.“ Ir ištikrųjų 
ta moteris turi 16 vaiky, du 

\ esą mirę. Kalbai prasidėjus 
apie šeimynas, vyrai pradėjo 

/didžiuotis didvyriškumu, kad 
esą geri piliečiai, kaip valdžiai 
taip ir dievui. Niekino tuos, 
kurie neturi vaikų, tai laužo, 
girdi, < 
reikia,—sako, — 
medžius iškirsti.

Besikalbant su šiais varg
šais farmeriais, sužinojau vie-, 
na religišką naujanybę. Pa-, 
aiškėjo, kad jie rengiasi prie 
iškilmių ateinantį rudenį, nes 
jiems sukanka po 25 metus,; 
kaip vedę. Dabar jiems rei
kia imti antras šliūbas, ir taip 
pat pas kunigą, kaip ir pirmu 
syk. Man užklausus, ar rei
kės kunigui mokėti 25 dole
riai, atsakė — taip.

Šeimininkė ėmė išmetinėti 
savo vyrui, kam jis pirko far- 
mą. Geriau būtai padaręs jei 

| būtai važiavęs į Lietuvą. Lie
tuvoj, girdi, geriau gyventi;

; vyrų. Paskui juos atsekė ir 
I kiti ir neleidžiant i salę, išmų- 
i šė durų stiklą. Tai bent did- 
! vyriai I Kuogi pijokai daugiau 
; pasididžiuos, jei ne muštynė- 
| mis. Jei nesučiups žmogaus,
f oi nnra i cfilrlua nsiffilQ ' NOTICE is hereby given that.! License No.'I tdl HOIS Į SL1KIUS Ildgub SUSI i ij Č1V6 has been issuea to the undersigned

l NraoVvfl hiii • ” ' ' to sell beer at fetall, tinder.'Station' 76 of/-
the Alcoholic Beverage Control Law at 343 
Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed on tne premises.

• ’ MIKE LOYTCH
343 Broadway ' Brooklyn, N. Y.

draskyti turi. • • •• t 
Nieko sau išsiauklėjimas.

Svečias.

118 Johnson

NOTICE is 
B 6054 has 
to sell beer 
the Alcoholic. Bevęrage Control Law at 119 
Wyckoff Ave., Boroiigh of Brooklyn, County 
of Kings, to .be consumed on. the premises.

’ MARTIN ‘ RYAN ‘ 1
119( Wyękoff Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that " License No. 1 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 rtf

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6058 has been issued to the undersigned 
to sell boer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6502 
14th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

EUGENIO RUOCCQ
6502—14th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 2861 has been issued'to the undersigned 
to sell beer at retail, under Socbioh 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 236 
Bond St., . Borough 
of Kings,

NOTICE is hereby given that License No. 1 
B 6000 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail, under Šection 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at 849 i 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County ' 
of Kings, to be consumed on the premises. '

DANIEL QUATTROCCHI
849 Fulton St. Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10296 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 271 
Kingston Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

* SOPHIE S. SPRINGER
271 Kingston Ave. Brooklyn, N. Y. .

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10303 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Šection 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 41 
Lewis Ave., Borough of Brooklyn, County’ 
of Kings,

236 Bond

of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises.

B, QHRBACH
St. ’ Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License N04 
1 to the undersigned’ 
Under Section! 76 of

hereby given thst I ic-ns'' N‘NOTICE is
A 8112 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage, Control Law at 5113 
16th Ave., . Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ISĄAC LETOFSKY
5113—16th Avel Brooklyn, N. Y.

at retail, under Section 75 of

41 Lewis
to be consumed off the premises. 

SARAH KOVNAR
Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

V-

PASAULINES ŽINIOS

NOTICE i
B )5085 has been issued 
to sell bder at retails, It 
the Alcoholic Beverage Control Law at 60 
Van Dyke St{, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on tne premises. 

EDWARD -----------
60 Van Dyke St.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 6187 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 43 
Tillary St., Borough of Brooklyn, County 
of ’ ...

GALVIN
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10103 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4708 
Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BORIS TROPP
4708 Clarendon Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE . ____ ___ ______ ___
A 5913 has been issued to the undersigned ' ’ 
to sell beer at retail, under Section 75 of J 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1349 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County ■ ' i ’ i 
of Kings, to be consumed off the premises. :

RHODA NATHANSON X ........
1349 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y. » i

NOTICE Is^hfereby given that License No. 
A 10309 has been issued to the undersigned J 
to sell beer at retail, under Section 75 of

Jėzuitai Nusigandę Amerikos, Auga Socialistų Darbininkų 
Komunistų Partijos

43
Kings, to be consumed 'on the premises. 

SALVATORE LIUMANO
Tillary St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License i 
A 10032 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2923 ' 
Avenue J, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL HABER I
2923 Ave. J Brooklyn, N. Y.

I the Alcoholic Beverage Control Law at 131 
| Meseroie Ave., Borough of Brooklyn, Countyj 

of Kings, to be consumed off the premises.
HENRY MEYN

131 Meserole Ave. Brooklyn, N. Y.

>•

fašistiniame j 
reikią iš- ) 
demokrati-'

Bečys, Bobinas 'ir Andru- 
kaitis—trejybe, p a s i p uošusi I 
Hitlerio svastika ir bažnyčia,! 
išleido šapirografuotą lapelį1 
“Patriotas.“ Tai patriotas! 
stambiųjų fabrikantų ir karų j 
—darbininkų skerdynių. Visi 
gerai žinome, ką Vokietijoj, 
Hitleris padarė. Tai Andru-, 
kaičio trejybė tą Montrealo* 
lietuviams perša. '

Pirmame savo 
lapelyje šaukia, 
tremt iš Kanados
ją. Fašistui atrodo, kad dar 
perdaug mes laisve naudoja
mės. O kiek mes jos dabar 
turime? Parapijonai gerai u. 
simenate, kaip jums galvas 
daužė mitinge Bobino pakvies
ta policija. Gerai atsimena
te, kaip Bobinas išpirko varan- 
tus ir areštavo 
pijonis.

Parapijonus 
darbininkai ir 
Bobino biznį, 
azinis teismas 
bes nėra), ir tas buvo privers
tas mušeiką nubausti $50.00. 
Mat negalima nei ki.ek nenu- 
baudus, nes visai gali susikom
promituoti save ir prieš tuos, 
kurie dar tiki, kad buržuazi-

septynius para-

užstojo kiti 
tuo apsunkino 
Net ir buržu-j 

(kuriame teisy-

i Frontas su Komunistais
! PHILADELPHIA, Pa. — 
Jaunųjų Socialistų Lygos 
Apskrities komitetas entu
ziastiškai pasisakė už bend
rą frontą su komunistais 
kovoje prieš fašizmą ir im
perialistinį karą.

! New Orleans, La. — Vie- 
itinis Socialistų Partijos lo- 
; kalas ir kuopa Industrinės 
'Demokratijos Sąjungos šau- 
1 kia konferenciją, per kurią 
bus renkama delegatai į ant
rąjį Jungtinių Valstijų kon- 
, gresą prieš karą ir fašizmą. 
į Kongresas įvyks Chicagoj, 
i rugsėjo gale.

SOUTH NORWALK, 
Conn.—Filosofiškos Jėzuitų 
Draugijos suvažiavime, kun. 
E. W. Walsh, jėzuitų Geor
getown Universiteto p.ro.fe- 
sorius, savo prakalboj krūp
čiojo, kad NRA laikotarpy- 

a~tjje Komunistų Partija trečia 
'tiek nariais paaugo. Sako, 
dabar Partija turi 30 iki 35 
tūkstančių mokančių duok
les narių, bet girdi, “atsi
minkime, jog kiekvienas iš 
jų yra išlavintas agitato
rius.” O jiems “už pečių 
stovi 600,000 žmonių, kurie 
čia jau rytoj veikliai ir sek-

\ Kom. Nukapojo
listai gi esą visiškai nusi- j 
bankrutavę. ’ O didžiausia) 
atspirtis prieš komunistų!

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6277 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic 
Boardwalk 
10th St., 
of Kings,
Boardwalk

Beverage Control Law at 
Between W. 8th St. and W. 
Borough of Brooklyn, ' County 

to be consumed on the premises.
SAMUEL KOTTLER

between W. 8th St. and W 10 St.
> Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. . 
B 5883 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of ! 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 201 ' 

j Roebling St., Borough of Brooklyn, County 
1 of Kings, to be consumed on the premises. 
! JACOB KAPLAN

201 Roebling St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9667 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail, under Šection 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 582 
Evergreen Av., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY E. NICKELSEN , 
582 Evergreen Ave. Brooklyn, N. Y.

CLEMENT V0KETA1T1S

Tarnautojams Algas
1* I T T S B URGII, Pa. —

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5576 has been issued to the undersigned 

1, under Section 76 of 
___ Beverage Control Law at 7 

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

MARY MORGAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thjit License No. | to sell beer at retail 
BB 250 has been issued to the undersigned ' th° Alcoholic Beverat 
to sell beer at retail, under Section 76 of ■ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 801 
Surf Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES A. GERLACH
80L Surf Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5731 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5500 
13th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SAMUEL ADLER 
5500—13th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5999 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 49 
Ten Eyck St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

STEPHEN TUBA
49 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5824 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6713 
13th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY MONTEC  ALVO 
6713—13th Ave. Brooklyn, N. Y.

7 Dean St.

NOTICE is
B 5458 has

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST
NEW

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

the Alcoholic Beverage Control Law at 299 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MURRAY KERZNER
299 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

YORK, N. Y. A'

<i>

<♦>

Phone
Valandos:

Bryant 9-7763
nuo 1—6 po pietų

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

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

t

<

<!

dievo įstatymas. Tai* iriame teisme yra teisybė, 
nevaisingus! Ir kunigui Bobinui, su 

bernais, pasirodė, kad 
perdaug teisių turi jo “ave
lės“; dar bruzda, daro susi
rinkimus ir tariasi, kaip ge
riau apsisaugot nuo kunigo 
Bobino. Bobinui būtų daug 
geriau, jei parapijonys nega
lėtų daryti, to, ką šią vasarą 
darė. Todėl ir šaukia, šalin 
demokratiją. Įvest fašistų dik
tatūrą. Užčiaupt burnas vi
siems. Kas neklauso—mušt ir 
į kalėjimus. O kad tas geriau 
sektųsi, prisidengia religijos 
kryžium. Perstato komuniz
mą kaipo ..baisūną ir šaukia 
karą komunizmui, eina gelbė
ti lietuvius su kryžium. Taip,

JO 
dar

įsigalėjimą Amerikoj, sako ■ United States PlienO| kprpo- 
kun. Walsh,, ta i Amerikos' racįją panaikino šeštadienio 
Darbo Federacija.

Fordas Statytos Didelę 
Plieno Liejyklą?

DETROIT, Mich. — For
do automobilių kompanija 
skelbiasi, kad ji greitu lai
ku pradės statyt sau plieno 
liejyklą, kurios įrengimas 
lėšuos $12,750,000. Liejyk
la galėsianti pagamint po 
1^500 tonų plieno per dieną. 
Tuom, sako, Fordas išveng
siąs pirkimo plieno iš kitų

darbą savo raštinių tarnau- 
tojams; sykiu atėmė ir tokią 
dalį algos; tuom liko 10 nuo

šimčių nukapotos algos 40,- 
,000 tarnautojų. Numatoma, 
j kad vėl pradės skaldyti ir 
darbininkų algas.

NOTICE ip hereby, given that License No. 
I B 6036 has been issued to the undersigned 

to. sell beer at retail, under Section 76 of 
the Ąlcoholic Beverage Control Law at 148 
Hoyt St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be corisumed on the premises.

MARTIN HEISSENBUTTEL
148 Hoyt Sb. ' Brooklyn, N. Y.

; NOTICE is hereby given that License No. 
B 5687 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under -Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4718 
4th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SALVATORE PERSICO
4718—4th Ave. Brooklyn, N. Y.

<♦>

<i>

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

<

Hitlerininkai Renka Sau 
Balsuotojus MONTREAL - CANADA

’ ST. LOUIS, Mo.,~ Hitle
rininkai renka fondus, ku
rių pinigais galėtų pasiųst 
savo šalininkus 1935 m. sau
syje į Saarą balsuot už tos 
srities prijungimą Vokieti- 

kompanijų ir padidinsiąs j jai. Tokie balsuotojai turi 
sau pelnus iš automobilių, jbūt buvę Saaro gyventojai.

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell*—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

I
O

>

■
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BeStaa Puslapis Pirmadien., Rugsėjo 3, 1934

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
Del Siuntimo Atstovą į Prieškarinį ir 

Priešfašistinį Kongresą
Brooklyn© Lietuvių Organiza

cijos Raginamos Išrinkti 
Atstovus.

Didžiojo New Yorko Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąryšis 
šaukia organizacijų atstovų; 
konferenciją, rugsėjo 20 d.J

tą svarbų kongresą. Todėl 
mes raginame organizacijas 
apsvarstyti tą klausimą ir se
kančiame savo susirinkime iš
rinkti delegatus.

Mažesnės organizacijos, ku
rios negali pasiųsti atstovo

“Laisvės” svetainėj. Apart ki- finansų stokos, prašomos 
tų svarbių reikalų, konferenci- sekamuose suirinkimuose ap-

i ■ -

Scottsboro Motina ; 
Kalbės Brooklyne!

Mrs. Ida Norris, motina 
Clarence Norris, vieno iš 
Scottsboro vaikinų, taipgi Mil
ton . Herndon, brolis pagarsė
jusio Angelo Herndon, kalbės 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 
tracijoj 
rugsėjo,' 
Avės.,
Heights sekcijos darbininkai 

' • ; f I .'11 I

rengiamoj <
šį trečiadienį, 5 d.

Howard ir ]
Brooklyne. Crown

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6079 has been issued to the undersigned 
to sell beer at^ retail, unlder Section 76 of 
the Alcoholic ’Beverage Control-Law at 229 
DeKalb Ave.. Bofough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN BAYLIS, INC 
APPOLO RESTAURANT

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

229 DeKalb
NOTICE is 
B 5998 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 724 
Bedford Ave., Borough .of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SAM . LIFSCHUTZ
724 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

------------ ------------- | 
NOTICE is hereby given that License No. 1 
B 6095 has been issued to ■ the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 607 
5th Ave., B»rough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FREDERICK BELKA 
PROSPECT TAVERN

607—5th Ave. . Brooklyn, N. Y.
, NOTICE is hereby given that License No.

ja svarstys ir pasiuntimą at- svarstyti, kokią finansinę pa
stovų į Prieškarinį ir Priešfa-i - - - -

įvyks’ sūintitnui bendros delegacijos
I nuo mažesnių organižacijų ?

J žinoma, tą klausimą svarsty- 
i.lsime Sąryšio konferencijoj, 

joms. Visos organizacijos kvi’e-'Bet būtų gerai, kad organiza- 
čiamos išrinkti atstovus.

Čia mes norime dar štai ką 
priminti visoms organizaci-

šistinį Kongresą, kuris
Chicagoj, rugsėjo pabaigoj.

Konferencijos reikalu jau
pasiųsti laiškai organizaci-!

ramą jog galėtų suteikti pa-

cijos savo mitinguose jau da
bar apie tai pasvarstytų. Di
desnėm organizacijoms nesun- 

joms: Visos didesnė/lietuvių' ku išrinkti ir pasiųsti atstovą, 
organizacijos Brooklyne se- Bet mažesnė ms tas Bun
kančiuose'-savo susirinkimuose ku- Todėl Sąryšio konferen- 
turėtų pasvarstyti apie išrin- ciJ°J prisieis nuo visų mažes- 
kimą savo atstovo bei atstovų organizacijų išrinkti du ar 
į Prieškarinį ir Priešfašistinį ^r*s delegatus; 
Kongresą. Mes jau esame su-į ' - -
darę planus labai pigiai dele- eitų bendrai 
gatams nuvažiuot į Chicagą.! padengti L. 
Delegatai galės i________ (
automobiliu, ir kiekvienam de-. 
legatui išeis tik po $10 į abi artimiausiuose 
pusi. Taigi, kiekviena didės-. ^4 klausimą apkalbėti.
nė organizacija lengvai galii DNYDO Sąryšio Sekr., 
pasiųsti vieną savo delegatą į| St. Balčiūnas.
---------------------------- w------------------------------------

Šiandien Raudonasis i Tikimasi Elektros
n i ’’ Darbininky Streiko

Brooklyno Edison kompani
ja pravarė iš darbo tris dar
bininkus, unijos narius, vienas 
iš jų, James Donegan, buvęs 
lokalo 103 pirmininku.' Uni
ja sako, kad kompanija pra
varė tuos tris darbininkus del-

; na, ir visoms 
organizacijoms tuo būdu prisi- 

i proporcionaliai 
i išlaidas. Kadangi 

nuvažiuoti; Jau nedaug laiko, todėl mes 
ir prašome organizacijų savo 

susirinkimuose

Pašalpa Bedarbėje
Vokietija prieš Bado Nasrus J
Ką Reiškia Šeši Milionai Balsų prieš

Kruvinąjį Hitlerį?
Pragaištinga Padėtis Mažažemių ir 

Darbininkų Lietuvoje!

susirinks prie Nostrand ir Fui-! 
ton, o Brownsville' sekcijos— 
prie Stone ir Pitkin, 7 vai. va
kare. Iš ten maršuos prie 
Howard ir Pitkin, kur įvyks 
masinė demonstracija ir kal
bės žymieji kalbėtojai. '

Vyriausias tos demonstraci- ____
irto i'ilz’cloc! iQirurQuifi An- B 6147 has been issued to the undersignedjos LiKbias yia isgaisinii to 8ell beei. at retai] un(ler Section 76 of
(rpln rTopnHmT lYiQcim fniemo I the Alcoholic Beverage Control Law at 485geio nernaon masinj teismą,, Union st BorOUgh of Brooklyn, county

of Kings, to be consumed on the premises.
JAMES V. WHITE

lyn Academy of Music, kur . 486 Union _______ Rrooklyn’ N- Y-
'en that License No.

_ ...„     ——!d to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2281 
McDonald Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises. ' . ' . • >

’ > ' CARMELA BOTTEGA
i; -2'281 McDonald Ave. 1 Brooklyn, N. Y.

1 NOTICĘ is hereby given that License No. 
| B 6149 has been issued to' the undersigned 

<• to sell beer at' retail, under Section 76 of 
1 the Alcoholic Beverage Control Law at 921 
. Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, County 
I of Kings, to be consumed on the premises.. 
!. MICHAEL CAPASSO
( 921 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

Marguerite Cowl, Jack Sta- notice is hereby^ given that License No.
, , i tx i • tt i B 6135 has been issued to the undersignedchel, Charles Krumbein, Hugo to sell beer at retail, under. Section 76 of 

Gellert.
Gauta daug pasveikinimų 

telegramomis ir laiškais, 
tarpe radosi nuo William Z. I NOTICE is hereby given that License No. 
Foster. Viena iš jų net iš, 
Maskvos nuo Sovietų Darbo' 
Unijų centralinio organo Trud! 
redakcinio štabo narių. Bet 
stipriausią pasveikinimą iš vi-! 
sų sutiko “special delivery”! 
laiškas nuo Tom Mooney, iš 
San Quentin kalėjimo.

demons- įvyksiantį 7 d. rugsėjo, Brobk-| 0
, I -----------------Pitkin Angelo Herndon patsai iškels notice is hereby giv. ; ° • B 4775 has been issuecaikštėn pietinių valstijų linčo I? 8®1' įe?.’ reuil, under Section 76 of

c c Alrnhnhn HOvpmtrp Cnntrnl T.nw nf 2.9.81

teismų eigą.
1 ’ . •* * . < ■ „ ■ _ ' •

Darbininkai ir Vadai Sveikino Minorą 50 
Metą Sukaktuvėse

Tais klausimais kalbės J. GASIŪNAS, A.P.LA. Centro 
Sekretorius' iš Pittsburgh, Pa.

1 »

Prakalbos įvyks! pirmadienį

10 d. Rugsėjo-September, 1934 
“LAISVES” SVETAINĖJE’ ’

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Pereitą ketvirtadienį įvyko 
d. Robert Minoro 50 metų su
kaktuvių bankietas, Irving 
Plaza, kur dalyvavo virš tūks
tančio jo draugų ir kovotojų. 
Robert Minor yra žinomas 
kaipo vienas iš žymiausių re
voliucinių vadų, yra Komunis
tų Partijos Centro Komiteto 
nariu ir žymiausiu revoliuci
nių karikatūrų piešėju. Pa
žymėtina dar tas, kad jis nė
ra vien tik žodžio vadu, bet 
randasi visur, kur eina kova. 
Už tai jis ir įgijo pavadinimą 
Kovingojo Roberto (Fighting 
Bob).

Susi rinkusiųjų pasveikinti 
Minorą minioje radosi K. P. 
CK nariai, darbininkai iš dirb
tuvių, rašytojų, artistai ir kiti.; 
Apvaikščiojimas i"‘ 
vado 50 sukaktuvių buvo spe
cialiai svarbus įvykis. Apie tai 
atsiliepė d. Browderis seka
mai :

“Tai yla 
vien dėlto, 
pasveikinti 
dėlto, kad ipes apvaikščidja- 
me penkioliktas savo partijos 
sukaktuves. Kuomet mes kal
bame apie Bob Minor, mes 
kalbame apie Komunistų Par
tijos istoriją. Tai dėlto nėra 
paprastas gimtadienio apvaik
ščiojimas.”'

Apart Browderio, sveikino

Piknikas
Atidarymui Kompartijos rin

kimų kampanijos, tos partijos 
vietinis distriktas rengia šau
nų pikniką, kuris įvyks šian
dien, 3 d. rugsėjo, North 
Beach Picnic Parke; Astoria, 
L. I. Israel Amter, kandiclalas 
j gubernatorius, pasakys pirato, jog bijojo, kad darbininkai 
mą rinkiminę prakalbą. Bus nepamestų kompanijos uniją 
daugiau kalbtojų ir meno bei ir nesusirašytų į Brotherhood 
sporto programa, kurią išpil- of Utility Employes, 
dy® John Reed Kliubas, Dar
bininkų Sporto Unijos šokikų Apielinkės 
grupė, WIR benas ir kiti. | (NRA organizacija), reikalau-( __ ___ ______, ..... ...... .
X įžanga- į pikniką 25 centai., jant tuojau sugrąžinti prava-1 Minorą savo' kalbose Clerence

Unija pasiuntė telegramą
i Darbo, Tarybai.

Nuvažiuoti galima “east side” 
arba “west side” “subway,” 
paimant Grand Central arba 
Times Square stotyse trauki
nį iki Ditmars Ave. Taip pat 
galima važiuoti BMT ir Se
cond Ave. L iki Ditmars. Iš-rytų Brooklyno šviesos ir pa
ten nuveš busais iki pikniko jėgos sistemą ir Hudson švie- 
Vietos. Prive 
ną penktuką.

B 6135 has been issued to the undersigned 

the Alcoholic Beverage Control Law at 585 
Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •

. , JAMES P. FONTANO
JU | 585 Washington Ave. Brooklyn, N. Y.

B 6009 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Seition 70 or 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6324 
5th Ave., Borough of Brooklyn, County 1 
of Kings, to be consumed on tiie premises.

DOMENICK FIORINO 
PETER ZOUZOULAS 
PARKWAY TAVERN

6324—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 1 
B 5961 has been issued to the undersigned

> to sell beer at retail, under Section 76 of , 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5501 
2nd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

EDWARD R. CASEY i
CASEY’S TAVERN J

5501—2nd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ' 
B 6015 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of- - _ . _ |

Ave., Borough of Brooklyn, County |

ĮŽANGA VELTUI VISIEMS

Šias prakalbas rengia Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje 22-ra kuopa. Ši organizacija tei
kia savo nariams pašalpą ligoje ir pomirtinę. Ji taip
gi rūpinasi darbininkiška apšvieta, todėl surengė šias 
prakalbas.

Drg. Gasiūnas yra geras kalbėtojas ir pasižymė
jęs rašytojas. Apart kitų reikalų jis aiškins ir svarbą 
darbininkiškos pašalpos.

Skaitlingai susirinkite išklausyti svarbias prakalbas.
Kviečia Rengėjai.IŠRANDAVOJIMAI

PASIRANDAVOJA 5 dideli, šviesūs'' , - --- ---------- ------------------------ ,
i_ _____ • • _ • • -i* . . i the Alcoholic Beverage Control Law at 8407kambariai, SU Visais vėliausiais | 20th Ave., Borough cr Pre:':!;-, Cs!

įtaisymais, steam-heated. Randa $25 1 of Kings, to be consumed on the 'premises'. Į i mėnesį ir daugiau. Kreipkitės šiuo j £?«“ASVC. DELICA'rESBS,y„’NCN'. J 

antrašu: 436 South 5th Str., šalę . —-------- ;---------- - . i
r'* it -VT- -/r, 1 NOTTCW i« hernhy crivpn thnt T.irnnso Nn

i B 6171 has been issued to the undersigned 
j to sell beer at retail, under 'Section 76 of 
Į the Alcoholic Beverage Control Law at 621 1 

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

JAMES B. CONNORS 
621 Chester 

NOTICE is 
B 5980 has 
to sell beer ______ . _ __
the Alcoholic Beverage Control Law at 1926

I Bath Ave., Borough of Brooklyn, 2____
| of Kings; to be consumed on the premises. ■ ----------- . FARRELL

Brooklyn, N, Y. —i ' - 1

’ Rrnnlrlvn M V Klnna NOTICE is hereby Riven that License No. I* 7vmaiiQ HeWes. tr,) Brooklyn, M. Y. Klaus-( B 617J ha8 been iHSUed to the undersigned ‘ ŠIO žymaus kite superintendant.

specialis įvykis1 ne 
kad mums malonii 
Bob Minor,1 bet ir

rytus darbininkus.' Unija taip Hathaway, James Ford, Max 
pat kaltina ADT (Regional Bedacht, Carl Brodsky, Israel 
Labor Board) išdavime kom- Amter, Ben Davis, Mike Gold, 
panijai slaptų unijos skaitli
nių.

Jeigu streikas įvyktų, užda-

Jacob Burck, Orrick Johns,

(201-208)

sos ir pajėgos gaminimo stotį, 
didžiausią tos rūšies stotį pa
saulyje.

Šalpų Darbininkų Pa- Jaunuolių Masinis Mitingas 
siūlymas del Taksų Amerikos Prieškarinės-Prieš- 

fašistinės Lygos 'New Yorko 
Namų Šalpos Biurų Darbi- miesto komiteto jaunuolių 

ninku Susivienijimas įteikė Al- sekcija šaukia pirmą masinį 
dermanų Tarybos Teisių Komi-' mitirigą prisirengimui prie 
tetui sekamą pasiūlymą šukė- . Antro J. V. Prieškarinio Kon- 
limui pinigų šalpos reikalams greso, įvykstančio paskutine-

1) Uždėti korporacijoms 5 k
nuošimtį taksų ant $1^,000 
metinių įplaukų.

2) Įplaukų taksus, keliant 
aug^tyn sulyg didumo, ant 
įplaukų virš $5,Q00 į metus.

3) Laipsniuotus, sulyg dau
gio, taksus ant didžiųjų pa
veldėjimų.

S u s i v i e n ijimas pasisakė 
prieš LaGuardijos ir Whaleno 
taksų planus.

Taksų Sprendimas 
Atidėtas 8 Dienom

Bauginami stiprių protestų 
prieš pasiūlytus LaGuardia ir 
Whalen “sales” taksus alder- 
manai neišdrįso balsuoti ir 
balsavimas atidėtas aštuonio- 
mis dienomis. Aldermanų Ta
rybos nariai negali nei miego
ti per protestus. Reikalauja 
išdirbti naują, planą. Darbi
ninkai turi budėti ir tęsti rei
kalavimus už priėmiiną . savo 
pasiūlyto plano.

Žymus Advokatas Gelbsti 
Herndono Byloje

Whitney North Seymour, 
žymus teisininkas, surinko ir 
įteikė Georgia valstijos augš- 
čiausiam teismui specialį me
morandumą, n u r o d i n ė j antį 
konstitucinius punktus, iškilu
sius Angelo Herndon byloje.

Minėtas advokatas įteikė 
Georgia valstijos teismui rei
kalavimą 
dono bylą 
kėlimu į 
teismą.

Advokatas Seyirioųr suteikė

perklausinėti Hern- 
ir rūpinasi jos per- 
J. V. augščiausįą

mis diehomis šio menesio, 
Chicagoj. Masinis mitingas 
šaukiamas kėtVirtadienį, 6 d. savo patarnavimąy keltui. iTa- 
šio mėnesio, vakare, Star Casi- čiaus tolimesnėje, H^md.pnp^ ir 
no, 105 E. 107th St,,' ' New ScotUBord JbylU* eig<AP 
Yorke. Dalyvaus masinės jau-i rys daugybė 1 išlaidų, ....
nuolių organizacijos, kalbės : apskaičiuojamos sumoje $15^ 
pirmaeiliai jaunuoliai ir suau- 000. Visiems reikia pasidar- 
gę kalbėtojai. Mitingas būsiąs ( bubti aukų rinkime tam' tiks- 
ne vien svarbus, bet ir įdomus, lui ir skubiai jas siųsti Tarp- 

------ -1---- tautiniam' Darbininkų Apsigy
nimui.

't1e
, ‘kurios

Norintiems Dalyvauti Prieš
kariniam Kongrese Chicago j Mirė David Siegel

Amerikos. Prieškarinė-Prieš-i ,IWQ praneša, kad įpirė tos 
fašistinė Lyga paėmė specialį j o r ganizacijos vadovaujantis 
x—i ----- i—•------- * i naryS David Siegel, senas vei

kėjas, kurio veikimo rekordas 
siekia 'atgal <į buyusids žydtį 
organizacijos “Bund” laikus, 
Rusijoj.’ ’ Paskui,- atvykęs šion 
šalin, jisai veikė Socialistų 
Partijoj ‘ir Workmen’s Circle, 
kuriam skilus jisai perėjo su 
kairiaisiais darbininkaią !ir vi
są laiką* veikė dabartiniame 
Tarptautiniame^ J)arii i ninku 
Ordene (IWO) ; - - i- f ■' V < < 'i

traukinį, kuris nuveš visus de
legatus iš New* Yorko į Chi- 
cagą ir atgal už $18.95, įskai
tant ir du valgiu ant; trauki
nio. Svečiai gali Važfuoti sy
kiu už $20 į abi. pusi. Kaip 
svečiai, taip ii delegatai tū
lės teisę pasilikti Chicagoj 10 
dienų, jei to pageidaus. Ti- 
kietus užsisakykit Lygos laŠ- 

Newtinėjv 112 E. 19th St.,

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails I jusjwrn

. i ,''.<■ ■■ | i . į 1926' Bath Ave. "
NOTIČE is hereby, given that TJcense No*. x 
A 9843 has been; issued <. to i tne ,undersigned i 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic, poyerage Control , Law. at 112 
North Henry St.,' Bdrbugn of Brooklyn,

! County of Kings, to be consumed off the 
premises. I • C /, ’ .' )*> ' • > f

BERNARD McMAHČN
1.12 'N. Henry’ St.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given 'thaįt License No. | 
A 9932 has beeh issued tb tile Undersigned
1 .L'...:,.’.

the Alcoholic Beverage Control LavV at 711 
Fulton St., Borough of Brooklyn, Cvunv^ ! -- ---- ~— ■
of Kings, to be consumed off' the >premises. the Alcoholic

FULTON DELięATESSEN, INC. Į Graham Ave., 
711 Fulton St. ' 1 P—

( . —---------------Į-------- -------,---- , ' '
NOTICE is hereby given that License No. 
B 5139 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the. Alcoholic Beverage Control Law, at 1408 
Bergen St., Borough of Brooklyn, County j

RALPH RETEY 
THE NEW IDEA RESTAURANT

1408 Bergen St.,, _ Brooklyn,. N. Y.

NOTICE Is hereby fciven that License No. 
B 5531 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic 
Throop Ave., 
of Kings, to r
78 Throop Ave. . .
NOTICE is hereby given that License No. 
B 5926 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverrtgb Control Law at 512 
Park Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANCES PERROTTI 
SALVATORE PERROTTI 

Park Ave. Brooklyn, N. Y.

--------  . --------Nona
St. Brooklyn. N. Y. Į
hereby given that License No. I 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of ;

County .Borough of

JOSEPH L.

! is J hereby given that License No. 
B 6714 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4911 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

' FRANK F. KELLY 
FRANK J. TIERNEY 
(KELLY & TIERNEY)

Avenue Brooklyn, N. Y.491’1

to sell beer at retail, under Section 75 of ■ NOTICE is hereby given that License No. 
.............    — . . _...............................4413 has been issued to the undersigned 

County ! to sell beer at retail, under Section 76 of 
/ j. the Alcoholic Beverage Control Law at 44 

 ........................... I Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
Brooklyn, N. Y. of Kings, to be consumed on the premises.

FRANK BRECHER
44 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licęnse No. 
B 6197 has been issued to the undersigned 

kDt.,, i.uivusu vti muumyiit '-'vuuuy į to sell beer at retail, under Section 76 of 
of Kings, to Jbe consumed on the premises. I the Alcoholic Beverage Control Law at 1082 

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

FRANK DC NICCOLA 
FOSTER BAR and GRILL

1082 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6219 has-been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 269 
Washington St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

HERMAN BUSE
269 Washington St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 6279 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic ’ Beverage Control Law at 7315 

,3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SALVATORE FOPPIANO
7315—3 Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 6274 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 772 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DOMINICK TABAKA“ ,
i 772—3rd Ave. Brooklyn, N. Y. '

NOTICE is hereby given that License No. I 
B 6264 has been issued to the undersigned • 
to sell beerįat retail, under Section 76 Jof 
the Alcoholic Beverage Control Law at j!83 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Klhgs,' to' be consumed on the premises.

DANIEL NELSON
983—3V# Ave. Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 78 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.

SAM FOGEL 
Brooklyn, N. Y.

512
NOTICE is hereby given that License No. 
B 5017 has been issued to the .undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic -Beverage Control Law at 
Andy’s Rest. 3 Oriental Point, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANDREW AST 
ANDY’S REST.

3 Oriental Point Brooklyn, N. 'Y.

NOTICE is hereby given that License No. ' 
B 3974 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 

[the*, Alcoholic .Beverage Control Law at 211 
’ColumbitI ;SKj Bdrough of Brooklyn, County 
;of Klnks,’’ to vbė 'bonsumpd on the premises.

. MIKE KOSTE, JOHN MELINOS 
LUNA CONFECTIONERY^ aryl

|21U . - .
• NČTICE is hfereby gi, ......... — ------ — ---- ___ _ __ ____  ,.~T   __________
B.4461 has .been. issued., to the undersigned ; to sell beer ahd Wine at retail, ’ under Sec- 
to sell beer at retail, under Section 76 of tion' 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 
thp .Alcoholic .Beverage Control Law at 42 | trol ' Law at 2<568' Atlantic Av<?., Borough 
Unidn St., Borough of Brooklyn, County j of Brooklyn, Gpuhty ' of Kings, to be con- 
of Kings, to be consumed on the . premises. • suined on the premises.

> ANTOINETTE LORlA~ I” ANTHONY STltUGALA
42 Union .St. , . .Brooklyn, N. Y.! ATLANTIC BAR and GRILL

—;— ----------------- -  I 26681 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE, is hereby given that ■ License . No,' -------------------------
B 5951 has been issued to the Undersigned NOTICE is hereby given th.a't License No. 
to sell beer at retail, under Section ,76 of A 10330 has'been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6426 to sell beer at retail, 'under Section 75 of 
New Utrecht Ave., Bprough Of Brooklyn, the Alcoholic Beverage Control Law at 7519 
County of Kings, to be consumed oh the 20th Ave'., Borough of, Brooklyn, County 
premises. . . •• i -1 of Kings, to be consume# off the premises.'

ANTONIO SALERNO - I * IRVING M. GQODMAN
6426 New; Utrecht Ave, Brooklyn, N. Y. 7519—20th Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. j NOTICE is hereby given that License No. 
B 4004 has been issued to the undersigned A 10312 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of1 to sell beer' at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 124 the Alcoholic Beverage Control Law at 559 
Montague St., Borough of Bropklyp, County-1 17th Stl, Borough of Brooklyn, Couhty 
of Kings, to be consumed on the premises, of Kings, to be' tonsumed off the premises.

PIONEER COFFEE SHOP ’ | —*.......... ..
124 Montague St. • Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No( ■ 
B (5412 has been, issued to the undersigned 
to sell beer 'at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 98 
Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

, RICHARD JOHNSON u ' • ’ j — ' t aphr m *98 Buffalo Ave? Brooklyn, N.iY. 00A ... JACOB MACHATOVITZ
____ v 890 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y. 

NOTICES is hereby given that License No.1
B 5850' has bfeen issued to. tnė undersigned NOTICE is hereby given that License No. 
to^ sell beer dt retJai), under Section ’ 76of > A 9868 has been' issued tb the undersigned

Control į Law; at 368 to sell beer at retail, under Section 7b or 
Brooklyn, County the Alcoholic Beverage Control Law at 858 

d’j^n_jhe ^jremiįes. Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County

, < / LH^CĮHEpNETTE SHOP '<• j^rpblaStjj U N. Yi.
; r ■ A v '■ i / Į-» | , NOTICE is .hereby given that License No.

i^en that License Nd.1 &W 2629 has beet) issued to tjhe undersigned

Borough

FRANK MANNINO
559—17th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Bpverage Control Law at 890 
Liberty Ave., Borough of< Brooklyn, County 
Of Kings, _tp^be^ consumed _off the premises.
890 Liberty Ave.

B 5850' has been issued
tf>4 sell beer 4t retJal|, ui
the Alcoholic Beverage C<___ « , , -- __  __ - -- ___
Rochester ĄveZ Borbugh .of BroMtlyn, County the Alcoholic Bevarai 
oft Kings, 'toje consumed1 jn Che’ nr emi dies. 'Myrtle Ave., Bdroug __ _______ _ ____ _

'MIDRED' MYIjER * ? I of Kings, - to be' consumed off the premises.
LINCOLN TAVERN BAR and GRILL I, ‘ JOHN DANKOS

31)8 Jlochoutor. Ave.. . . Brooklyn,. N.’ -358 Myrtle Ave. ’ Brooklyn, N.

MATTHEW P. BALLAS
. (BIELIAUSKAS)

LA1SNŲOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN; N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-440) - į ’

A. RADZEVIČIUS
; i LIETUVIS GRARORĮU8 : * ’
i I I (Undertaker) - ’ 4 

Vedu šermenis1 ‘Ir palaidoja tin
kamai ir ui prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius < vestu

vėm, partm,, krikltynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue

(Arti Marcy Avenue) >
. ' BROOKLYN, N. Y. ;

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
, NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI
MILLERTONE
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo Širdies ir ly
gą inkstų. • į * .:

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

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

Telephone: Evergreen 7-UO72

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų 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.

dienomib 
vakarais 
iki • 1

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligosj Gydomos

Gydoma Odos
I Išbėrimai, Krau- 

Nesveikumai,
e r v ų Ligos,

II Chroniški Skau- 
1 du liai, Skilvio, 
1 Žarnų ir Mėšla- 
f žamSs Ligos, A- 
* beinąs ( tNusHpi-

mas, Nervų Įde
gimai ir CroniŠ- 

_  ___ k i Nesveikavi- 
mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų* 
jų Dūdų ir kitos Vyrų it Moterų 11- 
£os; o jeigu turite kokį negerumą, 

urio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrintas Veltui

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

Įsisteigęs 25 mepd < { 
tarp’ 4th Avė. ir D-ving-’ PL’ 
U'U New Yorki ““'V Z




